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Magazyn Społeczno – Kulturalny Sołectw Paniowy i Śmiłowice 
 

To już drugi numer naszego Magazynu. Pragniemy poin-

formować, że nasz zasięg się rozszerza. Oprócz ograni-

czonego nakładu papierowego jesteśmy dostępni na 

stronie Internetowej naszej Szkoły 

(www.sp8mikolow.pl), jak również stronie internetowej 

sołectwa Śmiłowice. Jej adres to 

www.smilowice.mikolow.eu. Mamy również profil na 

fecebooku. Zachęcamy to czytania naszego pisma, jak 

również „polubienia” go . 

Polecamy w tym numerze: 

STREFA VIP 

Naszym gościem był sołtys Śmiłowic Pan Józef Świerczyna. 

Przeczytaj bardzo interesujący wywiad, z którego dowiesz 

się o jego pracy, jak również zainteresowaniach i istotnych 

sprawach sołectwa. 

TYM ŻYŁY PANIOWY / ŚMIŁOWICE 

Nowe zasady odbioru  odpadów komunalnych. Jak będzie 

wyglądać odbiór i segregacja śmieci od lipca? Ile będzie to 

nas kosztować? O tym wszystkim w tym numerze naszego 

magazynu. 

TAK BLISKO, A TAK DALEKO 

Kontynuujemy temat bliski wszystkim mieszkańcom, czyli 

terminu oddania do użytkowania ulicy Przelotowej. Czy z 

powodu zimy znowu przesunie się kolejny raz termin 

ukończenia inwestycji i oddania jej do użytku. O tym w 

„Tak blisko, a tak daleko”  

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Kolejne informacje o ciekawych wydarzeniach z życia 

szkoły: wizyta policjanta (dzielnicowego) oraz informacje 

o kontynuacji programu współfinansowanego przez Unię 

Europejską przeznaczonego dla uczniów Naszej Szkoły. 

STREFA SOŁTYSA 

W tej strefie będziemy informować o działalności naszych 

sołtysów. Ich inicjatywach, bieżącej pracy, działaniach na 

rzecz lokalnych społeczności. Będziemy też  „patrzeć na 

ręce” naszym „wybrańcom”  

STREFA BEZPIECZEŃSTWA/ Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Bezpieczne Ferie. Po-
licjant radzi 

Dnia pierwszego lutego w naszej 
szkole odbyło się spotkanie z dzielnicowym (policjan-
tem) . Głównie mówił o bezpieczeństwie podczas 
ferii i o bezpiecznych zabawach, opowiadał nam też 
jak zachować się w domu podczas nieobecności ro-
dziców. Powiedział nam też co robi,ć gdy wracamy 
sami do domu. Podstawowe zasady bezpiecznych 
zachowań to: 

 NIE WSIADJ DO CUDZEGO SAMOCHODU. 
 GDY KTOŚ BĘDZIE PRÓBOWAŁ CIĘ WCIĄGNĄC 

DO SAMOCHODU, TO PRÓBUJ UCIEKAĆ LUB 
WOŁAĆ „POMOCY” 

 NIE BIERZ ŻADNYCH SŁODYCZY OD NIEZNA-
JOMEGO 

 NIE OTWIERAJ NIEZNAJOMYM, JAK SAM JE-
STEŚ W DOMU 

Dzielnicowy udzielił nam również rad dotyczących 
bezpiecznych zachowań podczas zabaw plenero-
wych. Musimy przestrzegać takich zasad: 

 ze nie wolno wchodzić na zamarznięte stawy 
ani jeziora 

 nie wolno rzucać  śnieżkami w twarz, ponie-
waż może być to kamień lub lód. 

 nie bawimy się na drogach, lub w miejscach 
gdzie moglibyśmy wpaść po samochód (np. 
zjeżdżanie na sankach)  

ŻYCZYMY WSZYSTKIM BEZPIECZNYCH I ZDROWYCH 
FERII 

  
Mateusz Skołud
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STREFA VIP 

 

Naszym gościem jest sołtys Śmiłowic 

Pan Józef Świerczyna 

 

Witamy serdecznie Pana Sołtysa w siedzibie naszej 

redakcji i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. 

- Cieszę się bardzo, że kolegium redakcyjne jest w 

takim składzie – trzy panie i trzech panów. Twarze 

znajome z naszego sołectwa, ze Śmiłowic. Dziękuję 

za zaproszenie i mam nadzieję, że nasza współpraca 

nie zakończy się na dzisiejszym dniu, bo skoro wyczy-

tałem, że Gazeta ma być o sołectwach dwóch (Pa-

niowach i Śmiłowicach) to mam nadzieję, że współ-

praca będzie owocować. Znam dobrze sołtysa Pa-

niów, dobrze się nam współpracuje,  dlatego bę-

dziemy starali się wspierać tę inicjatywę.  

Jak długo jest Pan już sołtysem? 

- Może długo i nie długo. W przypadku pracy sołtysa 

każdy czas jest za krótki, żeby zrobić coś dla społe-

czeństwa, coś co społeczeństwo by chciało. Jestem 

sołtysem trzecią kadencję, a kadencja trwa cztery 

lata. Obecnie jesteśmy w połowie kadencji. 

Czym Pan się zajmuje zawodowo? 

- Jestem emerytem, w związku z czym mam czasu 

trochę więcej.  To sprzyja temu, aby być sołtysem. 

Wykonując te zadania czas bardzo szybko płynie.  

Co Pana skłoniło do zostania sołtysem? 

- Przed objęciem funkcjo sołtysa przez dwie kadencje 

byłem w Radzie Sołeckiej. Rada Sołecka to jest taki 

organ doradczy sołtysa i w tym czasie starałem się 

dobrze wywiązywać z tego zadania. W tym czasie 

moja praca została zauważona przez naszą lokalną 

społeczność. Miałem pomysły na lepsze jutro. 

Otrzymywałem sygnały o tym, że powinienem wy-

startować w wyborach na sołtysa. Były też sygnały o 

tym, abym startował w wyborach na radnego. Zgo-

dziłem się wystartować w wyborach na sołtysa i 

dzięki temu, że jestem osobą dość popularną w na-

szym sołectwie zdobyłem odpowiednią ilość głosów i 

demokratycznie wybory wygrałem.  

Czy wykonywanie obowiązków sołtysa zajmuje 

dużo czasu? 

- Odpowiem krótko, bardzo dużo czasu. Jak chce się 

być dobrym sołtysem i właściwie wywiązywać się ze 

swoich obowiązków, a jest ich nie mało, to trzeba na 

to poświęcić dużo czasu. Pomocne w tym jest to, że 

jestem na emeryturze.  

Z jakimi najtrudniejszymi sprawami się Pan spotkał 

i jak sobie Pan z nimi poradził? 

- W obecnej kadencji sytuacji bardzo trudnych nie 

było. Zajmowałem się tymi, które na co dzień przy-

nosiło życie. W drugiej mojej kadencji bardzo trudną 

sprawą było zakończenie działalności w sołectwie 

Szkoły Podstawowej. Nie da się ukryć, że był to dla 

mnie niesamowity cios. Starałem się wraz z rodzica-

mi negocjować z władzami miasta, żeby szkołę 

utrzymać, żeby jeszcze mogła działać. Do likwidacji 

szkoły przyczynili się po części rodzice niektórych 

dzieci. Spowodowane to było tym, że część rodziców 

posyłała dzieci do innych szkół, np. w miejscu pracy. 

W ten sposób uszczupliły się zasoby dzieci uczęszcza-

jących do naszej szkoły. Wpływ na to też miała sytu-

acja związana z rejonizacją, która jednak w rzeczywi-

stości nie obowiązuje. W chwili kiedy nasza szkoła 

kończyła działalność liczba dzieci, które powinny 

uczęszczać do niej wynosiła 65, a w rzeczywistości 

było znacznie mniej. Nasza szkoła niestety też na 

standardy XXI w. była w złym stanie. Dwa osobne 

budynki, ogrzewane piecami na węgiel, nie było cen-

tralnego ogrzewania, nie było hali sportowej z praw-

dziwego zdarzenia. Były to trudne warunki, które 

najbardziej dawały o sobie znać zimą. Mam jednak 

nadzieję, że w ciągu następnych lat wrócimy do te-

matu szkoły w naszym sołectwie. Będziemy wystę-

pować z inicjatywami związanymi z uruchomieniem 

szkoły lub przedszkola. Ale to zależy od sytuacji w 

sołectwie, a tak naprawdę od ilości dzieci i potrzeb w 

tym zakresie. W jednym z budynków, które zajmo-

wała szkoła, udało się zorganizować  świetlicę. Mamy 

też bibliotekę i kawiarenkę internetową na trzy sta-
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nowiska. Tym sposobem jeden budynek został ura-

towany i pełni ważne funkcje w sołectwie. 

 Początek roku to też okres podsumowania starego 

roku. Co uważa Pan za największy sukces, a co za 

porażkę? 

- Słowo sukces to może za duże słowo, ale można 

powiedzieć, że udało się poprawić bezpieczeństwo 

mieszkańców naszego sołectwa. Udało nam się 

oświetlić kolejny odcinek ulicy, która była dość nie-

bezpieczna (Ul. Kawalca, Okrężna od ul. Gliwickiej w 

kierunku ODR-u). Od dwóch tygodni ulica jest jasna i 

można się nią bezpiecznie poruszać. Drugą sprawą 

jest poprawa stanu ekologicznego naszego sołectwa, 

co związane jest z budową kanalizacji, która jest na 

ukończeniu. Trwają również prace związane z kanali-

zacją deszczową. Efektem tych prac jest również 

poprawa infrastruktury drogowej. Obowiązkiem firm 

budujących kanalizację jest odtworzenie zajętych do 

budowy terenów. Dlatego mamy w tych miejscach 

nowe, asfaltowe drogi, co w sołectwach nie zawsze 

było standardem.  

Na początku roku również planujemy, co chcieliby-

śmy w danym roku zrobić. Jakie są Pana priorytety 

na ten rok? 

- Przede wszystkim to dokończenie prac związanych 

z kanalizacją i uprzątnięciem terenów po tych robo-

tach. Będę czuwał nad tym, aby tereny zniszczone 

przy tych pracach zostały zrekultywowane, ale z tym 

trzeba poczekać do wiosny. Będę się cieszył z tego, 

jak firmy te „wyprowadzą” się ze Śmiłowic. Kolejnym 

priorytetem jest ulica spacerowa, która tak napraw-

dę nazywa się Jesionowa. Jest to ulica prowadzącą 

od ulicy Gliwickiej do cmentarza. Chcę aby ta ulica 

miała lepszą nawierzchnię, chodnik i ładne latarnie. 

W tym miejscu nie były prowadzone prace kanaliza-

cyjne i dlatego musimy to zrobić sami. W tym miej-

scu wykonawcy kanalizacji nie poprawią infrastruk-

tury. Przy napiętym budżecie będzie to niestety 

trudne zadanie i najprawdopodobniej musi jeszcze 

trochę poczekać. Będziemy to jednak jako Rada So-

łecka forsować i z pewnością się to w przyszłości 

uda. 

Jakie możliwości spędzania wolnego czasu mają 

ludzie w Śmiłowicach? 

- Mamy świetlicę w remizie OSP. Jest to duża sala, 

która jest do dyspozycji mieszkańców i wszystkich 

organizacji, które w Śmiłowicach się zawiązały. Z tej 

Sali korzystają panie z Koła Gospodyń Wiejskich i w 

planach mają również spotkania z mieszkańcami. 

Oprócz tego sołtys i Rada Sołecka organizują różne 

spotkania, jak spotkanie opłatkowe, noworoczne, 

potańcówki, a nawet dyskoteki dla młodzieży. Nie-

stety dyskoteka taka nie cieszyła się zbyt dużym zain-

teresowaniem, co zniechęca organizatorów do tego 

rodzaju inicjatyw. Mamy również na terenie sołec-

twa możliwości do uprawiania sportu. Na obiekcie 

przy byłej szkole, który jest utrzymywany w czynie 

społecznym, można uprawiać różne sporty amator-

skie. Teren jest porządkowany, trawa koszona, teren 

jest wygrodzony. Można tam spędzać czas wolny na 

grze w piłkę nożną, piłkę siatkową i koszykówkę. Była 

również propozycja wybudowania tam toru rowero-

wego. Można również korzystać z placu zabaw, choć 

czasem teren ten wykorzystywany jest do innych 

celów. Myślę, że nie jest aż tak źle w naszym sołec-

twie pod tym względem, choć nie ma dużej aktyw-

ności ze strony naszych mieszkańców. Szczególnie 

średnie pokolenie wybiera spędzanie czasu poza 

naszym sołectwem. 

  Czy nie uważa Pan, że plac zabaw niekoniecznie 

służy dzieciom do zabawy i jest poddawany dewa-

stacji. Jakie ma Pan pomysły na to, żeby tak się nie 

działo? 

-  Na placu zabaw w miejscu widocznym wywieszony 

jest regulamin korzystania z niego. Każdy może go 

przeczytać. Gdyby każdy chociaż w połowie chciał się 

do niego stosować to z pewnością byłoby na nim 

czyściej i ładniej. Choć nie można powiedzieć, że na 

naszym placu zabaw jest źle. Mieszkający w budynku 

byłej szkoły lokator codziennie rano usuwa z placu 

zabaw śmieci i inne przedmioty, które nie powinny 

się tam znajdować. Ale dlaczego tak się dzieje? Nie-

którzy mieszkańcy wykorzystują ten plac za bardzo 

„relaksowo”, przy butelce „wody mineralnej” i pozo-

stawiają po sobie bałagan. Plac zabaw jest dobrze 

wyposażony, ale są również często widoczne na nim 
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skutki tych „biesiad”. Najprostszym rozwiązaniem 

byłoby ogrodzenie placu zabaw. Jednakże nie jestem 

zwolennikiem takich rozwiązań. Dlatego staramy się 

podchodzić do tych ludzi i tłumaczyć jak właściwie 

zachowywać się w takim miejscu. W okresie od wio-

sny do jesieni wielu rodziców z dziećmi korzysta z 

placu zabaw i czasem nawet mam wrażenie, że szko-

ła znowu działa.  

Jakie możliwości na terenie sołectwa ma młodzież i 

dorośli w zakresie uprawiania amatorskiego sportu 

i czy jakieś inwestycje w tym obszarze są planowa-

ne?  

- Od wiosny do jesieni swobodnie można korzystać z 

obiektu przy byłej szkole. Staramy się korzystać z 

niego w sposób profesjonalny, gdyż w świetlicy jest 

instruktor, który ma predyspozycje i sportowe, i pe-

dagogiczne. On właśnie organizuje tam spotkania 

wypełnione grą czy to w piłkę nożną czy siatkową. 

Bardzo dobrze, że taki teren mamy. Niektórzy miesz-

kańcy jednak stawiają bardzo wysokie wymagania w 

zakresie wygrodzenia nawet na 18 m., żeby nie było 

możliwości wypadnięcia piłki poza teren boiska.  

Młodzież ma też możliwość spędzania czasu w ra-

mach działalności Ochotniczej straży Pożarnej. Mło-

dzieżowe Drużyny Pożarnicze to również sposób na 

spędzanie wolnego czasu. Sam jestem również opie-

kunem takich drużyn. Proponujemy tej młodzieży 

wyjazdy w ramach działań sportowych. W ferie w 

dniu 19 lutego właśnie w SP w Paniowach gościć 

będziemy na turnieju tenisa stołowego, w którym 

wezmą udział drużyny z całego powiatu mikołow-

skiego. Turniej ten odbywa się już od dłuższego cza-

su. Dzięki zgodzie i przychylności Pani Dyrektor SP w 

Paniowach bawimy się tutaj i rywalizujemy sportowo 

przez cały dzień. Są do zdobycia puchary, nagrody, 

jest również posiłek i słodycze dla uczestników. Łą-

czymy w ten sposób spędzanie czasu z kulturą fi-

zyczną.  

Młodzież zrzeszona w Młodzieżowych Drużynach 

Pożarniczych korzysta również z aktywnego wypo-

czynku letniego w ramach obozu wyjazdowego. Za-

chęcam do uczestnictwa w tych formach choćby z 

uwagi na możliwość skorzystania z tanich, atrakcyj-

nych wyjazdów. Obóz taki będzie w miejscowości 

Hermanice, a wcześniej przez 17 lat był w Wiśle – 

Malince. Należnie do Młodzieżowych Drużyn Pożar-

niczych nie wiąże się z koniecznością zostania straża-

kiem na zawsze. Jest to przede wszystkim sposób dla 

młodzieży na spędzanie w sposób aktywny, twórczy i 

pożyteczny czasu wolnego.  Oprócz sportu są zajęcia 

z musztry, zapoznanie ze sprzętem pożarniczym i 

propagowanie bezpiecznych postaw. Niestety z po-

wodu braku szkoły w sołectwie frekwencja nam tro-

chę spadła. 

Czym interesował się Pan jak był w naszym wieku i 

kim wtedy chciał zostać? 

- Interesowała mnie wtedy motoryzacja, ale znaczyło 

to coś innego niż dzisiaj. Wtedy to było przede 

wszystkim zainteresowanie motorowerami marki 

Komar, Ryś. Simson to już było naprawdę coś. My 

wtedy to mieliśmy tzw. felgę i patyk. Polegało to na 

tym, że miało się obręcz koła z roweru i patyk i robiło 

się zawody w tym, kto prędzej przetoczy taką obręcz 

na jakimś odcinku. Tak to wyglądało, jak byłem w 

waszym wieku. Zainteresowania jednak nie zaważyły 

na mojej działalności zawodowej. W późniejszym 

czasie zainteresowała mnie telekomunikacja i w ta-

kim zawodzie się wykształciłem i całe zawodowe 

życie przepracowałem jako teletechnik. 

 Czy wykorzystuje Pan w swoim życiu i pracy nowe 

technologie? Czy korzysta Pan z komputera, portali 

społecznościowych? 

- Bez tego chyba nie dałoby się w dzisiejszych cza-

sach wypełniać funkcji sołtysa. Jest to bardzo po-

trzebne narzędzie. Od tygodnia zaś sołectwo Śmiło-

wice ma swoją stronę internetową. Jej adres to 

www.smilowice.mikolow.eu. Na tej stronie są wszel-

kie informacje o tym co się dzieje w Śmiłowicach, 

gdzie ja jestem sołtysem. Kontaktuję się również 

przez e-mail, mam konto na facebooku i jestem jed-

nym z pierwszych, który „polubił” stronę waszego 

Magazynu.  

Czym prywatnie się Pan zajmuje (hobby , zaintere-

sowania)? 

http://www.smilowice.mikolow.eu/
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- Za dużo czasu prywatnego nie mam. Mając 14 lat 

wstąpiłem do OSP w Śmiłowicach. Wtedy naczelni-

kiem OSP był Pan Antoni Kamiński, który potrafił 

zachęcić młodzież do takiej działalności. Obecnie 

szefuje OSP jego syn. Tak mnie zainteresowała ta 

służba, że od tamtej pory działam w ramach OSP i 

stało się to moim hobby. Zdobyłem wszystkie 

uprawnienia związane z członkostwem w OSP, w tym 

uprawnienia do brania udziału w akcjach i prowa-

dzenia wozu bojowego. Od 10 lat pełnię również 

funkcję wiceprezesa Zarządu Powiatowego OSP. 

Jestem poza tym wiceprezesem Zarządu Miejskiego 

OSP  i wiceprezesem Zarządu OSP w Śmiłowicach. Do 

tej pory czynnie również uczestniczę w akcjach na-

szej OSP. 

Co chciałby Pan zrobić w Śmiłowicach dla dzieci i 

młodzieży ? 

- Cieszę się z tego co mamy, ale chciałbym jeszcze 

wiele zrobić. Problemem jednak jest budżet, który 

dopiero po zakończeniu inwestycji związanej z kana-

lizacją pozwoli na dalsze inicjatywy. Cieszę się z tego, 

że ruszyło w naszym sołectwie budownictwo miesza-

kowe. Dobrze to wróży pod kątem ilości mieszkań-

ców, a tym samym i ilości dzieci. Mamy nadzieję, że 

pozwoli to na reaktywację szkoły, a wcześniej może 

na powstanie przedszkola. Gdyby się to udało, to ze 

szkołą związane są następne inwestycje na miarę XXI 

w., jak np. boisko wielofunkcyjne lub basen. Sytuacja 

z ilością dzieci nie jest najgorsza, bo w spotkaniu 

mikołajkowym uczestniczyło 85 dzieci, z czego tylko 

15 spoza Śmiłowic.  

 Czy pomaga Pan jako sołtys naszej Szkole? 

- Bezpośrednio nie pomagam, ale współpracuję z 

Panią Dyrektor i gronem pedagogicznym. Szczególnie 

z Panią, która zajmuje się dbaniem o Wasze bezpie-

czeństwo w czasie dojazdów do i ze szkoły. Dbamy 

też o Wasze bezpieczeństwo przy przechodzeniu 

przez jezdnię poprzez zapewnienie osoby, która jest 

za to odpowiedzialna. Zapewniamy też odpowiednie 

warunki na świetlicy. Jestem jednak otwarty na 

wszelką współpracę. Zapraszamy również do nasze-

go sołectwa Panią Dyrektor na wszelkiego rodzaju 

spotkania i imprezy, gdzie ma możliwość zapoznania 

się z problemami sołectwa. Aktorzy z Waszej szkoły 

również corocznie wystawiają spektakl dla osób sa-

motnych w naszym sołectwie. Mam nadzieję, że 

dzięki powstaniu Magazynu „Naszym Zdaniem” ta 

współpraca będzie jeszcze większa.  

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i liczymy na 

dalszą owocną współpracę. 

 

Wywiad przeprowadzili: 

Natalia Błaszczyk, Kasia Botor, Patryk Gracyalny, 

Jędrek Kołodziejczyk, Monika Młocek, Adam Rymar-

czyk,  Mateusz Skołud, Ela Smuda. 

 

W kolejnych numerach wywiady z innymi ciekawy-

mi ludźmi. Zapraszamy do lektury. 

STREFA SPORTU 

W dniu 31 stycznia br. odbyły 

się powiatowe zawody w bad-

bingtona. Nasz Szkoła wystawiła 

do nich swoje reprezentacje 

chłopców i dziewcząt. W ich 

skład weszli: Kasia Kędziorczyk, 

Martyna Kocur, Maciek Urbaś i Dominik Rudzki. Było 

sporo sportowych emocji i zdrowa rywalizacja. Dru-

żynowo dziewczyny z Naszej Szkoły zajęły 3 miejsce, 

a chłopaki 8. Indywidualnie wyniki naszych zawodni-

ków: 

Maryna Kocur – miejsce 5 

Kasia Kedziorczyk – miejsce 9 

Maciek Urbaś – miejsce 12 

Dominik Rudzki – miejsce 17 

Gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów 

w reprezentowaniu Naszej Szkoły. 

Zachęcamy też wszystkich do aktywnego spędzania 

czasu w ferie zimowe. Polecamy np. ślizgawkę Planty 

w Mikołowie lub basen. 

Patryk Gracyalny 
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Wywóz śmieci nawet 4-krotnie 

drożej 

O d 1 lipca zmianie ulegają zasady ponoszenia opłat 

za wywóz śmieci. Sytuacja ta związana jest z wej-

ściem w życie nowych regulacji prawnych. 

Obecnie opłata za wywóz śmieci uzależniona była od 

jej ilości oraz zadeklarowanej częstotliwości wywozu. 

Stawka za opróżnienie 1 pojemnika wynosiła 15,12 

zł. Odbiór śmieci selekcjonowanych odbywał się bez 

dodatkowych opłat, a worki na te śmieci były bez-

płatne.  

Co zmienia się od lipca. Ceny wywozu śmieci dla 

jednego gospodarstwa domowego mogą wzrosnąć 

nawet 4-krotnie i więcej.  

Za wywóz śmieci zapłacimy nie w zależności od ilości 

wyprodukowanych śmieci, lecz w zależności od ilości 

osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym. 

Przy czym nie ważna jest ilość osób zameldowanych, 

a faktycznie mieszkających. Ustalenie wysokości 

opłat ma odbywać się na podstawie deklaracji.  

Regulacja taka może spowodować zaniżanie ilości 

osób faktycznie mieszkających na terenie posesji. 

Obawy w tym zakresie przedstawił Burmistrz Miko-

łowa podczas zebrania wiejskiego. Śledząc doniesie-

nia mediów w wielu miastach zaobserwowano takie 

tendencje. 

Opłata od lipca będzie wynosić 12 zł od każdej 

mieszkającej osoby. Oznacza to, że tylko gospodar-

stwa domowe liczące jedną osobę skorzystają w 

porównaniu z dotychczasowym rozwiązaniem. Go-

spodarstwa domowe o większej liczbie osób muszą 

się liczyć z podwyżką opłat, nawet o 400 %!  

Szczegółowe wyliczenia zamieszczone są w wykresie, 

przy uwzględnieniu dotychczasowego wywozu śmie-

ci 1 raz w miesiącu (wykres 1), jak również przy zało-

żeniu, że dotychczas korzystaliśmy z dwukrotnego w 

miesiącu wywozu nieczystości stałych.  

Wykresy nie uwzględniają kosztów worków na se-

gregowane śmieci, za które została zapowiedziana 

również opłata (ma wynieść 0,50 lub 1 zł za worek). 

Przyjmując, że tak jak do tej pory segregacja będzie 

wymagała 5 różnych worków, tak do opłaty za wy-

wóz śmieci trzeba będzie doliczyć od 2,5 – 5 zł. 

 

Wykres 1 – Koszty wywozu śmieci w przypadku korzystania dotychczas 

z wywozu 1 raz w miesiącu 

 

Wykres 2 – Koszty wywozu śmieci w przypadku korzystania dotychczas 

z wywozu 2 razy w miesiącu 

Okazuje się, że może to nie być koniec podwyżek w 

tego tytułu. Po przeliczeniu kosztów, jakie będzie 

ponosić gmina z tego tytułu możemy się spodziewać 

kolejnej niespodzianki po Nowym Roku. 

Ważne przy tym może być to, jak sobie poradzą wła-

dze miasta w segregacją śmieci w budynkach wielo-

rodzinnych, na osiedlach. Jeżeli mieszkający tam nie 

będą solidnie segregować śmieci może się okazać, że 

koszty tego poniosą również solidni mieszkańcy do-

mów jednorodzinnych, którzy dołożą się do kosztów 

odzysku śmieci z osiedli. 

 (lk) 
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Kiedy Przelotowa będzie  

przelotowa… cdn… 

 

 

Zima tego roku na dobre zagościła i z pewnością nie 

jest sprzymierzeńcem drogowców. Dlatego też 

utrudnienia na ulicy Przelotowej szybko się nie skoń-

czą. 

Jak udało nam się ustalić w Zarządzie Dróg Woje-

wódzkich w Katowicach nadal termin zakończenia 

prac określony jest na koniec I kwartału. Termin jed-

nak oddania mostu do użytku a tym samym otwarcia 

ruchu uzależniony jest od pogody 

Pozostały do wykonania prace związane z położe-

niem nawierzchni. Aby móc je wykonywać tempera-

tura przez kilka dni musiałaby wzrosnąć do przy-

najmniej 5 st. na plusie. Patrząc  za okno, jak również 

biorąc pod uwagę terminy związane z odbiorem 

technicznym inwestycji oraz nowym oznakowaniem 

szanse na przejechanie tą ulicą w prima aprilis są 

niewielkie. Może chociaż na Święto Pracy się uda…. 

Jak zima będzie łaskawa. 

Z dobrych wiadomości dotyczących ulicy Przelotowej 

jest perspektywa chodnika na całej jej długości w 

Paniowach. Obecnie trwają prace projektowe, które 

mają być zakończone do czerwca. W 2014 roku, jak 

zapewniał Pan Burmistrz znajdą się pieniądze na tę 

jakże potrzebną inwestycje. Bezpieczeństwo pie-

szych z pewnością ulegnie znacznej poprawie, jak 

również sam komfort dojścia do apteki, lekarza czy 

przystanku autobusowego. (lk) 

Śmiłowice w globalnej sieci 

Sołectwo Śmiłowice uruchomiło swoją stronę inter-

netową: 

www.smilowice.mikolow.eu 

 

Strona jest bardzo interesująca i zawiera mnóstwo 

cennych informacji. Przeczytamy o działalności sołty-

sa i Rady Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła 

Gospodyń Wiejskich. Swoje miejsce na stronie ma 

też miejscowa Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej 

Częstochowskiej.  

Ponadto zapoznamy się z historią Śmiłowic i szkoły, 

która do niedawna w sołectwie działała. Na stronie 

znajdziemy też fotogalerie z ważnych wydarzeń od-

bywających się w Śmiłowicach. Jest również dział 

aktualności i bieżących ogłoszeń.  

Wypada nam pogratulować świetnego pomysłu. 

Zachęcamy mieszkańców sołectwa i nie tylko do 

odwiedzenia strony.  

Śmiłowice wcześniej już obecne były w sieci, gdyż 

swoją stronę ma również Parafia. Jej adres to: 

www.parafia-smilowice.katowice.opoka.org.pl 

Na stronie sołectwa Śmiłowice znalazło się również 

miejsce dla naszego  magazynu, dzięki czemu liczymy 

na dotarcie do większej liczby mieszkańców naszych 

sołectw. Jest to dla nas również wyzwanie trzymania 

wysokiego poziomu pisma, jak również rzetelnego 

informowania o sprawach ważnych. Dziękujemy.    
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NASA – Niesamowita Akademia 

Sprytnych Agentów – etap II 

Rusza II etap realizacji pro-

gramu rozwojowego w Na-

szej Szkole. Zajęcia tak jak do 

tej pory będą bezpłatne, a 

obejmąe około91 uczniów. 

Zajęcia będą odbywały się w ramach czterech agen-

cji: 

 Agencja matematyczno - informatyczna 

 Agencja przyrodniczo geograficzna 

 Agencja języków obcych 

 Agencja ekspresji kulturalnej 

Zajęcia skierowane będą do uczniów pragnących 

rozwijać talenty i są przeznaczone nie tylko dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych, ale także do tych 

mających problemy w nauce i ograniczony dostęp do 

zajęć edukacyjnych, pochodzących z rodzin o niskim 

statusie materialnym, sprawiających problemy wy-

chowawcze lub pochodzących z rodzin patologicz-

nych. 

Zachęcamy wszystkich rodziców do składania doku-

mentów rekrutacyjnych do prowadzonego progra-

mu. Pozwólmy naszym dzieciom na rozwijanie swo-

ich kompetencji, które nie tylko w czasie edukacji 

szkolnej, ale również z dorosłym życiu z pewnością 

zaprocentują. Dajmy również możliwość na atrakcyj-

ne spędzanie czasu połączone z edukacją.  

Realizacja tego programu jest również szansą dla 

naszej Szkoły na  nabycie pomocy dydaktycznych 

oraz nowoczesnego sprzętu specjalistycznego (np. 

tablicy interaktywnej). 

W ramach prowadzonych zajęć planowane są rów-

nież wyjazdy, wizyty studyjne, które są dla uczestni-

ków bezpłatne. (lk) 

 

 

 

Zachęcamy mieszkańców do przekazywania nam informa-

cji i sugestii na temat zawartości naszego pisma. Chcieli-

byśmy, 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. 

Chcesz aktywnie uczestniczyć w redagowaniu pisma. Daj 

nam znać. Możesz zostać stałym współpracownikiem. 

 Masz pomysł na artykuł? A może sam chcesz napisać 

artykuł do naszego pisma. Może się on zleźć w dziale 

„Strefa Mieszkańca” ! 

Zachęcamy do współpracy, inspirowania nas, jak również 

własnej aktywności na rzecz naszych małych społeczności.  

KONTAKT 

 

redakcja.naszymzdaniem@gmail.com 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie – 
Paniowach: Natalia Błaszczyk, Kasia Botor, Patryk Gra-
cyalny, Jędrek Kołodziejczyk, Martyna Lipińska, Monika 
Młocek, Adam Rymarczyk, Ela Smuda, Mateusz Skołud, 
Bartek Pakura. 
Opiekunem zespołu redakcyjnego jest Dyrektor Szkoły 
Pani Janina Szołtysek oraz rodzic jednego z uczniów tej 
Szkoły, Leszek Kołodziejczyk. 
 

Zajęcia Kółka dziennikarskiego odbywają się w każ-

dy wtorek w godzinach 13.30 – 15.00. Zapraszamy 

do udziału w zajęciach uczniów Naszej Szkoły, jak 

również do współpracy bez stałego uczestnictwa w 

zajęciach.  

Współpraca może polegać na przygotowywaniu 

własnych artykułów, zamieszczania własnej twór-

czości (wiersze, opowiadania, prace plastyczne, 

zdjęcia i inne ). Zapraszamy   

Szkoła Podstawowa Nr 8 
im. Wojciecha Korfantego 
w Mikołowie - Paniowach 

 
 


