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Wiary, nadziei i miłości
życzy redakcja

Nie tylko w święta cuda się
zdarzają, a marzenia spełniają.

Mała-wielka
wojowniczka
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Szkła progresywne
w dobrej cenie!

teraz walczy
o medale
kiedyś walczyła
o życie

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 bezpłatny serwis okularów
v szeroki asortyment modnych
oraz eleganckich opraw okularowych
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SKŁAD OPAŁU
TWÓJ SKŁAD OPAŁU

str. 3

KOSTKA · ORZECH
MIAŁ · EKOGROSZEK

536 512 512

tel.
www.PRESSPOL2.pl

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

str. 9

str. 6

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

A

MIĘDZY
NAMI
FILARAMI

O

trzymaliśmy dosyć mocny
w treści anonim. Gdybyśmy się zdecydowali opublikować na jego bazie tekst, prawdopodobnie runęłaby kariera zawodowa nauczycielki jednej ze szkół w powiecie mikołowskim, a Internet zaroiłby się od bezwzględnego hejtu. Dla
spokoju dziennikarskiego sumienia
rozmawiałem z dyrektorką tej placówki. Była zaskoczona zarzutami.
Skontaktowałem się też z pomawianą nauczycielką. Ta rozmowa kosztowała ją sporo nerwów. Teraz trochę żałuję, że sprowokowałem to zamieszanie. Sprawa nieszczęsnego donosu powinna od razu skończyć się
tam, gdzie jest miejsce dla tego typu korespondencji, czyli w koszu. Być
może jest to zasługa Internetu, który pozwalając zachować anonimowości chroni autorów, ale nie oszczędza ofiar ich wpisów. Ludziom puszczają moralne hamulce, a odwaga cywilna stała się towarem deficytowym.
Jeżeli kogoś stać na rzucanie poważnych zarzutów nie powinien się bać
z otwartą przyłbicą bronić swoich argumentów. Poza tym, gazeta nie jest
od załatwiania osobistych porachunków. Media, a przynajmniej „Nasza
Gazeta”, działa inaczej. Nami nie da
się manipulować. Jest w numerze inny tekst, o mieszkance Łazisk, którą
zalewa sąsiad zza miedzy. Poprosiła
o anonimowość, ale to jest prawdziwy
człowiek, który był u nas w redakcji
i zostawił stos dokumentów. Za anonimem w sprawie nauczycielki nie ma
nikogo. Autor donosu postawił się na
przegranej pozycji. Sporo się napracował, ale schował się pod czapką niewidką i jego para poszła w gwizdek.
Jerzy
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kręgowa Stacja Kontroli Pojazdów przy ul. Mikołowskiej 92
należy do najlepszych w naszym mieście i regionie. Jej nowoczesna
linia diagnostyczna gwarantuje, że każdy
samochód będzie rzetelnie sprawdzony.

grudzień 2019 r.

Wybieramy

jakiś czas do drzwi
naszej redakcji pukają ludzie, którzy mają
problemy z decyzjami wydawanymi
przez urzędników. Dotyczą one różnych spraw. Ale ich mianownik jest
jeden - brak dobrej woli urzędnika
i zasłanianie się przepisami. Choć,
jak uczy doświadczenie, interpretacja przepisów w różnych miasta
może być zaskakująco odmienna.
Czasami po prostu trzeba trochę dobrej woli. Każdy z nas idąc do urzędu
oczekuje, że pracujący tam ludzie pomogą nam w rozwiązaniu problemu.
Nie zawsze tak jest. Czasami znajdujemy zrozumienie, nawet współczucie, ale później okazuje się, że się
nie da nic zrobić. Jeszcze gorzej jest,
gdy już za pierwszym podejściem
widzimy ludzi, którzy zasłaniając
się przepisami - po prostu nie chcą
nam pomóc. Dlaczego tak się dzieje?
Zdarza się, że pracujący w urzędach
ludzie nie lubią swojej pracy i traktują ją jak zło konieczne. Mieszkaniec
z problemem to utrapienie, które
zbywają jak najszybciej. Zapewne
zadajecie sobie Państwo pytanie, to
po co pracują w urzędzie skoro tego
nie lubią? Każdy ma inny powód.
Przecież wielu z nas wykonywało
pracę, której nie znosiło. Ale w tym
przypadku sytuacja jest inna. Urzędnicy podejmują decyzje zmieniające
życie innych ludzi, ale za każdy ich
błąd i tak płaci osoba, której sprawa
dotyczy. To wielka odpowiedzialność. Jestem jednak optymistką i zakładam, że wcześniej czy później
wszyscy urzędnicy będą podchodzili
do swojej pracy, jak do służby i misji.
Czego sobie i Państwu życzę.
Beata
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po raz ósmy

u Ani się obejrzeliśmy, jak dotarliśmy do finiszu roku 2019.
Tego sportowego również. Kończący się rok obfitował w wydarzenia
na różnych scenach, włącznie ze sceną sportową. A arenach
światowych, europejskich, krajowych i tych lokalnych działo się wiele.

B

ez względu na uzyskane rezultaty, zawsze ich
bohaterami byli sportowcy. Teraz przychodzi pora
oceny ich dokonań, a my dokonania naszych lokalnych „ludzi
sportu” podsumujemy, wręczając po raz ósmy statuetki Sportowych Osobowości „Ziemi Mikołowskiej” Roku 2019. Tradycyjnie przy
pomocy naszych Czytelników, którzy nasz lokalny sport tworzą i o sporcie w powiecie mikołowskim wiedzą dużo więcej niż my.
W kończącym się roku sportowcy naszego regionu widoczni byli na boiskach, w halach sportowych, na trasach biegowych i kolarskich, w basenach i wszędzie tam, gdzie rozgrywane były zawody sportowe. Startując w zawodach różnej rangi, uzyskiwali wyniki na miarę swoich możliwości.
Teraz chcemy docenić ich trud, przyznając im jako
naszym „sportowym ambasadorom” tytuły Sportowych Osobowości Roku Ziemi Mikołowskiej.
Przez cały rok pilnie obserwowaliśmy wydarzenia sportowe i wyniki uzyskiwane przez naszych sportowców, więc mamy już kilku kandydatów do takich tytułów, ale nie chcemy mieć
wyłączności na ich typowanie. Dlatego też zwracamy się z prośbą do
działaczy sportowych klubów powiatu mikołowskiego oraz kibiców o przysłanie nam swoich propozycji. Nie chcielibyśmy nikogo
pominąć, więc czekamy na pod-

powiedzi. Każda nadesłana propozycja zostanie przez nas wnikliwie rozpatrzona, a część laureatów zostanie zapewne wyłoniona z nadesłanych
do nas kandydatur. Przypominamy, że takimi „Osobowościami” mogą być
nie tylko zawodnicy startujący w kategorii seniorów, ale również trenerzy,
sędziowie, działacze.
Propozycje do tytułu „Sportowa Osobowość Ziemi Mikołowskiej
Roku 2019” wraz z uzasadnieniem (krótki opis dokonań w bieżącym
roku) prosimy przesłać na adres redakcji:

„Nasza Gazeta”, 43-190 Mikołów, ul. Prusa 17
ewentualnie pocztą elektroniczną na adres: tedpress@o2.pl.
Czekamy na propozycje!
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Twoja stacja!

Wysyłane wiadomości sms, przypominają o terminie przeglądu. Na Klientów
czeka także kawa i słodycze oraz drobny
upominek - zapach do samochodu.
Technologia to tylko połowa sukcesu,
bowiem wprawne oko doświadczonego
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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
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pojazdy. Dlatego warto przed przeglądem zastanowić się nad wyborem właściwej stacji, a ma to znaczenie szczególnie przy starszych samochodach.
Diagności dołożą wszelkich starań, aby
wyjechali Państwo z naszej stacji zadowoleni, a Wasz samochód sprawdzony
i bezpieczny.
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
przy ul. Mikołowskiej 92 przeprowadza
pełen zakres badań technicznych dla

A

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

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

NASZA
GAZETA
Mikołów
BEZPŁATNA

www.naszagazeta.info

20.000 egz.

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

Orzesze

Ornontowice

Wyry

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

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.

www.naszagazeta.info

grudzień 2019 r.

3

R

E

K

L

A

M

A

Akceptujemy karty płatnicze

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że znany śląski
architekt, którego nazwisko od lat gości w absolutnej
światowej czołówce tej branży, jest gotów za darmo
zaprojektować budynek przyszłej siedziby Ogniska
Pracy Pozaszkolnej. Trzeba teraz trzymać kciuki, aby
determinacja dyrektora OPP i zapał rodziców nie
rozbiły się o mur urzędniczej bezradności.

721 303 003

RADIO TAXI
Mikołów

32/29-29-999

www.taxi-mikolow.pl

Życzymy wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2020

Ognisko zapłonie światowym blaskiem?
Radosław Tarczoń, dyrektor OPP

Zrobiliśmy pierwszy, ważny krok na drodze do
spełnienia marzeń setek dzieci i młodzieży z naszego
powiatu, które chcą w należytych warunkach
realizować swoje pasje i rozwijać talenty.

G

dyby Radosław Tarczoń, dyrektor OPP, chciał zostać samorządowcem, wygraną miałby w cuglach. Jak mało kto w powiecie mikołowskim, potrafi organizować ludzi wokół
ambitnych celów. Ponad 700 osób, których dzieci uczestniczą w zajęciach OPP,
podpisało się pod petycją do władz powiatu, aby wybudować dla tej placówki
nową siedzibę.

Tarczoń potrafił
przemówić do wyobraźni
nie tylko rodzicom.
Jeśli miałaby powstać nowa siedziba,
potrzebny jest projekt architektoniczny, na
miarę naszych czasów i kulturalno-edukacyjnej misji Ogniska. Nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, że jest gotów się tego podjąć
R

związany ze Śląskiem architekt, ze światowej czołówki tej branży. Jego nazwisko
jest na razie owiane tajemnicą, ale można pospekulować. Znanych, współczesnych architektów z naszego regionu jest
tylko dwóch. Wkrótce dowiemy się o kogo chodzi. Z tego, co wiemy lada moment
ma się do niego wybrać delegacja urzędników ze starostwa powiatowego, aby ustalić
warunki i szczegóły tego przedsięwzięcia.
To dobrze, że Tarczoń nie próbuje sił
w samorządzie, bo szkoda takich ludzi dla
lokalnej polityki. Z drugiej strony, gdyby
zasiadł w lokalnych władzach sprawa siedziby OPP być może nabrałaby rumieńców. Pisaliśmy już o tym wielokrotnie.
Placówka znajduje się w Mikołowie przy
ul. Miarki 9. Wciśnięta w podwórze, mieści trzy sale dydaktyczne o powierzchni
150 metrów.
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Tyle musi wystarczyć
dla 60 zespołów
zainteresowań, w których
ćwiczy, trenuje, realizuje
swoje pasje ponad 1000
młodych mieszkańców
całego powiatu.
Dalej tak się nie da, chyba że zostanie
ograniczony dostęp do zajęć, ale przecież
nie na tym polega wychowawcza misja
OPP. Potrzebna jest nowa siedziba.
- Zwracamy się z prośbą do Starosty jak
również całego Zarządu Powiatu Mikołowskiego, o wzięcie pod uwagę przy projektowaniu nowego obiektu Ogniska, jego artystyczno - kulturalny charakter, który wymaga, by obiekt ten był całkowicie niezależny i wolnostojący - napisali rodzice
w petycji do władz powiatu.

Dwa lata temu pisaliśmy, że dobrym
rozwiązaniem dla OPP byłoby przejęcie
sąsiednich pomieszczeń Centrum Usług
Wspólnych (CUW miałby się przenieść
w inne miejsce). Ten plan nie jest już aktualny. Jak się okazuje, siedziba CUW wymagałaby kosztownego i kompleksowego remontu, aby przyjąć pod dach młodzież. Taniej jest wybudować coś nowego. Miejsce jest. Nowy budynek OPP dobrze wkomponowałby się w okolice, gdzie
już funkcjonują trzy szkoły: ZST, II LO
i ZS nr 2 Specjalnych.

Determinacja dyrektora Tarczonia
jest wielka. Jego zapał udzielił się setkom
rodziców, nie wspominając już o młodych uczestnikach zajęć. W dodatku,
projekt architektoniczny chce przygotować światowej klasy architekt, a to gwarantuje, że mikołowski OPP znalazłby się
na ustach wszystkich. Do szczęścia brakuje tylko pieniędzy i woli urzędników.
Są to przeszkody, które potrafią utrącić
nawet najbardziej szlachetną inicjatywę.
Miejmy nadzieję, że w tym wypadku będzie inaczej.
(fil)

Ognisko organizuje, m.in. Wojewódzkie Gale Taneczne. To jedna z najciekawszych
imprez adresowanych do młodzieży w naszym regionie. Gala wypromowała na skalę
wojewódzką nie tylko OPP, ale także Mikołów i powiat.
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TWÓJ SKŁAD OPAŁU
Autoryzowany sprzedawca:

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności
i sukcesów w nadchodzącym roku
wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę
składa właściciel i załoga

BEST TRANS

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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Czy dwunastolatki

GRYZĄ?

Poszukujemy chętnych do pracy
w Niemczech w charakterze
opiekuna/opiekunki osób starszych
Zapewniamy
• Opiekę polskojęzycznego rezydenta, związanego z prowadzeniem usług opieki
geriatrycznej w Polsce i Niemczech, dobrze znającego realia pracy z seniorami.
• Potwierdzony stan i historią chorobową pacjentów.
• Uczciwe zakresy obowiązków.
Oferujemy
• Wysokie wynagrodzenie i jasne zasady rozliczania w systemie kontraktowym.
• Zrozumienie i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.
• Możliwość poznania wspaniałych ludzi i zawiązania szczerych relacji.
Oczekujemy
• Gotowości do angażującej pracy.
• Zrozumienia dla starości.
• Znajomości języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
• Pozytywnego podejścia do życia.

i
Zarobk
O
NETT
€
do 1500c
/miesią

Jesteś zainteresowany/zainteresowana?
Skontaktuj się z nami przez formularz
na stronie internetowej: www.alinea.net.pl
lub telefonicznie: +48 507 03 34 35

Dziecko pisze, władza odpowiada

u Dotarliśmy do ciekawej korespondencji. Do burmistrza
Mikołowa Stanisława Piechuli napisała 12-letnia
dziewczynka, mieszkająca na Nowym Świecie, czyli
mikołowskiej strefie przemysłowej. Często podejmujemy
tematy związane z tą okolicą. Mieszkańcy skarżą się na
uciążliwości, trudne sąsiedztwo z przedsiębiorcami i brak
reakcji władz. O tym są te listy. Nas zaciekawiła forma
odpowiedzi. Jak się okazuje z burmistrzem nie ma żartów.
Proponujemy następnym razem nie odpowiadać dziecku,
ale od razu do poprawczaka z nim.
Panie Burmistrzu!
Nawiązując do krótkiej rozmowy przy okazji Łańcucha Czystych Serc chciałam jeszcze raz zapytać co Pan
zrobi z tymi halami produkcyjnymi za moim płotem przy ul. Nowy Świat. Hale te są bardzo głośne (czasami
porównywalne do latającego helikoptera), wydobywa się z nich niewidoczny dym, niekiedy kłujący w gardło. Na
mojej i innych pobliskich ulicach mieszka dużo dzieci. Jesteśmy przyszłością Polski i jak widać Pan nie potrafi o tę
przyszłość zadbać, bo na nic nie przydadzą się nowe reformy i edukacja skoro we własnym domu i na własnym
podwórku będziemy po cichu zatruwani przez te hale produkcyjne. W wywiadzie 6 grudnia 2018 dla wyborcza.pl
powiedział Pan, że nie będzie żałował pieniędzy publicznych na poprawę jakości życia mieszkańców. Niestety
Burmistrz najwyraźniej kłamał, ponieważ nasza jakość życia spada i to bardzo szybko. Przez hałas wszyscy
z mojej najbliższej rodziny są nerwowi dlatego, że nie możemy się zrelaksować po szkole i pracy w domowym
zaciszu, co odbija się na naszym samopoczuciu (dobrze, że chociaż w niedzielę mamy jeden dzień wytchnienia).
Kiedyś myślałam, że jest Pan uczciwym i miłym człowiekiem, niestety przez pańską ignorancję to już przeszłość.

PACHNĄCE ŚWIĘTA
Mija kolejny rok, wielkimi krokami zbliżają się
Święta Bożego Narodzenia.
Cieszymy się, że jesteśmy z Wami w tym wyjątkowym okresie.
Jak co roku przygotowaliśmy ofertę świątecznych herbat i kaw oraz wzbogaciliśmy asortyment
słodyczy i przetworów.
Jest nam niezmiernie miło, że od lat nasze wyroby na stałe zagościły w Waszych domach.
Mam nadzieję, że kubek wypełniony po brzegi aromatyczną kawą lub herbatą umili Państwu te
święta - będą one wyjątkowe i pachnące.

Panie burmistrzu!

KLAUDIA KLYSZCZ,
właścicielka sklepu Mandarin
w Łaziskach Górnych.

Wspaniałych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
w gronie najbliższych życzą właściciele sklepu MANDARIN

Piszę do Pana już kolejny list, bo na ostatni bał się
Pan odpowiedzieć. Tak dla wyjaśnienia, dwunastolatki nie gryzą, nie biją i nie zjadają ludzi, więc nie wiem,
jaki był powód nieodpisania na mój list. Opowiada
Pan innym dzieciom jak ekologia i ochrona środowiska jest ważna. Ja też zostawiam liście dla jeży, segreguję śmieci w domu, nie palę byle czym w kominku,
a mój wujek sadzi drzewa gdzie tylko może. Niestety
sama muszę oddychać paskudnym powietrzem i znosić uciążliwy hałas. Panie burmistrzu, niech Pan sobie

uświadomi, że ja rozumiem co dzieje się w moim najbliższym otoczeniu i wiem, że jest bardzo źle. Oglądałam reportaż o Mielcu i z całego serca wierzę, że to nie
nastąpi w Mikołowie, ale jak Pan się będzie tak dalej
zachowywał i nie będzie dbać o środowisko własnego
miasta i pozwalać na niekontrolowany rozwój produkcji, a tylko udawać przed mieszkańcami, jaki jest Pan
eko i jak się Pan troszczy o nich to ja naprawdę widzę
czarną (dosłownie) przyszłość Mikołowa. W tym liście
chcę zaznaczyć złość na Pana.
Nazwisko dziewczynki
do wiadomości redakcji.

Szanowna Pani.
Proszę przyjąć do wiadomości, że nie boję się odpowiadać na żadne pisma i na wszystkie pytania zawsze
odpowiadam. W Mikołowie, w przeciwieństwie do tego co Pani pisze, nie ma miejsca na niekontrolowany
rozwój produkcji, a wszystko odbywa się zgodnie z uchwalonymi planami zagospodarowania. Rozwój miasta
musi polegać na zrównoważonym współistnieniu tego, co zostało prawem przez lata dopuszczone do funkcjonowania, dlatego Państwo graniczycie z terenami, na których funkcjonują firmy.
Niestety Państwo nie chcecie tego przyjąć do wiadomości i od lat negujecie udzielane odpowiedzi, próbując
tworzyć własne interpretacje prawa. Tymczasem temat ten był Państwu wyjaśniany pisemnie, jak i omawiany
wielokrotnie na sesjach i komisjach Rady Miejskiej.
Z uwagi na powyższe uważam, że wszystko w tym zakresie było już wielokrotnie wyjaśnione, a że nic nowego
w tym zakresie prawnym nie wydarzyło się ani nie zmieniło, uważam za bezcelowe powtarzanie tego samego.
Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa

www.naszagazeta.info
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Ryby na Święta tylko z RYBOŁÓWKI

u W święta Bożego Narodzenia każdy stara się, aby produkty na wigilijnym stole były najsmaczniejsze i najlepszej
jakości. Oferujemy naszym klientom tylko ZDROWE i NATURALNIE hodowane ryby - najwyższej jakości.

W

Rybołówce można kupić polskiego karpia hodowanego na pszenicy, dzięki czemu ma on niesamowity smak, zapach i walory odżywcze. Polecamy również pstrągi z najlepszej,
polskiej hodowli Złoty Potok oraz hodowane na miejscu sumy.
Rybołówka szczyci się także wędzonymi naturalnie - dymem z drewna - pstrągami, jesiotrami, sumami,
karpiami, węgorzami, sielawami, dorszami, halibutami
oraz makrelą, a przed świętami polędwicą i własnoręcznie zrobioną kiełbasą z suma.

- Wędzimy ryby według zasady trzech kroków: nacieramy rybę solą, później zanurzamy ją na całą noc w specjalnie przez nas skomponowanych przyprawach i ziołach,
a następnego dnia wędzimy ją aż do zmierzchu, na drzewie z olchy i gruszy - wyjaśniają właściciele Rybołówki.
Nasze ryby są konkurencyjne również cenowo, ponieważ to „My” - jesteśmy producentami - kupujesz
„z pierwszej ręki” bez dodatkowej marży. Na życzenie
naszych klientów patroszymy i filetujemy ryby.
Zapraszamy codziennie.

Fish Park „RYBOŁÓWKA” | Kąty 13, Mikołów-Paniowy | www.rybolowka.pl

Miał być zrobiony porządek
w AKS Mikołów, a nie dzieje się nic

Kurator
się nie spieszy
u O zadziwiające sytuacji prawnej
w największym klubie sportowym
w naszym powiecie pisaliśmy już
wielokrotnie. Czytelnicy znają to
chyba na pamięć. W 2015 roku władzę
w klubie przejął Krzysztof Janeczek.
Jak się okazało, uczynił to niezgodnie
ze statutem, bo wprowadził na Walne
Zgromadzenie ludzi, którzy nie byli
członkami stowarzyszenia AKS.

J

aneczek, jako prezes, aż do
dziś nie został wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawą zainteresował się
wymiar sprawiedliwości. Zapadło wiele wyroków sądowych,
które szczegółowo opisywaliśmy. Generalnie, zdaniem sądu, Janeczek nie ma prawnych
umocowań, aby rządzić klubem.
Nie przeszkadzało to nigdy władzom Mikołowa. Zamiast zrobić
porządek w miejskim klubie,

z budżetu płynie co roku ok.
400 tys. zł dotacji do stowarzyszenia z nieuregulowaną sytuacją
prawną. Coś drgnęło w tym roku.
Sąd wyznaczył w kwietniu kuratora, który miał wyprostować
sprawy w klubie. Dostał na to
pół roku. Przede wszystkim musi
w tym czasie zorganizować Walne, które pozwoli w legalny sposób wybrać nowe władze. Termin
minął we wrześniu. Zamiast
zwołać Walne, kurator zwrócił

się o rozszerzenie jego kompetencji. Co ciekawe, z podobnym
wnioskiem wystąpił burmistrz
Mikołowa. Nie wiadomo, co obaj
panowie chcieli uzyskać, choć
i tak nie ma to już znaczenia, ponieważ sąd odrzucił wniosek. Do
kuratora, aby wziął się do roboty,
zaapelowali członkowie starego
zarządu AKS. Przypomnijmy,
że na początku ubiegłego roku
„legalni” członkowie stowarzyszenia AKS, czyli sprzed puczu
w 2015 roku, zorganizowali
Walne podczas którego wybrali
zarząd klubu. Na Krzysztofie Janeczku ani władzach Mikołowa
nie zrobiło to wrażenia, ale patrząc od strony prawnej wszystko
przebiegało, jak trzeba.
- Jeśli kurator nie ma pomysłu,
jak zrobić porządek w AKS, może
uprawomocnić wybory z marca
2018 - mówi jeden ze „starych”
działaczy AKS.
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BEZPŁATNA KONSULTACJA DIETETYCZNA

NOWA
JAKOŚĆ
DIETETYKI

am
Zaprasz
owska
r
p
s
a
K
a
Lucyn
KURA
JUŻ O CJA
D 79
zł

• PROFESJONALNA OPIEKA DIETETYKA
• INDYWIDUALNY PLAN ŻYWIENIOWY
• STAŁE WSPARCIE I MONITOROWANIE EFEKTÓW
• KURACJE DOSTOSOWANE DO JEDNOSTEK CHOROBOWYCH

Å 883 05 05 75

Mikołów, ul. Św. Wojciecha 9
Życzę magicznych, rodzinnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
bez przejedzenia i wyrzutów sumienia.
Odwiedź Projekt Zdrowie jeszcze przed świętami,
w prezencie specjalne porady i przepisy dietetyczne!

SZOPKI W TYM ROKU NIE BĘDZIE

Nowa świecka tradycja
M

Ustawione na rynku jelonki i ozdoby świetlne są ładne, ale jest to estetyka zaczerpnięta
z galerii handlowych, a nie z naszych polskich tradycji.

ikołów zawsze mógł się poszczycić jedną z najładniejszych szopek bożonarodzeniowych na Śląsku. Znamy rodziny,
które specjalnie przyjeżdżały na tutejszy rynek z Katowic i Rudy Śląskiej,
aby pokazać dzieciom figurki świętej rodziny, pastuszków i zwierząt.
W tym roku zabraknie tych atrakcji.
Burmistrz zakomunikował, że jest to
„przerwa techniczna”.

- Stajenka będzie, ale nie w tym roku,
bo trzeba trochę powymieniać, by nie
było ciągle tak samo. Zresztą musimy
w nią zainwestować, gdyż była stara
i jeszcze co roku ktoś coś niszczył, pourywane ręce, skrzydła, itd., z pewnością
znowu będzie w kolejnych latach - zapewnia Stanisław Piechula na swoim
profilu facebookowym.
Trzymamy za słowo i czekamy na powrót szopki w 2020 roku. Z drugiej stro-

ny brzmi to dziwnie, że przez rok nikt
w urzędzie nie pomyślał, że trzeba zrobić
lifting legendarnej, mikołowskiej stajenki. Mamy nadzieję, że władze Mikołowa
nie wpisały się w światowy nurt poprawności politycznej, która nakazuje usuwanie z przestrzeni publicznej symboli
religijnych. Ustawione na rynku jelonki
i ozdoby świetlne są ładne, ale jest to
estetyka zaczerpnięta z galerii handlowych, a nie z naszych, polskich tradycji.

www.naszagazeta.info
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Kto zostanie mistrzem moczki i makówki?!
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Pod patronatem „Naszej Gazety” oraz Izabeli Kloc, poseł do Parlamentu
Europejskiego, ruszyły przygotowania do jednej z najciekawszych imprez
kulinarno-towarzyskich w naszym regionie.

STACJA PALIW

Do koń
zgłasza ca roku można
w Festiw ć uczestnic
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hurt - detal
dostawa paliwa
upusty dla firm

UNI-NAFT
olej opałowy z dostawą
ul. Staszica 25, Łaziska Górne
tel. 32 736 78 59, tel. 501 414 584

Uczestnictwo w makówkowym jury traktowane jest jako towarzyskie wyróżnienie, choć to nie jedyna korzyść.

Drogie życie
u Województwo śląskie jest najdroższe w Polsce. Czteroosobowa rodzina zapłaci
tu najwięcej za wodę, ścieki, wywóz śmieci, komunikację publiczną i parkowanie.
W drogim województwie, w ścisłej czołówce najdroższych miast jest Mikołów.

F

irma Curulis, specjalizująca się w doradzaniu
samorządom terytorialnym, przygotowała raport na
R

temat kosztów życia w 339 miastach powiatowych w Polsce.
Sprawdzono wydatki czteroosobowej rodziny w obszarach:

E

K

wody i odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, transportu publicznego i opłat za
parkowanie w centrum miasta.
L

A

Specjalne rabaty dla górników
na wszystkie modele Kia.

Jak prezentują się w rankingu
miasta województwa śląskiego? Niestety, jesteśmy najdroższym regionem w Polsce,
M

www.kia.com

Nowa Kia XCeed już od

79 990 PLN

Nowa Kia XCeed. Już jest.

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

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

A

ze średnimi wydatkami rocznymi na poziomie 3556,44 zł.
Rozstrzał między poszczególnymi śląskimi miastami jest spory.
Najtaniej żyje się w JastrzębiuZdroju ze średnimi wydatkami na poziomie 2665,71 zł. Na
drugim końcu tabeli znalazły się

Mysłowice, gdzie rodzina zapłaci za taki sam pakiet usług prawie o dwa tysiące złotych więcej
(4459,81 zł). Niestety, w pierwszej piątce najdroższych śląskich
miast znalazł się też Mikołów
z kwotą 4084,63 zł. To ponad
500 zł więcej od śląskiej średniej.

Miasta powiatowe w woj. śląskim
od najtańszego do najdroższego i miejsce,
jakie zajmują w rankingu ogólnopolskim.

88
120
137
164
208
215
222
228
240
260
265
274
279
294
295
299
303
304
308
310
315
316
322
325
327
328

Jastrzębie-Zdrój
Żory
Racibórz
Częstochowa
Zawiercie
Bielsko-Biała
Sosnowiec
Żywiec
Gliwice
Myszków
Lędziny
Dąbrowa Górnicza
Pszczyna
Tychy
Bytom
Świętochłowice
Chorzów
Katowice
Bieruń
Rybnik
Cieszyn
Wodzisław Śląski
Zabrze
Ruda Śląska
Siemianowice Śląskie
Piekary Śląskie

330
331
335
338

Będzin
Jaworzno
Tarnowskie Góry
Mysłowice

329 Mikołów

2 665,71 zł
2 782,90 zł
2 852,07 zł
2 957,35 zł
3 136,80 zł
3 174,95 zł
3 196,96 zł
3 237,91 zł
3 275,69 zł
3 378,53 zł
3 405,91 zł
3 464,90 zł
3 494,09 zł
3 628,40 zł
3 628,68 zł
3 677,31 zł
3 732,33 zł
3 736,80 zł
3 768,36 zł
3 772,57 zł
3 815,00 zł
3 815,06 zł
3 908,17 zł
3 969,42 zł
4 041,72 zł
4 079,27 zł

4 084,63 zł
4 096,24 zł
4 141,17 zł
4 347,29 zł
4 459,81 zł
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Wściekli rodzice,
rozczarowani
uczniowie

J

I to był błąd.
Sejm, w tak zwanym międzyczasie, zmienił ustawę o zasadach przyznawania stypendiów.
Nie wolno już dawać pieniędzy
tylko „swoim”. Reguła jest teraz
taka, że stypendia należą się najzdolniejszym bez względu na
miejsce zamieszkania. Połapali
się na urzędniczej pomyłce rodzice uczniów, którzy choć dobrze się uczą w mikołowskich
szkołach, stypendium nie dostali, bo dojeżdżają z innych miejscowości. Skierowali oni skargę
na działalność burmistrza Stanisława Piechuli. To nie koniec
zamieszania. Stypendia przy-

ZARZUTY
za skok na kasę

u We wrześniu napisaliśmy o tym, jako pierwsi. Z konta
Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Centrum
Usług Wspólnych w Mikołowie zniknęło ponad 1,4 mln zł.
Przypomnijmy, że CUW odpowiada za oświatę w mieście,
w tym za publiczne przedszkola i szkoły.

J

ak w większości tego typu
instytucji w CUW działała kasa zapomogowo-pożyczkowa, której kapitał tworzyły składki mikołowskich nauczycieli. Na kasę ktoś zrobił
skok i prokuratura ma już podejrzaną. Zarzut przywłaszczenia mienia znacznej wartości

postawiono 61-letniej pracownicy placówki, która w CUW
zajmowała się, m.in. prowadzeniem kasy. Poszkodowanych
jest co około 500 osób. Za tego typu przestępstwo grozi do
10 lat więzienia. Proceder mógł
trwać nawet 14 lat. Będziemy
wracać do tej sprawy.

znano z kolei mikołowskim absolwentom, choć w świetle obowiązującej ustawy nic im się stąd
nie należy, bo uczą się w innych
miastach. Rodzice są wściekli,
uczniowie rozczarowani, bo to
przecież nie ich wina, że urzędR
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Pod Wieżą
ORZESZE,
ul. Św. Wawrzyńca 3
tel. 32 737 15 57
pn-pt: 7.30-19:00
sob: 8:00-13:00

Mikołowscy samorządowcy popełnili fatalny błąd i podjęli
uchwałę niezgodną z przepisami. W efekcie pod znakiem
zapytania stanęły stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Próbują
teraz wybrnąć z opresji, ale wszystko w rękach wojewody.
kać z przepisów wyższego rzędu.
W Mikołowie przygotowano
przepisy na zasadzie kopiujwklej z poprzednich lat.

F

Apteka

Urzędnikom
należy się „jedynka”

eżeli ktoś w końcu wpadnie
na pomysł, aby sporządzić
ranking samorządowych
bubli roku, to zgłaszamy listopadowe dokonania władz Mikołowa i jesteśmy pewni pierwszego miejsca. Pod obrady sesji
Rady Miejskiej trafił przygotowany przez burmistrza projekt
uchwały o przyznaniu stypendiów dla uzdolnionej młodzieży. Idea szlachetna. Utalentowani, młodzi mikołowianie jak co
roku mieli dostać pieniężne zachęty do jeszcze intensywniejszej nauki. Stypendium przysługiwało bez względu na lokalizację szkoły. Kasę mogła dostać
np. mikołowianka, który uczyła się w bytomskiej „baletówce”.
Podstawowymi kryteriami były wyniki i miejsce zamieszkania. Problem w tym, że uchwały miejskiej rady muszą wyni-

N

morządowego skrytykował burmistrza, choć mają ścisłą sztamę. Na początku grudnia radni podjęli uchwały naprawcze,
ale nie wiemy, czy są one zgodne
z prawem, bo musi je zatwierdzić wojewoda śląski.

nicy bujają w obłokach i nie wiedzą o zmianach w przepisach.
Podczas listopadowej sesji radni próbowali jakoś wyjść z tej sytuacji. Doszło nawet do ciekawej
towarzysko sytuacji, kiedy klub
Obywatelskiego Komitetu SaK

Trudno burmistrza
obwiniać o wszelkie
zło jakie dzieje się
w magistracie.
L

A

Od przygotowywania przepisów miejscowych i projektów
uchwał ma cały sztab urzędników. W tym konkretnym przypadku, za przygotowanie akcji
stypendialnej odpowiedzialne
jest Centrum Usług Wspólnych,
zarządzające miejską oświatą.
Urzędnicy - jak mawia młodzież
szkolna - dali ciała i sprowadzili gromy na swojego szefa. Należy im się „jedynka”.
M

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego
Nowego Roku 2020 r.

ART. INSTALACYJNO-SANITARNE

WOD-KAN • GRZEWCZE • ŁAZIENKOWE

ZIELONE SKLEPY - Orzesze, ul. Rybnicka 12

www.sekobudinstal.pl • sekobud@onet.eu • tel. 693 347 753
Czynne: pn-pt 800-1700 • sob. 800-1300

Z okazji Barbórki życzymy wszystkim Górnikom
Szczęścia oraz Pomyślności.
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Sprawą mieszkanki Łazisk zajmują się urząd miejski, Samorządowe
Kolegium Odwoławczym, prokuratura, sąd i… nic z tego nie wynika.
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domowe wypieki,
ciasta na zimno, desery
ZAMÓW NA ŚWIĘTA

torty ciasta i ciasteczka
ZAPRASZAMY

Rynek 12/2, Mikołów, tel. 662 772 030

u Od wielu lat mieszkanka Łazisk Dolnych walczy o to, by woda przestała zalewać
jej dom i posesję. Pisma krążą, sterty papierów i dokumentacji rosną, a woda
płynie. Prokuratura i sądy wydają kolejne decyzje i wyroki, a strumyk płynie
z wolna. Wydaje się, że sytuacja jest patowa - urzędnicy twierdzą, że wszystko
jest OK, ale to nie powstrzymuje wody, która wdziera się do domu pani Marii.
- Na początku był problem z kanalizacją mojego sąsiada, ale udało się to
jakoś załatwić. Podłączono go do miejR

E

skiej sieci i nieczystości przestały nas
zalewać. Później okazało się jednak,
że rury odprowadzające deszczówkę są
K

L

wpuszczone w ziemię, a woda płynie na
moją posesję. Mój dom według zleconych przeze mnie ekspertyz jest położoA

M

A

ny niżej od sąsiada, bo ten podniósł teren, co wolno mu było zrobić, ale budując betonowe ogrodzenie uszkodził drenaż mojej posesji i teraz znowu woda
mnie zalewa - mówi pani Maria.
Miasto na tyłach posesji od strony północnej wykonało ciąg drenarski
i dom jest chroniony, ale tylko na długości graniczącej z działką gminą. Natomiast na granicy z sąsiadem został
usunięty, kiedy ten stawiał nowy płot.
Czytelniczka wszystko dokumentuje
robi zdjęcia i zapisuje zdarzenia, bowiem później wszyscy zadają konkretne pytania, a ponieważ sprawa wydaje
się nierozwiązywalna, woli trzymać się
faktów. Bo każde jej słowo może zostać
podważone.

Problemem są
też, według pani
Marii, pozostałości
fundamentów po
garażu, który stał
kiedyś przy granicy
posesji.
- Fundamenty blokują przepływ wody, ale sąsiad nie chce ich rozebrać.
Urzędnicy zamiast mi pomóc udowadniają, że nie mam racji. Ja niczego więcej nie chce tylko jednego, by przestało zalewać mój dom - dodaje Czytelniczka.
I choć na pierwszy rzut oka jest to
zwykły spór sąsiedzki, to jednak swoje trzy grosze dorzucili także urzędnicy. Choć powinni działać dla dobra
mieszkańców to nie zawsze tak jest.
Wśród licznych skarg, pism do pro-

ORZESZE
Rybnicka 3

ŁAZISKA GÓRNE
Barlickiego 1

ŁAZISKA GÓRNE
Św. Jana Pawła II 4c

kuratury i wyroków sądowych znalazł się taki drobiazg, który mógłby zamknąć tę sprawę kilka lat temu. Wówczas wzdłuż posesji naszej Czytelniczki miało powstać odwodnienie liniowe - czyli rów melioracyjny, który skutecznie zbierałby wodę, ale urzędnicy
zrezygnowali z jego budowy.
- Jakby powstał ten rów w rzeczywistości, a nie tylko na mapach to sprawa już dawno by została zamknięta,
a ja mogłabym spokojnie żyć na emeryturze. A tak ciągle muszę walczyć, by
w końcu ktoś zrobił z tym porządek, zapanował nad sytuacją i woda z okolicy nie zalewała mojego domu i posesji,
a trafiała do kanalizacji - dodaje Czytelniczka.

Wydawałoby się, że
sprawa jest prosta…
ale jak zawsze diabeł
tkwi w szczegółach.
Miasto nie może lub - jak twierdzi
Czytelniczka - nie chce wykonać przyłącza, by deszczówka z posesji sąsiada
spływała do studzienki, a tenże sam się
też nie kwapi do rozwiązania tej sprawy. No, cóż u niego woda nie stoi.
- Można też wrócić do idei odpowiednia liniowego wzdłuż drogi, ale
nie wiem czy to ma sens. Miasto może
przyłączyć mojego sąsiada do kanalizacji deszczowej i zamknąć sprawę. Zgodnie z przepisami mogliby to sfinansować, a koszty na pewno nie byłyby wysokie, bo to przecież kilka metrów rur dodaje Czytelniczka.
Dane do wiadomości redakcji.

Zapytaliśmy łaziski magistrat jak chce rozwiązać ten problem, by wody
deszczowe nie zalewały posesji i domu naszej Czytelniczki. Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy:
Sprawy mieszkanki znane są Urzędowi Miejskiemu od bardzo wielu lat. Są one
również prowadzone przez inne organy, w tym Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Mikołowie, Prokuraturę Rejonową w Mikołowie czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
Wszystkie tematy poruszane przez mieszkankę osobiście lub pisemnie rozpatrywane są na bieżąco, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej.
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Kiedyś walczyła o życie - teraz walczy o medale i zwycięża.

Mała-wielka
wojowniczka
ze Śmiłowic
Takie historie zdarzają się
nie tylko w filmach, ale
także w życiu. Ta opowieść
zaczęła się dramatycznie.
Michalina Fryc przyszła
na świat jako głęboki
wcześniak. Ważyła jedynie
630 gramów. Szanse
miała niewielkie, ale chęć
życia i wrodzona wola
walki zwyciężyły.

D

ramatyczne zmagania o Michalinę trwały trzy miesiące.
Teraz, mieszkająca w Śmiłowicach dziewczynka z nawiązką wykorzystuje szansę, jaką dał jej los. Michalina
uprawia jedną z najtrudniejszych dyscyplin sportowych. Skoki do wody wymagają odwagi, odporności psychicznej,
doskonałej koordynacji ruchowej i żelaznej woli, bo treningi nie są łatwe. Mała
R

E

w kolejnej edycji Grand Prix Polski, a na
zawodach międzynarodowych wywalczyła dwa brązowe medale. Zdobyła też
puchar za najlepiej wykonany skok auerbacha, który uchodzi za najtrudniejszą ewolucję w tej dyscyplinie. Michasia
trenuje w klubie MKS Pałac Młodzieży
Katowice pod okiem Mirosławy Gruszki i Adriana Gierga. Uczy się w Szkole
Podstawowej nr 7 w Mikołowie.
Jerzy Filar

śmiłowiczanka chyba ma te wszystkie
cechy, ponieważ odnosi sukcesy na
regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych arenach. W 2017 roku
wygrała Grand Prix Polski w kategorii
E1. W międzynarodowych zawodach
Tyska Wiosna pokonała zawodniczki
z pięciu krajów stając na najwyższym podium zarówno w skokach z 1 i 3 metrów.
W tym roku zajęła drugie miejsce
K

Dlaczego piszemy
o Michalinie
w grudniowym,
świątecznym numerze?
Bo trudno o lepszy
dowód na to,
że cuda się zdarzają,
a marzenia spełniają.
L

A

M

Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Przyjaciołom życzymy
Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

A
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SZANOWNI KLIENCI

Świąteczna zbiórka żywności
Od
kilku lat, w okresie przed świętami Bożego Narodzenia organizacje pozarządowe

R

E

wraz z młodzieżą organizują
zbiórkę żywności dla potrzebujących. W tym roku akcja odbyła
się w ostatni weekend listopada.

K

L

Uczestniczyła w niej także młodzież z Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach
Górnych. Wolontariusze z klas
mundurowych przez kilka godzin
w piątek i sobotę zbierali żywność
przed łaziską Biedronką.
- Bardzo mnie cieszy fakt, że nasza młodzież chciała poświęcić czas
i uczestniczyć w tej akcji - powiedziała nam Irena Radomska, nauczycielka i koordynatorka akcji
w ZSEiU w Łaziskach Górnych.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2020 życzymy
młodzieży i mieszkańcom powiatu
mikołowskiego wszystkiego najlepszego dużo zdrowia, szczęścia
i radości - dyrekcja szkoły i grono
nauczycielskie.

A

M

Z ogromną przyjemnością
mamy zaszczyt zaprosić Państwa
do pięknie odnowionego
sklepu spożywczego

w Mikołowie - Kamionka ul. Paprotek 7

działającego w ramach sieci „Uśmiechnięte Zakupy”
OFERUJEMY:
n szeroki i nowy asortyment
art. spożywczych i świeżych
n możliwość dokonania kompleksowych
zakupów, również składania zamówień
w sklepie
n uśmiechniętą, fachową obsługę
n pieczywo tradycyjne własnej produkcji
n nowoczesne wyposażenie zapewniające
optymalne warunki sprzedaży, w tym
krojenie wędlin i serów

Godziny handlu:
od poniedziałku do piątku 7.00 - 18.00
sobota 7.00 - 13.00

www.mikolow.spolem.org.pl

A

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

Szynka
gotowana
1kg

Oferta ważna od 1-15.12.2019r.

0,99

Bułka
węgierka
90g

Kawa
instant
Arabika
100g

Frankfuterki
1 kg
Chleb
słońce
400g

3,39

Oferta ważna od 16-31.12.2019r.

0,99
9,99

6,99
Kawa mielona
Mocca Fix Gold
250g

Kiełbasa
śląska
1kg

Chleb
dworski
450g

29,50
24,99

Paluch
z serem
60g

3,49
Producent „PSS Zgoda” Mikołów

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

27,50

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

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

Zapraszamy na I piętro DH „ Zgoda”

28,99

Polędwica sopocka
1kg

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

Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów kuchennych oraz szkła i porcelany.
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Na gorąco z Brukseli

Węgiel nie jest taki zły

Izabela Kloc, poseł
Parlamentu Europejskiego
z powiatu mikołowskiego,
wie jak dostarczyć
wrażeń koleżankom
i kolegom europosłom.
Podczas posiedzenia
Komisji Przemysłu,
Badań Naukowych
i Energii, wystąpiła
w górniczym mundurze.
Miny socjalistów, liberałów
i zielonych były bezcenne.
[red.]

Z

anim Parlament Europejski
odpalił medialną petardę pod
tytułem klimatyczny stan wyjątkowy, ponad 700 wybitnych naukowców
i specjalistów zwróciło się do eurodeputowanych, aby tego nie robili. Ten głos
opamiętania, który wyszedł spod pióra
rozsądnych i mądrych ludzi, niestety
przeszedł bez echa, zagłuszony propagandową i apokaliptyczną kakafonią.
Sygnatariusze listu zaapelowali, aby nie
wydawać bilionów euro na podstawie
niepewnych i niesprawdzonych modeli
klimatycznych. Parlament Europejski
dał jednak jasno do zrozumienia, że nie
ma już o czym dyskutować. Przeciwko wprowadzenie klimatycznego stanu
wyjątkowego głosowała jedna trzecia,
a dokładnie 229 europosłów. Nie mieli
większości, ale dali znak, że jeszcze nie
wszyscy stracili w Europie rozsądek. To
także sygnał, że „zielony ład” jest ideą,
która zamiast scementować, może rozsadzić unijną wspólnotę.
R

E

do tego przekonać, bo w przypadku Polski przejście z węgla na słońce i wiatr, zapowiada się na przedsięwzięcie o trudnej
do wyobrażenia skali. Naszego kraju nie
stać na taki wysiłek finansowy.

Zdrowych,
spokojnych Świąt
oraz
Błogosławieństwa Bożego
na 2020 rok

Agresywna,
apokaliptyczna narracja,
jaka dominuje w dyskusji
o klimacie sprawia,
że europejska opinia
publiczna jest przekonana,
że w takich krajach jak
Polska nic się nie robi
w walce z ociepleniem.

życzą

IZABELA KLOC
poseł Parlamentu Europejskiego
oraz

Adam Lewandowski
pełnomocnik PiS
w powiecie mikołowskim
Póki co, przekonana
o swojej nieomylności
Bruksela nawet nie
chce usłyszeć sygnałów
alarmowych, a płyną one
z najmniej oczekiwanego
kierunku.
W Niemczech zaczęła hamować rozbudowa farm wiatrowych. W 2018 roku odpowiadały one za połowę prądu
pozyskiwanego z Odnawialnych Źródeł
Energii (OZE). Tymczasem w pierwszym półroczu tego roku odnotowano
radykalny spadek i do sieci podłączono jedynie 81 turbin. Tamtejsza branża
uskarża się, m.in. na przeciągające się
postępowania o wydawanie zezwoleń na
budowę oraz pozwy sądowe organizacji
środowiskowych i mieszkańców. Kryzys
solidnie odbił się na niemieckich firmach
wiatrowych. Wiele ogłosiła bankructwo,
a liczba etatów w tej branży zmniejszyK

ła się o 20 proc. Załamanie energetyki
wiatrowej w Niemczech powinno być
znakiem ostrzegawczym dla całej Unii
Europejskiej. Jeżeli największy, najbogatszy i najlepiej zorganizowany kraj wspólnoty ma problemy z odnawialną energią,
to co może spotkać pozostałe, mniejsze
i biedniejsze państwa? Patrząc na debaty w komisjach Parlamentu Europejskie
trudno nie dostrzec radykalizujących
się nastrojów. Zieloni, socjaliści i liberałowie, którzy mają większościowy głos
w kwestiach klimatu, w tej wojnie nie chcą
brać jeńców. Każdy miesiąc przynosi nowe pomysły, mające przyspieszyć i tak już
ekspresowe tempo przechodzenia unijnej
gospodarki na „zielone” tory. Klimatyczny
stan wyjątkowy zapewne nie jest ich ostatnim słowem. Za tym chwytliwym hasłem
idą konkretne, groźne plany, jak choćby
rezygnacja z gazu jako ogniwa pośredniego między węglem a OZE. Nakręca się spirala klimatycznej histerii, ale nie poznaliL

śmy jeszcze odpowiedzi na najważniejsze
pytania: ile i kto za to zapłaci?

Generalnie, nikt
jeszcze nie wycenił
kosztów transformacji
energetycznej
w jej najbardziej
radykalnej wersji.
Nie wiadomo nawet, jak uczciwie wyliczyć wysiłek finansowy poszczególnych
państw? Z jednej strony mamy Szwecję,
która już zbliża się do neutralności klimatycznej, bo w 30 proc. korzysta z energii
atomowej, a reszta to w zdecydowanej
większości OZE. Na drugim biegunie jest
Polska, z gospodarką przez dziesięciolecia
budowaną na tradycyjnych surowcach,
głównie węglu. Jeśli transformacja ma być
sprawiedliwa - jak deklaruje Bruksela - to
Szwedzi powinni dorzucić się do naszych,
„zielonych” inwestycji. Ciężko ich będzie
A

To nieprawda. Polska jest jednym z niewielu krajów, które z nawiązką zrealizowały ustalenia protokołu z Kioto. Zobowiązani byliśmy do redukcji sześcioprocentowej,
a ograniczyliśmy emisję dwutlenku węgla
o ponad 30 proc. To nie jedyny przykład.
Polskie elektrownie stają coraz nowocześniejsze i spełniają wyśrubowane normy
środowiskowe narzucone przez Brukselę.
Jesteśmy też gotowi na zwiększanie udziału
gazu w krajowym koszyku energetycznym,
aby błękitne paliwo stało się ogniwem
pośrednim w przechodzeniu od węgla do
źródeł odnawialnych. Nie możemy natomiast zgodzić się na wszystko. Polska nie
skoczy na głęboką wodę bez koła ratunkowego. Natychmiastowe odejście od tradycyjnych surowców równałoby się utracie
niezależności energetycznej i politycznej.
Na taki scenariusz nie będzie zgody. Kiedy podczas uroczystości barbórkowych
w Polskiej Grupie Górniczej premier Mateusz Morawiecki powiedział, że: „Górnicy
gwarantują naszemu krajowi bezpieczeństwo energetyczne”, nie była to tylko okolicznościowa kurtuazja, lecz wyznaczenie
granicy, za którą Polska się nie cofnie.
Izabela Kloc
poseł PE, członek komisji ITRE
M
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Ale szopka!

Koresponde
własna z Kr ncja
akowa

Tego nie da się opisać, a nawet zdjęcia nie oddają klimatu i charakteru tych arcydzieł. Nie wszyscy jednak mogą pojechać do Krakowa, aby na Rynku Głównym
przyglądać się Konkursowi Szopek. My zrobiliśmy to dla naszych Czytelników. To już 77 edycja tej niezwykłej imprezy. Szopki tradycyjnie upamiętniają
narodzenie Chrystusa, ale nie brakuje prac zawierających sceny z postaciami historycznymi, a także znanymi osobistościami ze świata polityki i kultury.

R

E

K

L

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
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Rządzili pod Giewontem

u Piłkarze SKS Fortuna Wyry rocznik 2007/2008 wygrali

KLASYFIKACJA TURNIEJU:
1. Fortuna Wyry
2. MUKS Dunajec Nowy Sącz
3. Unia Oświęcim
4. Chrobry Głogów
5. Rodło Opole
6. Arkonia Szczecin
7. Akademia 2012 Jaworzno
8. KS Łomianki
9. Rukh Vynnyki
10. Champions Kijów 1
11. Portowyk Czarnomorsk
12. ZAPN Żywiec
13. Bruk Bet Termalica Nieciecza
14. AP Podhala Nowy Targ
15. Champons Kijów 2.

Międzynarodowy Turniej Api Cup Zakopane.

- Chłopcy zgotowali nam,
podczas turnieju wielkie emocje.
W każdy mecz wkładając wiele
potu i serca, walkę do ostatniej
akcji, niezwykłą siłę charakteru
i wytrwałości. Gratulujemy naszym chłopcom i życzymy im,
aby dalsza praca pod okiem trenerów Marcina Oślizło i Karola
Sieńskiego obfitowała w kolejne
sukcesy. Nasz zawodnik - Kamil
Cieszko został najlepszym zawodnikiem turnieju - napisali na
fb prezesi klubu.
R

E

Drużyna z Wyr to kolejny dowód na to, że piłkarskie diamenty nie rodzą się w dużych miastach, lecz w małych ośrodkach.
Warto wspomnieć, że był jeszcze
jeden zespół, który szedł przez
turniej niczym przysłowiowa
,,burza’’. To Szkółka Piłkarska Dunajec Nowy Sącz, która
w ostatniej kolejce zmierzyła się
z Fortuną Wyry. Mecz zakończył
się remisem, ale ogólna klasyfikacja punktowa dała zwycięstwo
naszym zawodnikom.
K
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Zdrowych, rodzinnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i spełnienia
wszystkich marzeń
w Nowym 2020 Roku
życzą
w imieniu
Rady Powiatu
Przewodnicząca

w imieniu
Zarządu Powiatu
Starosta

BARBARA PEPKE

MIROSŁAW DUŻY

A

Wszystkim Klientom, Współpracownikom
i Przyjaciołom życzymy pełnych miłości
i spokoju Świąt Bożego Narodzenia.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu tę odrobinę
szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte
działania zakończą się sukcesem.

AUTORYZOWANY PUNKT SPRZEDAŻY
v KOSTKA BRUKOWA
v KOSTKA GRANITOWA
v BRUK KLINKIEROWY
v PŁYTY TARASOWE
v SYSTEMY SCHODOWE
v OBRZEGOWANIA
v USŁUGI BRUKARSKIE
v OGRODZENIA
PUNKTY SPRZEDAŻNY:
Rybnik ul. Lipowa 54
tel: +48 32 440 76 76
kom: +48 605 927 772
biuro@maxbud-brukarstwo.pl

www.maxbud-brukarstwo.pl
Mikołów ul. Dworcowa 5 (Bujaków)
tel: 609616717
s.bien@maxbud-brukarstwo.pl

Racibórz ul. Łąkowa 26 H
tel: 665577977
biuro@maxbud-brukarstwo.pl
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Życie publiczne w po jąc oczywiście braci Czechów). Jeśli co
ża
czeski film (nie obra władz społecznik Artur Wnuk, należy
la
powie niewygodny d krytykować. Co innego, kiedy o tym
is
jego pomysł utrącić rządowcy. Wtedy to jest pomysł roku.
mo
samym debatują sa

O

możliwości wykorzystania dronów do badania jakości powietrza pisaliśmy latem, kiedy nabierało rumieńców zgłaszanie projektów
do mikołowskiego Budżetu Obywatelskiego. W powiecie mikołowskim „odkrył”
tę nowinkę technologiczną Artur Wnuk.
Podzwonił, popytał, pobuszował w Internecie i zorientował się, że te urządzenia
z powodzeniem stosują samorządy w wielu
miastach Polski, a szczególnym zainteresowaniem z oczywistych względów cieszą się
na Śląsku. Ze względu na kompetencje tej
instytucji dronami zarządzają zazwyczaj
straże miejskie. Taki pomysł, w ramach
budżetu obywatelskiego, na mikołowskim
podwórku chciał zaadoptować Wnuk. Tak
na logikę straż miejska powinna tylko teR

E

mu przyklasnąć. Tymczasem projekt
dronów został odrzucony. Burmistrz
miasta powołał się na opinię Bogusława Łuczyka, komendanta
mikołowskiej straży.
- Osobiście uważam, że jest
to strata pieniędzy, gdyż osiągnięty efekt jest niewspółmierny do kosztów - skomentował
na łamach „Gazety Mikołowskiej” pomysł zakupu drona.
Wnuk, zanim zgłosił projekt
kontaktował się ze strażami miejskimi, m.in. w Katowicach, gdzie
drony fruwają, alarmują o smogu
i wykrywają plastik spalany w piecach.
Wszędzie przychylnie traktowano mikołowskiego społecznika i gratulowano
mu pomysłu i zapału. Tylko w rodzinK

Drony są złe,
czy zły jest…
Wnuk?

nym Mikołowie odbił się od urzędniczej
ściany.
L

Bogusław Łuczyk naprawdę uważa, że to jest strata
pieniędzy czy też przypomniał
sobie artykuł sprzed kilku lat?
Artur Wnuk na łamach „Naszej
Gazety” ujawnił, że komendant nie
miał stosownych uprawnień do pełnienia funkcji szefa straży miejskiej.
W każdym razie, z takich czy innych powodów, temat ekologicznych dronów upadł,
ale dosyć nieoczekiwanie powstał z poA

piołów. W listopadowych, internetowych
„Aktualnościach powiatu mikołowskiego”
ukazała się informacja, że samorządowcy
z uwagą i zainteresowaniem wzięli udział
w prezentacji dronów, które mogą alarmować o stanie czystości powietrza. Przedstawiciel Mikołowa powinien wstać, wyjść
i trzasnąć drzwiami, bo przecież drony to
strata pieniędzy. Nikt jednak nie wyszedł.
Wszyscy słuchali, a zachwycony starosta
podczas sesji Rady Powiatu mówił, że jest
to pomysł wart uwagi. Jak widać, w powiecie mikołowskim drony - jak w starej piosence - to nie zawsze znaczą to samo.
Jerzy Filar
M

A

www.naszagazeta.info
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Komendantów Dwóch
u Kilkanaście miesięcy temu „Nasza Gazeta” poruszała na swoich łamach sprawę
nagród przyznawanych miejskim urzędnikom. Mimo, że zgodnie z prawem nagrody
w urzędach przyznaje się wyłącznie za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
w Urzędzie Miasta Mikołów panowały odmienne praktyki. Można było nawet odnieść
wrażenie, że nagrody dostaje się za samo przychodzenie do pracy i wykonywanie
swoich codziennych obowiązków. Tym razem „na tapetę” trafiły urzędnicze premie.

ARTUR WNUK

prezes Stowarzyszenia Reta

A

by zbytnio nie utrudniać pracy urzędu poprosiłem o zestawienie
premii i ich uzasadnień wyłącznie dla małej grupy osób z listy
płac, a mianowicie pracowników Straży Miejskiej. Nie wszyscy wiedzą że ta mikołowska formacja, choć ma aż dwóch etatowych komendantów, zatrudnia
łącznie raptem kilka osób. Pytanie o premie tak małej grupy
osób nie powinno stanowić dla
burmistrza żadnego problemu.
Informacji o premiach urzędników nie znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej, takich wydatków nie publikuje również „Gazeta Mikołowska”. Teoretycznie, aby je poznać wystarczy wysłać krótkiego
maila do Urzędu z pytaniem co
R

chcemy wiedzieć i jak urząd ma
nam to przekazać. W Mikołowie
obowiązuje Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Premia komendanta straży miejskiej w Mikołowie za luty 2019
roku jest dwukrotnie wyższa niż
za styczeń, a w obu miesiącach
jej uzasadnienie jest identyczne i zawiera wyłącznie regulaminowe ogólniki. Postanowiłem zapytać o szczegóły. Chciałem wiedzieć jakie konkretnie
dokumenty komendant mikołowskiej straży miejskiej sporządził należycie, terminowo, starannie i czytelnie, jakie inicjatywy podejmował i przy realizacji których zadań wykazał się
pomysłowością. Zapytałem jakie skomplikowane i szczególnie
obciążające zadania wykonywał
oraz kiedy zgłaszał gotowość do
podjęcia dodatkowej pracy, skoro za te wszystkie wyjęte z Regulaminu wynagradzania określeE

nia, miesiąc w miesiąc w 2019
roku regularnie otrzymuje premie. Mimo, że premie wypłacane są z pieniędzy mieszkańców,
tej informacji urzędnicy ujawnić
już nie chcieli. Szkoda, bo jeśli
faktycznie mamy tak wybitnego
pracownika w Urzędzie, to warto, aby ludzie o tym wiedzieli.
To nie pierwszy przypadek, kiedy urzędnicy odmawiają
ujawnienia informacji związanej
z działalnością mikołowskiej stra-

ży miejskiej. Tajna jest dla nich
również korespondencja pomiędzy strażami miejskimi w Katowicach i w Mikołowie. Urząd nie
chce ujawnić korespondencji komendanta Łuczyka z przedstawicielami katowickiej straży miejskiej, w której pyta o zastosowanie dronów do badania jakości
powietrza. Korespondencja ma to
do siebie, że ma zarówno nadawcę, jak i odbiorcę. W czasie, gdy
mikołowscy urzędnicy ośmiesza-

ją się swoimi odmownymi decyzjami, katowiccy nie mają żadnych problemów z udostępnieniem treści listów. Widocznie
w Katowicach znają i stosują obowiązujące prawo.
Na miejscu mikołowskich
włodarzy zastanowiłbym się nie
tylko nad robieniem tajemnicy
z prostych rzeczy, ale również
sensem utrzymywania dwóch
komendantów w straży miejskiej. Za zaoszczędzone w cią-

gu roku pieniądze można by kupić strażnikom służbowy samochód, zatrudnić dodatkowe dwie
osoby do patroli, o zakupie systemu analizy jakości powietrza nie
wspominając. Problem jednak
w tym, iż burmistrz i radni nie
wydają swoich pieniędzy tylko
nasze, mieszkańców. A w takich
sytuacjach często trudno o sens
i rozsądek w wydatkach, którymi
kieruje się na co dzień chociażby
każda gospodyni domowa.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim mieszkańcom Mikołowa
dużo zdrowia, pogody ducha, tolerancji, optymizmu i radości na co dzień.
Abyście spełniali swoje marzenia i potrafili się nimi cieszyć.
W Nowym Roku niech każdy nowy dzień przynosi radość i spokój
oraz życzliwych ludzi wokół. Wszystkiego dobrego!
ARTUR WNUK
Stowarzyszenie Reta

K

L

MICHAŁ POLOK

Stowarzyszenie Przyjazny Gniotek

A

MIROSŁAW CHMIEL
Stowarzyszenie Wymyślanka

M
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u Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Mikołowie wzbogaciła się o nowy samochód. Tym
razem jest nim lekki wóz operacyjny marki Hyundai.

kołów i Łaziska Górne oraz Hutę Szkła
w Orzeszu.
Rok wcześniej na potrzeby mikołowskiej jednostki zakupiony został Renault
Trafic, który również służy do przewozu
osób. Ten wóz wart 105 tysięcy złotych
także został nabyty dzięki wsparciu
gmin powiatu mikołowskiego, Mikołowskiego Banku Spółdzielczego oraz
spółki Tauron.

Medale dla pracowników

Centrum Zdrowia

G

ratuluje otrzymania Medalu za
Długoletnią Służbę, odznaczenia przyznanego przez Prezydenta RP. Dziękuję za trudną i odpowiedzialną pracę, za profesjonalizm i wrażliwość w służbie drugiemu człowiekowi.
Wyrażając słowa uznania i wdzięczności
życzę satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy, niesłabnącego zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
- to treść podziękowań, które skierował starosta mikołowski Mirosław Duży do pracowników Centrum Zdrowia
w Mikołowie, którzy wcześniej otrzymali
z rąk wicewojewody Roberta Magdziarza Medale za Długoletnią Służbę.
Zostały one nadane 21 pracownikom
Centrum Zdrowia. Byli to: Władysław Perchaluk - Prezes Centrum Zdrowia w Mikołowie, Krystyna Szymiczek - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego,
Marek Olma - Ordynator Oddziału Noworodkowego, Ireneusz Fischer - Ordynator
Oddziału Neurologicznego, Joanna Heider
- Pielęgniarka Oddziałowa Działu Anestezjologii, Aleksandra Dobrowolska - Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych, Jerzy Kubacki - Kierownik Działu Anestezjo-

Ekipa powiatu na skatowych
MISTRZOSTWACH EUROPY

u 10 graczy reprezentowało Powiat Mikołowski na XXI Otwartych Mistrzostwach
Europy w Skacie. W całej imprezie uczestniczyło blisko 400 skaciorzy, w tym
80 z Polski. Rywalizowano na pokładzie promu Costa Pacifica odwiedzając
przy tej okazji Marsylię, Lanzarote, Teneryfę, Maderę, Malagę i Rzym.

Hyundai dla strażaków
- Samochód ten będzie służył do celów
logistycznych i operacyjnych, w szczególności do przewożenia strażaków na
miejsce akcji czy też przez służby prewencji w trakcie kontroli - wyjaśnia brygadier Damian Krawczyk, komendant
KP PSP w Mikołowie. Wart 70 tysięcy
pojazd sfinansowany został ze środków
przekazanych przez starostwo powiatowe w Mikołowie, a także miasta: Mi-

grudzień 2019 r.

logii, Jacek Czapla - Dyrektor ds. Medycznych Centrum Zdrowia w Mikołowie, Barbara Kubica - Przełożona Pielęgniarek i Położnych, Maciej Makuch - Ordynator Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, Józef
Andrzejewski - Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego, Anna Danielczyk - Lekarz Oddziału Noworodkowego,
Wiesław Banaś - Zastępca Ordynatora Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, Tomasz Jaworki - Lekarz w Poradnia dla Kobiet, Ewa Popiołek - Kierownik Działu Rehabilitacji, Teresa Borowian - Kierownik Poradni Wielospecjalistycznej, Robert
Kiełbasiński - Ordynator Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, Małgorzata Rochel - Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału
Geriatrycznego i Marcin Sosnowski - Ordynator Oddziału Geriatrycznego.
W spotkaniu z pracownikami Centrum, poza starostą Mirosławem Dużym,
uczestniczyła członek Zarządu Powiatu
Grażyna Nazar, skarbnik powiatu Danuta Bywalec oraz Grażyna Sarnes naczelnik
Wydziału Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych w starostwie oraz prezes
Centrum Zdrowia, Władysław Perchaluk.
Poza listami gratulacyjnymi wyróżnieni
otrzymali drobne upominki.

I

ndywidualnie Powiat Mikołowski
reprezentowało 10 graczy. Sześciu
z nich - Krzysztof Noga, Ryszard Lazar,
Grzegorz Kolonko, Adam Żołneczko, Andrzej Konsek i Stanisław Gryzło wystąpiło
również w drużynie „Powiat Mikołowski”.
Zmienne szczęście całej szóstki nie
pozwoliło zająć drużynie eksponowanego
miejsca. Krzysztof Noga oraz Grzegorz
Kolonko zostali powołani do 12-osobowej
reprezentacji Polski, która zajęła czwarte
miejsce. Najlepszymi zawodnikami zarówno drużynowo, jak i indywidualnie
zostali zawodnicy niemieccy. Z polskich
graczy najwyższe miejsca zajęli: Grzegorz
Kolonko z Łazisk Górnych oraz mikołowianin Krzysztof Noga.
W trakcie rozgrywek Ryszard Lazar
i Grzegorz Kolonko wygrali swoje serie,
natomiast Krzysztof Noga zajął drugie
i trzecie miejsce.
Kolejne mistrzostwa, tym razem świata
odbędą się w przyszłym roku w kanadyjskim Edmonton - stolicy stanu Alberta.

zdj. Stanisław Gryzło
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Polscy skaciorze, najlepszych graczy z całego świata gościć będą w 2022 roku.
Okazją do sprawdzenia swych umiejętności przed mistrzostwami były zorganizowane 11 listopada XII Grand Prix w skata oddziału Tychy w 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Impreza odbyła się
w mieszczącej się w starostwie restauracji

Zaczek. Najmłodszym uczestnikiem zawodów był 10-letni Franek Żoneczko, a najstarszym 82-letni Paweł Czarnynoga. Tego
dnia najwięcej punktów zdobył Sebastian
Żołneczko (CEZAB Piasek) 3264, drugie
miejsce zajął Andrzej Beczała (TS Pszczyna) 3043, a trzecie Kazimierz Chmiel (MIFAMA Mikołów) 2951.

Wśród sygnatariuszy Programu Dostępność Plus

u Powiat Mikołowski znalazł się w gronie 170 podmiotów, które przyłączyły się do
realizacji programu Dostępność Plus. Wśród sygnatariuszy znajdują się firmy,
stowarzyszenia, uczelnie wyższe jak również samorządy.

W

imieniu starosty mikołowskiego akces do tego projektu złożył reprezentujący go
specjalista ds. osób niepełnosprawnych
w starostwie powiatowym, Rafał Kwapuliński. Podpisanie aktów włączenia kolejnych
instytucji w realizację założeń Programu
Dostępność Plus odbyło się w Warszawie
w obecności Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Do tego gremium przyjęto kolejnych
18 partnerów. Właśnie to powstałe niedawno ministerstwo ma koordynować wdrażanie programu Dostępność Plus.
Było to drugie spotkanie Sygnatariuszy
Partnerstwa, wcześniejsze odbyło się w listopadzie 2018 r. Był to więc dobry moment
na podsumowanie oraz zastanowienie
się nad przyszłością i wyzwaniami jakie
stoją przed uczestnikami programu. Tym
co udało się osiągnąć jest uruchomienie
przez Bank Gospodarstwa Krajowego -

Funduszu Dostępności, który ma udzielać
pomocy finansowej w likwidacji barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi
potrzebami.
- Przystąpienie do programu Dostępność Plus stawia przed powiatem wyzwania, bowiem wiąże się z koniecznością dostosowania chociażby budynku starostwa,
szkół i placówek prowadzonych przez powiat do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Daje jednak szansę na zdobycie środków
z Funduszu Dostępności na likwidacje
barier architektonicznych czy też innych
utrudnień, z którymi borykają się osoby
niepełnosprawne - przyznaje Rafał Kwapuliński. Jak zaznacza w ostatnim czasie
sporo zmieniło się na lepsze, jeśli chodzi
o postrzeganie środowiska osób niepełnosprawnych w powiecie mikołowskim
chociażby poprzez powołanie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
które to gremium ma przekazywać samo-

rządowcom postulaty reprezentowanych
przez nich środowisk.
- Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wyznacza samorządom termin do 2021
roku na dostosowanie swoich jednostek do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Podobnym
dokumentem jest ustawa z 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, nakładająca na gminy i powiaty obowiązek ich dostosowania pod kątem potrzeb
osób niewidomych czy niesłyszących. Te akty
prawne zobowiązują jednostki publiczne
w tym gminy i powiaty do realizacji zawartych w nich zapisów. Będąc sygnatariuszem
programu Dostępność Plus ma się większą
możliwość aplikowania o środki rządowe
chociażby z Funduszu Solidarnościowego
i unijne na dostosowanie budynków czy przy
realizacji inwestycji drogowych - podsumowuje Rafał Kwapuliński.
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95 lat Zespołu Szkół Technicznych

u 29 listopada odbyły się główne uroczystości związane
z jubileuszem 95-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie.
Rozpoczęła je msza święta odprawiona przez biskupa Grzegorza
Olszowskiego, także absolwenta tej szkoły.

Dzień Pracownika
Socjalnego w DPS Orzesze

W
Po

eucharystii w szkole zorganizowano jubileuszową
uroczystość. Gości przywitała dyrektor ZST Elżbieta Jabłońska, zaś
z zaproszenia na obchody skorzystali,
m.in. kurator oświaty Dariusz Domański,
starosta mikołowski Mirosław Duży, wicestarosta Tadeusz Marszolik, członek Zarządu Powiatu Grażyna Nazar, wójtowie
i burmistrzowie gmin powiatu mikołowskiego, radni powiatowi, nauczyciele, księża, komendanci policji, straży miejskiej
i pożarnej. Liczną reprezentację stanowili
rzemieślnicy i przedsiębiorcy, przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych,

z którymi placówka od lat współpracuje
oraz ci, którzy tego dnia mieli szczególne
powody do świętowania, a więc nauczyciele i uczniowie ZST.
95 urodziny szkoły były okazją do
przypomnienia jej historii i zasług jakie
ma w kształceniu zawodowym w naszym
regionie. Wspomniano też osoby, dzięki
którym placówka ta zmieniała się dostosowując do wymogów współczesności,
w szczególności wieloletnią dyrektor Gabrielę Poloczek. Był też czas na podziękowania, życzenia kolejnych jubileuszy
i oczywiście prezenty - bony na doposażenie szkoły, pomoce dydaktyczne czy

drukarka 3D przekazana przez niemiecką
firmę, z którą ZST współpracuje. Na tę
okoliczność przygotowana została także
wystawa przedstawiająca historię szkoły oraz stoiska prezentujące oferowane
w niej kierunki kształcenia. Pokazano
również czym zajmują się uczniowie
w trakcie zajęć, chociażby renowacją starych samochodów. Jak przystało na urodziny tak dostojnej jubilatki były torty
i pamiątkowe zdjęcia uczestników wydarzenia na odnowionych schodach przed
wejście do budynku. Z kolei uczniowie
zatańczyli Poloneza, a absolwenci zagrali
dla zebranych rockową balladę.

Dopalacze. Bieg do śmierci
u W MDK w Łaziskach Górnych zorganizowana została konferencja
„Dopalacze. Bieg do śmierci” i zgodnie z jej tematem poruszane
były zagadnienia związane z zagrożeniami jakie niosą ze sobą
narkotyki, w szczególności dopalacze.

K

onferencję otworzył starosta Mirosław Duży oraz
zastępca komendanta KPP
w Mikołowie - Dariusz Waligóra,
zaś prowadzili ją: sierżant sztabowy
Adam Doleżych z KWP w Katowicach oraz Aleksandra Łataś-Makuch, naczelnik Wydziału Promocji,
Rozwoju i Polityki Zdrowotnej starostwa powiatowego.
W spotkaniu poza uczniami,
do których była w głównej mierze
skierowana, uczestniczyli samorządowcy, nauczyciele i policjanci.

Tego dnia prelegentami byli
sierżant sztabowy Artur Ceran
z KPP w Mikołowie, który w wystąpieniu podzielił się policyjnym
doświadczeniem związanym ze
zwalczaniem procederu handlu
dopalaczami, ale także wskazywał jak tragiczne w skutkach jest
zażywanie tych specyfików. Mówił również o odpowiedzialności
młodzieży związanej z posiadaniem narkotyków, wskazując
także na okoliczności, w których
młodzi ludzie po nie sięgają.

Z kolei Karolina Rakocz kierująca Młodzieżowym Ośrodkiem
Leczenia Uzależnień w Częstochowie przygotowała dla uczestników
konferencji wykład pt. „By nie potrzebować środków zastępczych”.
Podczas spotkania zaprezentowano również spot promujący akcję
„Dopalacze. Bieg do śmierci”, zaś
całość zakończyła projekcja filmu
„Mój piękny syn”.
Konferencja ta odbyła się w ramach kampanii opracowanej przez
policjantów Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach. Założeniem jest,
aby w każdym powiecie w województwie śląskim odbywały się
spotkania profilaktycznie, a powiat
mikołowski jest trzecim miejscem,
gdzie rozpoczęto jego realizację.
Kolejnym etapem mają być spotkania organizowane we wszystkich szkołach średnich powiatu
mikołowskiego, które mają ruszyć
od stycznia.

orzeskim Domu Pomocy
Społecznej zorganizowano uroczystość związaną
z Dniem Pracownika Socjalnego. Tym
razem obchody miały szczególny wymiar, bowiem połączono je z otwarciem
sali hydroterapii, w której znalazła się
nowa wanna do hydromasażu zakupiona ze środków przekazanych przez starostwo oraz wsparciu sponsorów.
W spotkaniu uczestniczyło wielu gości:
starosta Mirosław Duży, członek Zarządu
Powiatu Grażyna Nazar, dyrektor PCPR
w Mikołowie - Mirella Banaś, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Teresa Miguła,
przedstawiciele fundacji CAN PAK Kraków, prałat Stanisław Puchała, proboszcz
Grzegorz Hawel oraz pracownicy Domu
Pomocy Społecznej w Orzeszu.
Dyrektor DPS, Jadwiga Krajewska
podziękowała sponsorom - Starostwu
Powiatowemu oraz fundacji CAN PAK
Kraków za pomoc finansową, dzięki

której udało się zrealizować tak dużą
inwestycję.
Przecięcia wstęgi dokonali starosta
mikołowski Mirosław Duży, członek Zarządu Powiatu Grażyna Nazar oraz dyrektor DPS Orzesze Jadwiga Krajewska, zaś
poświęcenia dokonał ks. Grzegorz Hawel
proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu.
Nowa wanna terapeutyczna ORION
służy do relaksująco-leczniczego masażu,
zaś kąpiele masażowe wzmagają procesy
lecznicze w różnych schorzeniach, z którymi borykają się mieszkańcy orzeskiego
DPS-u.
Dla wszystkich zaproszonych na tę uroczystość wystąpił zespół Urwisy złożony
z mieszkańców tej placówki, który przedstawił program artystyczny pt. „Dzień
z życia rehabilitacji - na wesoło”. Jego
członkowie, w imieniu wszystkich podopiecznych, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego podziękowali swoim opiekunom
za troskę i codzienną pomoc.

XV Biesiada Integracyjna

Po

raz 15. Zespół
Szkół nr 2 Specjalnych zaprosił do
wspólnej zabawy, podczas Biesiady Integracyjnej, która odbyła
się w MDK Mikołów.
Jak zawsze w imprezie uczestniczyły osoby niepełnosprawne
będące podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domu
Pomocy Społecznej w Orzeszu,
Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach, także uczniowie szkół specjalnych oraz ich pełnosprawni
rówieśnicy. Zaproszono również
władze powiatu mikołowskiego oraz gmin go tworzących,
przedstawicieli organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi oraz dyrektorów
szkół.
W tym roku impreza ta odbyła się po raz 15. Rozpoczęła się
od wspomnień, tego co działo
się na scenie Miejskiego Domu
Kultury w Mikołowie w trakcie
poprzednich edycji, zaś hasło tegorocznej edycji brzmiało „Gyburstag fajrujymy”.

W trakcie tej gwarowej biesiady można było zobaczyć,
m.in. występ uczniów ZS nr 2
Specjalnych, którzy przedstawili
spektakl: „Jak Ponboczek Śląsk
Ślązokom podarowoł”, czy też
gwarową wersję „Czerwonego
Kapturka” przygotowaną przez
uczniów SP 10 z Mikołowa.
Z kolei orzeski DPS przedstawił

spektakl „Rychtujymy gyburstag”, czyli jak trzeba przygotować się na urodzinowe przyjęcie.
Jak wyglądają takie urodziny
pokazali uczniowie ZS nr 1 Specjalnych z Borowej Wsi w przedstawieniu „U Francika na fajerze” oraz podopieczni OREW
z Wyr zapraszając widzów na
„Gyburstag Amelii”.
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

Mikołów w świątecznych iluminacjach
Przybyło drzew w mieście

W

sobotę 23 listopada
Burmistrz Stanisław
Piechula wspólnie
z mieszkańcami, pracownikami
Urzędu Miasta i Śląskiego Ogrodu
Botanicznego sadził drzewa. Były
to klony i jawory. Łącznie posadzono ich około 150. - Serdecznie
dziękuję wszystkim za włączenie

się do akcji. Chcemy w Mikołowie
oddychać czystym powietrzem,
a każde nowe nasadzenia są krokiem w dobrym kierunku. Naszym
zamysłem jest posadzenie 40 tysięcy drzew na 800-lecie miasta. Jesteśmy mniej więcej w połowie tej drogi - podsumował akcję burmistrz
Piechula.

Orange The World

P

rzez tydzień od 25. listopada do 2. grudnia, część mikołowskiego ratusza podświetlona była na pomarańczowo.
To symboliczny gest solidarności
z kobietami i dziewczętami doświadczającymi przemocy. Już
w 1999 r. Zgromadzenie Ogólne
ONZ ogłosiło 25. listopada Międzynarodowym Dniem walki z Przemocą Wobec Kobiet i Dziewcząt.
Przemoc przybiera bardzo
różne formy. Może być fizyczna,
psychiczna, mogą to być wulgaryzmy, zastraszanie w miejscu pracy,
w domu, molestowanie. Najważniejsze w całej akcji jest podniesienie problemu i zwrócenie na niego
uwagi tak, by zwalczać istniejące
ciche przyzwolenie społeczne na
stosowanie przemocy.
Warto odnotować, że do akcji
włączyły się, m.in. Katowice, Warszawa, Kraków, Bielsko-Biała, ambasady polskie za granicą, Rzym,
Paryż, a nawet Szanghaj. W tym
roku po raz pierwszy jest wśród
nich Mikołów.

IWONA SPYCHAŁA-DŁUGOSZ
zastępca burmistrza i pomysłodawczyni akcji w Mikołowie
- Akcja nosząca nazwę „Orange The World”, obchodzona jest
na całym świecie. Kwestie społeczne oraz tematy związane
z kobietami, są mi bliskie, dlatego skontaktowałam się Kariną
Mostowik - Prezydentką elektką
Unii Klubów Polskich Soroptymist
Internationale, by włączyć do akcji Mikołów. Tego dnia wiele pań
pracujących w naszym urzędzie
(ale nie tylko) miało jakiś pomarańczowy element garderoby. Kolor ten wyraża jaśniejszą, lepszą
przyszłość dla kobiet, kojarzony
jest ze słońcem i jasnym promykiem nadziei. W ten sposób chciałyśmy wyrazić nasz sprzeciw wobec przemocy jaka wciąż jeszcze
dotyka kobiety i dziewczęta.

Drodzy Mieszkańcy Mikołowa
Z okazji zbilżających się Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy każdemu z osobna radości, ciepła
i doświadczania dobra. Mamy nadzieję,
że świąteczne dni pozwolą Państwu odpocząć
i nabrać sił na nowe wyzwania w 2020 roku.
Życzymy, by był on pomyślny i przyniósł to,
na co Państwo czekają.

Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Syryjczyk-Słomska

G
STANISŁAW PIECHULA,
burmistrz Mikołowa
- Chcemy wprowadzić nieco
koloru w te ciemne grudniowe
wieczory. Iluminacje przypominają nam o zbliżających się
Świętach. Mam nadzieję, że
wszystkim, którzy będą oglądać nasze rozświetlone ozdoby,
udzieli się świąteczny nastrój.

rudzień to miesiąc, w którym wieczory są najdłuższe. Aby nie były też najbardziej ponure, Urząd Miasta i Zakład
Usług Komunalnych zakupił nowe iluminacje
świąteczne. Właśnie pojawiały się one na skwerach i ulicach. Są kolorowe i błyszczące.
Instalacje świetlne w postaci reniferów, prezentów czy ogromnej bombki pojawiły się między innymi na placu Karpeckiego, przy placu 750-lecia i Białym Domku. Najbardziej okazałe zdobią
oczywiście serce miasta, czyli Rynek. Mieszkańcy
chętnie robią sobie zdjęcia na ich tle. Poza reniferami, prezentami i bombką z wielką kokardą, mikołowianie podziwiać mogą 11-metrową choinkę pełną światełek. Całość najpiękniej prezentuje się po zmroku.

Mateusz Handel wypowiada wojnę plastikowi

u Zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami, oddziałują na nas wszystkich.
Wszyscy też mamy wpływ na to, czy już dramatyczna sytuacja ulegnie poprawie,
czy będzie się pogarszać.
MATEUSZ HANDEL,
wiceburmistrz Mikołowa
- Bardzo bym chciał,
by młodzi ludzie stali się
ambasadorami tej akcji.
To jedna z nielicznych sytuacji, gdzie przykład nie
musi iść z góry, ale z dołu. Mam wrażenie, że my
dorośli, w naszym codziennym zabieganiu, łatwo
ignorujemy kwestie ekologiczne. Nie zauważamy wagi problemu. Nasze dzieci w tych sprawach
często postępują dużo właściwiej niż my i mogą
mieć na nas ogromy wpływ.

To

tylko jedna słomka - powiedziało
8 miliardów ludzi - takie zdanie
zawarte zostało w prezentacji,
z jaką zastępca burmistrza udał się do czterech
mikołowskich podstawówek i liceum.
Matusz Handel - dla którego kwestie związane z ekologią zarówno prywatnie, jak i zawodowo stanowią niezwykle istotne zagadnienie chce pokazać młodym ludziom, że dzięki zmianie swoich codziennych nawyków, naprawdę
małym kosztem, można zrobić bardzo wiele
dla środowiska. W ten sposób Handel zainaugurował kampanię ekologiczną, celem której
jest zwrócenie uwagi na zagrożenia jakie niesie
z sobą ekologiczny kryzys.

Młodzi już dużo wiedzą
Mateusz Handel do swojej akcji zaprosił także Radnych i przedstawicieli Zakładu Inżynierii Miejskiej.
- W ramach naszych prezentacji w szkołach
pokazywaliśmy jak wielkie spustoszenie wyrządza środowisku nadmiar plastiku. Przepro-

wadzaliśmy eko-quiz i zadawaliśmy wiele pytań. Muszę przyznać, że jestem zdumiony wysoką widzą i świadomością ekologiczną naszych
uczniów. To naprawdę budujące - mówi zastępca burmistrza.

Dać dobry przykład
Mateusz Handel zaznaczył, że w tego rodzaju
akcjach, najlepiej zaczynać od siebie, od zmiany
własnych przyzwyczajeń.
- Przeprowadziłem rozmowy w Urzędzie
Miasta i poleciłem, by podczas imprez miejskich
nie używać plastiku. Podobne zalecenie wprowadziłem do urzędu na co dzień. Korzystamy już
z wielofrakcyjnych kontenerów na śmieci, w korytarzach magistratu przy dystrybutorach z wodą stosujemy papierowe kubki, zamontowaliśmy
filtry do spożywania wody z kranu. Chciałbym,
by w nieodległej przyszłości do kampanii włączyli się Radni, Starostwo Powiatowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Urząd planuje również zorganizować warsztaty szycia toreb ekologicznych mówi Mateusz Handel.

Zastępca burmistrza na wykład w szkołach
nie przyszedł z pustymi rękami. Wszyscy słuchacze otrzymali metalowe bądź plastikowe
bidony wielorazowego użytku, które świetnie zastępują jednorazowe butelki typu PET.
Każda z czterech odwiedzonych podstawówek
otrzymała również prezent ufundowany przez
Zakład Inżynierii Miejskiej. To tzw. „poidełka” sprowadzone z USA. Można bezpośrednio
z nich napić się orzeźwiającej schłodzonej wody lub napełnić swój bidon. Przy okazji elektroniczny licznik wskazuje, ile butelek w plastikowych opakowaniach udało nam się zaoszczędzić.

Będą kolejne działania
Zastępca burmistrza swoją akcję rozpoczął
od ograniczania plastiku w codziennym użytku. Jest jednak wiele innych aspektów, które będą systematycznie poruszane. Akcja będzie zatem miała charakter stały. W przyszłym roku
planowany jest montaż „poidełek” w kolejnych
mikołowskich szkołach.
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Sfinansowano ze środków Miasta Łaziska Górne

Nie jestem pesymistą,

LECZ REALISTĄ
Rozmowa z ALEKSANDREM WYRĄ, burmistrzem Łazisk Górnych
wy, czyli mieszkańcy. Problem w tym, że
drastycznie rosną koszty odbioru i utylizacji śmieci. Polska musi sprostać wymaganiom unijnym, co wiąże się z szeregiem coraz wyższych opłat. Przy okazji
rosną ceny energii i minimalne wynagrodzenie, co podnosi koszty utrzymania firm zajmujących się wywozem odpadów. Koło się zamyka, ceny idą w górę,
a mieszkańcy obwiniają za podwyżki
samorządowców, bo nie widzą całego,
skomplikowanego i kosztownego systemu. W Łaziskach Górnych ustaliśmy
koszt odbioru segregowanych śmieci na
23 złote miesięcznie od osoby. Taniej się
nie da, a powinno być drożej.

- W jakim nastroju kończy Pan rok.
Optymistycznym czy pesymistycznym?
- Jeśli chodzi o życie osobiste staram
się być zawsze optymistą i nie tracić
wiary, że wszystkie, nawet trudne sprawy zakończą się dobrze. Domyślam się
jednak, że pytanie dotyczy spraw zawodowych. Tutaj trudno jest mi zachować
optymizm…
- Czyli pesymizm jest górą.
- Raczej realizm. Sytuacja finansowa
samorządów z roku na rok się pogarsza.
Alarmują o tym prezydenci wielkich
miast, ale problem ten chyba w jeszcze
większym stopniu dotknął małe miejscowości, gdzie brak środków w budżecie
stawia samorządowców w bardzo trudnej, wręcz krytycznej sytuacji.
- Wśród samorządowców krytykowanie rządu stało się ostatnio popularne.
- Nie krytykuję rządu, ale mówię jak
jest. Jestem daleko od polityki - pod takim tytułem w „Naszej Gazecie” ukazał
się kiedyś wywiad ze mną i podtrzymuję
tę deklarację. Zawsze uważałem, że życie
w małych ojczyznach powinno się toczyć
swoim rytmem, niezależnie od wojenek
„na górze”. Teraz niestety, polityka zeszła na nasz poziom i dała o sobie znać
w bardzo brutalny sposób. Rząd realizując swoje programy społeczne inaczej
rozłożył w państwie obciążenia finansowe. Samorządy wyszły na tym najgorzej.
Władza centralna dokłada nam obowiązków, ale w ślad za tym nie idą pieniądze.
- Proszę o przykład najbardziej dolegliwy dla Łazisk Górnych.
- Sztandarowym przykładem jest
oświata. W konstytucji zapisano, że do-

stęp do nauki jest w Polsce bezpłatny
i należy do zadań państwa. W praktyce,
po wprowadzeniu przez obecny rząd
reformy oświaty, edukacja staje się co-

- Będziemy prowadzić rozmowę tylko w tak ponurym nastroju?
- Nie, ponieważ mimo coraz gorszej
sytuacji finansowej samorządów, coś
udaje nam się robić. W przyszłym roku
ukończony zostanie remont biblioteki.
To duża i kosztowna inwestycja. Koszt
modernizacji sięga prawie 5 mln zł,
z czego niecałe 1,3 mln zł pochodzi z
zewnętrznej dotacji. Powstanie bardzo

Sytuacja finansowa samorządów z roku na rok
się pogarsza. Alarmują o tym prezydenci wielkich
miast, ale problem ten chyba w jeszcze większym
stopniu dotknął małe miejscowości, gdzie brak
środków w budżecie stawia samorządowców
w bardzo trudnej, wręcz krytycznej sytuacji.
raz bardziej obowiązkiem samorządów.
W Łaziskach Górnych państwowa subwencja do oświaty wynosi 16 mln zł.
Natomiast realny koszt utrzymania szkół
i przedszkoli sięga 40 mln zł. Proszę sobie policzyć, ile w kasie miasta zostałoby
pieniędzy, gdyby państwo w pełni wywiązywało się ze swoich obowiązków.
- Na co starcza 16 mln zł?
- Nie wystarcza nawet na wypłaty dla
wszystkich pracowników łaziskiej oświaty, a lista wydatków nie ogranicza się
przecież tylko do wynagrodzeń. Do jednego ucznia w szkole podstawowej miasto z własnego budżetu dopłaca 525 zł
miesięcznie, a do przedszkolaka 1069 zł.
- Oświata to jedyny problem finansowy?
- Oczywiście, że nie. Kolejnym, trudnym i kosztownym problemem dla samorządów są śmieci. Według ustawy
gospodarka odpadowa powinna się
bilansować. Samorządy nie mogą do
tego dokładać, co oznacza, że wszystkie
koszty powinien ponieść klient końco-

nowoczesna placówka, odpowiadająca
standardom cyfryzującego się świata.
Warto też wspomnieć o budowie małego
domu kultury w Łaziskach Dolnych.
- Sztandarowym symbolem sukcesu
Łazisk Górnych była w ostatnim latach
bezpłatna komunikacja.
- I nic się w tej materii nie zmieni.
Został rozstrzygnięty przetarg na świadczenie tej usługi i przez najbliższe cztery
lata łaziszczanie będą mogli korzystać za
darmo z sieci miejskich busów.
- Ze względu na „górniczo-energetyczny” charakter miasta, dla mieszkańców spore znaczenie ma troska
o środowisko. Finansowa zadyszka
wpłynie negatywnie na lokalną walkę
ze smogiem?
- Troska o środowisko jest jednym
z naszych najważniejszych priorytetów
i nie zwolnimy w tej dziedzinie tempa.
W ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych otrzymaliśmy 3,3 mln zł
dofinansowania na montaż ogniw fotowoltaicznych. Ta suma wystarczy, aby

w odnawialne źródło energii wyposażyć
około 200 łaziskich domów.
- W niektórych miastach funkcjonował podobny projekt, ale nie wszystko
poszło tam dobrze, ponieważ wykonawca nie poradził sobie ze skalą inwestycji. Pojawiły się problemy z zachowaniem terminów, a co za tym idzie
z rozliczeniem dofinansowania.
- Uczymy się także na błędach innych
samorządów. W Łaziskach Górnych będzie inaczej. Nie ma jednego wykonawcy, ponieważ każdy mieszkaniec na własną rękę montuje ogniwa i jeśli nie ma
zastrzeżeń co do realizacji tego zadania,
dostaje zwrot kosztów.
- To wszystko w sprawach środowiskowych?

- Warto wspomnieć o sukcesie procesu podłączania domów do ciepła sieciowego. Po zakończeniu prac na Ameryce, około 140 łaziskich domów będzie
korzystało z takiego źródła ciepła. Łaziska Górne, na skalę swoich możliwości,
mocno przyczyniają się do poprawy jakości powietrza.
- Czego Panu i miastu życzyć na
przyszły rok. Aby było lepiej czy, aby
nie było gorzej?
- Życzmy sobie, aby wszyscy zrozumieli wreszcie, że podcinanie skrzydeł
samorządom odbiera ludziom wiarę
w sens społecznej aktywności i pracy na
rzecz dobra wspólnego. Taki spadek nastrojów nie może prowadzić do niczego
dobrego.
Rozmawiał: Jerzy Filar
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Sfinansowano ze środków Miasta Orzesze

Jubileusz
35-lecia
„Jaśkowiczan”
ADVENTUS
W oczekiwaniu na przyjście.
T
Na
u Zapraszamy na koncerty w orzeskich kościołach

rzy ciekawe wydarzenia muzyczne, z inicjatywy Artura Malke oraz
Aleksandry Matuszczyk, zaplanowano w grudniu. Projekt jest realizowany dzięki współpracy inicjatorów cyklu
Adventus oraz Parafii ewangelicko-augsburskiej Świętego Ducha w Orzeszu, Parafii pw. św. Wawrzyńca, Parafii pw. Nawiedzenia NMP, a także Miejskiego Ośrodka Kultury. Koncerty są dofinansowane ze
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a patronat honorowy
nad nimi objął burmistrz Miasta Orzesze
- Mirosław Blaski.

- Liczymy, że mieszkańcy Orzesza skorzystają z zaproszenia i posłuchają muzyki średniowiecza, romantyzmu i baroku.
Gwarantujemy wysoki poziom artystyczny - a muzycy grać będą na historycznych
instrumentach, których dźwięki wypełnią
orzeskie kościoły - mówi Aleksandra Matuszczyk.
Pierwszy koncert odbył się w Kościele pw. Nawiedzenia NMP w Orzeszu - wystąpiła Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, a w programie znalazły się utwory muzyki epoki średniowiecznej.

KOLEJNE KONCERTY ODBĘDĄ SIĘ W TERMINACH:
15 grudnia o godz. 18.00
Kościół ewangelicko-augsburski
Świętego Ducha, ul. Powstańców 5a
Equilibrium Trio: Adam Pastuszka skrzypce, Małgorzata Malke - skrzypce,
Anna Nowak-Pokrzywińska - altówka
Program: Muzyka epoki klasycyzmu
i romantyzmu: tria i duety
Kompozytorzy: Giuseppe Maria
Cambini, Ignaz Pleyel, Antonin Dvorak,
W. A. Mozart

22 grudnia o godz. 19.00
Kościół pw. św. Wawrzyńca,
ul. Na Górce 6
Extempore Ensemble: Małgorzata
Malke - skrzypce barokowe, Krzysztof
Firlus - viola da gamba, Anna Firlus klawesyn
Program: Muzyka epoki baroku
Kompozytorzy: Dietriech Becker,
Arcangelo Corelli, Jacques Morel, Carl
Friedriech Abel, G.Ph. Telemann

Na wszystkie koncerty - wstęp wolny.

u W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu Jaśkowicach odbył się jubileusz 35-lecia Regionalnego Zespołu
Śpiewaczego „Jaśkowiczanie” i 40-lecia pracy artystycznej Pani
Marii Gawlik - kierownika artystycznego zespołu.

imprezę przybyło wielu
gości, a także przyjaciele
i najbliżsi „Jaśkowiczan”.
Dla jubilatów popłynęło wiele życzeń
i słów wdzięczności za kultywowanie śląskich pieśni, obrzędów i zwyczajów. Nie
zabrakło oczywiście muzyki - goście mogli usłyszeć utwory w wykonaniu Orkiestry Dętej Tauron Wytwarzanie, następnie pieśni wykonanych przez samych
„Jaśkowiczan”, a także solistki - Martę,
Olę, Wiktorię i Paulę. Wystąpił również
Grzegorz Kaczmarczyk, a także znany od
lat śląskiej publiczności duet „Kola i Jula”.
Władz Orzesza dla zespołu przygotowały specjalną nagrodę - z okazji jubileuszu „Jaśkowiczanie” wyjadą na warsztaty do Koszęcina, gdzie mieści się siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Przypomnijmy, że Regionalny Zespół Śpiewaczy „Jaśkowiczanie” powstał
w 1984 roku z inicjatywy przewodniczącej prężnie działającego wówczas
Koła Gospodyń Wiejskich w Jaśkowicach, śp. Weroniki Liszowskiej. Kierownikiem artystycznym od początku istnienia zespołu była i jest do dziś mgr
Maria Gawlik.

Działalność „Jaśkowiczan” jest wielokierunkowa. Do najważniejszych
działań zespołu należy udział w różnorodnych konkursach, festiwalach
i przeglądach.
Warto wymienić, że zespół zajmował
czołowe miejsca, m.in. w takich konkursach jak:
Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny „Wici”, Międzynarodowy Przegląd
Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos

- Euro-Folklor”, Konkursowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Kalendarz Obrzędowy” - Katowice-Szopienice, Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej, Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza - Koszęcin.
Jubilatom życzymy kolejnych lat
działalności, wielu sukcesów, sił i wytrwałości!

Niepokorni ze Złotą Gwiazdką PZPN!

u KS Niepokorni Orzesze ze Złotą Gwiazdką Certyfikacji PZPN! Polski Związek
Piłki Nożnej ogłosił ostateczne wyniki pierwszej edycji Programu certyfikacji.
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Zachęcamy do pomocy!

Orzesze 5-14 grudnia

D

rodzy Mikołaje i Mikołajki, kontynuujemy naszą tradycję pomagania i organizujemy zbiórkę
dla najbardziej potrzebujących. Mamy
nadzieję, że w tym roku również będziecie
z nami!
Ideą Biura Świętego Mikołaja jest zebranie prezentów dla osób, które potrzebują ich najbardziej, a bez naszej pomocy
z pewnością by ich nie dostały.
Zabawki, ubrania, środki czystości, artykuły spożywcze i inne dary, które mogą

się przydać drugiemu człowiekowi można
składać w placówce na ul. Powstańców 5
w Orzeszu, gdzie będą czekali pomocnicy
Mikołaja - wolontariusze oraz pracownicy MOPS.
Zbiórka trwa do 14 grudnia
w godzinach:
poniedziałek - piątek: 16.00-18.00
sobota: 10.00-12.00
Jeżeli możesz i chcesz pomóc, dołącz
do nas - razem możemy zapewnić szczęśliwe święta wielu rodzinom!

szkółki piłkarskie otrzymały Certyfikaty PZPN
na jednym z trzech poziomów: złotym, srebrnym lub brązowym.
Program Certyfikacji to innowacyjny
projekt mający za zadanie podniesienie
jakości szkolenia w szkółkach piłkarskich
na terenie całej Polski. W jego pierwszej
edycji do Polskiego Związku Piłki Nożnej
wpłynęło 1197 formularzy zgłoszeniowych. Ostatecznie wszystkie wymagania
formalno-prawne spełniły 694 podmioty
i to właśnie im na mocy decyzji Komisji
Weryfikacyjnej oraz Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla szkółek
piłkarskich zostały przyznane certyfikaty,

które obowiązywać będą do 30 czerwca
2021 roku.
Najwięcej certyfikatów przyznano
w województwie śląskim - 85. Wśród nich
48 jest brązowych, 19 srebrnych, a 18 złotych. W tej ostatniej kategorii lepsza od
Śląska jest wyłącznie Małopolska, gdzie
najcenniejszą z gwiazdek może poszczycić
się aż 25 szkółek.
To duży sukces orzeskiego klubu, który
znalazł się wśród czołowych szkółek piłkarskich w strukturach PZPN. Niepokorni Orzesze stali się sportową wizytówką
miasta. Na pewno przyznanie tego certyfikatu powinno być kolejnym ważnym
punktem w rozwoju klubu.

Wesołych
Świąt!
Wszystkim mieszkańcom Orzesza życzymy zdrowych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie najbliższych,
a w Nowym Roku wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

JAN MACH

MIROSŁAW BLASKI

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Orzesza
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Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

„ZróbMy sobie ładnie” Uczcili pamięć
u „ZróbMy sobie ładnie” - pod takim hasłem mieszkańcy Ornontowic na
skrzyżowaniu ulicy Dworcowej i Orzeskiej posadzili 700 cebulek kwiatów
i ponad 100 sadzonek. Okazją do zorganizowania akcji była przypadająca
na ten rok setna rocznica wybuchu I powstania śląskiego.

a w jej centrum zostały posadzone żółte
i niebieskie kwiaty - kolory Śląska.
2 listopada osiemnastu mieszkańców
Ornontowic wykonało niezwykłą pracę,
której efekty w całej okazałości zobaczymy na wiosnę.
Organizatorzy akcji dziękują wszystkim radnym, sponsorom i mieszkańcom,
którzy przyczynili się do realizacji tego
projektu.

M

ieszkańcy we współpracy
z Urzędem Gminy zwrócili się
do Dariusza Spyry, nauczyciela Zespołu Szkół Ponadpodstawowych,
z prośbą o stworzenie projektu oddające-

Z okazji Dnia Wszystkich Świętych, Wójt Gminy Ornontowice wraz ze swoim zastępcą, pracownikami Urzędu oraz radnymi, zapalili znicze na grobach zmarłych radnych, pracowników
urzędu gminy oraz laureatów statuetki „Ornontowickie Bzy”.
8 listopada, w związku z Narodowym Świętem Niepodległości, delegacja Urzędu i Rady Gminy uczciła pamięć ornontowiczan poległych w czasie II wojny światowej, składając
palmę i zapalając znicze pod pomnikami na cmentarzu oraz przy ul. Kolejowej, upamiętniając i oddając hołd Ofiarom faszystowskiego barbarzyństwa.

Niepodległa do Hymnu

go charakter obchodzonej
rocznicy. Zaprojektował on
wysepkę skrzyżowania tak,
aby jej kontury wyznaczały koło szybu górniczego,

Twórcza tkanina
P

rojekt „Twórcza tkanina”, który
został sfinansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, inspirowany jest pracami Magdaleny Abakanowicz - najbardziej znanej na świecie polskiej artystki.
Całe przedsięwzięcie ma na celu przybliżenie zjawiska „polskiej szkoły tkaniny”,
która w latach 60. i 70. XX wieku zrewolucjonizowała myślenie o tej materii
artystycznej. Pomysłodawczynią całego
przedsięwzięcia jest dyrektor ARTerii
Aleksandra Malczyk
Uczestniczki projektu „Twórcza tkanina” poznały tradycyjne techniki tkackie,
jak również techniki zdobienia tkanin, np.
malowanie na jedwabiu czy batik, które
przybliżyła Katarzyna Broda-Firla z Fundacji Józefa Brody.
Natomiast poprzez wizyty i warsztaty
w Centralnym Muzeum Włókiennictwa,
Zamku Cieszyn, Muzeum Sztuki Współczesnej Oddział Muzeum Narodowego
we Wrocławiu - Pawilon Czterech Kopuł
- uczestniczki poznały zjawiska „polskiej

W
szkoły tkaniny”. Na bazie tych doświadczeń wcieliły się w rolę twórców i stworzyły swoje prace. Ostatnim etapem projektu
była organizacja wystawy uczestników.
Wernisaż został zorganizowany w formie
happeningu, w trakcie którego wszyscy
obecni zostali zaangażowani w tworzenie
jednego z elementów wystawy, który był
inspirowany „Tłumem” Magdaleny Abakanowicz. Ponadto można było zobaczyć
zarówno prace, które powstały w trakcie
warsztatów, jak i dzieła stworzone specjalnie na tą okazję.

Z okazji Święta Górników
wszystkim Górnikom, Pracownikom kopalń,
Emerytom, Rencistom i ich Rodzinom
życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia
oraz bezpieczeństwa i opieki św. Barbary
składają w imieniu własnym
i samorządu Gminy Ornontowice
Wójt Gminy Ornontowice Przewodniczący Rady Gminy
MARCIN KOTYCZKA
HENRYK NIEUŻYŁA

Ornontowicach, tak jak
w całej Polsce, 11 listopada, o godz. 12.00 w Amfiteatrze Parkowym odśpiewano Hymn Polski, dla uczczenia Święta Niepodległości,
w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”.
Następnie z kartek białych i czerwonych powstała flaga państwowa,

a ponieważ w tym roku przypada setna
rocznica wybuchu I powstania śląskiego, uczestnicy stworzyli również flagę
Śląska.
Dziękujemy organizatorom tej inicjatywy oraz wszystkim, którzy przybyli do
Parku i odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego

W związku ze zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim spokoju,
uśmiechu i radości,
a w nadchodzącym Nowym Roku
wszelkiej pomyślności
i spełnienia marzeń.
Wójt Gminy Ornontowice Przewodniczący Rady Gminy
MARCIN KOTYCZKA
HENRYK NIEUŻYŁA
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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

Co dalej z domem
kultury w Wyrach?

u Kolejne spotkanie konsultacyjne związane z procedurą sporządzania

planów zagospodarowania przestrzennego odbyło się w pawilonie
handlowym w Wyrach. Rozpoczęto go wizytą w dawnym domu
kultury, a poświęcone było pomysłom na jego zagospodarowanie.

P

odczas spotkania konsultacyjnego
mieszkańcy mieli możliwość obejścia całego wnętrza obiektu i przekonania się na własne oczy, jaki jest jego
aktualny stan. Wywołało to wiele wspomnień, refleksji i ciekawych pomysłów, na
to co dalej z tym miejscem.

Lata świetności
Budynek powstał w 1951 roku i w krótkim czasie stał się ogniskiem życia kulturalnego wsi. Wielu mieszkańców wciąż
pamięta znajdujące się tam, m.in. kino
z ekranem panoramicznym, bibliotekę,
kawiarnię Klubową, czy różnorodne kółka
zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

Upadek symbolu
W okresie stanu wojennego działalność
kulturalno-oświatowa zaczęła zanikać,
a w latach 90. działalność domu kultury
zamarła całkowicie. W 2017 roku budynek
wrócił pod zarząd Gminy Wyry. Od tamtej pory trwają poszukiwania jego nowego
przeznaczenia. Nie da się ukryć, że obiekt
od wielu lat podupada, jednak jego ewentualna przebudowa to koszt kilku, a nawet
kilkunastu milionów złotych.

Pomysły mieszkańców
Podczas listopadowych konsultacji dyskutowano nad możliwymi rozwiązaniami. Wśród wielu propozycji na to, co powinno powstać w byłym domu kultury

w Wyrach, pojawiły się, m.in. kawiarnia,
sala do imprez kulturalnych i okolicznościowych, sale aktywności dla działających
w gminie stowarzyszeń oraz kółek zainteresowań, klub seniora, utworzenie antresoli, jako dodatkowej powierzchni, sala do
gier planszowych, sala do rekreacji np. zajęć jogi, a także spotkań z ciekawymi ludźmi - podróżnikami czy pisarzami.

A może radykalne kroki?
Podczas spotkania z mieszkańcami padły też bardziej radykalne głosy. Przedstawiciel mikołowskiej „Herbateki” zachęcił do zastanowienia się nad tym, czy budynek nie jest przypadkiem problemem,
a nie zasobem gminy. Jego zdaniem gminę
stać na jedną nowoczesną jednostkę, która funkcjonalnością zastępowałby dwa istniejące domy kultury. Opinia ta nie okazała się osamotniona. Mieszkańcy zauważyli, że nie potrzeba tylu miejsc dla młodzieży, ponieważ młodzi ludzie najczęściej
spędzają czas poza gminą, np. w Tychach
czy Katowicach. Zwrócili również uwagę
na inne problemy, jak na przykład kwestia
braku miejsc w gminnych przedszkolach.

A może jednak kultura
Wśród pozostałych pomysłów i opinii pojawiła się też propozycja stworzenia
w miejscu istniejącego budynku, mniejszego obiektu działalności kulturalnej,
a na pozostałym terenie - zadrzewionego
skweru oraz miejsca rekreacji.

Podsumowując, słabe strony istniejącego budynku to na pewno jego wiek,
ogromny koszt ewentualnego remontu,
jak i jego późniejszego utrzymania. Jeśli remont doszedłby do skutku, najbardziej sensowne zdaniem mieszkańców
byłoby stworzenie w budynku przestrzeni wielofunkcyjnej na odbywające się
w gminie wydarzenia. W przypadku zburzenia obiektu, mieszkańcy zasugerowali budowę nowego, mniejszego, bardziej nowoczesnego np. z parkingiem bądź skwerem.
Następne spotkanie warsztatowe w ramach konsultacji społecznych planowane
jest w marcu 2020 r. i poświęcone będzie
centrom Gostyni oraz Wyr. W tym celu na
spotkanie zostaną przygotowane makiety
obu miejscowości.
Karolina Kopacz

Jak Wyry i Murcki
w hokeja konkurowały

W

wyrskim pawilonie handlowym, 13 listopada, odbyło
się spotkanie z byłymi hokeistami Fortuny Wyry i Górnika Murcki,
które przywołało mnóstwo wspomnień.

też dwa filmy dokumentalne - „Fortuna toczyła się krążkiem” Eweliny Toczek
i Damiana Nogi oraz „Jak hokej do Tychów z Murcek przywędrował” Jerzego
Gęgi. Trudno było powstrzymać wzrusze-

Mieszkańcy tak licznie
przyszli posłuchać wyjątkowych opowieści o dawnej rywalizacji hokejowych drużyn z Murcek
i Wyr, że sala wyrskiego
pawilonu dosłownie pękała w szwach. Piotr Zawadzki z Tyskiej Galerii Sportu
przypomniał drużyny, które w latach 60. XX wieku
mocno zaistniały na hokejowej mapie Polski. Wielu
zawodników z obu klubów
w późniejszych latach reprezentowało
nowo powstałą drużynę z Tychów, tworząc w ten sposób już 50-letnią historię
tyskiego hokeja.
Była okazja do wspominania dramatycznych meczów z 1964 roku, podczas
których Fortuna i Górnik rywalizowały
o awans do I ligi. Mieszkańcy zobaczyli

nie, kiedy uściskali się i podali sobie ręce
Roman Mateja i Waldemar Kania, niegdyś
najwięksi rywale, dziś - przyjaciele.
Organizatorem spotkania była Tyska
Galeria Sportu, której dziękujemy za fantastyczne spotkanie, a uczestnikom za tak
liczne przybycie!
KK

Jubileusz gołębiarzy

u To już 70 lat odkąd Wincenty Świerkot, Antoni Dyrda, Franciszek Zagórski i Emil Rajwa
założyli w Wyrach oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

P

oczątki PZHGP w Wyrach, od
momentu powstania w roku 1949,
były bardzo trudne. Jedynym środkiem lokomocji był wtedy rower, a gołębie
trzeba było wozić do Mikołowa. Po włożeniu gołębi do koszy, należało je przetransportować ręcznym wózkiem na dworzec
PKP i załadować do pociągu. Z roku na
rok sytuacja się poprawiała i hodowcy
osiągali coraz więcej sukcesów. Pierw-

szym mistrzem oddziału
Mikołów w 1983 roku był
Bolesław Chrostek. Rok
później sekcja z przyczyn niezależnych od członków zmieniła
oddział z mikołowskiego na tyski. Pasmo
sukcesów na tamte czasy święcił także Feliks Raszka, który dwukrotnie został mistrzem rejonu Tychy w lotach gołębi starych. W lotach gołębi młodych mistrzem
oddziału Tychy został Emil Rajwa.
W 1999 roku sekcja wróciła do mikołowskiego oddziału Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych. Wówczas
zaczęło się pasmo sukcesów dla Andrzeja Łytka, który czterokrotnie zdobył tytuł
mistrza oddziału Mikołów. W 2010 roku
oddział mikołowski zakończył działalność, a członkowie sekcji ponownie prze-

szli do oddziału Tychy,
w którym funkcjonują do
dziś. Trzeba wspomnieć,
że kilkakrotnie mistrzem tego
oddziału był Jerzy Rajwa, zmarły
w tym roku prezes wyrskiej sekcji.
Uroczysty jubileusz sekcji i podsumowanie sezonu lotów był okazją do wspomnień. Prezes Andrzej Rajwa przybliżył
wszystkim historię pasjonatów gołębi
pocztowych w naszej gminie, a następnie
wręczone zostały puchary i wyróżnienia.
W spotkaniu wzięły udział Barbara Prasoł, wójt Gminy Wyry, a także Joanna Pasierbek-Konieczny, przewodnicząca Rady
Gminy Wyry, które złożyły członkom
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
w Wyrach najlepsze życzenia i gratulacje.
KK

TRWA NABÓR WNIOSKÓW DO PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
Do 31 grudnia trwa nabór wniosków do zmiany przeznaczenia terenu w planach zagospodarowania przestrzennego Gostyni oraz Wyr. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta
Gminy Wyry. Jako wniesienie na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą
poczty elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wszystkie wnioski, które do tej
pory zostały wniesione zostaną rozpatrzone. Nie ma potrzeby składania ich po raz kolejny.

www.naszagazeta.info
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Mocniej, szybciej, dalej!
„Elektryki” nie boją się porównań ze spalinowymi odpowiednikami

Vmoto, światowy lider rynku jednośladów
elektrycznych klasy premium zaprezentował
nowości na 2020 rok. Pierwszy skuterowy
odpowiednik klasy 125 cc Super Soco CPx
oraz dostawczy E-max VS1 z miejsca zyskały podziw
wśród uczestników największych w Europie targów
motocyklowych EICMA 2019 w Mediolanie.
Super Soco Cpx
- City Power!
171 Nm. momentu obrotowego, 140 km
zasięgu i 90 km/h prędkości maksymalnej.
Dzięki swoim parametrom, CPx otwiera
nowy rozdział w historii skuterów elektrycznych.
Tym, co czyni CPx game changerem
elektrycznych skuterów są baterie. Nowość od Super Soco mieści aż dwa akumulatory 60V/45A. Dzięki możliwości
korzystania z obu jednocześnie można
nim przejechać nawet 140 km na jednym
ładowaniu! Miłośnicy dłuższych wycieczek już nie muszą dłużej czekać na pojazd
dla siebie. Wystarczy, że podczas podróży
zatrzymamy się na obiad, kawę, czy krótką
drzemką - wystarczą 3,5 godziny i możemy jechać dalej bez obaw o stan naładowania pojazdu.
Elektryczna 125 od Super Soco nie boi
się porównań ze swoimi spalinowymi
odpowiednikami. Osiąga maksymalną
prędkość 90 km/h i na dodatek robi to
z płynnością, jakiej próżno szukać w benzynowych pojazdach. Dostarczany przez
Boscha 4000 W silnik i wspaniały początkowy moment obrotowy, 171 Nm. wynoszą CPx-a ponad konkurencję.
Oczywiście, Cpx to także doskonała
stylistyka. Sportowa sylwetka, podkreślająca innowacyjność, nietypowy kształt
przedniej szyby, podwójny, naszpikowany
technologią przedni reflektor, a jednocześnie charakterystyczne, znajome rysy
Super Soco sprawiają, że Cpx elektryzuje
jeszcze przed pierwszym ruchem manetki.

Emax VS1
- Dostarczamy
z przyjemnością
VS1 to szybki, silny i niezawodny skuter dostawczy gotowy na każde warunki.
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Stworzony do pracy jednoślad elektryczny
Vmoto wyposażony został we wszystkie
cechy niezbędne dostawczemu pojazdowi
2020 roku.

2019 można wypożyczyć Super Soco na
minuty.
Dzięki niezwykle wydajnemu silnikowi
Boscha o mocy 2788 W, lekkiej i przenośnej (tylko 10,5 kg!) baterii litowo-jonowej
oraz wyposażeniu w najnowsze technologie (dedykowana aplikacja, port USB, rejestrator jazdy) Cu-x jest idealną odpowiedzią na zakorkowane miasta.

Super Soco
Polska

Producentem przyświecała myśl: wydajność jest najważniejsza, którą widać na
pierwszy rzut oka: z przodu duży 70-litrowy „kosz” z pewnością przyda się do transportu gabarytów o masie do 30 kg. Z tyłu
z kolei, zamontowano solidny bagażnik,
którego niezawodność potwierdziły liczne
testy wytrzymałościowe. Dzięki unikalnej
konstrukcji całkowita ładowność VS1 wynosi 150 kg (nie licząc kierowcy!).
Wyposażony w 4000W silnik elektryczny skuter to cicha i ekologiczna rewolucja
jednośladów dostawczych. 60-woltowa
(przy 45Ah) bateria ATL zapewnia niezawodną pracę przez nawet 150 km. Innowacją jest system szybkiego ładowania, dzięki któremu VS1 staje się gotowy w 100%
do dalszej pracy już po 3,5 godziny!

TSx
- jeszcze bardziej
drapieżny
Szybciej, mocniej i równie elektryzująco. Tak w skrócie można opisać TSxa,
kolejną nowość Super Soco zaprezentowaną podczas EICMA 2019. Odświeżony, elektryczny odpowiednik klasy 50cc
zyskał mocniejszy 3000W silnik Boscha,
oraz nowy, jeszcze bardziej drapieżny
wygląd, który w pełni oddaje jego agresywny charakter już od pierwszego. ruchu manetki.
Oczywiście, wersja „x” zachowała najlepsze cechy starszego rodzeństwa. Podobnie jak TSem, tak też TSxem, dzięki możliwości korzystania z dwóch baterii jednocześnie, można przejechać do 160 km
na jednym ładowaniu, a koszt przejechania 100 km to mniej niż 2 zł.

gotowało specjalną wersję skutera, dostosowaną do e-sharingu.
Nie bez przyczyny Mediolan był miejscem, gdzie e-sharingowy Cu-x pokazał
się światu. Właśnie to włoskie miasto było
pierwszym miejscem, gdzie już od maja

Wyłącznym importerem marki Super Soco w Polsce jest firma Karbon 2
Sp. z o.o. Spółka już od ponad 20 lat
stawia na pojazdy zasilane energią
elektryczną, rozwijając własne Centra
Pojazdów Elektrycznych w Zabrzu
oraz Gdańsku. W ofercie katowickiej
firmy znajdują się, m.in. czterokołowce uznanych marek takich jak Yamaha, Eagle, czy Marshell. Rozbudowaną sieć dealerską uzupełniają punkty
serwisowe na terenie całego kraju.

CUX
- wypożycz
i baw się
Zmiany nie ominęły też Super Soco
CUX-a. Pierwszy skuter w stajni Super
Soco zyskał nową szatę kolorystyczną,
nawiązując do światowych trendów. Nadążając za nieustannie rozwijającym się
rynkiem wypożyczalni Super Soco przy-

WWW.SUPER-SOCO.PL

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

Mokre z nowy wozem
O

chotnicza Straż Pożarna
w Mikołowie-Mokrem otrzymała nowy wóz strażacki.
W wydarzeniu wzięli udział: Adam Lewandowski - zastępca prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Bogdan Jędrocha - zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Da-

mian Krawczyk - komendant Powiatowy PSP w Mikołowie oraz władze Miasta Mikołowa.
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego był możliwy,
m.in. dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowi-

zastępca prezesa Zarządu
WFOŚiGW w Katowicach.
Ochotnicze straże pożarne stanowią bardzo ważne wsparcie dla państwowych jednostek. Są pierwsze na
miejscu wielu wypadków, pożarów czy
klęsk żywiołowych. Dlatego tak ważne
jest, by dysponowały nowoczesnym
sprzętem. Tym razem udało się, dzięki
wspólnej akcji kilku podmiotów zakupić nowoczesny samochód ratunkowo-gaśniczy. Mam nadzieję, że będzie
dobrze służył mieszkańcom powiatu
mikołowskiego i nie tylko.

cach w wysokości 50 tys. zł, dotacji z NFOŚiGW, z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, województwa śląskiego oraz
Gminy Mikołów. W sumie samochód
kosztował 762 600 zł.
Nowy wóz strażacki może służyć
w każdej akcji ratowniczo-gaśniczej,
przy wypadkach drogowych, powo-

dziach i usuwaniu innych miejscowych
zagrożeń. Mieści 3500 litrów wody,
350 litrów środka pianotwórczego, posiada autopompę o wydajności 2960 litrów/minutę. Samochód wyposażony
jest w szybkie natarcie z 60 metrowym
wężem, pneumatyczny maszt oświetleniowy i automatyczne zraszacze do gaszenia traw.

Foto: WFOŚiGW Katowice

ADAM LEWANDOWSKI,

Spadło nawet trochę śniegu

Foto: ŚOB w Mikołowie

D

zień Zimy zakończył tegoroczny festiwal wydarzeń
w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego, którego patronem
jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W pierwszą niedzielę grudnia na Sośniej Górze w Śląskim Ogrodzie Botanicznym odbył się Dzień Zimy, podczas którego zwracano uwagę
na postępujące zmiany klimatu. Uczestniczący w tym wydarzeniu mieszkańcy powiatu mikołowskiego mogli się
dowiedzieć jak nasze zarządzanie gospodarstwem domowym ma wpływ na
stan planety. Aura była mroźna, ale złagodziły ją własnoręcznie przygotowywane błyszczyki do ust, a outdoorowe
warsztaty przy ognisku rozgrzały każdego. Również warsztaty z tworzenia
naturalnych ozdób świątecznych cieszyły się ogromnym zainteresowanie,
a świetności wydarzeniu dodał kiermasz świąteczny gdzie można było kupić różne cuda i prezenty!

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

FUNDUSZ STAWIA NA EDUKACJĘ NAJMŁODSZEGO POKOLENIA

Przez las do wiedzy

K

ilka dni temu uroczystość
otwarcia zielonej pracowni
odbyła się w mikołowskiej
Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich. Koszt utworzenia i wyposażenia pracowni wyniósł
37 497 zł, a WFOŚiGW w Katowicach dofinansował to zadanie dotacją w wysokości 29 997 zł. Dzięki
pozyskanym środkom szkoła stworzyła miejsce przyjazne uczniom,
w którym zdobywanie wiedzy kojarzyć się będzie z odkrywaniem, bada-

Foto: WFOŚiGW Katowice

Prawie każdego tygodnia
w szkołach podstawowych
i średnich województwa śląskiego
otwierane są kolejne zielone
pracownie, które powstają dzięki
piątej edycji konkursów: „Zielona
Pracownia_Projekt’2019” oraz
„Zielona Pracownia’2019”. W sumie
w województwie śląskim, powstało
już ponad 250 ekopracowni, gdzie
uczniowie mogą poznawać prawa
i zasady rządzące naszą planetą.

niem i samodzielnym poznawaniem
świata. Ponadto zielona pracownia będzie inspirować do działań na rzecz ochrony środowiska. Pracownia „Przez
las do wiedzy” to klimatyczne miejsce do nauki,
aby uczniowie czuli się
jak młodzi naukowcy.
- W kolorowym wnętrzu uczniowie przy pomocy nowoczesnych narzędzi, m.in. mikroskopów
i komputerów, ale także poprzez obserwację będą poznawać otaczający nas świat - zapewniają urzędnicy Funduszu.

Czas na kolejne ekopracownie!
u Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ogłosił kolejną, szóstą edycję konkursów Zielona Pracownia_Projekt’2020”
oraz „Zielona Pracownia’2020”.

K

onkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2020” skierowany jest do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem Konkursu
jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie
podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni - jej
funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność
pomocy dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie
może przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 7.500 zł.
Konkurs „Zielona Pracownia’2020” skierowany jest do
organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Celem konkursu „Zielona Pracownia’2020” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych
wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania

i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota
dotacji nie może przekroczyć 30 tys. zł.
- Ogłosiliśmy już kolejny konkurs, bowiem jednym z priorytetów Funduszu jest edukacja najmłodszych. Na tworzenie
ekologicznych pracowni wydaliśmy już ponad 8 mln zł, ale te
pieniądze będą procentować w zmianie podejścia kolejnych
pokoleń do ekologii, przyrody i naszej planety - powiedziała nam Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚIGW
w Katowicach.
Zgłoszenia w konkursie „Zielona pracownia_projekt’2020” dokonywać można do 14 lutego 2020 roku. Natomiast wnioski w konkursie „Zielona pracownia’2020”
składać można w terminie 1-17 kwietnia 2020 roku.
Więcej informacji o konkursach na stronie:
www.wfosigw.katowice.pl/zielona-pracownia.html

X EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO FUNDUSZ NATURALNEJ ENERGII

Zrób z nami projekt
Z
achęcmy do wzięcia udziału w jubileuszowej - X edycji konkursu grantowego „Fundusz Naturalnej Energii”, która uzyskała
Patronat Honorowy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Białymstoku, Rzeszowie,
Szczecinie oraz w Katowicach. Konkurs ma na celu wsparcie nowych
inicjatyw, które ukierunkowane będą na aktywizację lokalnych społeczności do działań na rzecz ochrony środowiska.
W Konkursie mogą brać udział
samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe
z terenu pięciu województw:
mazowieckiego, podkarpackiego,
podlaskiego, śląskiego i zachod-

niopomorskiego. Łączna pula dofinansowania wynosi 250 tys. zł.
Konkurs zainicjował Operator
Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. Dotychczas dofinansowanie otrzymało łącznie po-

nad 160 projektów, realizowanych
na terenie całej Polski. Dzięki nim
zrealizowano wiele inwestycji służących edukacji przyrodniczej takich jak np. ścieżki edukacyjne, a także przeprowadzono szereg kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących postawy
poszanowania dla środowiska naturalnego. Na samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje
pozarządowe z każdego z pięciu
województw czeka blisko ćwierć
miliona złotych dofinansowania

na realizację najlepszych projektów o tematyce ekologicznej.
Organizacje zainteresowane
wzięciem udziału w konkursie
proszone są o wypełnienie wniosku o przyznanie dofinansowania

dostępnego na stronie www.gazsystemdlanatury.pl oraz o przesłanie na adres Fundacji „Za górami, za lasami”: UP 27 skrytka nr
109, 01-380 Warszawa, która jest
partnerem społecznym konkursu.

Wnioski można składać do
17 grudnia 2019 roku. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z fundacją na adres mailowy: fundacjazagoramizalasami@
gmail.com.
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Podsumowanie piłkarskie

u Runda jesienna rozgrywek sezonu 2019/20 zakończyła się 23 listopada, meczami ligi okręgowej
grupy Katowice. Dla wielu drużyn „piłkarska jesień” była bardzo długa, stąd też dopiero teraz
prezentujemy drugą część podsumowań osiągnięć drużyn powiatu mikołowskiego.
IV LIGA, GRUPA I
AKS Mikołów
AKS jako beniaminek czwartej ligi
nie zamierzał być „chłopcem do bicia”.
Wzmocnienie składu, poszerzenie sztabu szkoleniowego, solidnie opracowany
plan przygotowań, miały służyć dobrej
grze. Początek wprawdzie nie był najlepszy, ale potem zespół wszedł na właściwe
obroty i przyszły oczekiwane wyniki.
Z pozytywnymi niespodziankami włącznie. W rundzie jesiennej AKS uzyskał
rezultaty: 0:2 ze Śląskiem Świętochłowice, 0:0 z Sarmacją Będzin, 2:0 z Polonią
Poraj, 1:1 z Szombierkami Bytom, 1:2 ze
Zniczem Kłobuck, 3:0 z Dramą Zbrosławice, 2:1 z Gwarkiem Ornontowice, 1:0
z rezerwami Rakowa Częstochowa, 0:0
z Przemszą Siewierz, 2:0 z Grodźcem
Będzin, 1:1 ze Slavią Ruda Śląska, 1:1
z Ruchem Radzionków, 0:3 z Wartą Zawiercie, 1:0 z Unią Kosztowy i 1:1 z Unią
Dąbrowa Górnicza.
W rozegranych meczach barwy
AKS-u reprezentowali: Bartosz Soliński,
Przemysław Gałecki, Marcin Piekarz,
Wojciech Przybylski, Adrian Sopniewski, Mateusz Bukowiec, Robert Brysz,
Wojciech Oltman, Mateusz Zamojda,
Paweł Drapała, Mateusz Kruk, Michał
Biernacki, Mateusz Majsner, Piotr Piszczek, Mateusz Sikora, Borys Walczak,
Dawid Mazurek, Adrian Plasan, Michał
Pawełczyk, Mateusz Kurdziel, Saba Jikia,
Patryk Durnaś i Mateusz Bąk.
W 15 meczach rundy jesiennej AKS
odniósł sześć zwycięstw, sześć spotkań
zremisował i poniósł trzy porażki, zdobywając 16 bramek (Gałecki 1, Bukowiec
1, Brysz 1, Zamojda 5, Biernacki 1, Majsner 4, Pawełczyk 1, Jikia 2) i 12 tracąc, co
dało 24 punkty i szóste miejsce w tabeli.
Do lidera mikołowianie tracą 10 punktów,
a nad strefą spadkową - 11. Przerwa zimowa powinna być spokojna!

Gwarek Ornontowice
Bieżący sezon Gwarek rozpoczął tradycyjnie - od zmiany na ławce trenerskiej.
Dotychczasowy szkoleniowiec, Łukasz
Bereta znalazł sobie nowego pracodawcę,
zastąpił go Paweł Krzysztoporski. Początek rozgrywek był dla Gwarka rewelacyjny, ale im dalej w las, tym było gorzej.
W połowie rundy przyszła zadyszka,
z której zespół nie wyszedł do ostatniego meczu, stopniowo osuwając się w dół
tabeli. Najbardziej bolesne były porażki
w derbach z AKS-em, ze Śląskiem Świętochłowice i chyba z rezerwami Raskowa.
W pierwszej rundzie Gwarek uzyskał wyniki: 4:1 z Grodźcem Będzin, 3:0 ze Slavią
Ruda Śląska (walkower), 3:1 z Ruchem
Radzionków, 2:2 z Wartą Zawiercie, 2:0
z Przyszłością Ciochowice, 2:2 z Unią
Kosztowy, 0:1 z Unią Dąbrowa Górnicza,
1:2 z AKS-em Mikołów, 0:0 z Sarmacją
Będzin, 4:0 z Polonią Poraj, 1:2 z Szombierkami Bytom, 0:3 ze Zniczem Kłobuck,
2:0 z Dramą Zbrosławice, 1:5 ze Śląskiem
Świętochłowice, 2:3 z Rakowem II Częstochowa, 2:3 z Przemszą Siewierz.

nie można jeszcze odbierać szans na pozostanie w lidze okręgowej, ale czeka ich bardzo trudna wiosna.
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ:
1. Szczakowianka Jaworzno
17 46 76-14
2. Górnik Wojkowice
17 36 47-22
3. Podlesianka Katowice
17 35 45-15
4. Tęcza Błędów
17 35 37-22
5. Cyklon Rogoźnik
17 33 44-19
6. Niwy Brudzowice
17 33 47-26
7. Sparta Katowice
17 25 36-28
8. Wawel Wirek
17 24 23-27
9. Zagłębie II Sosnowiec
17 24 39-42
10. Siemianowiczanka Siem. Śl. 17 22 33-36
11. Pogoń Imielin
17 22 30-44
12. Urania Ruda Śląska
17 22 37-56
13. AKS Górnik Niwka Sosnowiec 17 21 33-27
14. MK Górnik Katowice
17 20 33-39
15. Naprzód Lipiny
17 18 25-40
16. Źródło Kromołów
17 17 32-36
17. Orzeł Mokre
17 4 17-73
18. Górnik Piaski
17 3 13-81

Jesienią w barwach Gwarka wystąpili:
Mateusz Harkawy, Krzysztof Buchalik,
Łukasz Czajka, Michał Czekaj, Joachim
Kacper, Marcin Mizia, Mateusz Nowara,
Mateusz Rajca, Kamil Adamczyk, Dawid
Boczar, Łukasz Jedyński, Damian Koleczko, Filip Maziarz, Paweł Oleksy, Szymon
Saliński, Bartosz Ściślak, Jakub Zdrzałek, Jakub Sewerin, Tomasz Leszczyński,
Tomasz Kasprzyk, Jakub Długosz, Piotr
Kwaśniewski.
Dorobek Gwarka w Rundzie jesiennej,
to pięć zwycięstw, trzy remisy i siedem
porażek, 27 bramek zdobytych (Mizia 2,
Rajca 3, Boczar 1, Koleczko 1, Zdrzałek
4, Sewerin 10, Leszczyński 1, Kasprzyk 4)
i 25 straconych, co złożyło się na 18 punktów, dających 13 miejsce w tabeli. Nad zespołem spadającym z ligi Gwarek ma pięć
punktów przewagi, co nie daje spokoju
podczas przerwy zimowej. Wiosną musi
być lepiej.
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
1. Szombierki Bytom
15 34 32-16
2. Unia Kosztowy
15 31 36-12
3. Znicz Kłobuck
15 29 37-20
4. Warta Zawiercie
15 25 33-24
5. Ruch Radzionków
15 24 30-21
6. AKS Mikołów
15 24 16-12
7. Przemsza Siewierz
15 20 28-31
8. Polonia Poraj
15 20 23-25
9. Raków II Częstochowa
15 20 26-28
10. Sarmacja Będzin
15 19 25-21
11. Unia Dąbrowa Górnicza
15 18 17-26
12. Śląsk Świętochłowice
15 18 22-32
13. Gwarek Ornontowice
15 18 27-25
14. Slavia Ruda Śląska
15 13 16-28
15. Drama Zbrosławice
15 9 23-50
16. RKS Grodziec
15 9 18-38

IV LIGA, GRUPA II
Polonia Łaziska
Polonia Łaziska z nowym (starym)
trenerem - Markiem Mazurem, nowym
prezesem, wróciła do dawnej koncepcji budowania klubu na wychowankach

i zawodnikach z terenu powiatu mikołowskiego. Czy w myśl tej koncepcji da
się zbudować silną drużynę? Na szybko
na pewno nie i Polonia jest tego przykładem. Grała nierówno, była tzw. „drużyną
własnego boiska”. Na własnym obiekcie
wygrała pięć spotkań, nie przegrywając
żadnego, na obcych boiskach odniosła
tylko jedno zwycięstwo. Do zbudowania
solidnej ekipy z tego „materiału”, trenera
Mazura czeka jeszcze sporo pracy.
W rundzie jesiennej Polonia pokonała
Odrę Centrum Wodzisław 4:1, przegrała
z Kuźnią Ustroń 1:5, wygrała z LKS-em
Bełk 4:0, przegrała z MRKS-em Czechowice-Dziedzice 0:3, zremisowała z LKS-em Goczałkowice 1:1, LKS-em Czaniec
1:1, rezerwami Podbeskidzia Bielsko 0:0,
przegrała z Odrą Wodzisław 0:3, wygrała z Drzewiarzem Jasienica 1:0, Wilkami
Wilcza 1:0, Spójnią Landek 2:0, uległa
Beskidowi Skoczów 0:3, pokonała rezerwy
GKS-u Tychy 3:1, zremisowała z GKS-em
Radziechowy 0:0, z Unią Książenice 0:0.
W rozegranych spotkaniach szkoleniowiec Polonii skorzystał z „usług” 22
zawodników. Byli to: Marcin Topór, Rafał
Franke, Maciej Tabacki - Krzysztof Gersok, Kamil Uniejewski, Gabriel Nowak,
Bartosz Smyla, Jakub Wagner, Daniel
Fabisiak, Patryk Widuch, Szymon Słupik, Dawid Kaszok, Oskar Wolny, Dawid
Hewlik, Błażej Prochownik, Bartosz Just,
Daniel Książek, Piotr Załuski, Władysław
Pedenko, Dominik Miłek, Ireneusz Badura, Szymon Bandura.
W pierwszej rundzie Polonia zdobyła
23 punkty, odnosząc sześć zwycięstw, pięć
meczów remisując i cztery przegrywając,
strzelając 18 goli (Hewlik 5, Fabisiak 3,
Miłek 3, Wagner 2, Kaszok 2, Bandura,
Badura i Prochownik po 1) i tyle samo tracąc, co pozwoliło się uplasować na ósmym
miejscu w tabeli. Na dziś łaziszczanom
awans nie grozi, choć osiem punktów straty, to dystans do odrobienia, a i o ligowy
byt mogą być spokojni.

TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ:
1. LKS Goczałkowice Zdrój
15 31 27-17
2. GKS II Tychy
15 29 36-20
3. Unia Książenice
15 27 33-26
4. Odra Wodzisław Śląski
15 27 31-17
5. Drzewiarz Jasienica
15 25 29-28
6. LKS Czaniec
15 24 21-15
7. MRKS Czechowice-Dziedzice 15 23 29-29
8. Polonia Łaziska Górne
15 23 18-18
9. LKS Bełk
15 23 25-30
10. Kuźnia Ustroń
15 21 28-25
11. Podbeskidzie II Bielsko-Biała 15 20 21-24
12. Spójnia Landek
15 19 17-20
13. Odra Centrum Wodzisław Śl. 15 16 20-35
14. GKS Radziechowy-Wieprz
15 14 22-27
15. Beskid 09 Skoczów
15 9 28-39
16. Wilki Wilcza
15 8 14-29

LIGA OKRĘGOWA
Orzeł Mokre
W tym sezonie jedynym przedstawicielem Mikołowa w piątej lidze był Orzeł
Mokre. Zmiana w zarządzie klubu, zmiana
trenera i zmiany w kadrze zespołu, nie wyszły na dobre. Orzeł od pierwszego meczu
grał słabo, będąc dostarczycielem punktów
dla innych drużyn. Jesienne wyniki mogły
u co słabszych kibiców wywołać palpitację
serca, jako że wysokie porażki były na porządku dziennym. Jesienią Orzeł przegrał
z Pogonią Imielin 0:3, Wawelem Wirek 0:4,
rezerwami Zagłębia Sosnowiec 2:8, Tęczą
Błędów 1:3, AKS-em Niwka 0:4, pokonał
Niwy Brudzowice 3:2, uległ Uranii Kochłowice 1:6, Cyklonowi Rogoźnik 2:3,
MK Katowice 1:2, Siemianowiczance 2:5,
zremisował ze Spartą Zabrze 0:0, przegrał
z Naprzodem Lipiny 0:3, Szczakowiance Jaworzno 1:6, z Górnikiem Piaski 2:4, Górnikiem Wojkowice 1:6, Podlesianką Katowice
0:8, Źródłem Kromołów 1:6.
Dorobek tych spotkań, to zaledwie
cztery punkty, na które złożyły się: jedno
zwycięstwo, jeden remis i 15 porażek, 17
bramek strzelonych (Michalski 7, Nogal
i Kulisa po 3, Szary 2 oraz Janoszka i Banaś
po 1) i 73 stracone. Piłkarzom z Mokrego

KLASA „A”
PODOKRĘG KATOWICE
W tej grupie Mikołów reprezentowany
jest przez dwa zespoły: rezerwy AKS-u
oraz Strażaka. Obie drużyny spisują się
poniżej oczekiwań i plasują się w końcowej części tabeli.

AKS II Mikołów
AKS w pierwszej rundzie uzyskał rezultaty: Jastrząb Bielszowice - AKS II 4:1;
AKS II - UKS Szopienice 1:3; Hetman Katowice - AKS II 4:1; AKS II - Wyzwolenie
Chorzów 4:2; AKS II - Górnik 09 Mysłowice 0:2; Gwiazda Halemba - AKS II 5:0;
AKS II - GKS II Katowice 1:7; Strażak Mikołów - AKS II 1:1; AKS II - MKS Siemianowiczanka II 2:0; Stadion Śląski - AKS II
1:4; AKS Mikołów II - Kolejarz Katowice
3:3; Józefka Chorzów - AKS II 8:0.
Trzy zwycięstwa, dwa remisy oraz osiem
porażek dały 11 punktów i 11 miejsce w tabeli. 18 bramek strzelonych (Michał Biernacki 3, Piotr Piszczek 3, Borys Walczak 2,
Mateusz Sigulski 2, Dawid Mazurek 1, Mateusz Kurdziel 1, Kamil Brontke 1, Patryk
Mazur 1, Artur Górny 1, Michał Wower 1,
Oliwier Borowski 1 i 1 samobójcza) też nie
dają powodów do radości. Jeszcze gorzej
jest z defensywą, która aż 45 razy pozwoliła
rywalom lokować piłkę w swojej bramce.

Strażak Mikołów
Grę Strażaka w rundzie jesiennej można
określić jako katastrofalną. Z drugiej strony
trudno się temu dziwić, skoro jest to drużyna „na wygnaniu”. Wyłączone z użytkowania boisko (renowacja płyty) sprawiło,
że „strażacy” trenowali tam, gdzie się dało,
a najczęściej na miniaturowym „Orliku”.
I to było widoczne w grze tego zespołu.
Wyniki rundy jesiennej: Strażak - Siemianowiczanka II 1:1; Stadion Śląski Strażak 4:1; Strażak - Kolejarz Katowice
4:2; Józefka Chorzów - Strażak 5:1; Strażak
- Górnik 09 Mysłowice 1:3; Jastrząb Bielszowice - Strażak 5:0; Strażak - UKS Szopienice
0:4; Hetman Katowice - Strażak 2:5; Strażak
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ej jesieni II
- AKS Mikołów II 1:1; Grunwald Halemba
- Strażak 5:0; Strażak - Gwiazda Halemba
2:3; GKS II Katowice - Strażak 18:0; Strażak
- Wyzwolenie Chorzów 1:5.
Tylko dwa zwycięstwa, dwa remisy
i aż dziewięć porażek, 17 goli strzelonych
(Mateusz Murawski 4, Mateusz Pazdan 2,
Patryk Mierzejewski 2, Michał Król 2,
Mateusz Karwicki 2 oraz Dawid Larysz,
Dawid Wiesiołek, Rafał Babiński i Elvyn
Poyoy po 1) i 58 straconych (najwięcej
w grupie) pozwoliły zgromadzić na koncie
zaledwie osiem punktów, wystarczających
do wyprzedzenia tylko rezerw Siemianowiczanki. Przed Strażakiem drudny okres
przygotowań i druga runda, którą miejmy
nadzieję, rozegra już na własnym boisku.
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ:
1. SKFiS Górnik 09 Mysłowice
13 34 37-11
2. GKS II Katowice
13 33 66-12
3. Wyzwolenie Chorzów
13 28 38-12
4. Jastrząb Bielszowice
13 27 35-12
5. Grunwald Ruda Śląska
13 27 36-15
6. UKS Szopienice
13 25 32-19
7. Józefka Chorzów
13 18 25-30
8. Hetman 22 Katowice
13 15 18-32
9. Gwiazda Ruda Śląska
13 13 28-28
10. Kolejarz 24 Katowice
13 12 21-47
11. AKS II Mikołów
13 11 18-45
12. Stadion Śląski Chorzów
13 10 15-29
13. Strażak Mikołów
13 8 17-58
14. Siemianowiczanka II Siem. Śl. 13 1 4-40

KLASA „A”
PODOKRĘG TYCHY
Podobnie jak w podokręgu Katowice,
w grupie tyskiej Mikołów reprezentowany był przez dwa zespoły: LKS Woszczyce
i rezerwy Polonii Łaziska, które są beniaminkiem w tej klasie rozgrywek.

LKS Woszczyce
„Ograny” już w klasie „A” w poprzednim
sezonie LKS Woszczyce, w tym sezonie zalicza się do grupy zespołów nadającym ton
rozgrywkom. Nie ustrzegł się wprawdzie
wpadek, ale do niego należy rekordowe zwycięstwo 15:0, odniesione w Pszczynie nad
rezerwami Iskry. Jesienią woszczycki LKS
uległ GTS-owi Bojszowy 1:6, pokonał Leśnika Kobiór 3:1, Znicza Jankowice 2:1, przegrał
z LKS-em Studzionka 0:1, pokonał Siódemkę Tychy 2:1, Stal Chełm Śląski 4:2, przegrał
z Polonią Międzyrzecze 1:2, pokonał ZET
Tychy 4:2, Iskrę II Pszczyna 15:0, Czaplę
Kryry 1:0, zremisował z LKS-em Brzeźce 1:1,
pokonał Krupińskiego Suszec 4:2, przegrał
z LKS-em Frydek 0:5, JUW-e Jaroszowice
1:5, pokonał rezerwy Polonii Łaziska 1:0.
Jesienny dorobek zespołu, to 28 punktów, na które złożyło się dziewięć zwycięstw, jeden remis i pięć porażek, 42
bramki strzelone (Kaszok 3, Kancelista 18,
Olszewski 1, Tkocz 3, Rezner 3, Biela 2,
Zawartka 2, Kukułka 3, Rawicki 2, Śmietana 1, Pitlok 2, Pietrzok 2) i 30 straconych.

Polonia II Łaziska
Dla rezerw Polonii, klasa „A” jest nowym poligonem doświadczalnym na drodze „ogrywania” się w gronie seniorów
przez młodzież. Podopieczni trenera Hendla zagrali na miarę swoich umiejętności,
choć sam trener w niektórych meczach
(szczególnie na finiszu) oczekiwał nieco
więcej. Ale „frycowe” trzeba było zapłacić.

Jesienią Polonia zremisowała z Leśnikiem Kobiór 1:1, pokonała Znicza Jankowice 4:0, przegrała z LKS-em Studzionka
2:7, pokonała Siódemkę Tychy 4:2, przegrała ze Stalą Chełm 1:3, pokonała Polonię Międzyrzecze 4:0, przegrała z ZET-em
Tychy 0:4, pokonała rezerwy Iskry Pszczyna 8:1, Czaplę Kryry 5:4, uległa LKS-owi
Brzeźce 0:1, Krupińskiemu Suszec 1:2, zremisowała z LKS-em Frydek 1:1, przegrała
z JUW-e Jaroszowice 1:2, GTS-em Bojszowy 0:7, LKS-em Woszczyce 0:1. Dorobek
tych spotkań, to pięć zwycięstw, dwa remisy i osiem porażek, 32 gole zdobyte (Szojda 6, Wieczorek 10, Brożyna 1, Hendel 1,
Pedenko 1, Botor 1, Brun 2, Prochownik 2,
Tebinka 2, Just 1) i 36 straconych, co dało
17 punktów i 10 miejsce w tabeli. Przyzwoicie, choć mogło być lepiej.
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WÊGLA ORAZ NAWOZÓW SZTUCZNYCH
POSIADAMY DU¯Y ASORTYMENT WÊGLA
WORKOWANEGO ORAZ LUZEM.
ATRAKCYJNE CENY! ZAPRASZAMY!

Chudów 2:2, pokonała MKS Zaborze 4:1,
Naprzód Żernica 3:2, Zamkowca Toszek 4:0,
Carbo Gliwice 7:1, Start Sierakowice 2:1,
Młodość Rudno 3:2, Gwarka Zabrze 3:1.
W 15 meczach Burza odniosła 12 zwycięstw, dwa mecze zremisowała i jeden
przegrała, strzelając 48 bramek (Solak 3,
Magnor 5, Bogdanowicz 2, Kucharz 6,
Lebek 7, Skowiera 11, Zygmunt 4, Rosa 2,
Pawlak 1, Pietrz 1, Andrecki 2, Jonczyk 2,
Cwajna 1) i 17 tracąc, co dało 38 punktów
i drugie miejsce w tabeli. Lider, Gwiazda
Chudów ma taki sam dorobek punktowy.
Zapowiada się ciekawa wiosna.

KLASA „A”
PODOKRĘG ZABRZE
Burzę Borową Wieś

KLASA „B”
PODOKRĘG ZABRZE
LKS 45 Bujaków

W tym podokręgu Mikołów reprezentowany jest przez Burzę Borową Wieś. Z kręgówh zbliżonych do klubu z Borowej Wsi,
przed rozgrywkami dochodziły głosy, że
Burza chce powalczyć o coś więcej. Chyba
słuszne, bo od początku zespół znajdował
się w gronie drużyn „trójkąta bermudzkiego”, nadających ton rozgrywkom. Mowa tutaj o klubach oddalonych od siebie maksymalnie o trzy kilometry, czyli Burzę, Tempo
Paniówki i Gwiazdę Chudów.

W tej grupie przedstawicielem powiatu
mikołowskiego był LKS 45 Bujaków. Zespół, który w poprzednim sezonie „cudem”
utrzymał się w klasie „B”, jesienią demonstrował zupełnie inną formę i należy do
grupy drużyn nadających ton rozgrywkom.
W 13 rozegranych spotkaniach odniósł siedem zwycięstw (4:3 ze Ślązakiem Bycina,
6:0 ze Startem Kleszczów, 1:0 z Victorią
Pilchowice, 2:1 z Dramą Kamieniec, 5:1
z Amatorem Rudzieniec, 1:0 z Naprzodem
Świbie, 3:2 z Orłem Paczyna), trzy mecze
zremisował (1:1 z Piastem Pawłów, 3:3
z Pogonią Ziemięcice, 1:1 ze Społem Zabrze)
i trzy przegrał (2:3 z Ruchem II Kozłów, 1:3
z Wilkami II Wilcza, 2:4 z Quo Vadis Makoszowy), strzelając 32 gole i 22 tracąc. Te
rezultaty pozwoliły „uzbierać 24 punkty,
które dały czwartą lokatę na koniec rundy.

W rundzie jesiennej Burza przegrała
z Ruchem Kozłów 2:3, wygrała z Orłem Stanica 4:1, Zrywem Radonia 4:2, Walką Zabrze
6:1, Sokołem Łany Wielkie 2:0, zremisowała
z Tempem Paniówki 0:0, pokonała Olimpię
Pławniowice 2:0, zremisowała z Gwiazdą
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Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2020 Roku

TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ:
1. GTS Bojszowy
15 42 55-10
2. ZET Tychy
15 36 56-14
3. JUW-e Jaroszowice
15 34 39-16
4. LKS Woszczyce
15 28 42-30
5. Stal Chełm Śląski
15 27 27-19
6. Krupiński Suszec
15 26 28-27
7. LKS Studzionka
15 26 30-20
8. LKS Brzeźce
15 21 22-26
9. LKS Frydek
15 20 34-38
10. Polonia II Łaziska Górne
15 17 32-36
11. Znicz Jankowice
15 16 24-37
12. Siódemka Tychy
15 16 27-33
13. Leśnik Kobiór
15 15 25-30
14. Polonia Międzyrzecze
15 14 25-34
15. Czapla Kryry
15 10 19-33
16. Iskra II Pszczyna
15 0 6-88

TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ:
1. Gwiazda Chudów
15 38 44-12
2. Burza Borowa Wieś
15 38 48-17
3. Tempo Paniówki
15 32 51-21
4. Start Sierakowice
15 32 34-19
5. Naprzód Żernica
15 30 42-20
6. Gwarek Zabrze
15 24 24-16
7. Młodość Rudno
15 21 30-29
8. Zryw Radonia
15 20 27-27
9. Ruch Kozłów
15 20 28-34
10. Walka Zabrze
15 20 20-31
11. Orzeł Stanica
15 15 18-31
12. Zaborze Zabrze
15 14 22-27
13. Zamkowiec Toszek
15 13 22-36
14. Olimpia Pławniowice
15 12 20-45
15. Sokół Łany Wielkie
15 8 23-46
16. Carbo Gliwice
15 6 21-63
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TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ:
1. Quo Vadis Makoszowy
13 28 42-27
2. Naprzód Świbie
13 27 41-13
3. Społem Zabrze
12 26 31-15
4. LKS 45 Bujaków
13 24 32-22
5. Victoria Pilchowice
13 24 43-25
6. Piast Pawłów
13 23 25-22
7. Wilki II Wilcza
12 21 35-23
8. Orzeł Paczyna
13 19 33-21
9. Drama Kamieniec
13 17 22-33
10. Pogoń Ziemięcice
13 16 29-36
11. Ślązak Bycina
13 15 28-30
12. Start Kleszczów
13 8 21-43
13. Ruch II Kozłów
13 7 21-56
14. Amator Rudziniec
13 2 12-49
Tadeusz Piątkowski

SOtrans
Grzegorz Sosna
grzegorz@op.pl

Sprintem przez sportowe areny
PIŁKA NOŻNA
W meczach ligowych Śląskiego
Związku Piłki Nożnej, drużyny powiatu
mikołowskiego uzyskały rezultaty:
IV liga
Polonia Łaziska zremisowała z GKS-em
Radziechowy 0:0, Unią Książenice 0:0.
Gwarek Ornontowice przegrał z rezerwami Rakowa Częstochowa 2:3, Przemszą Siewierz 2:3.
AKS Mikołów pokonał Unię Kosztowy 1:0, zremisował z Unią Dąbrowa
Górnicza 0:0.
Liga okręgowa
Orzeł Mokre uległ Górnikowi Wojkowice 1:6, Podlesiance Katowice 0:8,
przegrał ze Żródłem Kromołów 1:6.
Klasa „A”
LKS Woszczyce przegrał z JUW-e Jaroszowice 1:5, pokonał rezerwy Polonii
Łaziska 1:0.
Burza Borowa Wieś pokonała Młodość Rudno 3:2, Gwarka Zabrze 3:1.
Strażak Mikołów uległ Wyzwoleniu
Chorzów 1:5.
Rezerwy AKS-u Mikołów przegrały
z Józefką Chorzów 0:8.
Polonia II Łaziska przegrała z GTS-em
Bojszowy 0:7, LKS-em Woszczyce 0:1.
Klasa „B”
LKS 45 Bujaków pokonał Orła Paczyna 3:2.
TENIS STOŁOWY
W rozgrywkach II ligi drużyny z terenu powiatu mikołowskiego uzyskały
rezultaty:
II liga kobiet
Sokół Orzesze pokonał AZS UJD Częstochowa 6:4,
Sokół Orzesze II przegrał z Victorią
Chróścice 1:9,
II liga mężczyzn
AKS Mikołów pokonał LZS Chepsa
Żywocice 9:1,
Sokół Orzesze uległ Dąbrowiakowi
Dąbrowa Górnicza 0:10,
SIATKÓWKA
W rozgrywkach I ligi Śląskiej siatkówki
drużyny mikołowskie uzyskały wyniki:

Kobiety
Burza Borowa Wieś przegrała
z UKS-em Krzanowice 0:3, Dwójką
Zawiercie 0:3.
Polonia Łaziska pokonała Victorię
Cieszyn 3:0, Sokoła Katowice 3:0, przegrała z MKS-em Imielin 2:3, pokonała
UKS Krzanowice 3:2.
Mężczyźni
UKS Trójka Mikołów wygrał z Norwidem Częstochowa 3:0.
BADMINTON
16 listopada w hali sportowej MOSiR
odbyła się XII edycja „Mikołowskiej Jesieni z Badmintonem”, w której startowali uczniowie ze szkół podstawowych
oraz młodzież ze szkół średnich powiatu mikołowskiego. W poszczególnych
kategoriach wiekowych, na podium
stanęli:
Junior 2003 - 2000
Dziewczęta
1. Małgorzata Polakowska
2. Aleksandra Polakowska
Chłopcy
1. Jakub Skrzypczyk
2. Kacper Maciejak
3. Dominik Gil
Junior młodszy 2006 - 2004
Dziewczęta
1. Jagoda Mrozek
2. Marta Czudak
3. Monika Drela
Chłopcy
1. Tycjan Kucz
2. Adam Maciejak
3. Piotr Kołodziej
Dzieci 2007 i młodsi
Dziewczęta
1. Pola Garcorz
2. Kinga Oleś
3. Aleksandra Bieg
Chłopcy
1. Jakub Sossna
2. Wiktor Tabacki
3. Przemysław Palka
Tapi
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