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ROZMOWY:
• Premier Mateusz Morawiecki
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Szkła progresywne
w dobrej cenie!
STANDARD (podstawowe pole widzenia) - 395 zł
FUN (szersze pole widzenia) - 650 zł
ADVANCE (szerokie pole widzenia) - 950 zł
PERSONAL (pole widzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb) - 1350 zł
v bezpłatne badanie wzroku v szeroki asortyment modnych
v bezpłatny serwis okularów
oraz eleganckich opraw okularowych

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

od poniedziałku do piątku: 9.30-17.00, sobota: 9.30-13.00
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• Wiceminister Adam Gawęda
• Starosta Mirosław Duży
Wychowawcy różnych kategorii?
Przedszkolaku złap oddech

str. 10

Handballowe spotkanie pokoleń

SKŁAD OPAŁU
KOSTKA · ORZECH
MIAŁ · EKOGROSZEK

536 512 512

tel.
www.PRESSPOL2.pl

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

R

MIĘDZY
NAMI
FILARAMI

K

iedy nie ma kamer ani
wiecowych tłumów politycy potrafią mówić ciekawie. Miałem okazję uczestniczyć
w zamkniętym spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim i jestem pod dużym wrażeniem tego, co mówił o przyszłości
Śląska w kontekście globalnej
konkurencji gospodarczej. Poczułem się, jak na dobrym wykładzie akademickim. Przy wyjściu
rozdawano gazetki wyborcze
premiera, który startuje z pierwszego miejsca na katowickiej liście
do Sejmu. I czar prysł. Myślałem,
że poczytam o tym co usłyszałem,
ale nic z tego. Na stronie tytułowej
widniał wielki Morawiecki na tle
pomnika Korfantego, a w środku
wyborcza, znana z telewizji papka. Podprogowy przekaz był jasny. Rząd PiS jest dobry dla ludzi
i nie pozwoli oderwać Śląska od
polskiej macierzy. Nie wiem, kto
robi Morawieckiemu kampanię,
ale robi mu krzywdę. Na pewno
nie stoi za tym ekipa z naszego regionu, lecz z Warszawy, bo
tylko tam tak postrzegają Śląsk.
W Warszawie są przekonani, że
my tutaj zaczynamy dzień od modlitwy dziękczynnej za powstańców, którzy 100 lat temu wyrwali
nasz region z niemieckich szponów. Jesteśmy dumni z historii,
ale jeśli moi znajomi z Katowic
mają zagłosować na Morawieckiego to woleliby usłyszeć nie to
co, wiedzą od urodzenia lecz coś,
czego nawet sobie nie są w stanie
wyobrazić. A o takich przemianach cywilizacyjnych i wielkich,
śląskich szansach z tym związanych mówił Morawiecki. Niestety,
pijarowcy premiera skąpią wyborcom tego, co jest w nim najlepsze.
Jerzy

M

ieszkam przy Gliwiczance, czyli okrytej
złą sławą drodze nr 44.
Nie ma tygodnia, aby nie wyły
w okolicy syreny ochotniczej straży pożarnej, wzywające druhów
na ratunek. Kiedy goszczę znajomych na ogródku, podskakują
ze strachu na ten dźwięk, ale ich
uspokajam, że to nie wojna, ale
tylko wypadek. Można narzekać
na zarządy dróg, że nie budują nowych tras i nie poszerzają
starych. Można psioczyć na władze miasta albo powiatu, że nie
remontują, nie stawiają luster
przy skrzyżowaniach, nie budują wysepek. Każdy wypadek to
wielki dramat, ale w olbrzymiej
większości jest to tragedia napisana przez samych kierowców.
Nie ma dnia, abym dojeżdżając
do pracy nie musiała kilka razy
przyhamować, bo ktoś z szaleńczą brawurą wyprzedza na
trzeciego. Oczywiście, za kilkadziesiąt sekund widzę tego idiotę
jak stoi na sąsiednim pasie, bo
nie starczyło mu wyobraźni, że
i tak zatrzyma się na światłach.
Niedawno, półciężarówka jadąca z naprzeciwka przyhamowała, abym mogła ze swojego pasa
skręcić w boczną uliczkę. Gdyby
jechał za nią normalny kierowca
zrozumiałby ten manewr. Ale
za kierownicą siedziała młoda
dziewczyna ze słuchawkami na
uszach i wpatrzona w telefon komórkowy. Trzymając kierownicę
jedną ręką ominęła półciężarówkę z lewej strony i mało co nie została przeze mnie staranowana.
Nie wiem gdzie tkwi błąd. Może
trzeba zaostrzyć kary. Może nie
wszystkim należy się prawo jazdy, bo przecież drogi nie są dla
idiotów.
Beata
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Premier Mateusz Morawie
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PRACA W GASTRONOMII

A

l jako pomoc w kuchni
l ½ etatu, czas pracy do ustalenia
l konieczne prawo jazdy kat B
l mile widziana aktualna książeczka sanepidowska

W skład honorowego komitetu poparcia
premiera Mateusza Morawieckiego na Śląsku
wchodzi sto osobistości życia publicznego.
Są wśród nich samorządowcy, naukowcy,
przedsiębiorcy, ludzie kultury. Na pierwsze,
zamknięte spotkanie komitetu z udziałem premiera nie zaproszono mediów z wyjątkiem
katowickiego korespondenta Polskiej Agencji Prasowej oraz wysłanników „Naszej Gazety”.
Przeprowadziliśmy obszerny wywiad z Mateuszem Morawieckim, który w całości opublikujemy
w następnym numerze gazety. Teraz zamieszczamy tylko zapowiedź rozmowy.

Kontakt: 662 058 396

Na Śląsku rozegra się
PRZYSZŁOŚĆ POLSKI
- Z racji stanowiska jest
Pan najlepiej poinformowanym człowiekiem na temat
tego, co dzieje się w Polsce.
Jak z perspektywy Premiera
wygląda Górny Śląsk?
- Wierzę głęboko, że Śląsk
jest jednym z tych miejsc
w Polsce, gdzie rozegra się
przyszłość naszego państwa,
naszego narodu, przyszłość
gospodarcza, w dużym stopniu przyszłość gospodarczospołeczno-techniczna. Tutaj
warto zainwestować najwięcej. Warto zainwestować czas
i uwagę w mądrą transformację. W mądrą zmianę na Śląsku, która doprowadzi do tego, że wielki potencjał tego

K

Wyry

E

Jerzy Filar, redaktor naczelny „Naszej Gazety” i premier Mateusz Morawiecki.
L

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

A

regionu stanie się naszą wielką polską przewagą konkurencyjną. Śląski potencjał jest
nietypowy, nieznany w takim natężeniu w innych regionach Polski. To potencjał
przemysłowy, wiedzy inżynierskiej, technicznej, projektowej, wdrażania skomplikowanych, zaawansowanych projektów infrastrukturalnych. Te skomplikowane,
zaawansowane, wielopłaszczyznowe obszary determinują przyszłość w głębokich
pokładach życia gospodarczego i ekonomicznego. I ten
potencjał jest tutaj skumulowany, ten potencjał nie może
być zmarnowany.

M

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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Wychowawca to nie znaczy
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32/29-29-999
RADIO TAXI
MIKOŁÓW

ZAWSZE TO SAMO

721 303 003
www.taxi-mikolow.pl

Z nowym rokiem szkolnym pojawił się kolejny problem trapiący polską oświatę,
a mianowicie gorsze wynagradzanie wychowawczyń w przedszkolu w stosunku do ich
koleżanek ze szkół. W naszym powiecie największe dysproporcje są w Mikołowie.

W

prasowy magistratu, urząd pracuje nad zmianami regulaminu wynagradzania, który jest teraz konsultowany ze związkami zawodowymi. Mamy nadzieję, że będą to
zmiany na lepsze.

Foto: www.przedszkolewyry.com

szkołach nie ma problemu, ponieważ zasady wynagradzania
regulują odgórne przepisy. Według
znowelizowanej Karty Nauczyciela od 1 września za wychowawstwo klasy przysługuje dodatek
funkcyjny nie mniejszy niż 300 zł.

BARBARA PRASOŁ,
wójt gminy Wyry
Wychowawcy w przedszkolach otrzymują po 150 zł dodatku funkcyjnego, ponieważ jest
ich najczęściej dwoje na grupę. W zasadzie można przyjąć, że dajemy po 300 zł na grupę, ale nie stać nas na wypłatę
dodatku w takiej wysokości, jak
w szkołach, czyli każdemu opiekunowi po 300 zł. Musimy się liczyć z funduszami, jakimi dysponujemy. Jako wójt nie mogę
obiecać 300 zł, a później nie wywiązać się z tej obietnicy.

R

ADAM MYSZOR

One także mają
dostawać dodatek
funkcyjny, ale
nowe przepisy nie
sprecyzowały
w jakiej wysokości.

Zmiana miała wprowadzić sprawiedliwe zasady. Dotychczas samorządy ustalały wysokość takich
dodatków często na żenująco niskim poziomie, a odpowiedzialność wychowawcy jest przecież
duża. Musi reagować na klasowe
konflikty. Wspierać uczniów, którzy sobie nie radzą. Rozmawiać
z rodzicami, którzy mają coraz
większe oczekiwania wobec szkół.
Trzysta złotych za cały ten wysiłek
to nie jest niewygórowana kwota,
ale dobrze, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wyznaczyło dolny limit. Niestety, nie dotyczy to
wychowawczyń z przedszkoli.
E

zajęć, ale także wycieranie nosów
i… nie tylko. Samorządy, gdyby
chciały zachować się w porządku wobec nauczycielek w przedszkolach powinny dać im dodatek w takiej samej wysokości, jak
w szkołach. Tak niestety nie jest.

Jest to krzywdzące wobec tej
grupy zawodowej. Nauczycielki
z przedszkola, podobnie jak ich
koleżanki ze szkół, także skończyły studia i mają takie same kwalifikacje zawodowe. Pracę mają równie odpowiedzialną, a nawet trudniejszą. W pakiecie opieki nad przedszkolakami
wchodzi nie tylko prowadzenie
K

czy to jest szkoła bądź przedszkole. W Orzeszu i Łaziskach Górnych dodatek też wynosi 300 zł,
ale jest w tym haczyk. Zazwyczaj
przedszkolną grupą opiekują się
dwie panie, a wtedy jest to kwota do podziału, czyli po 150 zł na
głowę. W Wyrach, w uchwale Rady Gminy napisali wprost, że dodatek wynosi 150 zł dla nauczyciela. Jeśli zatrudnione zostaną dwie
panie, każda z nich dostanie taką
kwotę. Najgorzej wygląda sytuacja
w Mikołowie. W stolicy powiatu
wychowawczynie w przedszkolach
mogą liczyć zaledwie na 100 zł.
Jak nas poinformował rzecznik

Sprawdziliśmy, jak
wygląda sytuacja
w powiecie
mikołowskim.
W Ornontowicach sprawa jest
najbardziej klarowna. Trzysta złotych należy się nauczycielowi za
wychowawstwo bez względu na to,
L
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Radny gminny,
członek Komisji Edukacji
Uchwalenie stuprocentowej
różnicy w stawce wynagrodzenia
za pracę wychowawcy w szkole
i przedszkolu to skandal obliczony na dzielenie środowiska nauczycielskiego. Przede wszystkim zaś jest to, tak po ludzku nieuczciwe. Opieka nad najmłodszymi dziećmi, które niejednokrotnie potrzebują pomocy przy najprostszych czynnościach jak: wiązanie butów czy wytarcie noska
powinna być bardziej doceniana
i lepiej wynagradzana. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zrównanie stawki w obu grupach do
poziomu wychowawcy szkolnego.
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Autoryzowany sprzedawca:

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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GRUPA „ŚMIERCI”
Od dawna okręgowa lista Prawa i Sprawiedliwości nie była tak wyrównana i tak mocna. Na jej czele stoi pięciu
„samców alfa”. Każdy ma szanse na dobry wynik i każdy chce wywalczyć w partii jak najlepszą pozycję.

H

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

R

E

Bolesław Piecha

Michał Woś

Bolesław Piecha, jako „jedynka”
wejdzie na pewno, ale pytanie, ile zdobędzie głosów. Rybnicki polityk prowadził
niedawno kampanię do Parlamentu Europejskiego, więc tkwi jeszcze w pamięci wyborców. Problem w tym, że przegrał batalię o Brukselę. Wszyscy wiedzą, że prezes
Kaczyński dał mu dobrą pozycję startową
nie jako wyróżnienie, lecz na otarcie łez.
K

Czesław Sobierajski

Adam Gawęda

Michał Woś jest człowiekiem
Zbigniewa Ziobro i jako ważny członek Solidarnej Polski dostał drugie
miejsce na liście. W dodatku jest ministrem do spraw pomocy humanitarnej
i sporo pokazuje się w telewizji. W dodatku, podczas ubiegłorocznych wyborów zdobył bardzo dobry wynik do
Sejmiku Samorządowego. Jest silny,
L

Grzegorz Matusiak

choć budzi nieufność w tradycyjnych
PiS-owych kręgach.
Czesław Sobierajski startuje
z numerem trzecim, a swoją pozycję
w partii zbudował na wieloletniej przyjaźni i współpracy z Jarosławem Kaczyńskim. Obaj są w czwórce obecnych posłów,
którzy zasiadali jeszcze w Sejmie pierwszej
kadencji w 1990 roku. Sobierajski razem
A

z Kaczyńskim zakładali Porozumienie
Centrum. Czy wsparcie samego prezesa
przełoży się na uznanie wyborców?
Adam Gawęda dostał numer
cztery, choć w słabszym okręgu mógłby
liczyć na wyższą pozycję. Z racji stanowiska wiceministra energii ma łatwy dostęp do mediów, bo górnictwo w czasach
transformacji energetycznej to na Śląsku
jeden z najważniejszych tematów. Nie jest
też tajemnicą, że Gawędzie sprzyja Izabela
Kloc, która po widowiskowej i skutecznej kampanii do Unii Europejskiej, stała
się jednym z ważniejszych polityków PiS
w naszym regionie.
Grzegorz Matusiak z numerem
pięć zamyka stawkę PiS-owych faworytów. Jako jedyny z posłów ma filialne biuro w powiecie mikołowskim, w Łaziskach
Górnych. Wyborcy mogą mieć to na uwadze. W poprzednich wyborach Grzegorz
Matusiak miał najlepszy, po Izabeli Kloc,
wynik w okręgu. Jest wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Rodziny Polityki
Społecznej, która firmuje programy socjalne rządu.
Pewnym zaskoczeniem są dalekie miejsca kobiet na liście. Być może męskie lobby w PiS odreagowuje w ten sposób lata
dominacji Izabeli Kloc.
M

A

Grzegorz

MATUSIAK
Działać
skutecznie!
www.grzegorzmatusiak.pl
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asło użyte w tytule pochodzi ze
słownika komentatorów specjalizujących się w sportach
zespołowych. O grupie „śmierci” mówimy wtedy, kiedy o awans walczy ze sobą
kilka mocnych zespołów, gdzie stawka jest
na tyle wyrównana, że nie ma faworytów
ani outsiderów. Polityka, zwłaszcza w czasie przedwyborczej gorączki, też trochę
przypomina sport. W poprzednich latach
zdecydowaną liderką w rybnicko-mikołowskim okręgu PiS była Izabela Kloc.
Wszyscy pozostali kandydaci z listy ustawiali się w kontrze do niej. Generalne, gra
toczyła się o to, aby jak najwięcej głosów
urwać Izabeli Kloc. Transfer mikołowskiej
posłanki do Parlamentu Europejskiego
diametralnie zmienił układ sił w regionalnym PiS. Na czele listy znalazło się pięciu
polityków, w kolejności zajmowanych pozycji: Bolesław Piecha, Michał Woś, Czesław Sobierajski, Adam Gawęda, Grzegorz
Matusiak. Każdy z nich jest mocny. Każdy
ma spore szanse na sukces i ogromny apetyt na wzmocnienie swojej roli w partii.
W obecnym rozdaniu okręg rybnicki dysponuje w Sejmie pięcioma szablami. Może
tak się stać, że każdy z wymienionych zdobędzie mandat, ale akurat w tej rozgrywce
liczy się nie tylko wynik, ale także styl.

RCZE PL TKI

R

Na liście Koalicji Obywatelskiej nic nowego
nie wydarzyło się w ciągu czterech lat. Na czele
stoi stara gwardia i opatrzone trio: Gabriela
Lenartowicz, Marek Krząkała i Krzysztof Gadowski,
ale o nich nie piszemy. Z oczywistych względów
nas interesują wyborcze szanse Mirosława
Dużego, starosty powiatu mikołowskiego.
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NOWY SALON I SERWIS
AUTO-CENTRUM KIERAT

A

Tychy, ul. Begonii 12 | tel: 32 218 04 04 | recepcja@auto-centrum.tychy.pl | www.grupa-kierat.pl

Powiat mikołowski powinien mieć w Sejmie

SWOJEGO CZŁOWIEKA

Rozmowa z MIROSŁAWEM DUŻYM, starostą powiatowym, kandydatem do Sejmu RP.

Starosta mikołowski, Mirosław Duży (pierwszy z lewej) startuje do Sejmu. Siedzący
obok Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, przymierza się do Senatu.
- Nie podoba się już Panu w starostwie powiatowym?
- Podoba się i jest tutaj wiele do zrobienia, ale każdy samorządowiec, czy
mówiąc górnolotnie polityk, który ma
poczucie odpowiedzialności za swój
urząd i mieszkańców, musi dać z siebie
więcej, jeśli pojawiają się nowe możliwoR

E

ści. Sejm stwarza taką szansę, bo gdzie
jak nie tam można alarmować, że w samorządach dzieje się źle.
- Co się dzieje złego?
- Mówiłem o tym wielokrotnie, także
na łamach „Naszej Gazety”. Pod rządami
PiS państwo nakłada coraz więcej oboK

wiązków na miasta, gminy i powiaty, ale
w ślad za tym nie idą pieniądze. Potrafię zrozumieć wagę i znaczenie programów społecznych, ale buntuję się, kiedy
są one finansowane, m.in. z pieniędzy,
które zostały zabrane samorządom. To
jest zwyczajnie nie fair, że rząd centralny forsuje kontrowersyjną i kosztowną
reformę szkolnictwa, ale za jej wdrożenie każe płacić Polsce lokalnej. Tu nie
chodzi zresztą tylko o oświatę, ale także
o szereg innych sfer, jak ochrona zdrowia, inwestycje infrastrukturalne, gospodarkę odpadami…

tach i gminach. Zasiadam we władzach
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
i moi koledzy borykają się z takimi samymi problemami, nawet w większych
i bogatszych samorządach.

- Byłem niedawno na spotkaniu
z premierem Morawieckim, który
przekonywał, że samorządy mają więcej wydatków, ale mają też więcej pieniędzy, dzięki wpływom z podatków.
- To chyba żyjemy w dwóch równoległych światach. Nie wiem, jakimi danymi operuje premier i nie mam pojęcia w jaki sposób są interpretowane te
dane. Ja wiem tylko jedno, że pieniędzy
brakuje w kasie powiatu mikołowskiego
i podobnie dzieje się w innych powia-

- Po odejściu Izabeli Kloc do Parlamentu Europejskiego w powiecie mikołowskiej powstała polityczna nisza,
bo poza Panem na żadnej z list nie ma
rozpoznawalnych kandydatów z naszej
okolicy. Liczy Pan na głosy wyborców
zmotywowanych nie tylko politycznie,
ale także lokalnie?
- Jeśli chodzi o poglądy polityczne
różnię się z Izabelą Kloc w wielu sprawach, ale nie mogę jej odmówić skuteczności, jeśli chodzi o lobbowanie na

L

- I Pan w Sejmie wywalczy poprawę
tej sytuacji?
- Kropla drąży skałę. Mam nadzieję,
że w parlamencie następnej kadencji zasiądzie więcej samorządowców, którzy
stworzą silne lobby walczące o przywrócenie sprawiedliwych proporcji w relacjach między rządem a samorządem.

A

rzecz powiatu mikołowskiego. Kilka
inwestycji powstało dzięki jej zabiegom
i uważam, że ta tradycja powinna być
kontynuowana, z korzyścią dla wielu
mieszkańców, bez rozróżnienia na sympatyków PiS, PO czy Lewicy. Oprócz
spraw największej wagi związanych
z przywracaniem znaczenia samorządom, w Sejmie chciałbym się zająć właśnie zabieganiem o wsparcie dla powiatu
mikołowskiego. Jeśli nie będziemy mieli
w Sejmie swojego człowieka, nikt się za
nami nie wstawi.
- Jeśli zrealizują się pańskie plany,
powiat mikołowski czeka bezkrólewie.
- O to martwię się najmniej. Powiatem mikołowskim rządzi stabilna koalicja. W Radzie Powiatu, ale nie tylko jest
wielu utalentowanych, zaangażowanych
w lokalne sprawy ludzi, którzy bez problemu mogą zasiąść w fotelu starosty.
Mieszkańcy nie odczują żadnej zmiany,
a jeśli już to jedynie korzyści, ponieważ
nigdy nie zapomnę skąd jestem i w czyim imieniu zabieram głos w Warszawie.
Rozmawiał Jerzy Filar
M
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Szkółka drzew, krzewów
owocowych i ozdobnych
Jesteśmy firmą rodzinną działającą od sześciesięciu lat. Oferujemy: drzewka, krzewy owocowe i ozdobne, które dzielimy na iglaste oraz liściaste, szczepione,
pienne, formowane. Przy zakupie roślin i ich doborze
służymy radą i wieloletnim doświadczeniem.

Tuje kopane z gruntu
DUŻY WYBÓR!
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00,
a w soboty od 8.00 do 16.00.

Łaziska Górne, ul. Okrężna 7
sprzedaż detaliczna: 519 151 285
sprzedaż hurtowa: 513 174 204
e-mail: b-szczepek@wp.pl
www.szkolkadrzewek.com.pl

A

Temat
Takiej afery w Mikołowie jeszcze nie
z pierwsze
j
było. Z Pracowniczej Kasy Zapomogowostrony
Pożyczkowej (PKZP) działającej
w miejskich placówkach oświatowych
zniknęło prawie 1,2 mln zł. Sprawa trafiła do prokuratury.

SKOK
na
na kasę
kasę

W

mikołowskich szkołach i przedszkolach o niczym innym się teraz nie mówi, jak tylko
o pieniądzach. Niestety, nie chodzi
o oczekiwane podwyżki, lecz o ponad milion złotych, który wyparował z PKZP.
- Co będzie z naszymi wkładami? Czy te pieniądze przepadły?
Pożyczki zostaną zawieszone? takie pytania najczęściej zadają członkowie Kasy. Na razie nie
ma precyzyjnych odpowiedzi.
Póki sprawy nie wyjaśni prokuR

E

K

ratura trudno też ustalić, w jaki
sposób zniknęła tak gigantyczna kwota.
Praktycznie we wszystkich
miejscowościach, przy urzędach
miejskich i podległych jednostkach działają PKZP. Są to - jak nazwa wskazuje - kasy pracownicze. Władze samorządowe oraz
kierownictwa zakładów pracy nie
mają wobec nich żadnych uprawnień kontrolnych lub nadzorczych. Mogą jedynie, jeśli jest taka
potrzeba, udzielać pomocy administracyjnej lub prawnej.
L

A

M

A

Nie oznacza to, że kasy mogą robić, co chcą ze
składkami pracowników.
Każda PKZP ma swój
Zarząd i Komisję Rewizyjną, które decydują
kto i w jakiej wysokości
dostanie pożyczkę. Tak
też powinno się dziać
w PKZP przy Centrum
Usług Wspólnych, czyli miejskiej jednostce nadzorującej pracę mikołowskich szkół
i przedszkoli. Pracownicza kasa powstała tam w 2004 roku.
CUW udostępnił jej
pracownika do obsługi administracyjnej. Nie działo się tam nic
szczególnego, a przynajmniej nie
wypłynęły na jaw żadne niepokojące informacje. Aż do teraz.
W tym roku nastąpiła zmiana na
fotelu dyrektora CUW. Stanowisko objęło Aleksandra Czech, życiowa partnerka burmistrza Stanisława Piechuli. Przejmując
obowiązki przeprowadziła reorganizację kadrową i pomoc
w prowadzeniu PKZP powierzyła innej osobie. Przy okazji przeprowadzono analizę księgowości i finansów kasy. I wtedy wybuchła afera. Okazało się, że brakuje prawie 1,2 mln zł. DyrekR

-20%

RABAT NA OKULARY
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tel. 602 438 568 | opticabiel@gmail.com
www.optica-biel.eu | facebook.pl/optica.biel
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torka CUW Zarząd oraz Komisja Rewizyjna PKZP skierowali
sprawę do prokuratury z zawiadomieniem podejrzenia o popełnieniu przestępstwa. Wkrótce odbędzie się walne zebranie
dla wszystkich członków, gdzie
zapadną decyzje co dalej z pracowniczej kasą. Na razie nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny
za ten przekręt. Trudno jednak
uwierzyć, aby jednej osobie udało się wyprowadzić tyle pieniędzy z instytucji, gdzie działa Zarząd i Komisja Rewizyjna. Sprawa jest rozwojowa i wrócimy do
niej w przyszłym miesiąc.
Jerzy Filar
L

A

M

Kancelaria Radców Prawnych
Korczyński i Partnerzy sp.p.
ul. Górnicza 7, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07
fax (32) 223 86 87
e-mail:
sekretariat@kancelaria-kip.pl

www.kancelaria-kip.pl
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Śmierdząca
sprawa…
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Znasz język
niemiecki?

Zyskaj
atrakcyjną
pracę i pensję!

Porozrzucane papiery, kartony, śmieci
komunalne oraz zużyty sprzęt AGD - tak wygląda
śmietnik na ul. Żwirki i Wigury 31c w Mikołowie,
za sklepem Żabka. Mieszkańcy pobliskiego bloku
mają dość nieprzyjemnego widoku z okna.

Pracuj jako opiekunka
seniorów w Niemczech

Zarób 1950 €

Praca od zaraz!

za 45 dni

Tel. 506 288 940

+ 200 €
za referencje!

Czas na rozmowę o smogu

u W Mikołowie spotkanie odbędzie się 30 września
o godz. 16:30 w Miejskim Dom Kultury, Rynek 19.

Z
- To ostatni, otwarty śmietnik w centrum
Mikołowa i wszyscy okoliczni mieszkańcy,
także z domków wyrzucają tu śmieci. Odpady są porozrzucane, walają się, administracja już kilka razy obiecywała ogrodzić
R

śmietnik i uporządkować teren, ale na
obietnicach się kończy. Jak to wygląda,
przecież to centrum miast. Może w końcu
władze miasta rozwiążą ten śmierdzący
problem - alarmuje nasz Czytelnik.

E

bliża się sezon grzewczy, pierwszy po uruchomieniu programu „Czyste Powietrze” i choć liczba
wniosków o dofinansowanie rośnie z miesiąca na
miesiąc to nadal jest ona poniżej oczekiwań. Według Banku Światowego, rocznie fundusze powinny podpisywać
około 400 tys. umów, a obecnie to zaledwie 55 tys. Stąd
działania wspierające, m.in. zaproszenie gmin do udziału w programie czy inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który zachęca mieszkańców
gmin do udziału w spotkaniach informacyjnych we wrześniu i październiku dot. ograniczania niskiej emisji.
W ich trakcie mieszkańcy będą mieli okazję uzyskać
szczegółowe informacje na temat uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego oraz możliwości otrzy-

K

SIEĆ SKLEPÓW
ODZIEŻOWYCH
DLA CAŁEJ RODZINY

Mikołów Dom Handlowy Zgoda

Zapraszamy na nową
jesienną kolekcję.
Szeroki wybór - zawsze
w przystępnej cenie.
Zapraszamy od pn. do pt. w godz. 9-17, sb 9-13.
ul. Karola Miarki 11, 43-190 Mikołów.
Śledź nas na fb @Top Tu - sklep odzieżowy dla całej rodziny

L

A

mania dofinansowania do wymiany źródła ciepła (m.in.
w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”).
Omówione zostaną również kwestie związane z kontrolą
mieszkańców w zakresie realizacji zapisów uchwały antysmogowej oraz bezpiecznym użytkowaniem przewodów
kominowych.
Prezentacje o ww. tematyce wygłoszą przedstawiciele:
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
lokalnych straży miejskich, Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Nie jest wymagana
wcześniejsza rejestracja.
M
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Polskie górnictwo
nie idzie na emeryturę

Z okazji 240. rocznicy istnienia kopalni Bolesław Śmiały
w Łaziskach Górnych, o przyszłości polskiej branży wydobywczoenergetycznej rozmawiamy z senatorem ADAMEM GAWĘDĄ,
wiceministrem energii, pełnomocnikiem rządu do spraw
restrukturyzacji górnictwa kamiennego, kandydatem do Sejmu RP.

- Bolesław Śmiały przetrwał dwie
wojny, rabunkową eksploatację komunistów, spekulacyjną transformację ustrojową z lat 90. i likwidacyjną falę rządu Jerzego Buzka. Czy łaziska kopalnia
przetrwa politykę klimatyczną Unii Europejskiej?
- Proszę nie dramatyzować. Na tle polskich kopalń, Bolesław Śmiały wypada
bardzo przyzwoicie. Po trudnym okresie, znacząco poprawił swoje wyniki,
a od lutego w pełni realizuje założenia planu techniczno-ekonomicznego. Poza tym
przy podejmowaniu decyzji gospodarR

E

czych rząd Prawa i Sprawiedliwości bierze pod uwagę także ich społeczne skutki. Wszyscy wiemy, że Bolesław Śmiały
jest największym pracodawcą w powiecie mikołowskim i ważnym partnerem
dla samych Łazisk Górnych. Kopalni nic
nie grozi, podobnie jak całemu polskiemu
górnictwu.
- Z Brukseli płyną mniej optymistyczne sygnały. Rośnie w siłę lobby, które
chce wyeliminować węgiel z gospodarki.
- Warto rozdzielić medialno-polityczną narrację od obowiązującego prawa
K

i umów międzynarodowych. Podczas
katowickiego szczytu klimatycznego
przyjęto deklarację sprawiedliwej i solidarnej transformacji. Oznacza to, że
ochrona środowiska i klimatu nie musi skutkować natychmiastową eliminacją węgla. Transformacja energetyczna to proces, który nie jest zaplanowany
na 5 czy 10, ale 30 czy 40 lat. U podstaw
energetycznego planu dla Polski będą bloki energetyczne oparte na węglu.
Celem Unii Europejskiej jest ograniczanie emisji dwutlenku węgla, a Polska jako kraj członkowski podejmie to ambitne wyzwanie, ale będziemy je realizować
własną drogą. W sposób bardzo odpowiedzialny, nie rewolucyjny, a ewolucyjny, bo inaczej się po prostu nie da. Musimy to zrobić w duchu odpowiedzialności społecznej.
L

- Jako wiceminister jest Pan także odpowiedzialny za innowacje i nowoczesne
technologie w górnictwie. Jakie ma Pan
lekarstwo na poprawę jakości polskiej
branży wydobywczej?
- Odpowiedzią na nowoczesne i dobre górnictwo jest zwiększenie efektywności pracy, poprawa bezpieczeństwa i poszukiwanie nowych pól eksploatacyjnych.
Górnictwo powinno być konkurencyjne,
stabilnie dostarczać węgiel do energetyki zawodowej, ciepłownictwa, do wszystkich tych odbiorców, którzy na rynku poszukują dobrych produktów. Nasze spółki górnicze potrafią sprostać tym wyzwaniom. W powiecie mikołowskim przykładów nie musimy szukać daleko, bo jeden
z najnowocześniejszych w Polsce kompleksów ścianowych będzie pracował w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej
A

kopalni Budryk w Ornontowicach. Zapewni on bezpieczną pracę i zagwarantuje
wysoką wydajność.
- Górnictwo i cały przemysł wydobywczy jest poddawany okresom koniunktury i dekoniunktury. Nie obawia
się Pan, że „dołek” wypadnie w czasie
pańskiego urzędowania?
- Dekoniunktury nie trzeba się bać,
ale należy się do niej dobrze przygotować. Stabilizacja wydobycia, racjonalne
inwestycje, a także powiązanie kontraktami sektora wydobywczego z energetyką
i spółkami ciepłowniczymi pozwoli na
minimalizację zagrożenia dla branży. Mogę zapewnić, że polskie górnictwo nie wybiera się na emeryturę, ale przygotowuje
do nowych, zawodowych wyzwań.
Rozmawiał: Jerzy Filar
M
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KOMUNIKAT

W dniach
18.09.2019 r od godz. 800
20.09.2019 r. od godz. 1200
23.09.2019 r. od godz. 800
Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mikołowie
organizuje zapisy na zajęcia w roku akademickim 2019/2020.
Zapisy odbędą się w siedzibie placówki
przy ul. Żwirki i Wigury 4a, budynek C pokój 334.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
u Pierwsze Otwarte Zgrupowanie
z Kadrą WKF w Zakopanem

Dzieci i fighterzy

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula
Rada Seniorów w Mikołowie
Stowarzyszenie Batut
serdecznie zapraszają na

V MIKOŁOWSKIE
DNI SENIORA
19, 20 i 21 września 2019 r.
18.09 ŚRODA
DZIENNY DOM POMOCY
(ul. Konstytucji 3 maja 12)

14:00 do 16:00 Dzień otwarty DDP

19.09. CZWARTEK
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIKOŁOWIE
(ul. K. Miarki 5)

Dziesięcioro chorych dzieci oraz wojownicy, którzy przyjechali z całej Europy, uczestniczyło
w pierwszym Otwartym Zgrupowaniu z Kadrą WKF w Zakopanem. Organizatorami imprezy
byli: Franciszek Flash Pawlak - wielokrotny mistrz świata w kickboxingu oraz Dariusz Zając prezes Stowarzyszenia Flash K1 Mikołów przy wsparciu sponsorów i partnerów.
- Treningi oraz sparingi były
ważne, ale naszym głównym celem było ufundowanie wakacji dla
dziesięciu, chorych dzieci. Udało
się nam połączyć dwie ważne sprawy - zapewniają organizatorzy.
Dzieci wraz z zawodnikami
brały udział w licznych atrakcjach
zaplanowanych przez wujka Frenkiego. Mogły spróbować swoich
sił jako zawodnicy kickboxingu,
ale także zwiedziły okolice Zakopanego. Udało się to dzięki determinacji sportowców, którzy pchali wózki dla niepełnoprawnych.

Frenki wraz z Oktawiankiem Cieślakiem wjechał na Morskie Oko,
przez całą trasę pchając wózek
ważący 100 kilogramów. Sportowcy nosili również maluchy na
barana, prowadzili za rękę, jednym słowem opiekowali się swoimi chorymi kolegami.
Zawodnicy nie mieli tak kolorowo! Czekały na nich codzienne treningi na macie, podbiegi po
okolicznych pagórkach oraz sparingi. Mimo tego, uśmiechy nie
schodziły z ich twarzy, bo kibicowali im najmłodsi uczestnicy!

- Podczas całego zgrupowania panowała niesamowita rodzinna atmosfera, wypełniona
śmiechem dzieciaków oraz gorącymi sercami zawodników, którzy dzieci traktowali jak małych przyjaciół, nie zwracając
uwagi na różnicę wieku czy problemy zdrowotne. Dziękujemy
sponsorom oraz partnerom, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie oraz wszystkim zawodnikom
za stworzenie wakacji marzeń
dla małych wojowników - mówi
Dariusz Zając.

10:00 „Senior na rynku pracy” - warsztaty Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie - jak
dorobić do emerytury by nie stracić świadczeń.
10:45 „Spotkania ze zdrowiem” - mgr Michał Rupik „Kiedy dzwonimy na pogotowie”, dr
Przemysław Sawaryn „Znaczenie aktywności ruchowej dla osób starszych”, dr n. med.
Jadwiga Pyszkowska „Dlaczego nie można pokochać bólu”.
16:00 Film „Kazimierz Kutz” - spotkanie z reżyserem Wojciechem Sarnowiczem.
10:00 - 13:00 Biblioteka - dostępne będą stanowiska konsultantów medycznych mikołowskich szpitali wykonujących bezpłatnie badania profilaktyczne dla seniorówkonsultacje internistyczne, badania ekg, konsultacje związane z nadciśnieniem, mierzenie poziomu cukru we krwi, pulsoksymetria - OGRANICZONA LICZBA MIEJSC.
13:30 „Pamiętasz Milicję - zobacz policję. Jesteśmy po to, by pomagać” - zwiedzanie
Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie (ul. Rymera 1) (zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenie na maila: sabina.grzywok@mikolow.eu do 18.09).
18:00 Bazylika św. Wojciecha Msza w intencji Seniorów.

20.09 PIĄTEK
RYNEK W MIKOŁOWIE

(w razie niepogody Miejski Dom Kultury)
10:00 do 14:00
II rocznica powołania Rady Seniorów w Mikołowie
Pokaz mody „Stylowy EKO-Senior”
Pokaz taneczny „Senior’ita” :)
Gwiazdy śląskiej sceny muzycznej:
Teresa Walerjańska
„Muzykanty”
„Karpowicz Family”
Jarmark „Jesienna Spiżarnia”
Festiwal mikołowskiego żuru
Punkty konsultacyjne: ZUS, NFZ, Policja, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, MOPS, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, OPS, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Punkt konsultacyjny „Stylowy senior” - wizażystka, stylista, kosmetyczka, fryzjer. Punkty konsultacyjne firm
i organizacji pozarządowych oferujących usługi dla seniorów (m.in. dietetyk, rehabilitant).
17:00 - 20:00 MIEJSKI DOM KULTURY POTAŃCÓWKA DLA SENIORÓW
Pamiętasz musztardówkę? - Przynieś swój kubek do kawy. Seniorzy dbają o ekologię!

21. 09 SOBOTA
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
(Hala sportowa ul. Bandurskiego 1a)

Seniorzy się integrowali
Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków oraz Diabetyków zaprosiło do
Kończyc Małych seniorów.
- Spędziliśmy tu uroczo cały dzień. Było wiele atrakcji i niespodzianek. Planujemy już kolejny
wspólny wyjazd w październiku - mówi Krystyna Świerkot, prezes Stowarzyszenia.

9:45 do 12:00
SENIORIADA, czyli Dzień Seniora na sportowo
Zabawa sportowa dla seniorów, dostosowana do możliwości wszystkich uczestników. Zumba. Zawody sportowe. Dla wszystkich seniorów biorących udział w zabawie - medale, dla
zwycięskich drużyn - puchary.
Szczegóły na stronie: www.mosir.mikolow.eu

WSZYSTKIE ATRAKCJE W RAMACH
V MIKOŁOWSKICH DNI SENIORA SĄ BEZPŁATNE
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Sprawiedliwa transformacja

POTRZEBNA, JAK NIGDY

u O Platformę Wsparcia Regionów Górniczych wciąż trzeba walczyć i pilnować, aby silne,
antywęglowe lobby nie zabrało pieniędzy z tego projektu. Uważam, że w Parlamencie
Europejskim powinien powstać specjalny zespół monitorujący realizację programu, który może
mieć ogromne znaczenie dla przyszłości Śląska - pisze IZABELA KLOC, poseł Parlamentu
Europejskiego ze Śląska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).

P

atrząc ze śląskiej perspektywy, Platforma Wsparcia Regionów Górniczych należy do najciekawszych
i najbardziej wartościowych
unijnych projektów, podjętych
w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego. Generalnie, ten program dedykowany
jest Polsce. Nie jesteśmy jedynym krajem dotkniętym negatywnymi skutkami transformacji
regionów górniczych, ale nigdzie
indziej ten problem nie występuje na taką skalę. Pomysł zrodził się trzy lata temu przy mocnym wsparciu ze strony polskiego parlamentu. Jako ówczesna
przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej spotkałam się dwukrotnie
z Maroszem Szefczoviczem, wiR

ceszefem Komisji Europejskiej
ds. Unii Energetycznej. Te rozmowy przyniosły efekt. Bruksela zaproponowała wsparcie obszarów spychanych na rozwojowy margines z powodu likwidacji bądź ograniczenia działalności górniczej.

eurodeputowanych uległo antywęglowej histerii i nie wiadomo,
czy nie zechce storpedować wydatków na Platformę. W każdym
razie nowa szefowa Komisji Europejskiej Urszula von Der Leyen, podczas wysłuchania w Parlamencie Europejskim pozytywnie odniosła się do tej inicjatywy.

Pilotażowym
regionem został
Górny Śląsk.

Wszyscy wiemy,
że coś złego dzieje
się z klimatem.

Organizacyjnie wszystko jest
zapięte na ostatni guzik, lecz jest
jedno „ale”. Decyzja o uruchomieniu projektu podjęta zostanie
podczas ostatecznych negocjacji
budżetowych nad nową perspektywę finansową. Teoretycznie nie
powinno być z tym problemów,
ale nie jest tajemnicą, że wielu

E

K

Nie przeszkadza to niektórym państwom do biznesowego
wykorzystania tej sytuacji. Pod
pretekstem walki z ociepleniem
planują „deal” stulecia, bo inaczej nie można nazwać przejęcia
kontroli nad europejską energetyką. Wiele światowych koncerL

A

Specjalne rabaty dla górników
na wszystkie modele Kia.

nów przygotowuje się do największych zamówień publicznych w historii. Mowa jest o giM

www.kia.com

A

gantycznych pieniądzach. Nic
więc dziwnego, że na klimatyczny front ruszyły armie lobbystów ekologicznych, specjalistów ds. public relations, ekoprofesorów i think tanki związane z rządami krajów, którym najbardziej zależy na wyeliminowaniu węgla. Trzeba przyznać, że ta
wielka kampania propagandowa, adresowana do pół miliarda
mieszkańców Unii Europejskiej
przynosi efekty. Wiara w słońce
i wiatr stała się unijnym dogmatem, a węgiel zaczął uchodzić za
herezję. Takie poglądy, wbrew
logice i powadze sprawowanego
urzędu, podziela też wielu eurodeputowanych.

Na szczęście, za
sprawą Polski,
w dyskusji na temat
klimatu do głosu
zaczyna dochodzić
także rozsądek.

Nowa Kia XCeed już od

79 990 PLN

Nowa Kia XCeed. Nadchodzą ekscytujące czasy.
Zjawiskowy crossover coupé,
który zapewnia doskonałą widoczność,
płynne prowadzenia
i zaawansowane technologie.

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

Podczas czerwcowego szczytu
Unii Europejskiej premier Mateusz Morawiecki przy wsparciu przywódców Węgier, Czech
i Estonii, zablokował drastyczne wprowadzenie zerowej emisja gazów cieplarnianych do
2050 roku. Oznaczałoby to całkowite odejście od węgla w energetyce i bardzo poważną redukcję importu gazu. Można sobie wyobrazić czarny, ale najbardziej prawdopodobny scenariusz przyszłości. Drastycznie
wzrosną ceny energii. Ludzie zubożeją. Gospodarka się skurczy.
Upadną całe branże. Śląsk zostanie zepchnięty na społeczny
i ekonomiczny margines.

Sam pomysł, aby przyspieszyć przyjęcie tzw. „neutralności klimatycznej” jest niepokojący, ponieważ oznaczałby złamanie światowego porozumienia
klimatycznego zawartego w Katowicach w ubiegłym roku. Jest
tam zapis mówiący o solidarnej
i sprawiedliwej transformacji.
Oznacza ona konieczności dostosowania polityki klimatycznej
do poziomu rozwoju gospodarczego i możliwości finansowych
poszczególnych krajów. Państwa
członkowskie Unii Europejskiej
mają różne punkty wyjścia na
drodze do transformacji energetycznej. Polska, jako kraj uzależniony od węgla, powinna mieć
zapewnione odpowiednie środki
na transformację i modernizację
sektora energetycznego. W solidarną transformację doskonale wpisuje się Platforma Wsparcia Regionów Górniczych. Warto walczyć o ten projekt, ponieważ jego śladem mogą pójść inne,
finansowane z unijnych środków
przedsięwzięcia dedykowane regionom, które ponoszą największą cenę przestawienia europejskiej energetyki na „zielone” tory.
Uważam, że w Parlamencie Europejskim należy powołać zespół
nadzorujący realizację Platformy Wsparcia Regionów Górniczych, który będzie też partnerem
dla Komisji Europejskiej. W jego
skład powinni wejść eurodeputowni z wielu frakcji, aby w debacie o transformacji energetycznej
było jak najmniej politycznych
i biznesowych interesów, a jak
najwięcej troski o wspólny, zrównoważony rozwój całej wspólnoty.
Izabela Kloc

www.naszagazeta.info
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ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
tel. informacja: (32) 32 48 100

Łaziska Górne
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POWIATOWE KONCERTOWANIE W MIKOŁOWIE %5Ą=3DQWRQH&
POWIATOWE DOŻYNKI W ORNONTOWICACH
10:00 Orkiestrowe Powitanie: Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach (skwer przed Starostwem Powiatowym w Mikołowie).
10:15 Kapsuła Czasu „20 lat razem” (skwer przed Starostwem Powiatowym
w Mikołowie).
10:30 Przemarsz z Orkiestrą na Rynek Mikołowski.
11:00–16:00 „W samorządowym klimacie”: promocja gmin i powiatu na rynku
mikołowskim.

15
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BIESIADA ŚLĄSKA W ZAGRODZIE
5_*_%
ŚLĄSKIEJ*
W GOSTYNI
GMINA WYRY

C0 | M48 | Y96 | K44

15:30 zasadzenie drzewa przed Gminnym
Domem Kultury w Gostyni
na pamiątkę spo5_*_%
tkania w gminie Wyry z delegacją z Reńskiego
Powiatu Neuss.

13:45 uroczysty wymarsz spod budynku ARTerii (ul.
Zwycięstwa 26): korowód dożynkowy prowadzony przez
C11 | M0 | Y20 | K0
orkiestrę.
14:00 Msza Święta w Kościele św. Michała Archanioła
w Ornontowicach w intencji Dożynek Powiatowych, pochód dożynkowy.

R229 | G240 | B212

16:00 „Magiczna podróż przez świat” – program dla dzieci w wykonaniu STOWARZYSZENIA PRZYSTANEK TEATR.

11:00 Gmina Mikołów: Zespół tańca liniowego SATYSFAKCJA, pantomima
w wykonaniu Stowarzyszenia UŚMIECH, teatr tańca w wykonaniu WARSZTATÓW
TERAPII ZAJĘCIOWEJ, występ zespołu regionalnego MIKOŁOWIANKI. Stoisko
promocyjne: akcje proekologiczne Miasta Mikołów dla mieszkańców.

15:20 przemarsz korowodu z kościoła do Amfiteatru Parkowego.

12:00 Gmina Wyry: występy przedszkolaków (taniec dżentelmenów, taniec
z pomponami, Pan Hilary po śląsku), szkolne zespoły wokalnomuzyczne. Stoisko
promocyjne: wystawa malarska Stefana Poniewiery, wystawa ikon, koronek klockowych, prezentacja na tv filmu promocyjnego o gminie.

15:40 otwarcie Dożynek Powiatowych w Amfiteatrze Parkowym w Ornontowicach: przekazanie korony dożynkowej
oraz chleba przez starostów.

17:00–18:30 koncert zespołu BLUE PARTY.

13:00 Gmina Łaziska Górne: zespoły dziecięce ARABESKA i RADOŚĆ, pokaz CAPOEIRA. Stoisko promocyjne: degustacja grochówki i promocja miasta.

16:10 koncert ORKIESTRY DĘTEJ.

14:00 Gmina Ornontowice: Szkoła Tańca StandART, Szkoła Tańca TEAM ORNONTOWICE, Kapela ŚLĄSKIE BAJERY. Stoisko promocyjne: degustacja kopy ornontowickiej.

20:30–22:00 zabawa taneczna z muzyką na
żywo.

16:30 występ zespołu folklorystycznego MARZANKI.
16:50 występ Regionalnego Zespołu Śpiewaczego JAŚKOWICZANIE.

16:30–19:30 Food & Rock na 20 lat Powiatu:

17:20 występ SZKOŁY MUZYCZNEJ Z REŃSKIEGO POWIATU NEUSS.

Zespół T-BIRDS | Zespół SNOWBLIND | Zespół MOUNT PLEASANT
Zespół NIE TWÓJ INTERES | Foodtrucki
20:00–21:30 Rock & Roll na Deser: Zespół The Harpagans.
Akcja BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE – plac przed

Przedsięwzięcia
Starostwem Powiatowym
towarzyszące

Wernisaż artystyczny – MDK Łaziska Górne od 18:00

AKCJA BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

17:50 występ Zespołu Pieśni i Tańca SILESIANIE Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
19:00 występ kapeli podwórkowej ŚLĄSKIE BAJERY: potańcówka w rytmach lat 20–30 oraz śląskich brzmień.
20:30 biesiada śląska z PIOTREM FESZTER.

(Plac przed Starostwem Powiatowym w Mikołowie)
11:00–16:00 Stoiska promocyjne Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz akcje
prozdrowotne.
12:00 AKCJA W SAMO POŁUDNIE: pokaz gaszenia płonącego samochodu i zabezpieczenia terenu.

Przedsięwzięcia towarzyszące:
•
•
•
•

pokaz sprzętu rolniczego
animacje dla dzieci
pokaz pszczelarski
zlot motoryzacyjny

Przedsięwzięcia towarzyszące:
• byfyj j i rekwizyty ze śląskiej
izby
• stoisko z kołoczem,
miodami
• stoisko z rękodziełem
• turniej skata

* Zagroda Śląska – Gostyń,
gmina Wyry
ul. Pszczyńska 366
(za Domem Kultury)

w s k i. p l

15:00 Gmina Orzesze: występ MICHALINY STAROSTA. Stoisko promocyjne: degustacja chleba i kołocza przygotowana przez Regionalny Zespół Śpiewaczy
„Szarotki”.

18:45–20:15 koncert zespołu NEW FOR YOU.

w w w.2 0 la t. m ik o lo
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Sfinansowano ze środków Powiatu Mikołowskiego

1000 złotych dla najlepszych
u 47 uczniów szkół średnich powiatu mikołowskiego otrzymało stypendia
starosty mikołowskiego. Ich wręczenie odbyło się 30 sierpnia w starostwie.

T

ym razem stypendia w wysokości 1000 złotych wręczono
28 uczniom z I LO im. Karola
Miarki, siedmiu z II LO im. Witolda
Pileckiego, dziewięciu z ZST oraz trojgu
z ZSP w Ornontowicach.
- Gratuluje wam sukcesów, które pokazują, że warto się uczyć. Dziękuje także waszym rodzicom za wkład włożony
w wasze wychowanie. W młodzieży jest
nasza przyszłość, a wy uczycie się nie
tylko dla siebie, również dla naszego powiatu - mówił starosta Mirosław Duży
zwracając się do stypendystów, prosząc
ich także o to, aby byli liderami w swoich środowiskach.
Pieniądze wypłacone zostały z budżetu powiatu, zaś o ich przyznaniu
zadecydowała komisja stypendialna
w składzie: Grażyna Nazar, członek Zarządu Powiatu, radna Mirosława Lewicka oraz Iwona Smorz, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu. Wyróżnienia przyznawane są za wyniki w nauce
(średnia ocen), sukcesy w nauce (olimpiady i konkursy przedmiotowe) oraz
sukcesy sportowe. Do tej pory nagrody
pieniężne dla najlepszych uczniów przyznawane były dwa razy w roku szkolnych. W przyszłości mają być wręczane
raz w roku w kwocie 2000 złotych.

Pełna lista
stypendystów
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W MIKOŁOWIE
n za wyniki w nauce: Dominik Sabiniok,
Tomasz Żogała, Emilia Powązka,
Piotr Danielczyk, Kinga Grabarczyk,

Wspólne zdjęcie nagrodzonych z władzami powiatu.
Karolina Wermińska, Paulina Biela,
Katarzyna Chrobok, Łukasz Rak, Julia Olesiak, Dominik Malczyk, Julia
Spyra, Martyna Jeleń, Małgorzata
Kapiczak, Karolina Żogała, Patrycja Hajduga, Julia Grońska, Monika
Malcherczyk, Łukasz Ucka, Szymon
Mosiężny , Wiktoria Szwerthalter,
Natalia Wojdacz, Wiktoria Lenczewska.

n za osiągnięcia sportowe: Zuzanna
Mamok
n za osiągnięcia w nauce: Alexander
Broda, Dominika Świaczny, Klaudiusz Karolewski, Wojciech Tąta.
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W MIKOŁOWIE
n za wyniki w nauce: Laura Korny, Klaudiusz Gubernat, Agnieszka Skutela.

n za osiągnięcia sportowe: Rafał Ryguła, Dominika Dudek, Paweł Spendel
i Zofia Tkocz.

n za osiągnięcia sportowe: Dawid Nowakowski, Szymon Zając i Maciej
Kurzywilk.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
W MIKOŁOWIE
n za wyniki w nauce: Michał Niemann,
Grzegorz Pisulski, Robert Krysiak,
Mateusz Skrzypczyk, Marcin Widuch, Kamil Rykowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
W ORNONTOWICACH
n za wyniki w nauce: Julia Zapała
i Wojciech Marek Bialucha, zaś Paweł
Michalski za osiągnięcia w nauce.

Nowe kierunki, nowi nauczyciele
u Od września do szkół średnich trafiły dwa roczniki, bowiem edukację ukończyli
gimnazjaliści oraz uczniowie ósmych klas szkół podstawowych. W przypadku naszego
powiatu jest to 1833 uczniów, którzy opuścili mury gimnazjów i szkół podstawowych.

S

pora część z nich wybrała placówki działające na terenie Powiatu Mikołowskiego. Od
września w pięciu szkołach średnich uruchomiono 47 klas pierwszych. Przy czym 25 klas przeznaczonych jest dla absolwentów podstawówek, zaś
dla uczniów, którzy ukończyli naukę w gimnazjach
uruchomiono ich 22.
Jeśli chodzi o nabór w roku szkolnym 2019/2020
to w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola
Miarki w Mikołowie otwarto sześć oddziałów dla
uczniów po szkole podstawowej i tyle samo dla absolwentów gimnazjów. W II LO im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego przygotowano osiem klas, po
cztery dla byłych gimnazjalistów i dla absolwentów
podstawówek.
Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie dla
młodzieży po podstawówce uruchomił sześć od-

działów i tyle samo po gimnazjum. W przypadku
ZSEiU w Łaziskach Górnych są to cztery klasy dla
absolwentów podstawówek i trzy dla byłych gimnazjalistów. W ZSP w Ornontowicach otwarto pięć
oddziałów dla uczniów szkół podstawowych i trzy
nowe oddziały dla byłych gimnazjalistów.
W I LO od września otwarto klasy: matematyczno-informatyczną, humanistyczną z elementami
dziennikarstwa, politechniczną, ekonomiczną,
biologiczno-chemiczną i lingwistyczną. W II LO
są to klasy: matematyczno-językowa, biologiczno-chemiczna, humanistyczna, geograficzno-humanistyczna, dziennikarska, historyczno-geograficzna, usportowiona, biologiczno-chemiczna.
Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie w technikach kształci w zawodach: technik handlowiec,
elektryk, pojazdów samochodowych, ekonomi-

sta, mechanik, reklamy, rachunkowości, informatyki i mechatronik. W branżowej szkole I stopnia
uczniowie kształcą się w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, wielozawodowa.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach uczniowie techników kształcą się
w zawodach: architekt krajobrazu, automatyk,
ogrodnik, hodowca koni, żywienia i usług gastronomicznych, weterynarii, elektryk, górnictwa podziemnego, hotelarstwa i ekonomista,
zaś w szkole branżowej na kierunkach: elektryk,
mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych, automatyk, górnik eksploatacji podziemnej, kucharz, wielozawodowa, monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie.

Jeśli chodzi o technikum, to w Zespole Szkół
Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych od września nauka odbywa się w zawodach:
technik organizacji turystyki, górnictwa podziemnego, informatyk, energetyk, logistyk i elektryk, zaś w branżowej szkole I stopnia są to: mechanik, monter maszyn i urządzeń, wielozawodowa.
Większa liczba uczniów to również wzrost zatrudnienia łącznie o 89 nauczycieli, w przełożeniu
na etatu jest ich prawie 60.
W I LO zatrudniono 25 nauczycieli, jeden pracownik administracji i jeden obsługi. W II LO jest
to 11 nauczycieli, dwóch pracowników administracji i dwóch obsługi, w ZST przybyło 20 nowych
pedagogów i dwóch pracowników obsługi oraz pracownik administracji na pół etatu, ZSP w Ornontowicach - 13 nauczycieli, zaś w ZSEiU 18 i jeden
pracownik obsługi oraz administracji na pół etatu.
Zwiększyło się również zatrudnienie w dwóch szkołach specjalnych. W każdej przybył jeden dodatkowy nauczyciel.
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Praca dla przyszłych elektryków
Sfinansowano ze środków Powiatu Mikołowskiego

Starosta mikołowski Mirosław Duży oraz Grażyna Nazar członek Zarządu Powiatu podpisali umowę ze spółką
Energocenter z siedzibą w Katowicach reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Marka Burego i wiceprezesa
Krzysztofa Sapińskiego w sprawie kształcenia uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ornontowice zawarł umowy patronackie
z JSW - Jastrzębska Spółka Węglowa S. A,
która dotyczy klas uczących przyszłych
górników i techników górnictwa podziemnego, elektryków, techników elektryków, techników automatyków i ślusarzy. Spółka oferuje, m.in. stypendia i daje gwarancje zatrudnienia dla absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzają-

Z

godnie z tym porozumieniem spółka umożliwi uczniom klas branży
elektrycznej odbywanie nieodpłatnych praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w swoim zakładzie, a także ufunduje uczniom klas patronackich stypendium.
Dodatkowo najlepsi będą mieli możliwość
podjęcia pracy w zakładzie Energocenter
po zakończeniu nauki. Również nauczyciele ZST będą mieli okazję odbywać nieodpłatnie szkolenia branżowe w tej firmie.
Przy podpisaniu dokumentu obecni
byli również Iwona Smorz, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu starostwa
powiatowego oraz Elżbieta Jabłońska, dyrektor ZST i Krzysztof Król, kierownik
warsztatów szkolnych ZST.

Porozumienie z katowicką
spółką jest kolejnym,
które popisuje szkoła
zawodowa z naszego
powiatu.
Do tej poru ZST ma już zawiązaną
współpracę ze spółką Famur, która zain-

teresowana jest pozyskaniem przyszłych
pracowników z grona absolwentów techników mechanicznego i mechatronicznego oraz klasy kształcącej przyszłych operatorów obrabiarek skrawających (klasa
patronacka). Dla nich Famur funduje stypendia. Kolejnymi pracodawcami, z którymi ZST podpisał umowę są: Gulmech,
Wiromet, Magneti Marelli Polska, Push
Buttons. Firmy te poszukują dla siebie fachowców wśród uczniów kształcących się
w zawodach: mechanika, mechatronika,
operatora obrabiarek skrawających, informatyka, techników pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych czy też elektromechanik pojazdów
samochodowych.

Podobne umowy
z pracodawcami mają
podpisane także dwie
pozostałe szkoły
zawodowe.
W przypadku ZSEiU w Łaziskach Górnych zawarto je z PGG - Polska Grupa

Górnicza S. A. Tu porozumienie dotyczy
kształcenia przyszłych techników elektryków, górników, mechaników - monterów
maszyn i urządzeń, którym PGG oferuje,
m.in. gwarancje zatrudnienia dla wszystkich uczniów po zdaniu egzaminów zawodowych, stypendia miesięczne dla wszystkich uczniów oraz premię na zakończenie
roku szkolnego za uzyskanie dobrych wyników w nauce. ZSEiU ma także zawartą umowę z Tauronem Serwis sp. z o.o.,
który gwarancje zatrudnienia dla wszystkich absolwentów technikum energetycznego po zdaniu egzaminów zawodowych,
a także stypendia miesięczne dla wszystkich uczniów, (wyższe dla tych, którzy
mają średnią powyżej 4,5). Kolejna firma to Bekuplast SA ( dawny ERG) poszukujący operatorów maszyn i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw sztucznych, która
oferuje stypendia miesięczne dla każdego
ucznia tej specjalności i możliwość podjęcia pracy w tym zakładzie. Z kolei Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach objęła patronatem klasy kształcące techników
logistyków w służbach mundurowych.

Sześciu mianowanych

S

ześcioro nauczycieli: Anna Łukaszek ZSP w Ornontowicach,
Grzegorz Nowrot, Robert Uflant
i Sylwia Grzyśka (wszyscy z ZST Mikołów) oraz Justyna Wołczko i Paweł

Wojtuszek (oboje z I LO im. Karola
Miarki) złożyło ślubowanie i odebrało
akty mianowania na stopień nauczyciela mianowanego. Wręczali je starosta
Mirosław Duży oraz członek Zarządu

Powiatu - Grażyna Nazar. Gratulację
złożono również Renacie Grzegorczyk,
dyrektor II LO im. rotmistrza Witolda
Pileckiego, która świętowała 25-lecie
pracy zawodowej.

cy kwalifikacje w zawodzie. Kolejne trzy
umowy szkoła zawarła z CP Glass S.A.
Huta Szkła Orzesze, która poszukuje operatorów urządzeń przemysłu szklarskiego,
Śląskim Ogrodem Botanicznym, która dotyczy uczniów kształcący się w zawodach
ogrodnik i technik ogrodnik oraz Przychodnią Weterynaryjną Omniwet oferującą, m.in. praktyki zawodowe dla uczniów
technikum weterynaryjnego.

Wspomnienie lata na początek
nowego roku szkolnego

Z

espół Szkół nr 2 Specjalnych
wraz z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej przygotował Powiatową
Inaugurację Roku Szkolnego, która odbyła się 2 września właśnie w tej szkole.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły
oraz odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego
dyrektorzy: ZS nr 2 Specjalnych Tadeusz
Śliwa oraz OPP Radosław Tarczoń przywitali zaproszonych gości, wśród nich starostę mikołowskiego Mirosława Dużego,
Grażynę Nazar członka Zarządu Powiatu,
Łukasza Rygułę sekretarza powiatu, Iwonę
Smorz naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.
Na uroczystości obecni byli również
dyrektorzy innych szkół i jednostek powiatowych, przedstawiciele policji, a także rodzice i uczniowie. Tych ostatnich
przywitano szczególnie gorąco, życząc
im powodzenia na starcie nowego roku
nauki.
- Od tego roku szkolnego Zespół Szkół
powiększa się o następną szkołę - Liceum
Ogólnokształcące. Od dzisiaj w tym nowym liceum będą kształcić się uczniowie na
poziomie szkoły średniej w klasach po gimnazjum i po szkole podstawowej. Ponadto
ten rok w naszej szkole, to reaktywacja
Branżowej Szkoły I Stopnia. Po kilku latach
szkolnych bez naboru do klas pierwszych,
w tym mamy dwie klasy pierwsze wielozawodowe, jedna dla absolwentów gimnazjów, a druga absolwentów szkoły podstawowej - mówił dyrektor Tadeusz Śliwa

przedstawiając swoją placówkę, w której
uczą się uczniowie od 7 do 24 roku życia.
- Są to uczniowie z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami, którzy mają swoje talenty, pasje, marzenia i korzystają
z edukacji na miarę swoich indywidualnych
możliwości. My pracownicy tej szkoły staramy się im w tym pomóc i robimy wszystko
co w naszej mocy, by się w niej dobrze czuli
i wszechstronnie rozwijali - zapewnił.
Z kolei dyrektor OPP wskazał jako największy atut prowadzonej przez siebie placówki olbrzymie zainteresowanie uczestnictwem w oferowanych przez Ognisko
zespołach i kołach.
- W tym roku mamy rekordową liczbę kół
zainteresowań, która wynosi 60, zaś w naszej
bazie mamy zarejestrowanych 960 chętnych,
którzy chcą uczestniczyć w naszych zajęciach. Najwięcej mamy zespołów językowych
- 18, 12 instrumentalnych, 10 tanecznych,
siedem wokalnych i wokalno-tanecznych,
osiem plastycznych i pięć, w których oferujemy zajęcia przyrodnicze czy z kształcenia
pamięci - wskazał Radosław Tarczoń.
Oficjalnej inauguracji roku szkolnego dokonał starosta Mirosław Duży, po
niej zaś uczniowie z ZS nr 2 zabrali nas
na wycieczkę po Polsce. Wakacyjna podróż rozpoczęła się w Beskidach, potem
były Tatry, plażowanie nad Bałtykiem,
by letną eskapadę zakończyć na Mazurach. Swoje talenty przedstawili również
wybrani wychowankowie OPP, którzy
zaprezentowali się w tańcu, śpiewie i grze
na keyboardzie.
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

Zwycięskie projekty poprzedniej, IV edycji
Budżetu Obywatelskiego doczekały się realizacji

u Po raz kolejny, dzięki pomysłom i zaangażowaniu mieszkańców oraz pomocy Urzędu w realizacji ich projektów
w mieście przybyło infrastruktury, z której skorzystać możemy wszyscy.

K

ilka ze zrealizowanych
projektów to kontynuacja lub rozbudowa
infrastruktury powstałej w poprzednich edycjach. Na Wymyślance ponownie możemy brać
udział w zajęciach fitnessu, udało się utwardzić teren siłowni,
pojawił się tam również zestaw
zabawowy dla najmłodszych.
W Centrum Muzycznym Krawczyka XXI wyremontowano toalety. Powraca też Jordan Basket
Plus, czyli sześciotygodniowe
kursy koszykówki dla dzieci. Na
ul. Klonowej tuż przy siłowni
i placu zabaw wybudowano sporych rozmiarów altanę, wstawiono też terenowe leżaki, które
dopełniają teraz strefę zabawy
i relaksu. Cały kompleks stanowi świetne miejsce na spędzanie
wolnego czasu dla całych rodzin.
W Borowej Wsi otwarto „Dziecięcy Raj przy Burzy”, plac zabaw

przy Szkole Podstawowej nr 6 jest
już na ukończeniu, w Śmiłowicach
nowe miejsce zabaw dla dzieci powstało przy ul. Gliwickiej 102.
Nowe place zabaw pojawiły się
również przy Waryńskiego i Starej
Drodze.
Mieszkańcy swoimi głosami
zdecydowali również o budowie
nowego parkingu na ul. Dolnej.
Za kilka miesięcy, do zrealizowanych, zwycięskich projektów
IV edycji dołączy wyczekiwana
przez mieszkańców tężnia solankowa.
- Budżet Obywatelski w Mikołowie wciąż w znacznym stopniu angażuje mieszkańców do
współtworzenia przestrzeni miejskiej. Niebawem głosowanie nad
projektami piątej, jubileuszowej
edycji, serdecznie zapraszam
wszystkich do udziału już 25-28
października - dodaje Mateusz
Handel, zastępca Burmistrza

Śmiłowice

Jamna

Klonowa

Borowa Wieś

Stara Droga odmłodnieje

Nauczyciele podnoszą
kompetencje

MATEUSZ HANDEL, wiceburmistrz Mikołowa

W

Urzędzie Miasta miało miejsce uroczyste wręczenie aktów nadania awansu zawodowego, w którym uczestniczyli burmistrz
Stanisław Piechula, jego zastępca Iwona
Spychała-Długosz. 16 pedagogów otrzymało stopień nauczyciela mianowanego.
6 osobom wyłonionym wcześniej w drodze konkursu, wręczono powierzenia na
stanowisko dyrektora.

- Edukacja przedszkolna i szkolna stoi
w Mikołowie na bardzo dobrym poziomie.
Świadczą o tym wyniki naszych uczniów
osiągane podczas olimpiad i konkursów
międzyszkolnych. Z pewnością duża w tym
zasługa kardy pedagogicznej, która stale
podnosi swoje kompetencje - w tym również
dzięki prowadzonym przez miasto projektom międzynarodowym Erasmus plus - tłumaczy burmistrz Stanisław Piechula.

J

ednym z najszerzej prowadzonych
projektów ostatnich lat w Mikołowie jest termomodernizacja budynków będących w zarządzie gminy.
Do tej pory ocieplono i wyremontowano ich już kilkadziesiąt. Jeśli warunki
pozwolą na dalsze utrzymanie takiego
tempa prowadzonych prac, przed upływem tej kadencji odnowionych powinno
zostać nawet 70 budynków.

- W ubiegłych latach wyremontowaliśmy dwa sąsiednie bloki przy Starej Drodze. Do użytku przekazujemy właśnie nowy plac zabaw, na który mieszkańcy
głosowali w ramach Budżetu Obywatelskiego. Już w przyszłym roku ten zespół
budynków będzie miał całkiem nowe oblicze. Tak duże remonty nie były tu prowadzone nigdy. Śmiało można powiedzieć, że Stara Droga młodnieje.

Kolejnymi, na których zauważymy zmiany na lepsze, będą bloki przy
ul. Stara Droga 2 a i b. Prace podzielone
zostaną na dwa etapy. W pierwszej kolejności wymieniona zostanie zużyta stolar-

ka okienna i ocieplone będą stropodachy.
Prace będą kontynuowane w przyszłym
roku. Wtedy wykonana zostanie całość
ocieplenia, nowe elewacje budynków
i pozostałe prace.

Uczniowie wrócili do szkół

Za

nami wakacje - dla
większości uczniów
minęły pewnie zbyt
szybko. Karty kalendarza zmieniają się jednak nieubłaganie.
Wrzesień oznacza powroty do
przedszkoli i szkół.
Dwie z nich - Szkołę Podstawową nr 8 im. Wojciecha Korfantego
w Paniowach i Szkołę Podstawową
nr 6 im. Jana Pawła II w Borowej
Wsi - 2 września odwiedziła Iwo-

na Spychała-Długosz zastępca
burmistrza.
- W SP 8 wspólnie z dziećmi i rodzicami uczciliśmy pamięć ofiar
II Wojny Światowej, natomiast
w SP 6 miałam zaszczyt pasować
dzieci na uczniów klasy pierwszej.
Muszę przyznać, że byłam nie mniej
rozemocjonowana niż dzieci. To
szczególny moment - mówi Iwona
Spychała-Długosz. Wykorzystuję
tę okazję, by wszystkim rozpoczynającym rok szkolny życzyć, aby

szkoła była dla Was tym miejscem,
do którego z chęcią będziecie przychodzić, zdobywać wiedzę, rozwijać
drzemiący w Was potencjał i umiejętności, a także spotykać się z koleżankami i kolegami. Nauczycielom
i pracownikom oświaty składam
najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy oraz
wytrwałości, a rodzicom i opiekunom życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia - dodaje zastępca burmistrza.

Minione wakacje były czasem
wytężonej pracy ekip remontowych. W szeregu mikołowskich
placówek malowane były ściany
w salach zajęć, odnawiane korytarze, cyklinowane i polerowane
parkiety, remontowane były łazienki, wymieniano ogrodzenie.
Wszystko po to, by w nowym roku
szkolnym zajęcia mogły odbywać
się dobrych warunkach i by - jak
wspominała pani burmistrz - nauka była przyjemnością.
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Atrakcyjne działki na sprzedaż
UL. MODRZEWIOWA

Nowy plac zabaw w Łaziskach Dolnych

P

rzy ul. Mikołowskiej tuż za kościołem przy nowym parkingu
utworzono strefę rekreacyjną.
W jej skład wchodzą urządzenia siłowni zewnętrznej, m.in. - piechur, orbitrek,
surfer, a także plac zabaw. Powstał on przy
współpracy z Polską Grupą Górniczą, która - w ramach programu PGG dla gmin wyposaża place zabaw dla najmłodszych
mieszkańców gmin górniczych. W najbliższym czasie plac zabaw zostanie uzupełniony o urządzenia dla dzieci starszych
- wieżę Nexus, huśtawkę wagową, a także
piaskownicę.

UL. KOLEJOWA

Ruszają zapisy na Uniwersytet III Wieku

Ł

aziski Uniwersytet Trzeciego Wieku po raz kolejny otworzy swoje podwoje. Zapisy ruszają 16 września o godz.
9.00 w sali nr 13 Miejskiego Domu Kultury i trwać będą
do 30 września. Podobnie, jak w ubiegłym roku przygotowano
szereg zajęć tematycznych i cyklicznych, w tym popularny język

Wylicytowana cena zakupu
działki zostanie powiększona
o 23% podatek VAT. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.
Działka zlokalizowana jest
w obszarze szeregowej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej
i usługowej, na pograniczu Łazisk Górnych i Mikołowa, w dogodnej odległości od wjazdu
na drogę krajową DK81. Nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do trójkątnego. Średnia długość działki wynosi około 25 metrów, średnia szerokość - około 16 metrów. Działka położona jest przy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy - ulica
Modrzewiowa. Na części nieruchomości urządzono parking dla samochodów osobowych,
pozostałą część stanowi teren nieużytkowany, zadarniony z pojedynczymi drzewkami
z samosiewu. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej (prąd, woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja), która jest założona na działce lub w jej sąsiedztwie.

angielski, język niemiecki, zajęcia komputerowe oraz joga, pilates, ćwiczenia zdrowy kręgosłup, taniec w kręgu, taniec liniowy
czy zajęcia na basenie. Nowością jest latino solo dla pań i klub
gier planszowych. Wpisowe na rok dla każdego uczestnika wynosi
50 zł, płatne przy zapisach. Liczba miejsc ograniczona!

Zagraj w Kartoflisko

I

ntegracyjna gra miejska Kartoflisko, to świetna zabawa dla rodzin
z dziećmi w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Długość trasy to około 6 km,
a w czasie gry drużyny w składzie od
7 do 10 osób będą napotykać na „niespodzianki” i rozwiązywać zagadki, które zostały opracowane razem z łaziskimi
nauczycielami. Trasa i poziom gry dostosowane zostaną do wieku uczestników,
a całość zakończy się piknikiem z poczęstunkiem oraz atrakcjami.
ZAPRASZAMY! Szczegóły na stronie www.laziska.pl oraz fanpage’u Miasta Łaziska Górne.

Wakacje za nami
R

olki, wycieczki, kąpiele, spacery, odpoczynek w wakacyjnym
słońcu… To już za nami. Wakacyjna rekreacja zakończyła kolorowa feta przed Miejskim Domem Kultury w Łaziskach Górnych.
W upalne dni łaziska „Żabka” nie miała sobie równych.
Zdjęcia: Małgorzata Strzelczyk, Gazeta Łaziska

Nauka jazdy na rolkach okazała się hitem wakacji.

Wylicytowana cena zakupu
działki zostanie powiększona
o 23% podatek VAT. Forma zbycia:
sprzedaż prawa własności.
Nieruchomość zlokalizowana
jest w dzielnicy Brada, niedaleko
granicy Łazisk Górnych z Orzeszem, w pobliżu infrastruktury społecznej i kolejowej, w obszarze uporządkowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz zieleni. Nieruchomość ma dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej tj. wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Kolejowej, o nawierzchni utwardzonej asfaltem.

UL. POŁUDNIOWA

Wylicytowana cena zakupu
działek zostanie powiększona
o 23% podatek VAT. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.
Działki przeznaczone zostały
do sprzedaży łącznie jako jedna
nieruchomość gruntowa. Działka
5132/2 znajduje się w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i przylega w części do drogi
dojazdowej, natomiast druga działka pozbawiona jest dostępu do drogi. Nieruchomości łącznie posiadają regularny kształt zbliżony do prostokątnego. Sieć kanalizacyjna,
elektryczna i wodociągowa w pobliżu zabudowy do 7 m od południowej granicy działki
nr 5132/2. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią grunty niezabudowane z zielenią nieurządzoną, zabudowa jednorodzinna i tereny leśne. W odległości około 300 m (w linii
prostej) znajduje się czynna oczyszczalnia ścieków i kompleks rekreacyjny „Ynzla”.

UL. LIPOWA

Działki zostały przeznaczone
do zbycia łącznie jako jedna nieruchomość. Wylicytowana cena
zakupu nieruchomości zostanie
powiększona o 23% podatek VAT.
Forma zbycia: sprzedaż prawa
własności.
Nieruchomości zlokalizowane są w promieniu około 0,5 km od ścisłego centrum
obrębu Łaziska Średnie, w sąsiedztwie nowej i starszej zabudowy jednorodzinnej oraz
niezabudowanych działek budowlanych. Działka nr 4434/166 została przeznaczona do
zbycia łącznie z nieruchomością do niej przylegającą oznaczoną numerem 4435/167.
Media, tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz linia energetyczna zlokalizowane są
przy południowej i zachodniej granicy działki. Sieć gazowa biegnie w odległości około
6 m od południowej granicy działki, w ulicy Lipowej. Nieruchomość posiada bezpośredni
dostęp do drogi - ulica Lipowa będąca boczną odnogą od ulicy Tuwima jest utwardzona
żwirem i tłuczniem.
Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych, gdzie można zapoznać się z regulaminem przetargów. Kontakt
pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: mk@laziska.pl.
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Sfinansowano ze środków Miasta Orzesze

Wakacyjne remonty w szkołach

u Podczas tegorocznych wakacji niemal w każdej szkole w Orzeszu przeprowadzone
zostały prace remontowe. Na ten cel przeznaczono 800 tys. zł.
Na terenie Orzesza istnieje 5 samodzielnych przedszkoli, w których funkcjonują 24 oddziały
(581 miejsc), w 5 szkołach podstawowych mamy utworzonych
15 oddziałów (375 miejsc), mamy
również 10 szkół podstawowych,
w których, w tym roku szkolnym
w 112 oddziałach naukę pobierać
będzie 1980 uczniów. Miasto zatrudnia ponad 400 nauczycieli na
310 etatach pedagogicznych oraz
ponad 200 osób administracji i obsługi na 180 etatach. Szkoły i przedszkola to łącznie jeden z największych zakładów pracy w Orzeszu.

Orzeskie bieganie
u 8 września odbył się VIII Orzeski Bieg
Uliczny. Jedna z największych imprez
sportowych w mieście została jak
zwykle bardzo dobrze zorganizowana.

J

ak co roku w osobnych kategoriach rywalizowały dzieci
i młodzież, swoją kategorię
miały także osoby uprawiające
Nordic walking. Uczestnicy mogli rywalizować na dystansach
5 lub 10 km. W kategorii OPEN na
dystansie 10 km zwyciężył Dawid
Waloski z Jaworzna przed Pawłem

Buczkiem z Tychów i Piotrem
Jachimskim z Orzesza. Każdy
z uczestników m.in. otrzymał pamiątkowy medal.
Organizatorami imprezy są;
Urząd Miejski Orzesze oraz Fundacja Aktywni.
Komplet wyników znajduje się
na stronie - www.biegorzeski.pl.

Przegląd
Hejnałów Miejskich

W

Wśród 30 miast, które wzięły
udział w przeglądzie znalazło
się także Orzesze. - Już po raz
trzeci nasze miasto było obecne
na tej imprezie. Na pewno jest
to dobra forma promocji Orzesza. Impreza z roku na rok cieszy się bowiem coraz większym
zainteresowaniem - stwierdził

Bartłomiej Marek, który był
wykonawcą orzeskiego hejnału.
Hejnał naszego miasta zabrzmiał z balkonu Trybunału
Koronnego na tle orzeskiej flagi. Dodajmy, że przegląd zyskał
już bardzo duży rozgłos zarówno w mediach ogólnopolskich
jak również wśród mieszkańców Lublina oraz licznej grupy
turystów, którzy, m.in. z okazji
tej imprezy przybyli do Lublina.
Oprócz Orzesza swoje hejnały
prezentowały, m.in. Warszawa,
Kraków, Toruń, Łódź, Zamość,
a ze Śląska: Katowice, Chorzów
i Zabrze.

wione dwie sale lekcyjne. Ponadto w wakacji
rozebrano stary budynek gospodarczy, który
od dawna nie był używany ze względu na zły
stan techniczny.
Kompleksowemu remontowi została poddana również kuchnia w budynku SP Nr 6
w Orzeszu-Zawiści. Wyremontowane zostało

pomieszczenie kuchni wraz z instalacją elektryczną. Zakupiono nowe sprzęty AGD.
Warto zwrócić również uwagę na nową
zieloną pracownię przyrodniczo - chemiczną,
która powstała w okresie wakacji w budynku

SP Nr 9 w Orzeszu-Zgoniu. Pracownię wyposażono w tapetę przedstawiającą planety kosmosu
oraz nowe sprzęty, meble i pomoce dydaktyczne.
W Orzeszu przeprowadzono również dwa
duże remonty w przedszkolach - przy ul. Miłej
i Mikołowskiej wymienione zostały pokrycia
dachów. Ponadto dach przedszkola na Zawiści
dodatkowo ocieplono
styropapą. W przedszkolu
w Zawadzie w kotłowni zainstalowany został
100 kW piec grzewczy.
Oprócz tych większych remontów gmina
przeprowadziła jeszcze
szereg mniejszych, głównie związanych z malowaniem sal lekcyjnych,
wymianą drzwi, wykładzin lub płytkowaniem
podłóg w klasach. - Kiedy dzieci mają wakacje
my intensywnie pracujemy, by z początkiem
kolejnego roku szkolnego mogły wrócić do
lepszych warunków lokalowych - zapewniają
urzędnicy.

Magdalena Michalska z Orzesza - Miss Polski Nastolatek 2019
Fot. Marcin Kossakowski/konkursmisspolski

Lublinie odbył się
XXVI Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich. Inicjatorem
przedsięwzięcia jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miłośników Hejnałów Miejskich.

Do

najważniejszych prac remontowych przeprowadzonych
w szkołach można zaliczyć
adaptację pomieszczenia w SP Nr 2 w Orzeszu
na pracownię komputerową, która powstała
w miejscu dotychczasowego gabinetu stomatologicznego. W wyniku przeprowadzonych
prac remontowych szkoła pozyskała dodatkowe
pomieszczenie, w którym naukę z zakresu
informatyki może równocześnie pobierać 24
uczniów. Warto również
zaznaczyć, że pracownia
została wyposażona w nowoczesny system teleinformatyczny oraz tablicę
interaktywną, wymieniona została instalacja
elektryczna i centralnego ogrzewania. Ważnym
miejscem w każdej szkole jest świetlica, w której codziennie przebywa coraz więcej uczniów.
Mając na uwadze konieczność zapewnienia im
sprzyjających warunków w oczekiwaniu na
rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w godzinach porannychoraz po zakończonych zajęciach, wykonano prace remontowe pomieszczeń sąsiadujących z szatnią w przyziemiu budynku i dzięki
temu powstała duża o ciekawej architekturze
świetlica szkolna.
Z uwagi na brak wystarczającej liczby sal lekcyjnych w budynku SP Nr 3 zostały wykonane
prace związane z adaptacją dwóch pomieszczeń
gospodarczych na sale dydaktyczne oraz wyremontowano schody zewnętrzne
Do pięknych kolorowych pomieszczeń
mogli wrócić również uczniowie SP Nr 1
w Orzeszu, gdzie zostały kompleksowo odno-

42

półfinalistki, które zostały wybrane w czerwcowym, ogólnopolskim castingu, zaprezentowały się przed zebraną publicznością
w Amfiteatrze w Świnoujściu, podczas finału Miss Polski
Nastolatek 2019 - 7 września. Tytuł najpiękniejszej zdobyła Ślązaczka - 18-letnia Magdalena Michalska z Orzesza
- Zawiści, która w maju wywalczyła koronę Miss Śląska
Nastolatek 2019, awansując tym samym do ćwierćfinału
konkursu, a następnie do finału, który wygrała.
Magda uczęszcza do Technikum im. Ks. Prof. Józefa
Tischnera w Żorach, a w przyszłości chce zostać stewardessą lub pracować na lotnisku. Pragnie poznawać, świat,
nowych ludzi i ich obyczaje
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Gospodynie nagrodzone

u W Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie odbyło
się rozstrzygnięcie finału regionalnego XIX edycji konkursu
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” oraz
Jarmark Produktów Tradycyjnych.

Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

MARCIN KOTYCZKA
WÓJT GMINY
ORNONTOWICE
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO
ZASTĘPCY
WÓJTA GMINY
ORNONTOWICE
1. Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie,  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,  nieposzlakowana opinia,  wykształcenie wyższe (preferowane techniczne),  znajomość
problematyki samorządowej oraz prawa administracyjnego,  posiadanie prawo
jazdy kat. B i własnego samochodu do korzystania w celach służbowych.

K

oło Gospodyń Wiejskich z Ornontowic zdobyło
I miejsce oraz nominację do nagrody „Perła 2019”.
Z kolei podczas XXVIII Krajowej Wystawy Rolniczej - Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich oraz XX Dni
Europejskiej Kultury Ludowej, Koło Gospodyń Wiejskich
z Ornontowic znalazło się wśród laureatów konkursu, a członkinie Koła odebrały Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W uroczystościach wziął udział Wójt Gminy Ornontowice,
Marcin Kotyczka.

Parkowa
Akademia
Kreatywna
2019
W lipcu i sierpniu
w każdą środę
w Amfiteatrze
Parkowym odbywała
się PAKa, czyli
Parkowa Akademia
Kreatywna dla dzieci
organizowana przez
ARTerię Centrum
Kultury i Promocji.

P

AKa to nic innego jak warsztaty
dla najmłodszych, których celem jest zachęcenie do kreatywnego tworzenia, zabawy plastyką i nie
tylko. Harmonogram był bardzo różnorodny; uczestnicy mogli stworzyć, m.in.
makietę miasta, domki z kartonów,
ozdoby z filcu, kamieni, klamerek i kreatywnych drucików, a na zakończenie
wykonali swoje własne owadzie domki.
Wszystkie wykonane prace powędrowały oczywiście do domów małych artystów. Trzeba przyznać, że z tygodnia
na tydzień PAKowa grupa rosła w siłę,
co więcej - dzieci bardzo chętnie uczyły
się nowych rzeczy i odkrywały w sobie
nieznane dotąd zdolności. Prace manualne są o tyle wartościowe, że uczą odczuwać bezinteresowną radość w obcowaniu z pięknym kształtem i kolorem.
Uczą także reagowania na wszechobecną sztukę i kulturę.

2. Wymagania dodatkowe:
znajomość podstaw prawnych funkcjonowania samorządu terytorialnego,  mile
widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,  komunikatywna znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego),  dobra orientacja w terenie,
 dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres,  dobra organizacja pracy.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
zakres zadań zgodny ze Strukturą Organizacyjną Urzędu Gminy,  koordynowanie
działań strategicznych dla Gminy,  zastępowanie i reprezentowanie Wójta Gminy
podczas jego nieobecności.
4. Warunki pracy i płacy:
wymiar czasu pracy na pełny etat,  zatrudnienie na podstawie powołania na czas
określony, docelowo na czas kadencji Wójta,  wynagrodzenie ustalone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,  gabinet w budynku Urzędu Gminy.
5. Informacje dodatkowe:
wymagane dokumenty aplikacyjne (wykaz na stronie BIP Urzędu) należy składać
w siedzibie Urzędu Gminy,  termin: do dnia 18 września 2019 r. do godziny 17.00 
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania dokumentów
aplikacyjnych do dnia 25 września 2019 r. do godziny 17:00,  rozmowy kwalifikacyjne
zostaną przeprowadzone w terminie indywidualnie ustalonym z kandydatem, nie
później niż do dnia 2 października 2019 r. w Urzędzie Gminy,  o wynikach konkursu
kandydaci zostaną powiadomieni nie później niż do dnia 4 października 2019 r.
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku
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Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

Czym skorupka
za młodu nasiąknie...

Od

marca Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach wraz z filią w Gostyni realizują projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2019”.
Odbyło się już wiele spotkań i warsztatów z ciekawymi osobami, podczas których poruszano interesujące tematy za-

równo dla małych, jak i dużych: dzieci, dorosłych i seniorów. Gościliśmy pisarzy tworzących dla dzieci, m.in. Melanię Kapelusz, Elizę Piotrowską czy Mariannę Oklejak, a także Agatę Kołakowską - autorkę powieści obyczajowych. Dla
najmłodszych i przedszkolaków zorganizowano warsztaty: „Kici Nici z myszką
Soniulindą oraz króliczką Matildą”, zajęcia literacko-plastyczne oraz warsztaty teatralne. Dorośli mieli okazję dowiedzieć
się ciekawych informacji o gminie, w któ-

rej mieszkają oraz uczestniczyć w spacerze po niej.

Wójt Gminy Wyry zaprasza na konsultacje społeczne

Zmieniamy plany

u Interesujesz się zmianami przestrzennymi Gminy Wyry? Jesteś właścicielem

nieruchomości, przedsiębiorcą lub inwestorem? Już 11 września w gostyńskim
domu kultury i 12 września w Szkole Podstawowej w Wyrach odbędą się pierwsze
konsultacje społeczne związane z procedurą sporządzania planów zagospodarowania
przestrzennego w Gostyni oraz Wyrach. Spotkania rozpoczną się o godz. 17.00.

Po wakacjach projekt
jest kontynuowany.
Pierwsze spotkanie dla dzieci już
10 września w bibliotece w Gostyni
i warsztaty „Żyjmy zdrowo i kolorowo”,
zaś w bibliotece w Wyrach odbędą się warsztaty „Sport to zdrowie”.
13 września dla tej grupy
przewidziane są warsztaty literackie „Postaci
w książce i na scenie”.
27 września dla dorosłych w bibliotece w Gostyni odbędzie się spotkanie z Ałbeną Grabowską - autorką słynnej sagi
o losach rodziny Winnych z podwarszawskiego Brwinowa, na podstawie, której nakręcono serial „Stulecie Winnych”.
Liczba miejsc ograniczona. Już teraz organizatorzy zapraszają chętnych do
zgłaszania udziału w poszczególnych wydarzeniach. Można zapisywać się telefonicznie pod nr 505 439 257 lub osobiście
w bibliotekach.
Wszystkie
spotkania są
BEZPŁATNE!

Ogłaszamy akcję
„Podaruj książkę bibliotece”
i liczymy na Twoją reakcję!
Jeżeli masz ciekawe, ale przeczytane już książki, które tylko „zbierają kurz” na
domowej półce, to koniecznie podaruj je Naszej Bibliotece w Wyrach lub w Gostyni.
Wystarczy nawet jedna uwolniona książka z Twojej kolekcji!
Zrobisz tym radość nam i naszym czytelnikom 
Regulamin akcji:
1. Akcja rozpoczyna się z dniem ogłoszenia i potrwa do 30 września br.
2. W ramach akcji do biblioteki można przekazać:
• lektury, które znajdują się w aktualnym wykazie lektur,
• beletrystyka, rok wydania nie starszy niż 2014r.
3. Stan książek powinien być dobry, zadbany.
4. Darczyńcą może być osoba pełnoletnia.
5. Lista darczyńców będzie systematycznie uzupełniana na stronie internetowej
biblioteki i FB. Możesz zastrzec anonimowy udział w akcji.
Mamy nadzieję, że akcja spotka się z życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem.

ZA WSZYSTKIE DARY JUŻ DZIŚ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

W

rześniowe konsultacje społeczne odbędą się w związku
z przystąpieniem przez Gminę Wyry do drugiej edycji projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejne spotkania odbędą się kolejno 2 i 3 października, 6 listopada 2019 roku, a także
w marcu oraz maju 2020 roku.
Konsultacje społeczne wspomagają
procedurę sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego.
Tematem konsultacji będą istotne problemy obu naszych miejscowości, takie jak:
zagospodarowanie wód opadowych, infrastruktura błękitno-zielona, ścieżki rowerowe, reaktywacja kolei, zagospodarowanie centrów obu miejscowości czy zagospodarowanie byłego budynku domu
kultury w Wyrach. Zostaną zaproszeni
eksperci, między innymi do spraw kolei,
nadleśnictwa, ścieżek rowerowych, pla-

nowania przestrzennego, czy spraw architektoniczno-urbanistycznych. Zaproszeni
zostaną również przedstawiciele Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
w Żywcu, którzy to opracują dla gminy program prac urządzeniowo-rolnych.

Konsultacje wspierane będą przez doradców ds. konsultacji społecznych oraz
ds. planowania przestrzennego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Warszawy.
Karolina Kopacz

Trzylatki do bibliotek

Od

zeszłego roku gminne biblioteki zapraszają trzylatki do udziału w akcji Instytutu Książki „Mała
Książka - Wielki Człowiek”. W tym roku do projektu mogą przystąpić dzieci z rocznika 2016.

Co należy zrobić?
Trzylatek, odwiedzając bibliotekę w Wyrach lub w Gostyni,
zapisując się jako uczestnik projektu i wypożyczając minimum
jedną bajeczkę otrzyma wyprawkę czytelniczą. Pakiet zawiera
m.in. książkę dla dziecka „Pierwsze wiersze dla…”, broszurę dla
rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”
oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Uzbieranie
10 naklejek honorowane jest imiennym dyplomem potwierdzającym czytelnicze zainteresowanie. Udział w projekcie jest bezpłatny.
ZAPRASZAMY chętne dzieci do włączenia się w akcję.

RAK NA WSPAK!
PIOTRUŚ KONTRA BIAŁACZKA!
Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma nowotwór krwi.
Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku
lub komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego.
Jedną z takich osób jest chorujący na ostrą białaczkę limfoblastyczną

4-LETNI PIOTRUŚ KOSTYRA Z WYR.

Już 28 września w Wyrach będziemy rejestrować potencjalnych
Dawców szpiku dla Piotrusia i Innych chorych na nowotwory krwi!
Tego dnia na boisku im. Braci Góralczyków
w Wyrach odbędzie się FESTYN CHARYTATYWNY.
Zapraszamy wszystkich do rejestracji!
Co przygotowaliśmy i jakie będą atrakcje - o tym już wkrótce
będzie można przeczytać na plakatach.

www.naszagazeta.info

wrzesień 2019 r.
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Cześć i chwała bohaterom
W tym roku mija 80 lat
od wybuchu II wojny
światowej i wydarzeń, jakie
miały miejsce na polach
w Gostyni. Tutaj walczyli
z Niemcami żołnierze
73. pułku piechoty,
23 Dywizji Piechoty Armii
,,Kraków”, pod dowództwem
ppłk. Władysława Kiełbasy.
Utrzymali pozycje, ale wielu
przypłaciło to życiem, w tym
ich dowódca.

BARBARA PRASOŁ,

O

ich oddaniu i bohaterstwie pamiętają potomni. Każdego roku
w Gostyni, pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 r. oddają im część. W tym roku w uroczystości
wzięli udział kombatanci, przedstawiciele wojska, śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, a także przedstawiciele samorządów z terenu powiatu mikołowskiego, bieruńsko-lędzińsko i pszczyńskiego. Przyszli także mieszkańcy Wyr i Gostyni. Wydarzenie rozpoczęła msza polowa, której
przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej ks. Adam Wodarczyk.
R

E

K

wójt Gminy Wyry
Każdego roku spotykamy się przy
pomniku Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku, by oddać hołd naszym obrońcom. Cieszy nas fakt, że
przychodzą na obchody mieszkańcy,
uczniowie i harcerze oraz kombatanci. Nawet padający deszcz nie mógł
pokrzyżować naszych planów. Bardzo
ważne jest, by najmłodsze pokolenie
wychowywać w duchu patriotyzmu
i pamięci o wydarzeniach września.

wrócił do tamtych historycznych dni. Został także odczytany przez sekretarz województwa, Karolinę Kosowską - Raczek list,
który skierował do uczestników wydarzenia marszałek Jakub Chełstowski.
Oprawę muzyczno-wokalną zapewnił Chór Zorza
z Domu Kultury w Gostyni pod batutą Liliany Czajkowskiej i Orkiestra Wojskowa z Bytomia. Nie zabrakło apelu pamięci, który odczytał mjr Arkadiusz Bartnik i salwy honorowej oddanej przez Kompanię Honorową 6. Batalionu Powietrzno-Desantowego im. gen.
dyw. Edwina Rozłubirskiego. Uroczystości zakończyło złożenie wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy
Września 1939 r.
Wartę historyczną wystawiło Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej
73 Pułk Piechoty. Podczas uroczystości

Po nabożeństwie, Włodzimierz Czechowski, Prezes Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych w swoim wystąpieniu poL

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!
Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje,
Twojej rodziny i Twoich ﬁnansów.
Należymy do największego producenta
węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.
Zatrudnimy spawaczy, ślusarzy
i operatorów obróbki skrawaniem.

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

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

A

wręczono także okolicznościowe medale
i odznaczenia.
Kapituła ds. odznaczeń Zarządu Głównego Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie przyznała:
Kombatancką Gwiazdę Pamięci „Polska Niepodległa 1918”: Barbarze Prasoł,
płk. Zbigniewowi Piątkowi, por. Stanisławowi Paiseckiemu, Aleksandrowi Żelezikowi;
Kombatancką Odznakę Jubileuszową „Polska Niepodległa 1918-2018”:
ppłk. Wojciechowi Zdrada, por. Henrykowi Szreterowi;
Odznakę za Zasługi
dla Związku Kombatantów RP i BWP: Annie Jadasz, Karolinie Kopacz,
Krystynie Mamok, Annie
Mazurek i Soni Kotus.
Dyplomami uznania zostali wyróżnieni:
Lucjan Klej i Stanisław
Bajda.
M

A

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

Śląski Ogród Botaniczny
w Mikołowie otrzymał
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
dofinansowanie na
warsztaty edukacji
przyrodniczej i ekologicznej
realizowane w latach 20192020. Jest jednym z sześciu
podmiotów, które otrzymały
wsparcie. Łączna kwota
dofinansowania na ten cel
w województwie śląskim
wynosi blisko 370 tys. zł.

W

Śląskim Ogrodzie Botanicznym warsztaty zostaną przeprowadzone w ramach programu edukacyjnego „4 pory roku w Ogrodzie”. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i z klas I-III szkół
podstawowych będzie na nich, m.in.:
kącik ogrodnika, kalejdoskop natury,
wróżka Ziołuszka, ślady i tropy zwierząt. Ponadto zaplanowano, dla dzie-

Na edukację dzieci i młodzieży
mają na celu przekazanie wiedzy na
temat największego żyjącego w Europie ssaka, a także możliwość bezpośredniego z nim kontaktu. „Sekrety
Pszczół” to zajęcia prezentujące dzieciom panuje zależnościami pomiędzy roślinami a pszczołami. „Magia ziół” - to warsztaty, gdzie dzieci
i młodzież poznają znaczenie oraz zastosowanie roślin zielarskich w róż-

Foto: fb Śląski Ogród Botaniczny

ci i uczniów szkół wszystkich szczebli warsztaty na temat: różnorodność
przyrody Śląska, nasze drzewa, pod parasolem entomologicznym itp.
Oprócz ŚOB dofinansowanie otrzymały:
n Stowarzyszenie Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu w Rogoźniku warsztaty mają na celu zapoznanie się uczniów z przyrodą Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej i wskazanie jej wartości, przebiegu sukcesji ekologicznej, zachodzących zja-

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.
wisk przyrodniczych jak np. proces
powstawania skał jurajskich.
n Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej na warsztaty edukacyjne: „Tropem Żubra”, „Sekrety Pszczół” i „Magia Ziół”. Pierwsze

nych dziedzinach życia: medycyna
ludowa, kuchnia kosmetologia.
n Fundacja na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Ekologia” w Chełmie Śląskim - „Warsztaty ekologiczne dla
dzieci i młodzieży w roku szkol-

nym 2019/2020”. Celem przeprowadzenia warsztatów jest uświadomienie konieczności ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie wyobraźni ekologicznej oraz wrażliwości na piękno przyrody. Warsztaty prowadzone będą zarówno w terenie, jak i w pracowniach dydaktycznych ośrodka, a podczas warsztatów
uczestnicy odwiedzają, m.in. Stację Uzdatniania Wody Dziećkowice
w Imielinie.
n Fundacja Pracownia Edukacji Żywej w Katowicach otrzymała dotację
na „Edukację ekologiczną realizowaną przez Pracownię Edukacji Żywej
w 2019-2020 roku w województwie
śląskim”. W ramach zadania zostaną
zrealizowane jednorazowe oraz cykliczne warsztaty ekologiczno-przyrodnicze: „Przyrodnicze Katowice
- jesienią i wiosną, przyroda mojej
dzielnicy, obozowisko”.
n Ziemia i My - Centrum Edukacji
Ekologicznej w Dąbrowie Górniczej
zorganizuje cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży nt. ocieplania się klimatu i innych problemów cywilizacyjnych, zatytułowanych „Dlaczego
jest tak gorąco?”.

Przedszkolaku złap oddech!

W naszym regionie z udziałem samorządu województwa oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ruszyła kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. „MOGĘ!
Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech”. Całkowity koszt kampanii
to 1 mln zł, w tym dofinansowanie Funduszu wynosi ponad 332 tys. zł.

C

elem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, a jej adresatami są w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodzice i opiekunowie. O udział w kampanii mogą

ubiegać się przedszkola publiczne dla
których organem prowadzącym jest
gmina z terenu województwa śląskiego. Dyrektor przedszkola zainteresowany udziałem placówki w kampanii
powinien wysłać formularz zgłoszeniowy, zgodnie ze wzorem i zasadami

określonymi w regulaminie, na adres:
wydzial.pw@slaskie.pl. Nabór zakończy się 20 września.
Projekt zakłada udział w kampanii
około 100 placówek z terenu województwa śląskiego - po ok. 20 z każdego z pięciu okręgów konkursowych.
Przedszkola biorące udział w kampanii otrzymają pomoc w postaci oczyszczaczy powietrza (maksymalnie 5 na
jedną placówkę). W ramach kampanii zostanie przeprowadzony konkurs
dla przedszkoli na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć o tematyce:
zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania prozdrowotne. Rodzice przedszkolaków otrzymają również ulotki informacyjne na
temat zanieczyszczenia powietrza, jego wpływu na zdrowie oraz sposobów
jego unikania. W przedszkolach mają
pojawić się też plakaty edukacyjno-informacyjne oraz tablice informacyjne
o stanie jakości powietrza.

TOMASZ BEDNAREK, prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
- Cieszę się, że możemy włączyć się
w działania Urzędu Marszałkowskiego, gdyż inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej są dla nas zawsze
bardzo istotne. Chętnie wspieramy
projekty, które mają na celu edukację
najmłodszych mieszkańców regionu,
by byli świadomi zachowań proekologicznych i ich wpływu na zdrowie.

Izabela Domogała- członek
Zarządu Województwa podczas
prezentacji kampanii.
Dodatkowo wszystkie produkty
kampanii (bajka animowana, zestawy ćwiczeń dla przedszkolaków, plakat edukacyjno-informacyjny, ulotka
edukacyjna) zostaną opublikowane
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tak aby wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego mogli z nich skorzystać.

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

u Kolejne atrakcje w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego na Sośnej Górze
wapnia. Największym zagrożeniem
dla nietoperzy jest człowiek, który
poprzez, doprowadzanie do zaniku
mozaiki środowiska, przyczynia się
do pogorszenia stanu populacji tych
ssaków.

Wszystko
o naszej planecie

Nietoperzowa noc w Ogrodzie

Przed nami kolejna impreza w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w ramach
Śląskiego Kalendarza Ekologicznego,
współfinansowana przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzień
Geologii odbędzie się 15 września

i jest połączony ze zbiórką elektrodpadów. Impreza zaczyna się o godz. 12
i potrwa do godz. 18. W jej trakcie
będzie się można dowiedzieć wiele na
temat naszej planety i jej budowy. Nie
zabraknie skamielin, historii paleontologicznych czy spotkań z geologami.
W szczególny sposób zaakcentowana
zostanie historia geologiczno-przemysłowa regionu i miasta Mikołowa.
Warto także przynieść ze sobą elektrośmieci - baterie, stare telefony, żelazka, tostery, odkurzacze, monitory,
opiekacze czy mikrofalówki. W zamian wzbogacimy się o drzewko, które możemy posadzić w swoim ogródku lub lesie.

Kto skorzystał z zaproszenia i odwiedził Śląski Ogród Botaniczny w nocy z 24 na 25 sierpnia nie może się
poczuć zawiedziony. Z okazji Międzynarodowego Dnia Nietoperzy można się było dowiedzieć wszystkiego na
temat tych niezwykłych ssaków. Było nasłuchiwanie i szukanie tych stworzeń, prelekcje i nocne biwakowanie.
ciała. Poza regulowaniem populacji
owadów, zapylają kwiaty oraz rozsiewają nasiona drzew i krzewów. Ich

To się opłaca!
u Rozpoczął się nabór wniosków do programu „Mój
Prąd”. To aż miliard złotych na rozwój fotowoltaiki
prosumenckiej. Po raz pierwszy zastosowano tak
duże wsparcie dla osób indywidualnych.

W

drożenie programu NFOŚiGW „Mój Prąd” jest silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej
i znacząco przyczyni się do spełnienia

odchody, choć obecnie eksploatowane w niewielkim stopniu, stanowią źródło gipsu, prochu i węglanu
Foto: fb Śląski Ogród Botaniczny

S

pecjaliści wyjaśniali, że chociaż
często myślimy o nietoperzach
jako nocnych drapieżnikach
przenoszących wściekliznę, prawda jest zupełnie inna. Te wspaniałe
zwierzęta posiadają wiele niezwykłych cech. Są jedynymi ssakami
zdolnymi do aktywnego lotu. Polują
nocą, a w poruszaniu się pomaga im
zmysł echolokacji. Żywią się głównie
owadami, takimi jak: chrabąszcze,
komary, motyle nocne, które bywają
niekorzystne dla człowieka i jego gospodarki.
Nietoperz może w godzinę złowić
do tysiąca owadów wielkości komara,
a w jedną noc zjeść ilość pokarmu,
która odpowiada 25-40% jego masy

międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza
(zwłaszcza na obszarach słabo zurbanizowanych) oraz zwiększenia bezpie-

czeństwa energetycznego. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.
O dofinansowanie w ramach „Mojego Prądu” mogą ubiegać się osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby.
Budżet programu to miliard złotych,
przy czym dofinansowanie w formie
dotacji - do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wyniesie nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Co istotne, uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na efektywność finansową tego wsparcia.
Nabór wniosków odbywa się w trybie
konkursowym, począwszy od 30 sierpnia do 20 grudnia br. lub do wyczerpania alokacji środków.
Szczegółowe informacje o nowym
programie „Mój Prąd” udzielają doradcy
z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW (doradztwo-energetyczne.gov.pl/).
Szczegóły naboru:
http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

Baza urządzeń grzewczych spełniających
wymagania programu „Czyste Powietrze”

Producencie
zarejestruj się!

u Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
informuje, że właśnie ruszyła baza urządzeń
grzewczych spełniających wymagania
programu priorytetowego „Czyste
Powietrze”. Jest ona dostępna pod adresem:
czyste-urzadzenia.ios.edu.pl.
W pierwszym etapie, który ruszył z początkiem września udostępniono moduł przeznaczony wyłącznie dla producentów
urządzeń grzewczych. Mogą zarejestrować się na stronie, a następnie dodać swój produkt, który spełnia wymagania programu „Czyste Powietrze”.
Zgłoszone urządzenia po weryfikacji zostaną umieszczone
w ogólnodostępnej bazie w następujący sposób:
n kotły na paliwa stałe;
n kotły gazowe kondensacyjne oraz olejowe;
n kolektory słoneczne;
n panele fotowoltaiczne;
n pompy ciepła.
Rejestracja producenta, korzystanie ze strony, umieszczenie
urządzenia w bazie, jest bezpłatne.
Baza ma charakter informacyjny, nie stanowiła rankingu ani
informacji handlowej, a dodawane urządzenia są uszeregowane
w sposób losowy.
Uruchomienie modułu przeznaczonego dla beneficjenta planowane jest na przełomie września i października 2019 r.
Celem strony jest ułatwienie procesu składania i oceny wniosków o dofinansowanie, poprzez udostępnienie katalogu urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu „Czyste
Powietrze”.
Wszelkie informacje są dostępne na stronie:
czyste-urzadzenia.ios.edu.pl
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www.naszagazeta.info

wrzesień 2019 r.

POD PATRONATEM „NASZEJ GAZETY”
u Łaziskie Memoriały im. Jana Olszówki są jedną z największych imprez
szczypiorniaka w kategorii weteranów w Polsce. W tym roku, w dniach
28-29 września zostanie rozegrana XXX edycja tej imprezy.

Handballowe spotkanie pokoleń

Na

Podczas turnieju przewidziano wiele
atrakcji i niespodzianek, nie tylko dla walczących zespołów, ale przede wszystkim
dla publiczności - kibiców.

jubileuszowy turniej organizatorzy zaprosili sześć
drużyn z Polski i Niemiec,
a sama impreza odbędzie się pod hasłem
„Spotkanie Pokoleń 2019”.
W XXX Międzynarodowym Turnieju
Piłki Ręcznej im. Jana Olszówki wystąpią:
• TSV Schoneberg (Niemcy)
• HSG Neuss / Dusseldorf (Niemcy)
• KS Polonia Łaziska Górne
• MASTERS Warszawa
• Kadra Śląska MASTERS
• „Lwy Jasia” Łaziska Górne
Przez wiele lat turnieje rozgrywano na
otwartym powietrzu, jednak od 11 lat impreza rozgrywana jest w hali widowiskowo - sportowej MOSiR-u Łaziska Górne.

***
Jan Olszówka był osobą powszechnie
znaną. W środowisku sportowym na całym Śląsku i poza nim. Trener, nauczyciel, wychowawca oraz działacz sportowy
i społeczny Łazisk, Mikołowa i Śląska. Jego ukochaną dyscypliną sportową była
piłka ręczna. Spod jego ręki wyszły rzesze
szczypiornistów. To on stworzył podwaliny piłki ręcznej w Łaziskach i doprowadził do tego, że Polonia grała na zapleczu
ekstraklasy. Niestety rozpoczętego dzieła
nie dokończył, gdyż choroba sprawiła, że
w roku 1968 odszedł w wieku 48 lat.
Jak na szkoleniowca z 25-letnim stażem na trenerskiej ławce, wychował kilku-

dziesięciu zawodników, a pod jego pieczą
trenowała ich ponad setka. Oto oni: Andrzej Baron, Marek Baron, Henryk Bienioszek, Marek Borzucki, Marek Brol, Janusz Chruściel, Jerzy Czerwiński, Adam
Damecki, Joachim Drewski, Marian Dytko, Rudolf Fik, Edward Filip, Piotr Fus,
Ryszard Gajewski, Czesław Gizdoń (+ nie
żyje), Gerd Golla, Janusz Grychtoł, Grzegorz Grzenczyk, Andrzej Guz, Henryk
Hapeta (+), Ryszard Hawryluk, Krzysztof
Herbski, Roman Honysz, Eugeniusz Janiak (+), Tadeusz Jasiński (+), Krzysztof
Józwiak (+), Roman Kamiński, Rudolf Kania, Roman Karkut, Bogdan Kawałkowski,
Alfred Kiecka, Henryk Klimowicz, Mirosław Kochańczyk, Kazimierz Kokoszka,
Hubert Kołodziej (+), Dariusz Korcz, Jerzy Krajczok (+), Piotr Krawczyk, Piotr
Kurczyk (+), Krystian Langer, Piotr Lasiński, Piotr Lelonek, Stefan Ligacz, Stefan
Lipiński, Stanisław Loska, Ryszard Mach,
Lech Marschal, Czesław Marszałek, Roman Mateja, Franciszek Michór, Lucjan
Nawrot, Alojzy Ociepa, Andrzej Ogó-

rek, Mariusz Oleksik, Marek Olsza, Ireneusz Olszówka, Andrzej Olszówka, Krystian Olszówka, Marian Olszówka, Grzegorz Orszulik (+), Andrzej Pawlik, Jerzy Pawlik, Henryk Paździor, Jan Piechota (+), Stefan Piesiur (+), Pilszek, Zenon
Piszczek, Ryszard Plinta, Henryk Początek (+), Janusz Pojda, Marek Pojda, Henryk Prasoł, Klaudiusz Puchała (+), Marek
Radłowicz, Marek Rajwa, Stanisław Ratka (+), Piotr Ryt, Jerzy Rzeźniczek, Adi
Sitko, Marian Sitko, Rudolf Sitko, Marek
Smorz, Andrzej Sornek, Marian Spendel,
Jerzy Spodymek, Krzysztof Szaforz, Jerzy
Szczepanik, Grzegorz Szczerek, Krzysztof
Szczerek, Kazimierz Szewczyk, Engelbert
Szolc, Andrzej Szopa, Henryk Szydło (+),
Henryk Szymoś, Ryszard Szyndzielorz, Józef Śliz, Jan Wawerla, Jerzy Wątor, Grzegorz Wiśniewski, Jerzy Włodek, Jarosław
Wójcik, Grzegorz Wróblewski, Krzysztof
Żabicki (+).
Niestety, 16 z nich już dołączyło do niego i memoriały oglądają z perspektywy innego wymiaru. Większość z tych, którzy
żyją, zapewne zjawi się na przewidywanym przez organizatorów „spotkaniu pokoleń”. Będzie co wspominać.
My w imieniu organizatorów zapraszamy do hali sportowej w Łaziskach przy
ulicy Ogrodowej 50 na turniejowe mecze w stylu „retro”, które rozgrywane będą
28 września od godziny 10.00 do 16.00
oraz 29 września od 11.00 do 15.00.
Tadeusz Piątkowski

Biegowe ś

W sobotę 28 września
Mikołów po raz kolejny
obchodzić będzie biegowe
święto. A to z racji
rozgrywania siedemnastej
edycji Mikołowskiego Biegu
Ulicznego im. Henryka
Biskupiaka oraz trzeciej biegu
„Mikołów na szóstkę”. Po
raz trzeci start do obu imprez
odbędzie się w samo południe
na mikołowskim rynku,
a trasy będą wiodły ulicami
miasta. Jedna o długości
sześciu kilometrów, druga
dziesięciu. Meta obu biegów
na stadionie MOSiR.

W

„XVII Mikołowskim biegu ulicznym”
oraz trzeciej edycji biegu „Mikołów na
szóstkę” mogą startować osoby, które do
dnia 28 września 2019 roku ukończą 16 lat. Niepełnoletni muszą przekazać zgodę prawnego opiekuna
na udział w imprezie do biura zawodów, które będzie
czynne w godz. 9:30 - 11:15 na terenie Kompleksu
sportowo -rekreacyjnego MOSiR, przy ul. Żwirki
i Wigury 45.
Wszyscy zawodnicy zostaną zweryfikowani
w Biurze Zawodów. Muszą posiadać dowód osobisty
lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz
dowód opłaty startowej. Warunkiem dopuszczenia
do biegu będzie oświadczenie o starcie w zawodach
na własną odpowiedzialność.

Bracia Przywarowie po raz trzeci
Sierpniowe soboty na terenie mikołowskiego Ośrodka Rekreacyjnego Planty przeznaczone są na siatkówkę plażową.
W tym roku MOSiR tę cykliczną imprezę pod nazwą Grand Prix Mikołowa organizował po raz dwunasty.

C

ieszyła się sporym zainteresowaniem (w rywalizacji uczestniczyło 13 drużyn), zarówno w gronie uczestników, jak i kibiców. By zdobyć trofeum, najpierw trzeba było uczestniczyć

w turniejach eliminacyjnych,
z których najlepsi awansowali do finału. Grand Prix zakończył się sukcesem braci Tadeusza i Jakuba Przywarów, którzy wygrali tę imprezę trzeci
raz z rzędu.

Pierwszy turniej eliminacyjny
rozegrano w sobotę, 3 sierpnia. Do
rywalizacji zgłosiło się dziewięć
par męskich i jedna mieszana. Po
ciekawych grach zwyciężył duet Bartosz Słupny i Kamil Kruczkowski, wyprzedzając Tadeusza

i Jakuba Przywarów, Mateusza
Mańkowskiego z Józefem Gustem
oraz mikst Magdalena Jaszkowska
i Krzysztof Milanowski.
Jeszcze większym zainteresowaniem cieszył się turniej nr 2.
Rywalizujące pary dopingowane
były przez cały czas przez sporą
rzeszę kibiców.
Tym razem zwyciężyła para
Marcin Harazim i Dawid Adamczuk, wyprzedzając duet mieszany Magdalena Jaszkowska
i Krzysztof Malinowski. Trzecie miejsce zajęła para Mikołaj Iskierka i Kamil Strzymszok
20 pkt, a czwarte - Daniel Prus
i Łukasz Tomaszewski.
Po dwóch turniejach w klasyfikacji Grand Prix prowadziła para Magdalena Jaszkowska i Krzysztof Milanowski 40 pkt., przed Bartoszem Słupnym z Kamilem Kruczkowskim
oraz Marcinem Harazimem

z Dawidem Adamczukiem - po
30 pkt.
W trzecim turnieju eliminacyjnym zwyciężyła para Tadeusz i Jakub Przywara, wyprzedzając duet Stanisław Sitek i Kamil Książek.
Po trzech turnieju liderami
rankingu Grand Prix była para
Tadeusz Przywara i Jakub Przywara - 54 pkt., drugie miejsce
zajmował mikst Magdalena Jaszkowska i Krzysztof Milanowski 40 pkt., a trzecie - Stanisław Sitek i Kamil Książek - 32 pkt.

Ostatniego sierpnia rozegrano
finał imprezy, w którym uczestniczyło osiem najlepszych par.
Jak na finał przystało, ten turniej stał na najwyższym poziomie. Zwyciężyła para braci Przywarów, wyprzedzając Magdalenę Jaszkowską i Krzysztofa Milanowskiego (w finale grał z Michaelem Ghantousem), Marcina
Harazima i Dawida Adamczuka oraz Stanisława Sitka i Kamila Książka.
Tadeusz Piątkowski

Klasyfikacja końcowa XII Grand Prix Mikołowa:
1. Tadeusz Przywara i Jakub Przywara
2. Magdalena Jaszkowska i Krzysztof Milanowski
3. Marcin Harazim i Ddawid Adamczuk
4. Stanisław Sitek i Kamil Książek
5. Daniel Prus i Łukasz Tomaszewski
6. Mikołaj Iskierka i Kamil Strzymszok
7. Bartosz Słupny i Kamil Kruczkowski
8. Mateusz Mańkowski i Józef Gust

84 pkt
60 pkt
54 pkt
48 pkt
40 pkt
32 pkt
30 pkt
20 pkt
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święto w Mikołowie
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WÊGLA ORAZ NAWOZÓW SZTUCZNYCH
POSIADAMY DU¯Y ASORTYMENT WÊGLA
WORKOWANEGO ORAZ LUZEM.
ATRAKCYJNE CENY! ZAPRASZAMY!

Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący dla obu dystansów
1 godzinę i 30 minut. Kto nie dobiegnie do
mety do godz. 13:30, musi zejść z trasy.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie internetowego formularza dostępnego na stronie www.mosir.mikolow.eu.
Do 13 września opłata startowa wynosi
30 zł. Pieniądze należy przelać na konto bankowe Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe
Biegaton Mikołów, 43-190 Mikołów, Osiedle
przy Plantach 3/42, NIP 635-183-38-17; Mikołowski Bank Spółdzielczy - 68 84360003
0000 0026 7671 0001 - Tytułem: Opłata startowa Mikołowski Bieg Uliczny; Imię i nazwisko
uczestnika oraz kategoria. Zapisani uczestnicy
otrzymają pamiątkową koszulkę
Kto zgłosi się do biegu w dniach 14 - 23
września zapłaci 40 zł. Wpłaty na konto
bankowe dokonane po 23 września nie

uprawniają do startu w imprezie i nie będą
zwracane.
Zgłoszenia przyjmowane będą również
w dniu imprezy w biurze zawodów poprzez
wypełnienie papierowego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty gotówkowej
w wysokości 50 zł w biurze zawodów.
Uczestnicy zgłaszający się w dniu imprezy
nie otrzymają pamiątkowej koszulki.

Kategorie wiekowe
KobietyMężczyźni
K-16: 16 - 19 lat,
M-16: 16 - 19 lat,
K-20: 20 - 29 lat,
M-20: 20 - 29 lat,
K-30: 30 - 39 lat,
M-30: 30 - 39 lat,
K-40: 40 - 49 lat,
M-40: 40 - 49 lat,
K-50: 50 i starsze,
M-50: 50 - 59 lat,

M-60: 60 - 69 lat,

M-70: 70 lat i starsi
K i M - niepełnosprawni

Najlepszy mieszkaniec Mikołowa
w każdej kategorii wiekowej zostanie
nagrodzony pamiątkową statuetką.
W trzeciej edycji biegu Mikołów na
„szóstkę” będą prowadzone kategorie
OPEN kobiet mężczyzn i niepełnosprawnych.
Nagrody finansowe otrzymają zawodnicy w każdej kategorii wiekowej
uczestniczący w XVII Mikołowskim
biegu ulicznym za zajęcie I, II i III miejsca.
Każdy uczestnik będzie miał okazję
do zdobycia cennych nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsora,
podczas organizowanych konkursów na
zakończenie biegu.
Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.mosir.mikolow.eu.
Tapi

Siatkarze „Trójki” przed sezonem
W
sezonie 2018/2019 siatkarze mikołowskiego
UKS-u „Trójka”, po wicemistrzostwie I Ligi Śląskiej, odpadli
z walki o drugą ligę na etapie ćwierćfinałów. Po sezonie szybko zaczęli przygotowywać się do kolejnego i jeszcze
przed wakacyjną przerwą rozpoczęli
budowę składu i formy.

W zespole nastąpiło kilka zmian.
Część z nich była konieczna, gdyż między innymi „posypała się” formacja
środkowych, doszły kontuzje, jeden
z zawodników próbuje szczęścia w wyższej klasie rozgrywek. Ot, ligowe koleje
losu.
- Walczymy dalej. W kadrze zespołu doszło do kilku zmian, dokonałem
roszad na pozycjach. Próbujemy kilku
nowych zawodników. Po grze w GKS
Katowice i TKS Tychy wrócił do nas
środkowy, Karol Jurkowski. Mógł grać
w wyższej klasie rozgrywek, postanowił
wrócić do korzeni i na pewno będzie
wzmocnieniem. Do składu włączyliśmy też Marcina Zębalskiego, który
po skończeniu studiów na Akademii
Medycznej, chce jeszcze pograć w siatkówkę. Dołączył do nas także atakujący

z ligową przeszłością - Michał Sadowski. Mamy też nowego przyjmującego.
Jest nim Michał Rączka. I wreszcie
roszady. Z pozycji atakującego na rozgrywającego przekształcił się Tomasz
Michalak, który w przeszłości grywał
na tej pozycji. Mam nadzieję, że ominą

nas kontuzje i zespół będzie mocnym
kolektywem - mówi trener, Konrad
Nieboj. - Teraz ciężko pracujemy. Trenujemy cztery razy w tygodniu. Do tego
dojdą gry kontrolne. Już z niecierpliwością czekamy na ligę, która wystartuje
pod koniec września. Podstawy bytowe
mamy zapewnione, niemniej jednak
szukamy jeszcze wsparcia. Gdyby ktoś
chciał się włączyć z pomocą typu dodatkowy sprzęt sportowy, odżywki czy
medykamenty, z wdzięcznością takie
wsparcie przyjmiemy - dodaje szkoleniowiec mikołowskich siatkarzy.
W sezonie 2019/2020 UKS „Trójkę”
będą reprezentować:
Rozgrywający: Bartosz Lach, Tomasz Michalak.
Przyjmujący: Michał Kotarski (kapitan), Daniel Tabor, Grzegorz Niedźwiedzki, Michał Owczarek (drugi trener), Michał Rączka.
Atakujący: Jan Mach, Michał Sadowski.
Środkowi: Artur Czernik, Patryk
Naskręt, Karol Jurkowski, Marcin Zębalski.
Libero: Konrad Nieboj (trener),Michał Nowak.
Tadeusz Piątkowski
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Sprintem przez sportowe areny
PIŁKA NOŻNA
W meczach ligowych Śląskiego
Związku Piłki Nożnej, drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:
IV liga
Polonia Łaziska pokonała Odrę
Wodzisław 4:1, przegrała z Kuźnią
Ustroń 1:5, wygrała z LKS-em Bełk
4:0, przegrała z MRKS-em Czechowice-Dziedzice 0:3.
Gwarek Ornontowice odniósł
zwycięstwo nad Grodźcem Będzin 4:1, uległ Slavii Ruda Śląska 1:2, pokonał Ruch Radzionków 3:1, zremisował z Wartą Zawiercie 2:2.
AKS Mikołów przegrał ze Śląskiem Świętochłowice 0:2, zremisował z Sarmacją Będzin 0:0, pokonał Polonię Poraj 2:0, zremisował
Szombierkami Bytom 1:1.
Liga okręgowa
Orzeł Mokre przegrał z Pogonią Imielin 0:3, Wawelem Wirek
0:4, rezerwami Zagłębia Sosnowiec 2:8, Tęczą Błędów 1:3, AKS-em Niwka 0:4.
Klasa „A”
LKS Woszczyce uległ GTS-owi
Bojszowy 1:6, pokonał Leśnika Kobiór 3:1, Znicza Jankowice 2:1, przegrał z LKS-em Studzionka 0:1.
Burza Borowa Wieś przegrała
z Ruchem Kozłów 2:3, wygrała z Orłem Stanica 4:1, Zrywem Radonia
4:2, Walką Zabrze 6:1.
Strażak Mikołów zremisował
z rezerwami Siemianowiczanki 1:1, uległ Stadionowi Śląskiemu 1:4, pokonał Kolejarza Katowice 4:2.
Rezerwy AKS-u Mikołów przegrały z Jastrzębiem Bielszowice 1:4,
UKS-em Szopienice 1:3.
Polonia II Łaziska zremisowała
z Leśnikiem Kobiór 1:1, pokonała Znicza Jankowice 4:0, przegrała
z LKS-em Studzionka 2:7, pokonała
Siódemkę Tychy 4:2.

Klasa „B”
LKS Gardawice pokonał LKS Warszowice 5:3, Czarnych Piasek 3:0.
LKS 45 Bujaków zremisował
z Piastem Pawłów 1:1, pokonał Ślązaka Bycina 4:3, uległ rezerwom
Ruchu Kozłów 2:3.
Klasa „C”
Rezerwy Burzy Borowa Wieś zremisowały z Leśnikiem Łącza 0:0,
pokonały drugi zespół Tempa Paniówki 8:0, przegrały z drugim zespołem Concordii Knurów 2:6.
Druga drużyna Gwarka Ornontowice pokonała rezerwy Tempa Paniówki 7:2, przegrała z rezerwami
Sośnicy Gliwice 1:2, wygrała z Naprzodem Łubie 12:1.
Puchar Polski
W drugiej Rundzie Pucharu Polski Polonia Łaziska pokonała UKS
Warszowice 5:2, Gwarek Ornontowice wygrał z Gwiazdą Chudów 8:0,
a Orzeł Mokre uległ Podlesiance Katowice 0:5.
SPEEDROWERY
W Speedrowerowych Mistrzostwach Świata reprezentujący Strażaka Mikołów, Mateusz Pacek
w półfinale kategorii „open”, zdobył tylko sześć punktów (dwukrotnie wykluczony z wyścigów) i został
sklasyfikowany na 15 miejscu.
PŁYWANIE
MOSiR Mikołów zaprasza miłośników pływania udziału w XXII
edycji akcji „Pływaj na odległość”,
która będzie odbywać się w krytej
pływalni Aqua Plant przy ul. Konstytucji 3 Maja 22, podczas godzin
ogólnodostępnych. Akcja rozpoczęła się 1 września i będzie trwać do
31 stycznia 2020 roku Na najlepszych pływaków czekają nagrody.
Szczegóły:http://www.mosir.mikolow.eu/images/2019/REGULAMIN_plywaj_na_odleglosc_2019_
pdf.pdf
Tapi
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