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Magazyn Społeczno – Kulturalny Sołectw Paniowy i Śmiłowice 
 

Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer pisma 

redagowanego przez uczniów Szkoły Podstawo-

wej Nr 8 w Mikołowie Paniowach. Magazyn reda-

gowany przez nastolatków przeznaczony dla 

wszystkich! Tutaj każdy mieszkaniec znajdzie coś 

dla siebie! 

Chcemy, aby magazyn nasz trafiał do każdego 

domu w naszych sołectwach. Będziemy w nim 

informować o ważnych wydarzeniach, śledzić co 

dzieje się na naszym „podwórku”. Będziemy rów-

nież otwarci na propozycję tego, co powinno się w 

naszym magazynie jeszcze znaleźć.  

Co znajdziemy w magazynie „Naszym Zdaniem”: 

STREFA VIP 

Wywiady i sylwetki ludzi związanych z naszymi 

sołectwami. Będziemy zapraszać na nasz „dywanik” 

ludzi, od których coś w naszych sołectwach zależy, 

którzy mają wpływ na nasze codzienne życie, kreu-

ją zmiany, jak również których działalność jest 

warta pokazania. Jednym słowem rozmowy i wy-

wiady z naszymi VIP-ami .  

TYM ŻYŁY PANIOWY / ŚMIŁOWICE 

Reportaże z ważnych wydarzeń na terenie naszych 

sołectw. Informacje o inwestycjach, remontach 

dróg, potrzebach naszej lokalnej społeczności. Tu 

dowiesz się, co jest grane! Sam również będziesz 

mógł powiadomić nas o tym, co działo się ważnego 

lub przesłać nam zdjęcie czegoś, co udało Ci się 

uwiecznić.  

TAK BLISKO, A TAK DALEKO 

W  tej rubryce będziemy proponować miejsca 

znajdujące się blisko nas, a godne odwiedzenia. 

Miejsca ciekawe, zagadkowe, ale i takie, do których 

warto się wybrać na rodzinny wypad. Często uwa-

żamy, że tylko daleko są ciekawe miejsca, a zwie-

dzenie ich wymaga dużych nakładów finansowych. 

Będziemy się starali pokazać takie, w których moż-

na miło spędzić czas nie inwestując w to dużych 

pieniędzy. 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Bardzo ważnym miejscem dla naszych obu sołectw 

jest Nasza Szkoła. Szkoła przyjazna dzieciom, w 

której bardzo dużo się dzieje. W tym miejscu bę-

dziemy informować o tych wydarzeniach. Realiza-

cja projektów współfinansowanych przez Unię 

Europejską, kółka zainteresowań, szkolne imprezy. 

To i wiele innych tematów w tym dziale. 

STREFA SOŁTYSA 

W tej strefie będziemy informować o działalności 

naszych sołtysów. Ich inicjatywach, bieżącej pracy, 

działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Bę-

dziemy też  „patrzeć na ręce” naszym „wybrań-

com”  

STREFA MIESZKAŃCA 

Będziemy zachęcać mieszkańców do przekazywa-

nia nam informacji, które z ich punktu widzenia są 

istotne dla naszego funkcjonowania. Będziemy 

starali się podążać ich tropem i wyjaśniać je. Niech 

to miejsce stanie się publicznym forum wyrażania 

opinii i zmian naszej rzeczywistości na lepsze. 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA 

Informacje o wypadkach, pożarach, podtopieniach 

i innych wydarzeniach mających związek z naszym 

bezpieczeństwem. Porady jak bezpiecznie zacho-

wać się na drodze, podczas zabaw zimowych i let-

nich. To i wiele więcej! 

INFORMATOR 

Imprezy kulturalne na terenie naszej gminy, propo-

zycje spędzania wolnego czasu w weekendy, ferie i 

wakacje. Dyżury aptek, godziny przyjmowania 

przez lekarza, godziny otwarcia sklepów. Ogłosze-

nia i komunikaty. 
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STREFA VIP 

 

W tym numerze wywiad z sołtysem Paniów Panem Krzysztofem ROGALSKIM. 

 

Proszę powiedzieć, kim jest sołtys i czym się 

zajmuje. 

- Sołtys jest organem pomocniczym burmistrza 

miasta. Można powiedzieć, że jest zastępcą 

burmistrza na sołectwie. Podstawowym zada-

niem sołtysa jest organizacja sołectwa pod 

względem kulturalnym, współpracy na terenie 

sołectwa oraz reprezentowanie sołectwa przed 

burmistrzem, przed Radą Miasta i na zewnątrz 

sołectwa.  

Jak długo jest Pan już sołtysem? 

- Muszę się nieskromnie pochwalić, że półtorej 

kadencji. Przeliczając to na lata to około 6 lat. 

Czym na co dzień się Pan zajmuje? 

- Na co dzień prowadzę swoją firmę, swoją dzia-

łalność gospodarczą. Prowadzę firmę od 13 lat. 

Staramy się wykonywać swoją pracę dobrze i 

mam nadzieję, że moi pracownicy są tego same-

go zdania. Moja firma  współpracuje z dużymi 

producentami transformatorów rozdzielczych, 

działamy w branży energetycznej. Siedziba mojej 

firmy znajduje się w Paniowach. 

Co skłoniło Pana do zostania sołtysem? 

-  To jest trudne pytanie. Przede wszystkim chęć 

zrobienia czegoś. Chcę tutaj powiedzieć, że funk-

cja sołtysa nie jest funkcją zarobkową. Sołtys jest 

funkcją społeczną. Ktoś kto ma w sobie chary-

zmę społecznika, chce coś dla danej miejscowo-

ści zrobić, to stara się kandydować na sołtysa. A 

może chcieć kandydować, a to nie znaczy, że 

sołtysem się zostanie. Sołtysem zostaje się po-

przez wybory. Główną rolę przy wyborze ma 

zaufanie mieszkańców, bo to od nich najwięcej 

zależy.  

Czy wypełnianie obowiązków sołtysa zajmuje 

dużo czasu? 

- Można powiedzieć, że 24 godziny na dobę, a 

czasem te 24 godziny jest za mało. Gdyby doba 

miała 48 godzin to może by wystarczyło czasu na 

wszystkie obowiązki, choć nie jestem tego pe-

wien.  

Co to jest rada sołecka i czym się zajmuje? 

- Rada sołecka jest organem opiniodawczym i 

doradczym. Nie jest natomiast organem wyko-

nawczym, którym jest sołtys. Najprościej mó-

wiąc, rada sołecka opiniuje tematy, które sołtys 

przedstawi radzie sołeckiej i te, które burmistrz 

przekazuje sołtysowi do zaopiniowania przez 

Radę Sołecką. Zdanie rady sołeckiej jednak nie 

jest zdaniem ostatecznym. 

W jakim celu zwoływane są zebrania rady so-

łeckiej i w jakim celu? 

- Rada Sołecka powinna się zbierać przynajmniej 

raz na kwartał. Zwoływana jest w celu przedys-

kutowania pewnych tematów i spraw, które są 

istotne dla sołectwa, tych które wymagają szer-

szej dyskusji, 

Z jakimi sprawami można się zwracać do sołty-

sa? 

- Praktycznie z wszystkimi sprawami. Jak tylko 

sołtys będzie w stanie pomóc, to na pewno to 

zrobi.  

Z jakimi najtrudniejszymi sprawami się Pan 

spotkał i jak sobie Pan z nimi poradził? 

- To zależy jaką miarą mierzyć trudność sprawy. 

Każda sprawa dla zainteresowanych jest trudna i 

najważniejsza. Dlatego trzeba też próbować to 

zweryfikować, czy jest ona istotna dla sołectwa i 

ogółu, bo sołtys nie może nikogo traktować prio-

rytetowo. Sołtys traktuje wszystkich prawie jed-

nakowo. Trzeba umieć „wyłowić”, czy dana 



 
N a s z y m  Z d a n i e m                                 N r  1  -  s t y c z e ń  2 0 1 3  

 
Strona 3 

sprawa jest tak istotna i działa na rzecz całego 

naszego lokalnego społeczeństwa.  

Początek roku to też okres podsumowania sta-

rego roku. Co uważa Pan za największy sukces, 

a co za porażkę? 

- Największym sukcesem na terenie sołectwa 

jest ukończenie budowy kanalizacji. Było to za-

danie długotrwałe i uciążliwe dla mieszkańców. 

Wartość tego zadania była bardzo duża. Na reali-

zacji tego zadania zależało naszym mieszkańców, 

więc z pewnością należy uznać je za sukces. Chcę 

zwrócić uwagę, że nie jest to tylko sukces mój, 

ale również moich poprzedników.  

Na początku roku również planujemy, co chcie-

libyśmy w danym roku zrobić. Jakie są Pana 

priorytety na ten rok? 

- O planach mógłbym wiele powiedzieć, ale nie 

chcę w tej chwili zdradzać wszystkiego. Na ze-

braniu wiejskim w dniu 31 stycznia o godz. 17 w 

sali OSP zamierzam o nich powiedzieć. Gdybym 

zrobił to dzisiaj nie byłoby już niespodzianki. 

Dlatego zapraszam na to zebranie wszystkich 

mieszkańców, jak również i was. Oprócz planów 

na bieżący rok, pochwalę się również tym, co 

udało mi się zrobić w roku poprzednim.  

Czy sołtys za pełnienie funkcji otrzymuje wyna-

grodzenie? 

- Funkcja sołtysa jest funkcją społeczną. Sołtys 

jednak otrzymuje dietę, która jest zwrotem kosz-

tów za uczestnictwo w posiedzeniach Rady Mia-

sta. Sołtys ma obowiązek uczestniczenia w se-

sjach Rady Miasta. To nie są duże pieniądze i 

wracają one na teren sołectwa. Z pewnością Pani 

Dyrektor Szkoły mogłaby coś na ten temat po-

wiedzieć.  To są środki, króre m.in. przekazywa-

ne są dla Szkoły. 

Czy interesował się Pan jak był w naszym wieku 

i kim wtedy chciał zostać? 

- To dość odległy czas (śmiech). Pewnie jak każdy 

chłopiec w tym wieku myślałem o zawodzie, 

strażaka, policjanta. Nic z tego jednak nie wy-

szło. Na pewno nie myślałem o tym, żeby zostać 

sołtysem. Sołtysem zostaje się z biegu, z wyboru 

społeczeństwa. Nie myślałem też o tym, że będę 

prowadził firmę. Tak daleko nie sięgałem z mo-

imi planami.  

Czy wykorzystuje Pan w swoim życiu i pracy 

nowe technologie? Czy korzysta Pan z kompu-

tera, portali społecznościowych? 

- W tej chwili życie bez komputera i portali spo-

łecznościowych, to nie jest życie. Na tym można 

powiedzieć opiera się teraz sens życia. Korzy-

stam  z komputera, mam również konto na „NK” 

i Facebooku. Czy często z tego korzystam? My-

ślę, że można byłoby częściej. Korzystam jednak 

tylko w takim zakresie, w jakim pozwala na to 

czas.  

Czym prywatnie się Pan zajmuje i interesuje? 

- Moim hobby jest motoryzacja. Tak chyba jak 

większości mężczyzn. Wszytskie nowinki tech-

niczne mnie inetersują, szczególnie że technika 

mocno idzie do przodu. Jak oglądałem salon 

samochodowy we Frankfurcie, to duże wrażenie 

robiły samochody na prąd, co kiedyś nie można 

sobie było wyobrazić. Motoryzacja jest moim 

największym zainteresowaniem. Chciałbym kie-

dyś te marzenia o tych najnowocześniejszych 

samochodach ziścić. Nie wiem czy się to uda. Na 

obecną chwilę raczej to nie wychodzi.  

Co chciałby Pan zrobić w Paniowach dla dzieci i 

młodzieży ? 

- Na pewno boisko. Na tym wam zależy. W ze-

szłym roku celowo była opóźniona budowa bo-

iska z racji tego, iż na tym terenie zorganizowano 

magazyn kruszcu do budowy kanalizacji. Priory-

tetem na ten rok, nając na uwadze właśnie 

szczególnie dzieci i młodzież, jest budowa bo-

iska. Koszt tej inwestycji to około 1 miliona zło-

tych. To nie są małe pieniądze. Jeżeli będzie stać 

gminę na taki wydatek to boisko zostanie zreali-

zowane jednorazowo. Jeżeli nie będzie możliwo-

ści od razu sfinansowania całości, zadanie zosta-

nie podzielone na etapy.  

Czy pomaga Pan jako sołtys naszej Szkole? 
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- To chyba najlepiej na ten temat wypowiedzia-

łaby się Pani Dyrektor. ( W tym miejscu zabrała 

głos Pani Janina Szołtysek – dyrektor Szkoły: Pan 

Krzysztof Rogalski nawet jak nie był jeszcze soł-

tysem i radnym , to już pomagał szkole, nie tylko 

finansowo. Pan sołtys pomaga w organizacji Dni 

Otwartych, imprez środowiskowych. Takim przy-

kładem może być organizacja obchodów Dnia 

Dziecka. Pan sołtys organizował nam zjeżdżalnie, 

dmuchane zamki, sprowadzał mini plac zabaw. 

Co roku przeznacza środki na upominki z okazji 

np. św. Mikołaja, gdzie każdy uczeń otrzymuje 

słodycze. Wspiera również inne nasze szkolne 

inicjatywy, np. wizytę międzynarodową w ra-

mach programu współfinansowane przez Unię 

Europejską – Comeius. Środków finansowych 

przekazywanych przez Pana Rogalskiego, nie 

tylko jako sołtysa jest naprawdę bardzo dużo. 

Pan sołtys jest osobą, która często pyta, co jesz-

cze szkoła by chciała. Pan Rogalski pomaga rów-

nież szkole w pozyskaniu sponsorów. Jest to 

duża pomoc i jesteśmy za nią bardzo wdzięczni. 

Ta pomoc nie dotyczy tylko szkoły, ale również 

oddziału przedszkolnego.) 

Czy boisko, które ma powstać będzie boiskiem 

uniwersalnym? 

- Tak. To będzie boisko uniwersalne. Jest gotowy 

projekt tego boiska. Będzie boisko ze sztuczną 

nawierzchnią do piłki nożnej i obok będzie bo-

isko wielofunkcyjne spełniające rolę kortu teni-

sowego oraz boiska do piłki ręcznej, koszykowej i 

siatkówki. Będą krzesełka dla widowni, cały te-

ren będzie oświetlony i ogrodzony. Pewnie z 

dużą przyjemnością będziecie z tego obiektu 

korzystać. Dla mnie też będzie to duża radość, że 

mogłem coś dla dzieci i młodzieży zrobić. 

W naszym sołectwie nie ma żadnego miejsca, 

gdzie dzieci i młodzież mogliby się popołudnia-

mi czy w weekendy spotkać. Nie ma ogólnodo-

stępnej dla wszystkich mieszkańców świetlicy. 

Czy jest w Pana planach takie miejsce? 

- Ostatnio myślałem na ten temat. Rozmawiałem 

również z burmistrzem na temat rozbudowy 

przedszkola. Chyba jednak w świetle reformy 

jest to nieuzasadnione. Może mogłoby się udać 

wydzielenie takiego pomieszczenia poprzez od-

powiednie przeorganizowanie pomieszczeń OSP. 

Można byłoby też rozważyć zorganizowanie 

takiego miejsca w Bibliotece Publicznej. Jest tam 

pomieszczenie, gdzie nawet już teraz można 

byłoby za waszym pomysłem takie pomieszcze-

nie stworzyć. Może również coś we współpracy z 

Panią Dyrektor w tym zakresie będziemy mogli 

zrobić. Nie wykluczam też możliwości wyznacze-

nia jednego dnia w restauracji, jako dnia mło-

dzieży bez podawania alkoholu. Odbieram ten 

wasz postulat jako cenną inicjatywę wymagającą 

rozważenia.  Na pewno się nad tym pochylę. 

Również z Panią Dyrektor przedyskutuję ten 

temat. Obiecuję również z burmistrzem poroz-

mawiać na ten temat. Nie mogę na obecną chwi-

lę składać deklaracji, gdyż utworzenie takiego 

miejsca nie zależy tylko ode mnie. Będę się sta-

rał, aby takie miejsce w Paniowach powstało.  

Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. 

Na zakończenie pragniemy Panu wręczyć jesz-

cze nie w pełni wypełniony pierwszy numer 

naszego Magazynu i liczymy również na Pana 

wsparcie w naszej działalności. Deklarujemy 

również, że chętnie będziemy informować o 

Pana działalności i cała rubryka „Strefa Sołtysa” 

jest do Pańskiej dyspozycji. 

 

Wywiad przeprowadzili: 

Natalia Błaszczyk, Kasia Botor, Ela Smela, Pa-

tryk Gracyalny, Jędrek Kołodziejczyk, Bartek 

Pakura.      

 

W kolejnych numerach wywiady z: 

 

Sołtysem Śmiłowic, Prezesem OSP, dzielnicowym i 

wieloma innymi ciekawymi ludźmi. Zapraszamy do 

lektury!
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TYM ŻYŁY PANIOWY 

 

Kiedy Przelotowa będzie przelotowa… 

Ulica Przelotowa stanowi fragment drogi krajowej 

nr 925. Dla mieszkańców Paniów i osób chcących 

dojechać do Paniów jest najkrótszą drogą z kierun-

ku Rudy Śląskiej.  

W czasie prac kanalizacyjnych na ul. Staromiejskiej 

mieszkańcy Paniów mieli utrudniony dojazd nie 

tylko w kierunku Rudy Śląskiej, ale także Mikołowa. 

Zmuszeni byliśmy do korzystania z objazdu przez 

Mokre. 

Prace obejmują remont mostu nad potokiem 

Promna. Termin zakończenia prac przy rozpoczęciu 

inwestycji był określony na 15 grudnia 2012 r. 

Co stało się, że termin ten nie został dotrzymany? 

Przecież zima nie zaskoczyła drogowców, gdyż 

śniegu było tyle, co kot napłakał.  

Poszukaliśmy informacji z pierwszej ręki, czyli w 

Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

Okazuje się, że przyczyny przedłużających się prac 

leżą tak po stronie inwestora (czyli Zarządu Dróg 

Wojewódzkich) jak i wykonawcy, którym jest POL-

DIM Mosty Ruda Śląska. 

Po rozpoczęciu prac okazało się, że teren gdzie 

planowane były prace osiadł aż o 1 m w stosunku 

do stanu określonego w dokumentacji. W opinii 

Okręgowego Urzędu Górniczego jednak, tereny te 

nie były zagrożone szkodami górniczymi. Ponowne 

wystąpienie do tego Urzędu spowodowało zmianę 

decyzji, a co za tym idzie pociągnęło za sobą ko-

nieczność zmiany projektu i dostosowania go do 

występujących jednak szkód górniczych. To spo-

wodowało opóźnienie po stronie inwestora o około 

3 do 4 tygodni.  

Po dostosowaniu dokumentacji przystąpiono do 

prac. Wykonawca w dalszym ciągu miał wykonać 

prace w terminie do 15 grudnia ubiegłego roku. 

Terminu jednak nie dotrzymano i w chwili obecnej 

wykonawca będzie zmuszony zapłacić określone 

kary umowne. 

Najważniejszym jednak okazuje się pytanie: kiedy 

wreszcie ul. Przelotowa będzie przelotowa? 

Jak wynika z  uzyskanych informacji prace są w 

fazie końcowej i w okolicach końca stycznia lub 

początku lutego powinno nastąpić ich zakończenie. 

Nie oznacza to jednak, że droga będzie już prze-

jezdna.  

Po zakończeniu prac musi zostać wykonany odbiór 

inwestycji pod kątem technicznym przez Woje-

wódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Ma na 

to aż 21 dni. Potem dwa tygodnie na uprawomoc-

nienie się decyzji. Dopiero wtedy Zarząd dróg wo-

jewódzkich może po usunięciu oznakowań doty-

czących objazdu i zamontowaniu w ich miejsce 

nowego oznakowania zezwolić na użytkowanie 

drogi. 

Podsumowując należy stwierdzić, że raczej przed 

zakończeniem pierwszego kwartału nie przeje-

dziemy ulicą Przelotową. A żeby można było w 

prima aprilis przejechać powinna jeszcze być ła-

skawa zima, żeby możliwe było dokończenie prac 

budowlanych. 

Jakie korzyści z remontu będą dla mieszkańców? 

Zapytaliśmy również o to.  

Okazuje się, że na tym odcinku drogi nie będzie 

żadnych ograniczeń w tonażu samochodów, które 

będą mogły się nią poruszać. I to nie jest optymi-

styczna wiadomość. 

Z optymistycznych jest taka, że na długości remontowa-

nego mostu po jego obu stronach będzie chodnik. Szko-

da tylko, że nie pomyślano o wykonaniu chodnika na 

całej długości tego odcinka ulicy, który służy nie tylko do 

dojścia do ośrodka zdrowia, apteki, ale również do pętli 

autobusowej. W dalszym ciągu pozostanie ucieczka na 

pobocze przed jadącymi pojazdami. Apelujemy więc o 

ostrożność i pamiętanie o zasadzie, że korzystamy z 

pobocza drogi idąc lewą stroną. Z racji tego, że odcinek 

ten nie jest oświetlony pamiętajmy również o elemen-

tach odblaskowych, aby być lepiej widocznym dla kieru-

jących pojazdami. Przyda się również latarka, aby 

oświetlać sobie drogę korzystając z pobocza. 

A może trzeba rozpocząć dyskusję na temat chodnika 

wzdłuż Przelotowej? Czas pokaże. (lk) 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
    

Grudzień w naszej Szkole obfitował w wiele cie-

kawych wydarzeń. Były prezenty z okazji św. Mi-

kołaja, jasełka oraz wigilijne spotkania klasowe. 

Urządziliśmy również Święto Gónika, jak również 

uczyliśmy się prawidłowo i zdrowo odżywiać. 

Dzięki zaangażowaniu kadry szkoły, rodziców i nas 

samych wrażeń nie brakowało. Z wydarzeń tych 

zamieszczamy fotorelację.  

I już tęsknimy za kolejnym grudniem …. 

Więcej zdjęć w wydaniu elektronicznym. Zapra-

szamy do zapisywania się na newsletter- 

 redakcja.naszymzdaniem@gmail.com  
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STREFA KULTURY 

Miejski Domu Kultury w Mikołowie w dniu 17 

stycznia 2013 r. zaprasza na Przeboje Starego Kina 

–„Włóczęgi”(1939r.) reż. Michał Waszyński  

godz. 18.00, (Galeria 33).  

Przeboje starego kina to nowy cykl Miejskiego 

Domu Kultury w Mikołowie, prezentujący klasykę 

kina przedwojennego. Seanse przypomną zapo-

mniane filmowe perły naszej kinematografii, z 

których jak się przekonamy, wciąż emanuje czar. 

Na ekranie zobaczymy największe aktorskie sławy 

tamtego okresu. Komedia o perypetiach dwóch 

lwowskich włóczęgów – Szczepcia i Tońcia, którzy 

opiekują się osieroconą sąsiadką Krysią, co wymaga 

od nich niemałego sprytu. Dobry humor, ponad-

czasowy hit muzyczny, a wszystko w klimacie 

przedwojennego Lwowa. „Bo gdzie jeszcze ludziom 

tak dobrze, jak tu? Tylko we Lwowie”. Spotkanie 

poprowadzi Patryk Tomiczek – filmoznawca.   

Wstęp wolny 

W dniu 28 stycznia br. o godz. 18.00 w Miejskim 

Domu Kultury w Mikołowie (sala widowiskowa 

MDK) odbędą się Mikołowskie Spotkania Kolędo-

we.  

Wspólne śpiewanie kolęd w ciągu 12 lat stało się u 

nas już tradycją. Usłyszymy najpiękniejsze polskie i 

zagraniczne kolędy w wykonaniu mikołowskich 

chórów i zespołów. Wystąpią chóry: Gloria, Har-

monia, Chopin, Mokrzanki, Zespół Regionalny Mi-

kołowianki, Capella Nicopolensis oraz Koło Teatral-

ne. 

Wstęp wolny 

Od 11 do 31 stycznia br. Galeria MDK zaprasza na 

IX Międzynarodowy Konkurs Na Ekslibris. 

Ekslibris to znak własnościowy, najczęściej – gra-

ficznie skomponowana kartka z napisem lub sym-

bolem wskazującym właściciela książki, zwykle 

naklejana na odwrocie przedniej okładki. Między-

narodowy Konkurs Graficzny na Eklibris jest organi-

zowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwi-

cach i odbywa się co dwa lata. Zapraszamy do Ga-

lerii MDK, gdzie do końca stycznia można oglądać 

konkursowe prace. 

Wstęp wolny 

STREFA BEZPIECZEŃSTWA 

W tym miejscu będziemy informować o zdarze-

niach, które miały miejsce na terenie naszych 

sołectw lub miasta, a z których powinniśmy wy-

ciągać wnioski na przyszłość. 

Będziemy również zamieszczać praktyczne porady 

związane z bezpieczeństwem. 

W pierwszym numerze o tym, jak bezpiecznie ba-

wić się korzystając z uroków zimy. 

Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpie-

czeństwa związanych z zabawą naszych dzieci na 

śniegu i lodzie. 

Zwracajmy uwagę na to, gdzie nasze dzieci zjeżdża-

ją na sankach. Zadbajmy o to, aby nie korzystały w 

górek, z których można wyjechać na jezdnię pod 

przejeżdżający samochód. 

Zwróćmy również dzieciom uwagę na to, że na 

łyżwach nie wolno jeździć po zamarzniętych różne-

go rodzaju zbiornikach wodnych. Takie zachowania 

zawsze mogą grozić załamaniem się lodu i wpad-

nięciem do wody. Skutki tego mogą być tragiczne. 

Interesujmy się tym, gdzie nasze dzieci się bawią i 

w jaki sposób spędzają czas wolny! Przed pójściem 

na sanki czy łyżwy warto z dziećmi na temat bez-

pieczeństwa porozmawiać. 

Informujemy, że na terenie Mikołowa przy ul. Kon-

stytucji 3 Maja 38 działa lodowisko, na którym 

można bezpiecznie pojeździć na łyżwach. Działa 

tam również wypożyczalnia łyżew oraz szlifiernia.  

W dni robocze od godz. 15.30do godz. 21 lodowi-

sko jest ogólnodostępne ( we wtorki i czwartki do 

19.30). W weekendy lodowisko jest czynne jako 

ślizgawka ogólnodostępna od godziny 11.00 do 

21.00. Rozkład ten dotyczy miesiąca stycznia. 

Za korzystanie z lodowiska musimy jednak zapłacić. 

Bilet dla osoby dorosłej kosztuje 5 zł/godz., bilet 

ulgowy dla młodzieży do lat 19 kosztuje 3 zł/godz.  

Możemy też na miejscu wypożyczyć łyżwy za 5 zł, 

kask za 2 zł i naostrzyć własne łyżwy za 2 zł. 

Wstęp dla dzieci do lat 6 jest bezpłatny. 
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STREFA MIESZKAŃCA 

Zachęcamy mieszkańców do przekazywania nam 

informacji i sugestii na temat zawartości naszego 

pisma. Chcielibyśmy, aby każdy miał możliwość 

zgłoszenia sprawy lub problemu, który go nurtuje. 

Spróbujemy iść jego śladem i w kolejnym numerze 

zamieścić artykuły na interesujące mieszkańców 

tematy. 

Jeżeli chcesz aby ktoś z „ważnych osób” odpowie-

dział na Twoje pytania, to zadamy mu je w Twoim 

imieniu. Poinformujemy też o załatwianych w ten 

sposób sprawach na łamach naszego pisma. 

Jeżeli chcesz się podzielić ważną informacją, rów-

nież na nią czekamy. A może udało Ci się zrobić 

jakieś wyjątkowe zdjęcie? Prześlij je nam z krótkim 

opisem. Być może, że wykorzystamy je i pokażemy 

wszystkim. 

Chcesz aktywnie uczestniczyć w redagowaniu pi-

sma. Daj nam znać. Możesz zostać stałym współ-

pracownikiem. 

 Masz pomysł na artykuł? A może sam chcesz napi-

sać artykuł do naszego pisma. Może się on zleźć w 

dziale „Strefa Mieszkańca” ! 

Zachęcamy do współpracy, inspirowania nas, jak 

również własnej aktywności na rzecz naszych ma-

łych społeczności.  

 

KONTAKT 

Kontaktować z nami można się za pomocą poczty 

elektronicznej: 

redakcja.naszymzdaniem@gmail.com 

Już niedługo będzie można przekazać nam infor-

mację przez GG. Informacje o tym już za miesiąc. 

 

DYTRYBUCJA MAGAZYNU „NASZYM ZDANIEM” 

Sposób dystrybucji naszego pisma w wersji papie-

rowej zależny będzie od naszych możliwości oraz 

środków, jakie uda nam się na realizację tego po-

mysłu pozyskać.  

Najpewniejszym sposobem na otrzymanie naszego 

magazynu prosto do domu jest zapisanie się na 

newsletter. Każdy kto prześle nam zgłoszenie 

otrzyma pełną wersję Magazynu na swój adres 

poczty elektronicznej. Magazyn w wersji elektro-

nicznej w postaci pliku PDF będzie bogatszy o zdję-

cia. Nie wykluczamy też większej ilości informacji 

niż w tradycyjnym wydaniu. 

Aby otrzymywać mailem nasz Magazyn daj nam 

znać: 

redakcja.naszymzdaniem@gmail.com 

Planujemy również uruchomienie strony interne-

towej, gdzie oprócz bieżących i archiwalnych nu-

merów naszego Magazynu znajdziesz wiele intere-

sujących informacji.  

Ale to przyszłość. 

Liczymy na Wasze wsparcie i zapraszamy do lektu-

ry!  

 

KONKURS 

Zapraszamy doi wzięcia udziału w konkursie na 

logo naszego Magazynu i mającej powstać strony 

internetowej.  

Propozycje prosimy przesyłać na adres mailowy 

redakcji w postaci zeskanowanego obrazu bądź 

pliku w formie elektronicznej.  

Na razie nie mamy środków na nagrody. Ale jeste-

śmy przekonani, że największą satysfakcją będzie 

zwycięstwo w nim, a tym samym wykorzystanie 

logo   

Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich, a 

nie tylko uczniów naszej Szkoły Podstawowej!  

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

 

Zespół redakcyjny:  
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie 
– Paniowach: Ela Smuda, Kasia Botor, Natalia 
Błaszczyk, Patryk Gracyalny, Adam Rymarczyk, 
Bartek Pakura. 
Opiekunem zespołu redakcyjnego jest Dyrektor 
Szkoły Pani Janina Szołtysek oraz rodzic jednego z 
uczniów tej szkoły, Leszek Kołodziejczyk. 
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