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Przegląd zawieszenia 
GRATIS!!!
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Powiat mikołowski
Międzynarodowy 
powiat

4

26

Rabat 
47% 

Szkła progresywne 
z antyrefleksem

nowa cena 

399zł 
(po 47% rabacie)

753zł
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lub okulary 
jednoogniskowe (ramka + szkła)

99zł 

Jak zawsze najlepsza 
oferta na Śląsku

salony

Witpol
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Mikołów
Krystyny 
na salonach

5

Łaziska Górne
tereny 
na sprzedaż

6

Orzesze
turniej 
tarczy i Miecza

7

Wyry
organizacje 
pozarządowe

8

Ornontowice
ornontowicKie 
bzy

9

SAMO ŻYCIE
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U siebie, 
ale nie 
na swoim

Zgodnie 
z ustawą, 
wbrew 
rozsądkowi
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aktualności32/191-91
RADIO TAXI
Mikołów

32/201-91-91
www.taxi-mikolow.pl

W radiu Express usłyszałem ostatnio smutną infor-
mację o tym, że Mikołów nie zamierza nagrywać 
i wrzucać do Internetu relacji z sesji Rady Mia-

sta. Szkoda. Życie publiczne w Mikołowie poniosło niepo-
wetowaną stratę. A mogło być tak miło. Mikołowskie sesje 

to prawdziwa sielanka. Nie to, co w sąsiedniej Rudzie Śląskiej, gdzie 
radni potrafią obradować nawet do godz. 22. I to wszystko na oczach 
widzów, bo sesje transmituje lokalna telewizja. Ostatnio przegapi-
łem przez rudzkich radnych kolejny odcinek „Gry o tron”. Chociaż 
nie wiem, gdzie było więcej emocji. W Mikołowie też bywa filmowo. 
Podam przykład z ostatniej sesji. Radny zaczyna czytać interpela-
cję i zaczyna tak: do doktora, inżyniera, burmistrza Marka Balcera. 
A dalej lecą podziękowania za coś, co zrobił burmistrz, choć wyni-
kało to z jego obowiązków. Czy to coś Państwu przypomina? Tak! To 
jest improwizacja na temat „Misia”, a konkretnie fragmentu, kiedy 
trener Jarząbek śpiewał do szafy pieśń pochwalną na temat prezesa 
Ochudzkiego. Mikołowskie sesje mają to do siebie, że zanim się roz-
kręcą, już się kończą. Ostatnio powiedziałem żonie, że wrócę później, 
bo idę na sesję, a ona nie zdążyła jeszcze wrócić z zakupów, kiedy ja 
już byłem w domu.Wychodząc z sali sesyjnej o mały włos nie pośli-
znąłem się na czymś lepkim. Myślałem, że na podłodze leży rozdep-
tana skórka po bananie, ale to była tylko plama wazeliny.

filar
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filarem

Partyjne szyldy są ważne, ale dla 
mieszkańców naszego powiatu, li-
czą się nie tylko polityczne prze-
konania kandydata, ale przede 

wszystkim jego wkład w promocję i rozwój 
ziemi mikołowskiej. Pod tym względem Iza-
beli Kloc nie można niczego zarzucić. Jej za-
angażowanie w sprawy dotyczącego naszego 
powiatu, podkreślają nawet osoby i środowi-
ska nie sympatyzujące z Prawem i Sprawie-
dliwością.

Pięć lat temu Izabeli Kloc zabrakło 200 
głosów do uzyskania mandatu europosła. Po 
pierwszych podliczeniach jej nazwisko znala-

zło się nawet wśród gro-
na zwycięzców. Skom-
plikowany system su-
mowania głosów spowo-
dował jednak, że man-
dat uzyskał kandydat  
z drugiego końca Polski, 
który uzyskał o połowę 
mniejszy wynik. Liczy-
my, że tym razem bata-
lia o Brukselę zakończy 
się sukcesem dla miko-
łowskiej posłanki. Szan-
se są duże. Siłą Izabeli 
Kloc są wysokie notowa-
nia sondażowe jej par-
tii i słabość kandydatów 
na konkurencyjnych li-
stach. Pięć lat temu wy-
bory do Parlamentu Eu-
ropejskiego, na Śląsku 
zdominował Jerzy Bu-
zek, lider listy Platformy 
Obywatelskiej. Były pre-
mier i przewodniczą-
cy PE, uzyskał prawie  
400 tys. głosów. Wielu 
komentatorów podkre-
ślało wówczas, że Buzek 
nie tylko „pociągnął” li-
stę PO, ale dzięki swo-
jej popularności odebrał 
także głosy innym par-
tiom. Podczas tegorocz-
nych wyborów raczej 
nie dojdzie do powtórki 
z 2009 roku. Buzek nie 

pełni żadnej ważnej funkcji, a jego atrakcyj-
ność medialna spadła. 

Listę Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
otwiera Adam Gierek, którego głównym ka-
pitałem politycznym jest nazwisko. Na pew-
no jego magia działa na mieszkańców So-
snowca i okolic, ale to o wiele za mało, aby 
wygrać w całym województwie. Na znane 
nazwisko postawił także Twój Ruch, zapra-
szając na „jedynkę” 85-letniego Kazimie-
rza Kutza. Nikt nie odbierze twórcy „Per-
ły w koronie” chwały za przepiękne filmy  
o Śląsku. Natomiast wśród jego zwolenni-
ków sporo konsternacji wywołało zaakcep-
towanie przez artystę ideowych postulatów 
Twojego Ruchu, w tym legalizację miękkich 
narkotyków, czy wspieranie ruchów mniej-
szości seksualnych. 

O tym, czy Izabela KlOc 
dostanie się do Parlamentu 
euroPejskiego nie zadecyduje 
konfrontacja z kandydatami 
innych Partii, lecz wynik 
wewnętrznej rywalizacji na 
liście Pis. 

Większość komentatorów ocenia, że ugru-
powanie Jarosława Kaczyńskiego może  
w województwie śląskim uzyskać dwa man-
daty. Faworytów jest troje: Izabela Kloc, Ja-
dwiga Wiśniewska i Bolesław Piecha. „Je-
dynka” dla byłego wiceministra zdrowia 
wzbudziła sporo kontrowersji. W ubiegłym 
roku Piecha wygrał wybory uzupełniające 
do Senatu. Jeżeli teraz dostanie się do Parla-
mentu Europejskiego, trzeba będzie przepro-
wadzić powtórne, kosztowne wybory. Podat-
nicy nie lubią, kiedy politycy szastają ich pie-
niędzmi. Z tego powodu, na Bolesława Pie-
chę może zagłosować mniej wyborców, niż 
oczekują tego partyjni liderzy. Poza tym, pięć 
lat temu były wiceminister w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego uzyskał zaledwie 
14 tys., a Izabela Kloc 45 tys. głosów. Oby-
dwoje startowali z dalszych miejsc. Rozdzie-
lająca ich na liście Jadwiga Wiśniewska po-
chodzi z Częstochowy i może liczyć przede 
wszystkim na wsparcie północnych rubieży 
naszego województwa. O centrum regionu 
powalczą Kloc z Piechą. Zróbmy wszystko, 
aby Mikołów okazał się lepszy od Rybnika.

Jerzy Filar
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25 maja - wybory do Parlamentu Europejskiego
Startuje w nich Izabela 
Kloc, posłanka ziemi 
mikołowskiej. „Nasza 
Gazeta” wspiera wszelkie 
działania, które budują 
markę naszego powiatu. 
Apelujemy o udział  
w głosowaniu i dobry 
wybór. Nasz człowiek  
w najważniejszej instytucji 
w Europie to nie tylko 
prestiż, ale także  
wymierne korzyści.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego 
to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary 
w siłę Chrystusa i siłę Człowieka.

Mieszkańcom 
Ziemi Mikołowskiej
życzę, aby te Święta
przyniosły radość, spokój 
oraz wzajemną życzliwość.

izabela Kloc
poseł na sejm rp

MIkOŁOwSkI 
głos w Brukseli

AZBEST 
- dofinansowanie 

do demontażu i utylizacji 
792 013 569

Dekarstwo 10 lat gwarancji



Wraz z pierwszymi 
promieniami wio-
sennego słońca 
wrócił problem sta-

ry, jak sieciowe markety w Polsce. 
Pod większością dużych sklepów 
pojawili się amatorzy małej, ale za 
to szybkiej i łatwej do zdobycia go-
tówki. Pod niektórymi marketami, 
„naciągacze” pytają o możliwość 
odprowadzenia sklepowego wózka, 
w którym tkwi moneta. Większość 
z nich nie bawi się jednak w takie 
uprzejmości i wprost prosi o drob-
ne pieniądze. Nietrudno się zo-
rientować, jaki jest cel takiej zbiór-
ki. Najlepsi w tym fachu, potrafią 
w ciągu miesiąca „zarobić” nawet 
3-4 tys. zł. Wystarczy na alkohol i 
na zakąskę. 

w Łaziskach górnych 
PowoŁano nieformalny 
sztab do walki z tym 
Problemem. 

Burmistrz miasta zaprosił na 
spotkanie komendantów policji 
i Straży Miejskiej oraz właścicie-
li największych sklepów. Jak się 
okazuje, sprawa nie jest prosta. 

- Oni doskonale wiedzą, w ja-
kich godzinach pracuje nasza 
ochrona. Znają też mój samochód. 
Kiedy podjeżdżam, znikają. Poza 
tym, klienci sami ponoszą czę-
ściową odpowiedzialność. Czasa-

mi dają pieniądze, nie czekając aż 
tamci zaczną żebrać - żali się wła-
ścicielka jednego z marketów.

Klienci oczekują bardziej zde-
cydowanej reakcji służb porząd-
kowych, ale policjanci i straż-
nicy miejscy mają ograniczo-
ne pole manewru. Żebranie nie 
jest w Polsce karalne. Osoba na-
gabywana o pieniądze przez nie-

domytego i śmierdzącego alko-
holem osobnika, może czuć dys-
komfort psychiczny, ale to jeszcze 
nie jest łamanie prawa. Ze sta-
tystyk łaziskiej policji wynika, że 

okolice marketów nie są bardziej 
narażone na kradzieże i rozboje. 
„Naciągacze” nie posuwają się 
do przemocy i gróźb. Mimo tego, 
wielu klientów chętnie pozbywa 
się monety, aby szybko zakończyć 
nieprzyjemną sytuację. 

Na stronie internetowej łazi-
skiego magistratu pojawił się apel 
do mieszkańców, aby nie dawać 

pieniędzy „naciągaczom” pod 
marketami. 

- Wsparcie osób „wymuszają-
cych” pieniądze pod sklepami nie 
jest aktem dobrej woli i pomo-
cy osobie rzeczywiście potrzebu-
jącej. Na terenie miasta Łaziska 
Górne działają placówki, które 
sprawnie udzielają pomocy oso-
bom potrzebującym - Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Miejski Ośro-
dek Wspierania Rodziny i Dziec-

ka, czy Centrum Społecznego 
Rozwoju, które zajmuje się dys-
trybucją żywności. To tam oso-
by potrzebujące otrzymują po-
moc i wsparcie - informują wła-
dze miasta.

Policja  
i straż miejska 
zadeklarowaŁy 
wzmożenie Patroli 
Pieszych w Pobliżu 
marketów. 

Właściciele sklepów za-
stanawiają się nad utworze-
niem wspólnego, lotnego pa-
trolu ochroniarskiego, który re-
agowałby na sygnały z miejsca, 
gdzie kwitnie „naciągany” in-
teres. Nie zmienia do faktu, 

że kluczem do sukcesu tej ak-
cji jest postawa samych klien-
tów. „Wymuszacze” są silni sła-
bością ludzi, którzy dają im pie-

niądze. Problem zniknie, jeżeli 
marketowemu wymuszaniu po-
wiemy: nie!

Jan Ostoja
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Muzyczna obsługa imprez 
DJ/wodzirej

wesela, urodziny, eventy, 
imprezy firmowe, inne uroczystości

Usługi video/foto
www.djjasiu.pl, tel 531-556-305

przegrywanie kaset VHS,VHS-C,Hi8 na DVD

„MIKOTV” mikołowska telewizja internetowa
Zapraszamy do atrakcyjnej oferty reklamy w telewizji „MIKOTV”

Oferujemy: spoty reklamowe, reportaże, teledyski
Zadzwoń i zapytaj o promocyjną ofertę

www.mikotv.pl      tel 531-556-305

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

kwiecień 2014r. N A S Z A  G A Z E T A

3sytuacje

PODARUJ 1%
DLA FUNDACJI ZE ŚLĄSKA

KRS 0000353992

ul. Pszczyńska 25, 43-190 Mikołów, 
KRS 0000353992,

tel.: 32 738 24 26, tel kom.: 530 761 071
e-mail: fundacja@fundacjastonoga.pl, 

web: www.fundacjastonoga.pl

sztuka życia - to cieszyć się 
małym szczęściem

Poszukujemy nieruchomości
dla swoich klientów, 

mieszkań, działek, lokali 
tel 882-220-227, 

32 216-17-32

www.polnoc.pl/mikolow

kREDYTY konSoliDAcJE 
cHwilÓwki

 
KREYDYTY I POŻYCZKI 

HIPOTECZNE
DZIAŁKA 800 m2

w Mikołowie 
blisko centrum 

80 tys zł

 parter domu 84 m2

400m2 działki 
pełna własność

350 tys zł
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w Łaziskach górnych władze miasta razem z policją, strażą 
miejską i właścicielami sklepów, wydały wojnę grupkom, które pod 
marketami wyłudzają pieniądze. akcja się nie powiedzie, jeżeli nie 
przyłączą się do niej sami klienci i nie przestaną dawać „haraczu”.

wymuszony ineteres

komentarz

Wyłudzanie kasy na alkohol nie jest problemem tylko Łazisk Gór-
nych. To samo dzieje się we wszystkich śląskich miastach, nie omija-
jąc powiatu mikołowskiego. Jedynym marketem, wolnym od tego pro-
blemu, jest mikołowski Auchan, ale zawdzięcza to odległej od centrum 
miasta lokalizacji. Dobrze, że władze Łazisk Górnych postanowiły za-
jąć się tym problemem. Liczymy, że tym śladem pójdą także inne mia-
sta, zwłaszcza Mikołów. Wszak tutaj, w sąsiedztwie dworca autobuso-
wego funkcjonuje największa w powiecie mikołowskim, całodobowa 
knajpa pod chmurką. Nie ma dnia, aby nie dzwonili do naszej redak-
cji Czytelnicy, oburzeni faktem, że w miejscu publicznym pije się alko-
hol i dochodzi do awantur.

aleksander wyra,
burmistrz Łazisk górnych: 
Dostrzegamy problem i będziemy starali się go 
rozwiązać. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli ktoś 
w Łaziskach potrzebuje pomocy, mamy u nas 
instytucje pomocowe. To, czy damy pieniądze 
czy nie, to nasz indywidualny wybór. Miejmy 
jednak świadomość, że najczęściej nie idą one na 
przysłowiowy „kawałek chleba”.

waldemar masŁowski, 
komendant Policji w Łaziskach górnych: 

Policja nie zawsze może interweniować 
w takich sytuacjach. Zdecydowana 
postawa klientów jest najlepszą bronią.

3,5 tys. zł 
miesięczne potrafi zarobić 

„wymuszacz” pod marketem 



Powiat mikołowski prowadzi szereg 
zadań mających na celu bezpośred-
nią lub pośrednią promocję, zarówno 
w skali lokalnej, jak i międzynaro-
dowej. naszym najważniejszym part-
nerem zagranicznym jest niemiecki 
powiat - rhein-kreis neuss. 

W ramach prowadzonej od lat współ-
pracy podejmowanych jest wiele ini-
cjatyw. Jedną z kluczowych jest idea 
międzynarodowych obozów młodzie-

żowych, które odbywają się od 1997 roku. Na ich 
powodzenie składa się: interesująca tematyka za-
jęć, ciekawe miejsca pobytu, nieodpłatny udział, 
możliwość nauki języka obcego „w praktyce”, za-
angażowanie kilku narodów. Należy bowiem wspo-
mnieć, że w ideę obozową na przestrzeni lat zostały 
włączone także inne kraje, w tym Portugalia (Gran-
dola), Węgry (Tiszafüred), Grecja (Igoumenitsa).

Współpraca z reńskim Powiatem Neuss to tak-
że inne działania: 
n uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu miko-
łowskiego brali udział w kolejnych edycjach 
konkursu matematycznego powiatu Neuss. 

n w listopadzie 2005 roku grupa młodzieży ze 
szkoły Berufskolleg für Wirtschaft und Infor-
matyk w Neuss przyjechała z wizytą na zapro-
szenie uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Ornontowicach; temat spotkania 
brzmiał „Szkoły w Polsce i w Niemczech chcą 

poznać swoich sąsiadów!” i w myśl tego przesła-
nia w marcu 2006 roku młodzież z Ornontowic 
pojechała z rewizytą do szkoły w Neuss.

n obozy strażackie - w 2007 roku odbył się pierw-
szy obóz strażacki w Węgierskiej Górce, w któ-
rym brało udział 74 młodych strażaków z Polski 
i Niemiec, pogłębiając swoją wiedzę pożarniczą, 
zarówno w teorii, jak i w praktyce. Natomiast 
w roku 2008 drugi już Międzynarodowy Mło-
dzieżowy Obóz Strażacki odbył się w niemiec-
kiej miejscowości Wegberg niedaleko Neuss,  
a uczestniczyło w nim 49 osób. 

n w maju 2013 roku rozpoczęła się współpraca 
między II Liceum Ogólnokształcącym w Miko-
łowie a szkołą Käthe - Kollwitz - Gesamtschule 
w Grevenbroich w zakresie współpracy sporto-
wej, z uwzględnieniem tenisa stołowego.

n corocznie odbywają się wizyty komitetów part-
nerskich z Powiatu Mikołowskiego i Powiatu 
Neuss oraz organizowane są merytoryczne se-
minaria poświęcone poszczególnym sferom 
działania polskiego oraz niemieckiego samorzą-
du powiatowego.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii 

współpracy Powiatu Mikołowskiego z reńskim Po-
wiatem Neuss będą obchody jubileuszu 20-lecia 
partnerstwa, które zaplanowano na 28 kwietnia 
tego roku. Z tej okazji odbędzie się oficjalna kon-
ferencja z udziałem władz powiatowych i gmin-
nych, przedstawicieli Powiatu Neuss, eurodepu-
towanych i wielu innych znamienitych gości. Na 
mikołowskim rynku będzie okazja do wysłuchania 
występów lokalnych zespołów oraz skorzystania  
z bezpłatnych badań medycznych. Z okazji obcho-
dów wydano również wieloletni kalendarz polsko - 
niemiecki. Zdjęcia zamieszczone w kalendarzu są 
dziełem mieszkańców obu partnerskich powiatów, 
a wybrane zostały w drodze konkursu fotograficz-
nego ogłoszonego jednocześnie w obu powiatach. 

Powiat Mikołowski bogaty doświadczeniem we 
współpracy zagranicznej realizuje również wie-
le projektów międzynarodowych, korzystając z do-
stępnych programów pomocowych Unii Euro-
pejskiej, w tym z Programu COMENIUS REGIO, 
GRUNDTVIG i innych. Zabrakłoby miejsca, aby 
wymienić szczegółowo wszystkie projekty realizo-
wane w ciągu tych 15 lat istnienia Powiatu. Dlate-

go jako przykład możemy podać chociażby najnow-
sze przedsięwzięcia realizowane od zeszłego roku:
n „eukeycom - europejskie kompetencje klu-

czowe a Przyszła Praca”
n „nasze dziedzictwo” - projekt realizowany we 

współpracy z Aranjuez (Hiszpania).
n „zielona edukacja - powrót do natury”- pro-

jekt międzynarodowy z zaangażowaniem part-
nerów ze Słowenią, Turcją, Wielką Brytanią, 
Hiszpanią, Włochami.

n „ostre pióra na rzecz demokracji i młodzie-
ży” - realizowany przez podmioty z Hiszpanii, 
Bułgarii, Francji, Turcji, Włoch.
W 2009 r. rozpoczęliśmy współpracę z włoską 

organizacją pozarządową z Lecce (CTS Lecce, 
SEYF), dzięki której udało się włączyć młodzież 
polską i włoską w szereg inicjatyw, m.in.
n „food for you - odżywianie dla ciebie” - 

międzynarodowy obóz młodzieżowy we Wło-
szech z udziałem młodzieży i opiekunów  
z Włoch, Polski (Powiat Mikołowski), Grecji, 
Słowenii, Malty, Hiszpanii i Portugalii. Warsz-
taty na temat zdrowych metod odżywiania oraz 
promocji życia bez nałogów.

n „you think” - międzynarodowy obóz młodzieżo-
wy we Włoszech. 

n „outdoor therapy” - dwustronna wymiana mło-
dzieży z Włoch i w Polski.

n „r.o.c.k. - narzędzie do rozwiązywania kon-
fliktów” - kurs szkoleniowy dla liderów młodzie-
żowych, którego głównym tematem było zarzą-
dzanie konfliktem, badanie sposobów, w jaki spo-
sób interweniować w rozwiązywaniu konfliktów.

n „full monty” - wymiana młodzieży, która odbyła 
się w Specchii, malowniczej miejscowości poło-
żonej w południowej części regionu Apulia. Pro-
jekt zebrał 41 młodych ludzi, członków organi-
zacji młodzieżowych, z Bułgarii, Grecji, Włoch, 
Węgier, Rumunii, Hiszpanii, Malty i Polski.
Mnogość przedsięwzięć realizowanych z róż-

nymi partnerami zagranicznymi dowodzi, że dzi-
siejszy świat „nie ma granic”. Powiat Mikołowski, 
mimo ograniczonych środków finansowych, z po-
wodzeniem korzysta z dostępnych programów po-
mocowych z myślą o naszej społeczności lokalnej, 
w szczególności młodzieży, która jak mówi przysło-
wie jest „przyszłością narodu”.
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powiat mikołowski
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Dostawa gratis w ograniczonej strefie. Obsługujemy: Mikołów, Łaziska Górne, Wyry, Gostyń, Ornontowice, Orzesze, Zarzecze

mikoŁów, ul. PszczyŃska 6
lokal czynny: niedziela-czwartek 11.00-23.00, 
piątek-sobota 11.00-24.00

telefony: 669 80 70 80, 32 738 13 22; 
 facebook.com/telepizza.mikolow

28 kwietnia odbędą się uroczyste obchody 20-lecia współpracy Powiatu 
mikołowskiego z reńskim Powiatem neuss. Przyjedzie wielu znakomitych 
gości z Polski i niemiec. Przewidziano szereg atrakcji!

MIĘDZYNARODOwY POwIAT

AlekSAndRA ŁAtAś
Naczelnik Wydziału 
Promocji i Rozwoju 

Starostwa Powiatowego w Mikołowie

www.mikolowski.pl
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Pisaliśmy już na na-
szych łamach o Broni-
sławie Knapczyku, pre-

zesie związku Słowaków w Pol-
sce i mieszkańcu Mikołowa.  
Z jego inicjatywy w Szczyrku, 
odbędzie się piknik dla miesz-
kańców Mikołowa. Imprezę za-
planowano na trzeciego i czwar-
tego maja, na Skrzycznem  

w Szczyrku, w pobliżu wycią-
gu „Antoś”. Wśród wielu atrak-
cji, organizatorzy przygotowali, 
m.in., zawody w mini-skokach 
narciarskich, snow wal king, 
czyli godzinny marsz po śnie-
gu w Zbójnickiej Dolinie, wyjazd 
kolejką na szczyt Skrzycznego,  
a także ognisko z towarzysze-
niem orkiestry dętej. 

W Mińsku Mazowieckim roze-
grano Mistrzostwa Pol-
ski w Trójboju Siłowym 

Klasycznym. W zawodach wystar-
towało 220 zawodniczek  
i zawodników reprezentują-
cych 25 klubów z całej Polski. 
W tym gronie znaleźli się repre-
zentanci mikołowskiego MOSiR-u: 
Marzena Piter i Krzysztof Wierzbic-
ki. Reprezentanci Mikołowa potwierdzili, że w kraju nie mają so-
bie równych i po raz czwarty z rzędu obronili tytuły mistrzowskie, 
zdobywając złote medale w kategoriach wagowych, jak i zwycię-
żając w kategorii open. Zarówno Marzena, jak i Krzysztof wywal-
czyli nominacje na Mistrzostwa Świata, które za dwa miesiące 
odbędą się w Johannesburgu.  (Tapi)

Krystyna Świerkot, prezes Stowa-
rzyszenia Pomocna Dłoń Kry-
styn i Sympatyków, wygrała kon-

kurs o Śląską Nagrodę Obywatelską  
i wzięła udział w studyjnym wyjeździe 
do Brukseli.

Konkurs po raz drugi zorganizo-
wał europoseł Marek Migalski. Wzię-
ło w nim udział kilkanaście organizacji 

i stowarzyszeń, zajmujących się działal-
nością społeczną i charytatywną. Kon-
kurencja była duża, na miarę nagrody 

przewidzianej dla zwycięzców. Laure-
atów konkursu Marek Migalski zapro-
sił do Brukseli. Uczestnicy mieli okazję 
zwiedzić Antwerpię: zabytkowy Rynek - 
Grote Markt, Ratusz, Katedrę Najświęt-
szej Marii Panny z malowidłami Ruben-
sa i Fortecę Steen. Najwięcej czasu go-
ście spędzili w Brukseli, gdzie podczas 
wizyty w Parlamencie Europejskim mo-
gli zapoznać się ze szczegółami pracy 
instytucji unijnych. Goście europosła 
Migalskiego zobaczyli także wszystkie 
najważniejsze miejsca w Brukseli, m.in. 
Grote Markt, Mannekin Pis, czy Kate-
drę św. Michała. Ostatnim punktem wy-
jazdu było zwiedzanie Kolonii.

2 kwietnia obchodzony jest, jako 
światowy dzień wiedzy o auty-

zmie. w zespole szkół nr 2 specjalnych 
w mikołowie odbyło się spotkanie dla 
rodziców dzieci, dotkniętych tą choro-
bą. w mikołowskiej szkole, jako jednej 
z niewielu placówek oświatowych na 
śląsku, działa klasa dla 
dzieci autystycznych.

W Zespole Szkół nr 2 
Specjalnych w Mi-
kołowie od wrze-

śnia 2013 roku funkcjonu-
je klasa dla dzieci z auty-
zmem. Aktualnie uczy się 
w niej czwórka dzieci. Dzie-
ci autystyczne mają zdolność 
przyswajania wiedzy - tak jak 
inni ludzie - o ile znajdują się 
w odpowiednio przystosowa-
nym dla ich potrzeb środowisku. Uczniowie 
uczą się w specjalnej sali lekcyjnej, gdzie wy-
izolowane są stanowiska do nauki. Jest tu też 
kącik do wyciszenia się z panelami polisenso-
rycznymi, z tubą wodną, projektorem żelowym, 

huśtawką, miejscem do zabawy. Szkoła prowa-
dzi także zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, 
biofeedback, czy gimnastykę korekcyjną. 

W klasie uczy jeden nauczyciel. Podczas zajęć 
towarzyszy mu osoba zatrudniona na etacie po-

mocy. W mikołowskiej szkole 
dzieci mają szansę na postępy 
edukacyjne, terapeutyczne w 
zakresie komunikacji, kontak-
tów z rówieśnikami, nawiązy-
wania wzajemnych relacji. 

- Wyzwaniem dla nas sta-
ło się stworzenie im miejsca 
przyjaznego, wielofunkcyjne-
go, akceptującego każdą in-
dywidualność. Podążając za 
potrzebami naszych uczniów, 
wyruszyliśmy na poszukiwa-

nie jak najlepszych warunków ich edukacji. 
Dzięki nim nauczyliśmy się bardziej otwartego, 
elastycznego podejścia do kształcenia, do prze-
strzeni, a także do drugiego człowieka - mówi 
Tadeusz Śliwa, dyrektor placówki.  (bl)

w pierwszy weekend maja na skrzycznem rządzić będzie 
mikołów. mieszkańcy miasta spotkają się na tradycyjnym 
pikniku, organizowanym na polanie, koło wyciągu „antoś”.

Mikołowska niedziela w szczyrku

krystyny na salonach

Złote medale 
Marzeny i Krzysztofa

aby pomóc, musimy 
zrozumieć i zaakceptować

Krystyna Szaraniec, dyrektor Teatru 
Śląskiego, obchodziła benefis z okazji 
35 lecia pracy twórczej. Stowarzyszenie 
Pomocna Dłoń Krystyn wraz z zespo-
łem Krystynki zostało zaproszone na tę 
uroczystość i zaprezentowało na scenie 
Teatru Śląskiego trzy piosenki dedyko-
wane swojej imienniczce. Występ zo-

stał nagrodzony owacjami publiczności.
Gośćmi Krystyny Szaraniec były 

m.in. Krystyna Prońko, Krystyna Gi-
żowska, Grażyna Barszczewska i wieli 
innych znanych osobistości.

Nasze Krystyny godnie reprezen-
towały powiat mikołowski podczas tej 
gali.   (bl)

krystyna świerkot: Szczerze mówiąc nie liczyłam na 
zwycięstwo. Konkurencja była duża, a wymagane stawiane 
przez organizatorów bardzo wysokie. Nasze stowarzyszenie 
ciężko zapracowało na ten sukces. 

W teatrze śląskim
W Brukseli

Klasa przystosowana do zajęć z dziećmi autystycznymi
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Łaziska górne

Działki położone są w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Dolne, przy ulicy Kałuże (dawna Wierzysko) i 
stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzo-
na jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nie-
ruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną 9 MU 1, co oznacza teren jednorodzinnej zabudowy miesz-
kaniowo-usługowej.

Działki oddalone są około 3 km w linii prostej od centrum miasta Łaziska Górne, w bezpośredniej blisko-
ści granicy miasta Mikołowa. Ich lokalizację określa się jako bardzo dobrą, znajdują się w pewnym oddaleniu 
od centrum miasta, ale blisko centrum powiatu, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
rolnej. W pobliżu działek przebiega linia średniego napięcia 20 kV, która jednak nie tworzy kolizji zabudowy. 
Wszystkie nieruchomości gruntowe będące przedmiotem wykazu mają kształt regularny, zbliżony do prostokąt-
nego. Infrastruktura techniczna nie jest usytuowana w sąsiedztwie. Działki posiadają zapewniony dostęp do 
drogi publicznej.

13 marca 2014 roku Burmistrz Miasta Łaziska Górne wydał zarządzenie w sprawie obniżenia ceny wywo-
ławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ła-
ziskach Górnych przy ulicy Kałuże.  

ceny w drugim przetargu zostały obniżone o 25% do następujących kwot:

Podane ceny wywoławcze są cenami netto. do wylicytowanej kwoty dolicza się podatek Vat  
w wysokości 23%. 

Planowany termin drugiego przetargu - 8 maja 2014r.
bliższych informacji udziela wydział mienia komunalnego urzędu miejskiego w Łaziskach gór-

nych mieszczący się w budynku przy ulicy energetyków 5 w Łaziskach górnych, gdzie można zapo-
znać się z regulaminem przetargu. kontakt pod numerem telefonu 32 324 80 38 (37) w godzinach 
pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: mk@laziska.pl

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych wszystkim 
mieszkańcom powiatu mikołowskiego, 
a w sposób szczególny Łazisk Górnych 
życzymy, by upłynęły one 
w atmosferze wiary i nadziei. 

Niech ten czas, spędzony w gronie 
Rodziny i Bliskich, przyniesie 
Wszystkim Nam wiele spokoju, 
radości i optymizmu. burmistrz miasta Łaziska 

górne zaprasza do wzięcia 
udziału w iV edycji konkursu 
„Łaziski ogród 2014”. konkurs 
skierowany jest nie tylko do 
właścicieli bądź współwłaści-
cieli posesji położonych na 
terenie gminy Łaziska gór-
ne, ale również do użytkow-
ników ogrodów działkowych 
znajdujących się na terenie 
Łazisk górnych.

Celem konkursu jest po-
prawa dbałości o estety-
kę otoczenia, podniesie-

nie atrakcyjności terenów ziele-
ni oraz wyróżnienie osób, które 
szczególnie dbają o upiększenie 
ogrodów przydomowych oraz 
działkowych. Stan naszego oto-
czenia zależy nie tylko od du-
żych zakładów przemysłowych, 
ale przede wszystkim od posta-
wy nas samych. 

Zgłoszenia ogrodów przydo-
mowych lub ogrodów działko-
wych można dokonywać w Kan-
celarii Ogólnej Urzędu, Plac 
Ratuszowy 1 lub w Wydzia-
le Ochrony Środowiska do dnia 
25.04.2014r. (w tych miejscach 
znajdują się również Karty Zgło-
szenia udziału w konkursie), roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi 
25.06.2014r. Na laureatów kon-
kursu czekają cenne nagrody.

zgłoś ogrody do nagrody

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych informuje, że od 
1 kwietnia 2014 roku zmianie uległ harmonogram 
odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jed-
norodzinnej (zmiana nie dotyczy bloków i zabudo-
wy wielorodzinnej). W odróżnieniu od poprzednie-
go, nowy harmonogram został opracowany tak, aby 
w tym samym dniu były odbierane worki zawierające odpa-
dy segregowane (papier, szkło, tworzywa sztuczne).

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem, który 
rozpisany jest dla każdej ulicy i znajduje się na stronie 
internetowej: www.laziska.pl.

Nowy harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej

Atrakcyjne działki na sprzedaż

lp. numer 
dziaŁki Powierzchnia ceNa 

wywoŁawcza księga wieczysta

1. 612/40 1194 m2 84 177,00 zł KA1M/00007022/3
2. 621/40 1253 m2 88 336,50 zł KA1M/00007022/3
3. 622/40 1289 m2 95 708,25 zł KA1M/00007022/3

Burmistrz Miasta Łaziska Górne 
aleKsander wyra
Zastępca Burmistrza Miasta Łaziska Górne 
jan ratKa
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Łaziskach Górnych 
tadeusz Król
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daniel koszewski brązo-
wym medalistą mistrzostw 
Polski młodzików w sza-
chach! jakub woźniak wy-
grał turniej w ping-ponga!

Trzecie miejsce i brązowy 
medal Mistrzostw Polski w sza-
chach (w kat. do lat 10), to do-
tychczas największy sukces  
w sportowej karierze Daniela 
Koszewskiego. Turniej odbył się 
w Jastrzębiej Górze. Orzesza-
nin nie przegrał ani jednej par-
tii, pięć zremisował, w tym jed-
ną z aktualnym mistrzem Pol-

ski. W walce o miejsce na po-
dium, razem z Danielem rywa-
lizowało 66 najlepszych zawod-
ników z kraju w jego kategorii 
wiekowej.

Natomiast Jakub Woźniak  
z „Sokoła” zwyciężył w III Wo-
jewódzkim Turnieju Kwalifika-
cyjnym w kategorii „młodzik”, 
w tenisie stołowym. Jakub od 
sześciu lat z powodzeniem 
uprawia ping-pong, lecz po raz 
pierwszy udało mu się stanąć 
na najwyższym podium turnie-
ju kwalifikacyjnego.

na zamku w chudowie 
odbył się turniej tar-
czy i miecza, w którym 
wzięli udział zawodnicy 
pierwszej w kraju sek-
cji juniorskiej walk ry-
cerskich „niepokorni” 
z orzesza. 

Zawody rycerskie 
zorganizowano na 
potrzeby programu 

przygotowywanego przez 
japońską stację telewizyj-
ną TVQ, którego bohaterem jest Ar-
tur Bojdoł z Orzesza, najlepszy z junio-
rów. Ideą programu jest pokazanie nie-

typowych pasji młodych ludzi, które 
są ściśle związane z historią i kultu-
rą Polski.

W turnieju walczy-
ło ponad 20 zawodników,  
w dwóch kategoriach 
wiekowych; 7-10 i 11-
15 lat. Zwycięzcą tur-
nieju został Artur Bojdoł,  
i tym samym potwierdził 

swoją najwyższą lokatę  
w sekcji. Nagrody 

zawodn ikom 
wręczali bur-
mistrz An-
drzej Szafra-
niec, spon-
sorzy i współ-

organizatorzy 
imprezy.

W o r g a n i z o w a n e j 
w s p ó l n i e 
przez Mia-

sto Orzesze wraz z Re-
gionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-

nictwa XX akcji honoro-
wego oddawania krwi 
uczestniczyło 40 osób, 
z czego 22 mogły oddać 

krew. Łącznie zebrano 
ok. 10 litrów krwi.

w marcu, w urzędzie miej-
skim orzesze, rybnicki od-
dział zakładu ubezpieczeń 
społecznych przeprowadził 
akcję darmowego zakła-
dania kont na Platformie 
usług elektronicznych. 

Takie konto daje każde-
mu użytkownikowi peł-
ny obraz informacji na 

temat terminu odprowadza-
nych składek do ZUS, ich wy-
sokości, liczby dni na L4 i in-
nych danych, które posiada 
ZUS. Na bieżąco można śle-
dzić wpływ składek, które prze-
kazuje za nas do ZUS nasz pra-
codawca, a także przepływ skła-
dek z ZUS do OFE. Na naszym 

profilu, jako użytkownicy, od-
najdziemy informacje na temat 
zgłoszenia dzieci lub współmał-
żonka do ubezpieczenia zdro-
wotnego. Istnieje też możli-
wość samodzielnego wylicze-
nia hipotetycznej emerytury. 
Emeryci i renciści za pośred-
nictwem PUE mogą wydruko-
wać sobie PIT, a także wydruko-
wać decyzje emerytalne. Plat-
forma Usług Elektronicznych 
to bardzo wygodne narzędzie 
w kontaktach ZUS dla przed-
siębiorców. Za jej pośrednic-
twem można zgłaszać pracow-
ników do ubezpieczeń społecz-
nych, wprowadzać niezbędne 
dane, składać deklaracje, a na-
wet opłacać składki.

zus w sieci

polała się krew

Sukcesy młodych Orzeszan

W marcu odbyło się IV Dyktando  
o tytuł Mistrza Ortografii Miasta 
Orzesze. Dyktando zorganizo-

wano w Szkole Podstawowej nr 6 w Orze-
szu - Zawiści. Wzięli w nim udział nie tyl-
ko uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjalnych, lecz także dorośli mieszkańcy 

miasta. Celem tej imprezy było krzewienie 
i promowanie poprawnej polszczyzny, roz-
budzanie motywacji do pogłębiania wiedzy  
i umiejętności ortograficznych, podejmowa-
nia współzawodnictwa, integrowanie spo-
łeczności miejskiej oraz uczczenie pamię-
ci tragicznie zmarłej Krystyny Bochenek, 

pomysłodawczyni ogólnopolskiego dyktan-
da. Przypomnijmy, że niezwykle popularna 
i lubiana dziennikarka Radia Katowice oraz 
senator RP, zginęła w katastrofie smoleń-
skiej, w kwietniu 2010 roku. Tekst orzeskie-
go dyktanda dla dorosłych to tekst z Ogól-
nopolskiego Dyktanda z 2001 roku, które-
go autorem jest prof. Bogusław Dunaj. Gra-
tulujemy wszystkim laureatom oraz uczest-
nikom.

Od kwietnia do grudnia tego 
roku Stowarzyszenie 
Archeologów Tereno-

wych „Stater” poprowadzi badania 
archeologiczne na terenie Orzesza. 
Mieszkańcy miasta nie muszą się 
obawiać, ponieważ archeolodzy nie 
zamierzają zorganizować wykopalisk. 
Nikogo jednak nie powinien zdziwić wi-
dok 17-osobowej grupy naukowców, wydeptują-
cej pola w zachodniej części miasta. W ten spo-

sób członkowie „Statera” chcą znaleźć  
i zarejestrować zabytki archeologicz-

ne, zalegające na powierzchni orze-
skich gruntów. Badania te prowa-
dzone są w ramach projektu „Roz-
poznanie i inwentaryzacja dziedzic-

twa archeologicznego Płaskowyżu 
Rybnickiego”, realizowanego ze środków 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, za zgodą Śląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Katowicach.

archeolodzy w orzeszu

Pod koniec marca odby-
ły się eliminacje miejskie 
Turnieju Wiedzy Pożar-

niczej. 
W Gimnazjum nr 2 w Za-

wadzie do walki o zwycięstwo, 
a tym samym awans do zma-
gań na szczeblu powiatowym, 
przystąpiło 42 zawodniczek  
i zawodników, podzielonych na 
trzy kategorie: szkoły podsta-
wowe, gimnazjalne i ponad-
gimnazjalne.

Wiedzę z zakresu pożar-
nictwa oceniało jury w skła-
dzie: Jan Mach, prezes Zarzą-
du Miejskiego ZW OSP RP  
w Orzeszu, Joanna Kociubiń-
ska, sekretarz Zarządu oraz 
druhowie z OSP Jaśkowice: 
Marcin Palka i Bartosz Rodasik.

Uczniowie, którzy zaję-
li miejsca 1-3 w swoich kate-
goriach wiekowych, będą re-
prezentować miasto Orzesze  
w turnieju powiatowym.

Mistrzowie ortografii

szkoły podstawowe: I miejsce - Piotr 
Mendel (SP2 Orzesze); II miejsce - Dominik 
Sabiniok (SP2 Orzesze); III miejsce - Klau-
dia Wolnik (SP6 Orzesze - Zawiść).

gimnazja: I miejsce - Natalia Pietrowska 
(G3 Orzesze - Gardawice); II miejsce - Domi-
nika Banasik (G3 Orzesze - Gardawice); III 
miejsce - Monika Skrzypczyk (G1 Orzesze).

dorośli: I miejsce - Anna Makselon (Orze-
sze); II miejsce - Aldona Kania (Orzesze); 
III miejsce - Kornelia Ignacy (Orzesze - Za-
wiść).

turniej wiedzy pożarniczej

młodymi rycerzami z orzesza zainteresowała się japońska telewizja

Turniej Tarczy i Miecza

życzą:
andrzej szafraniec 

Burmistrz Orzesza
jan Mach 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Orzeszu

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, 
nadziei i miłości
oraz wiosennego 
nastroju i optymizmu
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wyry /gminawyry
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia 
i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku 
„Gmina Wyry dobre miejsce do zamieszkania”

Gmina Wyry uzyskała dofinansowanie 
z Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
na realizację projektu pn. „Plan gospodar-
ki niskoemisyjnej w Gminie Wyry”. Przed-
sięwzięcie ma na celu opracowanie doku-
mentu planistycznego, będącego podstawą 

do realizacji projektów przyczyniających 
się do poprawy środowiska naturalnego w 
Gminie Wyry m.in. poprzez redukcję emi-
sji gazów cieplarnianych. Kwota zaplano-
wana na to zadanie we wniosku o dofinan-
sowanie to 102 000,00 zł, w tym wartość 
dofinansowania to 86 700,00 zł.

z okazji 10 - tej rocznicy PrzystąPienia Polski do unii euroPejskiej 
10 maja 2014 r., na obiekcie sPortowo - rekreacyjnym 

im. braci góralczyków w wyrach odbędzie się Piknik euroPejski.

Program Pikniku euroPejskiego:
godz. 15.00

rozpoczęcie Pikniku
godz. 15.10 - 18.00

turniej piłkarski miast i gmin w ramach Piłkarskiej ligi mistrzów gminy wyry
godz. 18.00

wręczenie nagród zwycięzcom turnieju przez posła 
do Parlamentu europejskiego, byłego premiera rP 

Pana prof. dr hab. jerzego buzka oraz wójta gminy wyry Panią barbarę Prasoł
godz. 18.15

uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy przez wójta gminy medesano 
z włoch - Pana roberto bianchi oraz wójta gminy wyry - Panią barbarę Prasoł

godz. 18.30
wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy o unii europejskiej 

i projektach zrealizowanych przez gminę wyry
godz. 19.00 - 20.00

europejskie przeboje

W trakcie trwania Pikniku będzie miał miejsce Festiwal Produktów Lokalnych (m.in. sery, 
wędliny, rękodzieło), zaprezentowane zostaną lokalne stowarzyszenia i grupy (m.in. Stowa-
rzyszenie Sztuk i Sportów Walki „Wojownik”, chór „Zorza”). Przewidziane zostały atrakcje dla 
dzieci: malowanie twarzy, zamki dmuchane, mini gry i zabawy.

wstęp wolny!
Osoby zamieszkałe w Gminie Wyry, chętne do zaprezentowania swoich wyrobów (spożyw-

czych, rękodzieła, itp.) podczas Pikniku Europejskiego, prosimy o zgłaszanie się w Urzędzie 
Gminy Wyry (I piętro, pokój nr 7), telefonicznie pod nr (32) 325 68 32 lub mailowo na adres 
fundusze@wyry.pl do dnia 30.04.2014 r.

nikt dziś nie wyobraża sobie życia spo-
łecznego bez pomocy i zaangażowania 
stowarzyszeń, fundacji, klubów czy związ-
ków. to dzięki nim i zaangażowaniu ludzi, 
w nich działających sprawnie funkcjonują 
te najtrudniejsze do zagospodarowania 
przez gminę aspekty życia. roztaczają 
opiekę nad osobami niepełnosprawnymi 
i prowadzą ich rehabilitację, pomagają 
w przezwyciężać uzależnienia, organizują 
czas wolny dzieci i młodzieży, a także 
pomagają osobom zmagającym się z tzw. 
chorobami cywilizacyjnym.

W minionym roku Gmina Wyry przy-
znała organizacjom pozarządo-
wym łącznie 82  150,00 zł, w tym 

73  150,00 zł w ramach otwartych konkursów 
ofert oraz 9 000,00 w formie małych grantów.

Wspierane były zadania w zakresie: ochro-
ny i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależ-
nieniom i patologiom społecznym, wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
propagowania turystyki i krajoznawstwa.

dotacje Przyznane zostaŁy 
nastęPującym stowarzyszeniom  
i organizacjom Pozarządowym:

1) Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Wal-
ki „Wojownik” - 10 000,00 zł, na zadanie 
„SZTUKI WALKI - KULTURA FIZYCZ-
NA DZIECI I MŁODZIEŻY”,

2) Stowarzyszenie Klub Sportowy „Fortuna” 
Wyry - 50  000,00 zł, na zadanie „UPO-
WSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZ-
NEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁO-
DZIEŻY SZKOLNEJ ”,

3) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mi-
kołowie - 8 000,00 zł, na zadanie: „DOWÓZ 
UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Z MIEJSCOWOŚCI WYRY I GOSTYŃ DO 
OŚRODKA REHABILITACYJNO - EDU-
KACYJNO - WYCHOWAWCZEGO ZNAJ-
DUJĄCEGO SIĘ W WYRACH, UMOŻ-
LIWIAJĄCEGO IM REALIZACJĘ OBO-
WIĄZKU SZKOLNEGO”,

4) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „PO-
WRÓT” w Mikołowie - 1 300,00 zł, na za-

danie „ORGANIZOWANIE I PROWA-
DZENIE DZIAŁALNOŚCI PSYCHOSPO-
ŁECZNEJ, PSYCHOEDUKACYJNEJ, RE-
HABILITACYJNEJ, PROZDROWOTNEJ 
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD AL-
KOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSY-
CHOAKTYWNYCH, ORAZ UDZIELANIE 
POMOCY OSOBOM WSPÓŁUZALEŻ-
NIONYM, W TYM WSPARCIA PRZED 
PRZEMOCĄ DOMOWĄ”,

5) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „PO-
WRÓT” w Mikołowie - 1  350,00 zł, na 
zadanie „XIV PONADREGIONALNA 
EDYCJA POWIATOWEJ MŁODZIEŻO-
WEJ SZKOŁY LIDERÓW MŁODZIE-
ŻOWYCH ANIMATORÓW PROGRA-
MÓW PROFILAKTYCZNYCH W MIKO-
ŁOWIE”,

6) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „PO-
WRÓT” w Mikołowie - 1 000,00 zł, na za-
danie „XVII PONADREGIONALNE MI-
KOŁOWSKIE SEMINARIUM TRZEŹ-
WOŚCIOWE NA TEMAT: ZACHOWA-
NIA RYZYKOWNE I RYZYKANCKIE W 
TYM MŁODYCH KIEROWCÓW W RU-
CHU DROGOWYM ORAZ IM PRZE-
CIWDZIAŁANIE”,

7) Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psy-
chospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA”  

w Mikołowie - 1 500,00 zł, „PROWADZE-
NIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ 
DLA OSÓB ZAGROŻONYCH NARKO-
MANIĄ ORAZ UZALEŻNIONYCH OD 
INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYW-
NYCH ORAZ OSÓB DOZNAJĄCYCH 
PRZEMOCY W RODZINIE I OSÓB 
STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ”,

8) Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków 
w Mikołowie - 1  500,00 zł, na zadanie 
„PROWADZENIE PUBLICZNEJ EDU-
KACJI PROFILAKTYCZNEJ DLA SPO-
ŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE 
CHORÓB CUKRZYCY”,

9) Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Miko-
łowskiego w Mikołowie - 1 000,00 zł, na 
zadanie „PRZEZ SPRAWNOŚĆ DO AK-
TYWNOŚCI”,

10) Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 
Koło w Mikołowie - 1 500,00 zł, na zada-
nie „DALEKI ŚWIAT NA WYCIĄGNIĘ-
CIE RĘKI”,

11) Stowarzyszeniem Podróżników „TRAMP” - 
4 000,00 zł, na zadanie „BLIŻEJ EURO-
PY”,

12) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Białe Misie” - 1 000,00 zł, na 
zadanie „ZORGANIZOWANIE XX WIE-
CZORU ADWENTOWEGO”.

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, 
smacznego jajka, mokrego dyngusa, 
a także odpoczynku w rodzinnym gronie

życzą:
barbara prasoł, Wójt Gminy Wyry

andrzej wyroba, Przewodniczący Rady Gminy Wyry

Gmina wyry, a organizacje pozarządowe w 2013 roku
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w roku szkolnym 2014/2015 proponu-
jemy absolwentom szkoły podstawo-
wej kształcenie w klasach: językowej 
i ogólnych.

Klasa językowa o rozszerzonym za-
kresie języka angielskiego:

l 6 godzin języka angielskiego w tygodniu, 
l nowatorskie metody nauczania języka ob-

cego, 
l zajęcia w multimedialnej pracowni języ-

kowej z wykorzystaniem tablicy interak-
tywnej,

l warsztaty językowe, 
l tygodniowe warsztaty językowe w krajach 

anglojęzycznych, 
l doświadczona kadra pedagogiczna.

Atuty naszego Gimnazjum:
l pracujemy metodami oceniania kształtu-

jącego,
l zajęcia artystyczne odbywają się w ma-

łych grupach, w blokach tematycznych:
- teatr,
- taniec nowoczesny,
- chór,
- grafika komputerowa,
- plastyka,
l posiadamy bogate zaplecze sportowe:
- klimatyzowaną salę gimnastyczną, 
- ściankę wspinaczkową, 
- boisko tartanowe, 
- siłownię,
l pracownie przedmiotowe wyposażone są 

w nowoczesny sprzęt multimedialny,
l prowadzimy dziennik elektroniczny,

l wspieramy zainteresowania uczniów,
l oferujemy wsparcie psychologa i pedagoga,
l proponujemy naszym uczniom treningi 

metodą EEG - BIOFEEDBACK (poprawa 
koncentracji, usprawnienie pracy mózgu, 
relaksacja, niwelacja stresu),
l umożliwiamy wyjazdowe warsztaty edu-

kacyjne przed egzaminem gimnazjalnym,
l cyklicznie organizujemy wyjazdy na Tar-

gi Książki w Krakowie, do kina, teatru, na 
narty i łyżwy itp.,
l organizujemy wycieczki edukacyjne np. zaję-

cia w Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz tu-
rystyczno - krajoznawcze np. rajdy górskie.

zapraszamy 10 maja na Piknik rodzinny 
połączony z dniem otwartym szkoły.
Więcej szczegółów na www.ornontowice.edu.pl

wybierz dobrą szkołę!

Do k o ń c a 
kwietnia 
m o ż n a 

zgłaszać kandydatów 
do statuetek „Or-
nontowickie Bzy”. 
Kandydatów do 
wyróżnień zgła-
szać mogą: 
Rada Gmi-
ny i jej komi-
sje, Wójt Gmi-
ny, organiza-
cje społeczne 
i stowarzysze-
nia, Rada Para-
fialna, instytucje 
i zakłady pracy, 
a także miesz-
kańcy Or-
nontowic we 
w n i o s k u 
popartym 
podpisami 
co najmniej 
10 osób posiada-

jących czynne prawo wybor-
cze do rady gminy.

Nagrody otrzymają 
osoby i instytucje mają-

ce szczególny wpływ 
na gminę. Do wnio-
sku należy dołączyć 

pełną charakte-
rystykę propo-
nowanej do wy-

różnienia osoby 
fizycznej, osoby 

prawnej, instytucji 
lub przedsiębiorcy.
Wniosek o przy-

znanie statuetki 
„Ornontowickie Bzy” 

można otrzymać 
w Biurze Ob-

sługi Stron 
U r z ę d u 
Gminy lub 

p o b r a ć 
ze stro-
ny: 

14 marca 2014 r.  
w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Or-

nontowicach odbyło się spotka-
nie z podróżnikiem Romanem 
Pankiewiczem, autorem książ-
ki „Matuszka Rosija - pierwszy 
Żywioł”.

Autor przebywał w Rosji w la-
tach 1990-1992 (był to wów-
czas czas rozpadu Związku Ra-

dzieckiego) oraz w lipcu ubie-
głego roku. Na spotkaniu poka-
zywał zdjęcia i opowiadał o ży-
ciu codziennym w Rosji, niejed-
nokrotnie przedstawiając zda-
rzenia nieprawdopodobne, cie-
kawe i humorystyczne.

Ciekawych zapraszamy do 
lektury. Książkę „Matuszka Ro-
sija - pierwszy Żywioł” można 
wypożyczyć w bibliotece.

w tym roku odbył się już 
iV wieczór kabaretowy or-
ganizowany przez arterię 
centrum kultury i Promocji 
w ornontowicach. 

Niepohamowane wybu-
chy śmiechu oraz sala 
wypełniona po brzegi w 

niedzielne popołudnie to efekt 
przybycia do Ornontowic Kaba-
retu Łowcy. B. Grupę tę tworzy 
6 chłopaków: Bartosz Góra, Bar-
tosz Gajda, Sławomir Szczęch, 
Paweł Pindur, Maciej Szczęch 
oraz Mariusz Kałamaga.

Na polskiej scenie kabare-
towej zajmują wyjątkowe miej-

sce, najprawdopodobniej za-
wdzięczając to swojemu nieco-
dziennemu stylowi bycia, ale 
również indywidualnym swe-
terkom, które świetnie do nich 
pasują. Każdy, kto choć raz wi-
dział ich na scenie wie, że nie 
można ich upchnąć w jakieś 
standardy, ramy czy schema-
ty. Ich skecze nie dotyczą sytu-
acji politycznej w naszym kra-
ju, wręcz przeciwnie odnoszą 
się m.in. do wspaniałych lat 
dziecięcych czy młodzieńczych. 

Dziękujemy widzom za przy-
bycie i już dziś zapraszamy na 
kolejny Wieczór Kabaretowy do 
Ornontowic!

Łowcy.b. przy pełnej sali

roman pankiewicz 
opowiedział o rosji

zgłoś kandydata do 
„ornontowickich bzów”

gimnazjum im. noblistów Polskich w ornontowicach

www.ornontowice.pl.

Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, spokojnych i radosnych 

Świąt Wielkanocnych 

KaziMierz adaMczyK
Wójt Gminy Ornontowice

tadeusz zienteK
Przewodniczący Rady Gminy

składają
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samorząd

AnkIetA

1. Co jest wyznacznikiem mia-
sta atrakcyjnego do zamieszka-
nia? Można zaznaczyć maksy-
malnie trzy obszary.
¨ Miejsce pracy w miejscu za-
mieszkania bądź w okolicznych 
miejscowościach.
¨ Oferta spędzania wolnego czasu 
(sport, rekreacja, kultura, gastrono-
mia itp.).
¨ Udogodnienia dla osób chcących 
wybudować dom lub zakupić miesz-
kanie.
¨ Cisza, spokój, możliwość odpo-
czynku (bliskość natury, lasy).
¨ Położenie przy większych ośrod-
kach miejskich.
¨ Dobre połączenie komunikacyj-
ne z innymi miastami.

¨ Inne (jakie?) .............................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

2. Jak Pani/Pan ocenia dostęp-
ność sieci handlowo-usługowej 
w Mikołowie:
¨ bardzo dobrze
¨ dobrze
¨ dostatecznie
¨ niedostatecznie
¨ nie mam zdania

3. Według Pani/Pana znalezie-
nie pracy na terenie Mikołowa 
jest:
¨ bardzo łatwe
¨ łatwe
¨ trudne
¨ bardzo trudne
¨ nie mam zdania

4. Proszę ocenić w skali 1-5 sfe-
ry życia publicznego w Mikoło-
wie (ocena najniższa - 1, ocena 
najwyższa - 5).

Bezpieczeństwo publiczne  ..........

Kultura i rozrywka  ..........

Sport i rekreacja  ..........

Szkolnictwo  ..........

Ochrona zdrowia  ..........

Transport i łączność  ..........
Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska  ..........

Gospodarka mieszkaniowa  ..........

5. Jak Pani/Pan ocenia swój 
wpływ na sprawy lokalne i decy-
zje władz samorządowych.
¨ bardzo dobrze
¨ dobrze
¨ dostatecznie
¨ niedostatecznie
¨ nie mam zdania

6. Jak Pani/Pan ocenia skutecz-
ność rozwiązywania problemów 
społeczno-gospodarczych w Mi-
kołowie:
¨ bardzo dobrze
¨ dobrze
¨ dostatecznie
¨ niedostatecznie
¨ nie mam zdania

7. Jak Pani/Pan ocenia działa-
nia miasta na rzecz życia kultu-
ralnego?
¨ bardzo dobrze
¨ dobrze
¨ dostatecznie
¨ niedostatecznie
¨ nie mam zdania

8. Jak ocenia Pani/Pan politykę 
promocyjną miasta?
¨ bardzo dobrze
¨ dobrze
¨ dostatecznie
¨ niedostatecznie
¨ nie mam zdania

9. Działania inwestycyjne po-
dejmowane przez miasto są 
Pani/Pana zadaniem prowadzo-
ne:
¨ bardzo dobrze
¨ dobrze
¨ dostatecznie
¨ niedostatecznie
¨ nie mam zdania

10. Czy miasto jest przyjazne 
dla osób niepełnosprawnych 
(np.  likwidacja barier archi-
tektonicznych). Proszę ocenić  
w skali 1-5 (ocena najniższa - 1, 
ocena najwyższa - 5). 

1 ¨  2 ¨  3 ¨  4 ¨  5 ¨

11. Jak Pani/Pan ocenia sto-
pień atrakcyjności Mikołowa 
dla inwestorów i przedsiębior-
ców:
¨ bardzo dobrze
¨ dobrze
¨ dostatecznie
¨ niedostatecznie
¨ nie mam zdania

12. Jak Pani/Pan ocenia jakość 
edukacji i kształcenia na tere-
nie miasta:
¨ bardzo dobrze
¨ dobrze
¨ dostatecznie
¨ niedostatecznie
¨ nie mam zdania

13. Jak Pani/Pan ocenia stan 
bezpieczeństwa na terenie mia-
sta:
¨ bardzo dobrze
¨ dobrze
¨ dostatecznie
¨ niedostatecznie
¨ nie mam zdania

14. Jak Pani/Pan ocenia czy-
stość na terenie miasta:
¨ bardzo dobrze
¨ dobrze
¨ dostatecznie

¨ niedostatecznie
¨ nie mam zdania

15. Proszę wymienić najistot-
niejsze problemy w Mikołowie. 
Wymień trzy problemy.

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

…………………...............................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

........................................................

........................................................

MetRYkA

1. Płeć:
¨ kobieta ¨ mężczyzna

2. Wiek:
¨ 15 - 20 lat
¨ 21 - 30 lat
¨ 31 - 40 lat 
¨ 41 - 50 lat
¨ 51 - 60 lat
¨ 61 lat i powyżej

3. Wykształcenie:
¨ podstawowe
¨ zawodowe
¨ średnie
¨ wyższe

4. Miejsce zatrudnienia:
¨ instytucja publiczna (rządowa 
lub samorządowa)
¨ przedsiębiorstwo prywatne (jako 
pracownik)
¨ własna działalność gospodarcza
¨ rolnik
¨ emeryt/rencista 
¨ uczeń/student
¨ osoba bezrobotna

¨ inne (jakie?) ……………………..

.........................................................

.........................................................

.........................................................

5. Stan cywilny:
¨ panna/kawaler 
¨ zamężna/żonaty
¨ rozwiedziona/rozwiedziony
¨ wdowa/wdowiec

6. Liczba dzieci:
¨ nie posiadam
¨ jedno
¨ dwoje
¨ twoje
¨ czworo
¨ pięcioro i więcej

7. Liczba osób składająca się na 
Pani/Pana gospodarstwo domowe:
¨ jedna
¨ dwie
¨ trzy
¨ cztery
¨ pięć
¨ sześć i powyżej

8. Dzielnica zamieszkania:
¨ Centrum
¨ Gniotek
¨ Reta
¨ Kamionka
¨ Paniowy
¨ Śmiłowice
¨ Borowa Wieś
¨ Mokre
¨ Bujaków

Stowarzyszenie Rozwo-
ju i Promocji Ziemi 
Mikołowskiej przygo-
towuje diagnozę spo-

łeczno-ekonomiczną Mikoło-
wa. Do współpracy przy jej opra-
cowaniu zaproszono socjolo-
gów, ekonomistów, przedsię-
biorców oraz członków organi-
zacji pozarządowych, działają-
cych na terenie powiatu miko-
łowskiego. Stowarzyszenie za-
prasza do współpracy przy two-
rzeniu tego dokumentów także 
mieszkańców miasta. Przygoto-

wana została ankieta, adresowa-
na do mikołowian. Mogą w niej 
wyrazić opinię na temat jakości 
życia oraz ocenić skuteczność 
władz miasta. Na prośbę Stowa-
rzyszenia, publikujemy na na-
szych łamach znaczną część an-
kiety, dokument zostanie także 
zamieszczony na stronie inter-
netowej www.naszagazeta.info. 
Oczywiście, ankieta jest anoni-
mowa, ale dla respondentów, 
którzy zdecydują się na ujaw-
nienie nazwiska, Stowarzysze-
nie przygotowało cenną na-

grodę - limitowany, kolek-
cjonerski zestaw znaczków, 
wyemitowany przez Pocztę 
Polską z okazji kanonizacji 
Jana Pawła II. Mamy do rozlo-
sowania pięć kompletów znacz-
ków. Wypełnione ankiety można 
nadesłać pocztą na adres: Ry-
nek 18, 43-190 Mikołów, z dopi-
skiem „Nasza Gazeta”, przesłać 
drogą elektroniczną na adres: 
redakcja@naszagzeta.info, lub 
osobiście przynieść do redakcji. 
Na ankiety czekamy do końca 
kwietnia.  (red)

adam lewandowski, prezes stowarzyszenia rozwoju i Promocji 
ziemi mikołowskiej: Zakładając Stowarzyszenie nie spodziewałem się, że na-
sza oferta trafi na tak podatny grunt, także wśród osób aktywnych, zaangażowa-
nych  społecznie, rozpoznawalnych dzięki swojej działalności publicznej. O Bog-
danie Tkoczu słyszałem, zanim narodził się pomysł powołania naszego Stowa-
rzyszenia. Zawsze podziwiałem jego skuteczność, jako związkowca oraz pasję,  
z jaką propaguje wiedzę o zdrowym stylu życia. Perspektywa współpracy w sa-
morządzie z Bogdanem Tkoczem to dla mnie zaszczyt i duże wyzwanie, ponie-
waż wysoko stawia on poprzeczką sobie i współpracownikom. Ważne jest, że  
z naszym Stowarzyszeniem chcą iść do wyborów także mieszkańcy, którzy nie 
angażowali się dotychczas w życie publiczne. To przede wszystkim dla nich adre-
sowana jest nasza ankieta. Apeluję o wzięcie w niej udziału, bo zanim zaczniemy 
coś zmieniać w naszym mieście, musimy najpierw zdiagnozować najważniejsze 
problemy, a nie da się tego zrobić bez Państwa udziału i pomocy.

Oceń miasto
wypełnij ankietę
i wygraj znaczki!
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- Osoby decydujące się 
na start w wyborach sa-
morządowych, zazwyczaj 
chcą coś zmienić, napra-
wić, zaproponować miesz-
kańcom nowe pomysły. Co 
i kto - pańskim zdaniem - 
źle działa w samorządzie 
powiatu mikołowskiego?

- Nie chcę nikogo krytyko-
wać i oceniać, bo świadectwo 
za mijającą kadencję wysta-
wią w listopadzie sami wybor-
cy. Mogę jedynie mówić o sy-
tuacjach, kiedy samorządow-
com zabrakło konsekwen-
cji i determinacji. Konkret-
nie mam na myśli obronę ist-
niejących i tworzenie nowych 
miejsc pracy. 

- Obrona kopalni „Bole-
sław Śmiały” przed połą-
czeniem z „Ziemowitem” 
jest dowodem na coś inne-
go. To dzięki interwencji 
samorządowców, zarząd 
Kompanii Węglowej odstą-
pił od swoich planów.

- Zgadza się. W przypad-
ku „Bolesława Śmiałego” sa-
morządowcy stanęli na wyso-
kości zadania pokazując, że 
nawet szefowie wielkich firm  
i stojący za nimi politycy mu-
szą się liczyć ze zdaniem miej-
scowych gospodarzy. Szkoda, 
że takiej determinacji zabra-
kło przy obronie pracowników 
Huty Łaziska. Teraz mamy 
kolejny problem. Elektrow-
nia Łaziska stopniowo traci na 
znaczeniu. Nie chcę być złym 
prorokiem, ale jeżeli ten za-
kład zostanie zamknięty, po-
wiat mikołowski stanie przed 
bardzo poważnymi problema-
mi społecznymi i gospodar-
czymi.

- Elektrownia pracuje.
- Jeszcze pracuje. Proszę 

jednak pamiętać, że w ubie-
głym roku, zwolniono z pracy 
w Elektrowni ponad 400 osób. 
W firmie perspektywicznej  
i rozwojowej przyjmuje się lu-
dzi, a nie redukuje etaty. Ale to 
nie jest jedyny niepokojący sy-

gnał płynący z Elektrowni Ła-
ziska. Niedawno koncern Tau-
ron podpisał umowę na utrzy-
mywanie trzech bloków ener-
getycznych w ramach tak zwa-
nej zimnej rezerwy. Wybrano 
dwa bloki w Elektrowni Sier-
sza i jeden w Stalowej Woli.

- Co to jest zimna rezer-
wa?

- W wyniku jakichś nie-
przewidzianych, kryzysowych 
i awaryjnych wydarzeń, kraj 
może zostać pozbawiony prą-
du. Aby uniknąć takiej sytu-
acji, część bloków energetycz-
nych utrzymuje się w stanie 
gotowości „bojowej”. Uprasz-
czając to dosyć skomplikowa-
ne zagadnienie - kiedy dzieje 
się coś złego z systemem do-
staw prądu w kraju, włącza się 
zimna rezerwa energetyczna. 
Dla Tauronu to jest dobry in-
teres, ponieważ państwo płaci 
za utrzymanie bloków w sta-
nie gotowości. Niestety, Elek-
trownia Łaziska została pomi-
nięta w tym projekcie. 

- Co mieli zrobić w tej sy-
tuacji samorządowcy z na-
szego powiatu?

- Już raz, w przypadku „Bo-
lesława Śmiałego”, pokazali że 
potrafią być skuteczni. Mogli, 
razem z politykami z nasze-
go regionu i związkowcami, 
podjąć próbę zbudowania lob-
by, które broniłoby interesów 
Elektrowni Łaziska. A pro-
szę mi wierzyć, że utrzyma-
nie tego zakładu leży nie tyl-
ko w interesie jego pracowni-
ków, ale całego powiatu miko-
łowskiego.

- Wspomniał Pan wcze-
śniej także o potrzebie 
większej aktywności sa-
morządowców w tworze-
niu nowych miejsc pracy. 

- Samorząd ma takie moż-
liwości. Z racji działalno-
ści w Stowarzyszeniu Żywie-
nia Optymalnego, odwiedzam 
sporo miejsc w Polsce. Spoty-
kam się z ludźmi, podpatru-

ję dobre rozwiązania. W wie-
lu miejscowościach powsta-
ją, z inicjatywy i przy wsparciu 
samorządów, lokalne grupy 
działania. Ich zadaniem jest, 
m.in., promowanie lokalnych 

produktów i usług. Wokół tego 
budowane są miejscowe mar-
ki. Tworzy się lokalny biznes, 
powstają firmy, powstają miej-
sca pracy.

- Proszę o jakiś konkret-
ny przykład.

- Modelowym przykładem 
może być grupa lokalnego 
działania „Na śliwkowym szla-
ku”. Stworzyło ją siedem gmin 
z województwa małopolskiego: 
Czchów, Gnojnik, Iwkowa, Ło-

sosina Dolna, Gródek, Lipni-
ca Dolna, Laskowa. Z tego co 
wiem, do grupy należy już po-
nad 100 członków, w tym po-
łowę stanowią przedsiębior-
cy, a liczba podmiotów zwią-
zanych z organizacjami sa-
morządowymi i pozarządo-

wymi przekroczyła 30. Gru-
pa zajmuje się promocją swo-
jego sztandarowego produktu, 
czyli smacznej i zdrowej pol-
skiej śliwki. Ale to jest pretekst 
do szerszej działalności. Gru-

pa zajmuje się agroturystyką, 
produkcją zdrowej żywności, 
pozyskuje środki unijne, or-
ganizuje warsztaty i szkolenia. 
Śliwkowy szlak daje miejsca 
pracy i buduje lokalną markę, 
ale to samorządy dały sygnał 
do działania. 

- Powiat mikołowski nie 
ma marki?

- Powiat mikołowski ma do-
skonałe warunki ku temu, aby 
taką markę stworzyć. Myślę, 
że nasz największy potencjał 
tkwi w walorach przyrodni-
czych i w zdrowym, ekologicz-
nym rolnictwie. Praca rolni-
ków jest w Polsce niedocenia-
na, choć ekologiczna żywność 
jest jednym z najbardziej pożą-
danych produktów na europej-
skich i światowych rynkach. 
Skoro śliwkowy szlak skutecz-
nie i z pożytkiem dla miesz-
kańców buduje markę części 
małopolski, idźmy tym śladem. 

- Stwórzmy szlak orze-
chowy, w nawiązaniu do 
Orzesza.

- Dlaczego nie? Im więcej 
pomysłów, tym lepiej. Najważ-
niejsze, aby słowa przekuwać 
w czyny. Zakładajmy lokalne 
grupy działania i…działajmy. 

Rozmawiał: Jerzy Filar
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na naszych łamach prezentujemy osoby znane z działalności publicznej, które swoją społeczną 
energię zamierzają wykorzystać do pracy w samorządzie. dwa miesiące temu pisaliśmy  
o henryku czichu, liderze zespołu universe i założycielu fundacji nowa mowa, zajmującej się 
terapią osób mających z problemem z jąkaniem. Przed miesiącem prezentowaliśmy sylwetkę 
krystyny świerkot, prezeski stowarzyszenia Pomocna dłoń krystyn i sympatyków, organizatorki 
wielu akcji charytatywnych, adresowanych do osób starszych, samotnych oraz chorych dzieci. 
w tym numerze gazety rozmawiamy z bogdanem tkoczem, prezesem 
ogólnopolskiego stowarzyszenia optymalnych, propagującego zdrowy styl życia 
oraz przewodniczącym nszz „solidarność” w spółce tauron wytwarzanie serwis. 
henryk czich, krystyna świerkot i bogdan tkocz wystartują do wyborów z listy 
stowarzyszenia rozwoju i Promocji ziemi mikołowskiej.

Zacznijmy działać!
W wielu miejscowościach powstają, z inicjatywy 
i przy wsparciu samorządów, lokalne grupy 
działania. Ich zadaniem jest, m.in., promowanie 
lokalnych produktów i usług. Wokół tego budowane 
są miejscowe marki. Tworzy się lokalny biznes, 
powstają firmy, powstają miejsca pracy. Dlaczego 
powiat mikołowski nie miałby pójść tym śladem?
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Palmowa niedziela

Zwyczaje i obrzędy wielkanocne roz-
poczynają się od Palmowej Niedzieli. 
Według Ewangelistów, Chrystus wje-
chał do Jerozolimy na pięć dni przed 
ukrzyżowaniem. Opisując ten wjazd św. 
Jan wspomina, że zgromadzony tam lud 
witał go palmowymi gałązkami. Stąd też 
zapewne i nazwa - Palmowa Niedziela 
i zwyczaje święcenia palmy. Ponieważ 
palmie przypisywano właściwości lecz-
nice i czarodziejskie, w minionych cza-
sach po powrocie z kościoła, dla zdrowia 
chłostano się poświęconymi palma-
mi. Dziś w wielu regionach zwycza-
je robienia palmy urosły do ran-
gi sztuki, a wiele z takich palm, 
to prawdziwe arcydzieła. Na-
tomiast powszechnym oby-
czajem jest święcenie wią-
zanek palmowych, które po-
tem zatyka się za obrazem 
lub wiesza na ścianie i trzy-
ma do następnej Palmowej 
Niedzieli.

wielki tydzieŃ

W naszej kulturze Wielki Tydzień 
jest czasem przygotowania i oczekiwa-
nia Niedzieli Zmartwychwstania. Daw-
niej w ciągu całego Wielkiego Tygo-
dnia powszechnie uczestniczono w na-
bożeństwach upamiętniających wjazd 
Chrystusa do Jerozolimy, zapowiadają-
cy Jego mękę, śmierć i zmartwychwsta-
nie, a ludowe wróżby wielkotygodnio-
we przepowiadały pogodę na cały rok. 
I tak: Wielka Środa, to wiosna, Wiel-
ki Czwartek - lato, Wielki Piątek wró-
żył pogodę na żniwa i wykopki, a Wiel-
ka Sobota była odnośnikiem do pogody 
w zimie. Dziś Wielki Tydzień to w więk-

szości czas przedświątecznych porząd-
ków i przygotowań do Świąt.

wielki PoniedziaŁek, 
wielki wtorek  
i wielka środa

 Jest to nadal okres żałoby oraz za-
dumy nad śmiercią i zmartwychwsta-
niem Jezusa. Dopiero Wielka Środa jest 
dniem, w którym chrześcijanie obchodzą 
pamiątkę sprzedania Jezusa Chrystusa 

faryzeuszom przez Judasza za 30 srebr-
ników. W tę środę gospodarze wychodzi-
li z poświęconą w poprzednim roku wodą 
święcić pola, aby dobrze rodziły. Jak pi-
sze ks. Jędrzej Kitowicz - za grzechy na-
sze był od Judasza wtenczas zaprzeda-
ny... Polacy w ten dzień mięsa nie jadali... 

wielki czwartek

Wielki czwartek nazywany też Cier-
niowym, do dziś jest pamiątką ustano-

wienia przez Chrystusa sakramentów 
Kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostat-
niej Wieczerzy. Wieczorem w kościo-
łach odprawiana jest „Msza Wieczerzy 
Pańskiej”, która rozpoczyna Triduum 
Paschalne. W jej trakcie podczas śpie-
wu „Chwała na wysokości” biją wszyst-
kie dzwony w świątyni. Po zakończeniu 
śpiewu dzwony i organy milkną. Pod-
czas „Mszy Wieczerzy Pańskiej” konse-
kruje się dostateczną ilość komunikan-
tów tak, by wystarczyły na dzień obec-
ny i następny. Po zakończeniu Wiecze-
rzy, na pamiątkę uwięzienia Jezusa po 
Ostatniej Wieczerzy, Najświętszy Sa-

krament przenosi się do „Ciemni-
cy”, gdzie adoruje się go do póź-

nych godzin nocnych i przez cały 
Wielki Piątek. Po zakończeniu 
liturgii z ołtarza zdejmuje się 
świece, mszał, krzyż, obrusy. 
Tabernakulum zostaje otwar-
te i puste, a „Wieczna lamp-
ka” zgaszona.

wielki Piątek

Wielki Piątek to jeden z dwóch 
dni w roku, w którym nie odprawia się 

mszy św. Jest dniem najgłębszej żałoby; 
dniem skupienia, powagi, pobożności  
i praktyk religijnych. Tego dnia obowią-
zuje post ścisły, a po południu odpra-
wiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Nabożeństwo Wielkiego Piątku jest 
pamiątką męki i śmierci na krzyżu Je-
zusa Chrystusa. Kapłani celebrują Li-
turgię w czerwonych ornatach. Litur-
gia zaczyna się bez pieśni, główny ka-
płan celebrujący leży kilka minut krzy-
żem przed ołtarzem. Dalej następu-
je Liturgia Słowa Bożego - w jej skład 
wchodzą dwa czytania, psalm (bez 
organów) oraz opis Męki Pańskiej  

z Ewangelii św. Jana. Po kazaniu nastę-
puje Adoracja Krzyża. Po adoracji Naj-
świętszy Sakrament zostaje przyniesio-
ny z Ciemnicy i następuje Komunia św. 
Po jej zakończeniu Jezus pod postacią 
eucharystyczną zostaje przeniesiony do 
Grobu, gdzie zaczyna się adoracja.

Z Wielkim Piątkiem związanych jest 
wiele tradycji. Pierwsza z nich, to groby. 
Zwyczaj strojenia grobów chrystusowych 
przywędrował do nas z Niemiec lub 
Czech i stał się prawdziwą sztuką. Pol-
skie groby wielkanocne oprócz elemen-
tów religijnych, ukazywały naszą sym-
bolikę ludową i narodową, co szczegól-
nie w okresach narodowej niewoli było 
podkreślaniem polskości. Zresztą ta-
kich elementów przy wystroju grobów 
nie brakuje do dziś. Starą, polską tra-
dycją było odwiedzanie grobów. W mia-
stach, gdzie było więcej kościołów, na-
leżało odwiedzić wszystkie, spędzić kil-
ka chwil na modlitwie oraz złożyć da-
tek na biednych (panował zwyczaj kwe-
stowania przed kościołami). Do wielko-
piątkowych obrzędów ludowych należa-
ły: pogrzeb żuru i śledzia, obmywanie się 
w rzekach i strumieniach przed wscho-
dem słońca (zabezpieczenie przed cho-
robami), sadzenie nowych drzew owo-
cowych, robienie masła, zakaz tkania  
i przędzenia oraz - malowanie pisanek. 

wielka sobota

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy 
Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć 
Chrystusa. Dawniej przed Liturgią Wigi-
lii Paschalnej niszczono ołtarz i budowa-
no nowy. Formalnie Wielka Sobota posia-
da tylko teksty Liturgii Godzin, nie ma na-
tomiast formularza Mszy Świętej, a Litur-
gia Wigilii Paschalnej należy już do Nie-
dzieli Zmartwychwstania.

Wieka sobota - to dzień „święcone-
go”. Święcone, to kulminacja świą-
tecznych przygotowań i stary słowiań-
ski obyczaj. Po porannym święceniu 
wody i ognia, do kościoła przynosiło się  
(i przynosi) kosz wypełniony świątecz-
nymi wiktuałami. Królują w nim jajka, 
ale nie może zabraknąć wędlin, chrza-
nu, soli, chleba i baranka. Dziś są to 
małe koszyczki z symboliczną ilością po-
traw. Dawniej, szczególnie na wsiach, 
były to kosze z kopą jaj, bochnem chle-
ba, pętami kiełbasy, szynką itd.

wielka niedziela

Obrzędy religijne Wielkiej Niedzieli 
połączone są z Wielką Sobotą. W wie-
lu regionach bezpośrednio po Wigilii 
Paschalnej, rozpoczyna się procesja re-
zurekcyjna i msza rezurekcyjna. Są też 
regiony, w których rezurekcja jest osob-

święta wielkanocne dla wielu z nas kojarzą się głównie z prezentami, rodzinną    imprezą i polewaniem wodą. takie mamy czasy, że uciekają nam sprawy ważne, które 
przez pokolenia budowały poczucie więzi i wspólnoty. nie ulegajmy tym trendom.    Pamiętajmy, że na szacunek zasługuje tylko ten, który szanuje tradycję. dla wielu osób 
tradycja idzie w parze z wiarą. dla wierzących i niewierzących przygotowaliśmy    podstawowe informacje o genezie wielkiego tygodnia i świąt wielkanocnych.

kto szanuje wiarę i tradycję  sam zasługuje na szacunek
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ną mszą św. rozpoczynającą wielkanoc-
ny poranek (do XVIII wieku msze rezu-
rekcyjne odprawiane były o północy, po-
tem świętowano rezurekcję rano). Jak-
by na to nie patrzeć, chrześcijańska tra-
dycja Niedzieli Wielkanocnej rozpoczy-
na się od zapowiadanej uroczystym bi-
ciem dzwonów Prymarii, czyli pierwszej 
mszy św. po Zmartwychwstaniu Pana. 
Po niej zaczyna się „uczta dla ciała”.

Można powiedzieć, że Wielkanoc  
w Polsce, to rodzinne święto poświęco-
ne jedzeniu. Stąd też do dziś śniada-
nie wielkanocne w naszych domach, to 
prawdziwy rytuał. Przez całe wieki było 
ono nagrodą za rygorystyczne prze-
strzeganie 40-dniowego postu. Mu-
siał się on solidnie dać we znaki, sko-
ro w Wielki Piątek na drzewie wieszano 
śledzia oraz urządzano pogrzeb żurowi. 
Wreszcie można było zasiąść do stołu  
i rozpocząć biesiadowanie od podziele-

nia się święconym jajkiem. Z najwięk-
szym przepychem urządzano „święco-
ne” w bogatych dworach. Serwowano 
tyle dań, ile pór roku, miesięcy, a na-
wet tygodni. Stoły szlachty, mieszczan  
i chłopów nie były już tak okazałe, ale 
też zastawione jadłem i trunkiem. 
Zgodnie z tradycją święcone składa-
ło się głównie z dań zimnych, głów-
nie mięs, jaj na twardo i ciast, jako że  
w Wielkanoc nie godziło się gotować ani 
rozpalać „wielkiego” ognia pod kuchnią. 
Najważniejsza zawsze była szynka, naj-
lepiej cała i z kością, uwędzona w dy-
mie jałowcowym. Nie mogło też zabrak-
nąć kiełbas ani półmiska z upieczoną  
w całości głową z jajkiem w ryjku. Na 
bogatszych stołach głowiznę zastępowa-
ły pieczone prosiaki. Wśród ciast królo-
wały baby wielkanocne, mazurki i ser-
niki. Nie brakowało też przeróżnych 
placków, kołaczy i innych słodkich wy-

pieków. Śniadanie takie zamieniało się 
w trwającą nawet do wieczora biesiadę.

Czasy się zmieniły i nasze śniadania 
wielkanocne też. Nie są tak wystawne 
jak dawniej, ale wiele tradycji przetrwa-
ło. Nie może zabraknąć na nich jajek  
i święconego, na stole stoi baranek 
(najczęściej z cukru), wędliny poda-
jemy w inny sposób niż dawniej, a to 
wszystko uzupełniane jest sałatkami ze 
świeżych warzyw. Cóż, prawda czasu! 
Ale póki co, pizzy na wielkanocne śnia-
danie nikt nie zamawia.

PoniedziaŁek 
wielkanocny

W kalendarzu liturgicznym Kościo-
ła rzymskokatolickiego nie ma „drugie-
go dnia świąt wielkanocnych”. Ponie-
działek wielkanocny jest po prostu ko-
lejnym dniem Oktawy Wielkanocnej, 

trwającej przez osiem dni począwszy od 
pierwszej Niedzieli Wielkanocnej. Ten 
dzień zwany też Lanym Poniedziałkiem 
lub Smigusem - dyngusem jest dniem 
wolnym od pracy i społecznym obycza-
jem w naszym kraju. W naszej tradycji 
tego dnia dla żartów polewa się wodą 
innych, nawet nieznajomych. Trady-
cja polewania wywodzi się z pogań-
skich zwyczajów związanych z symbo-
licznym budzeniem się przyrody do ży-
cia i odnawialnej zdolności ziemi do ro-
dzenia. A do tego potrzebna była woda. 
W symbolice chrześcijańskiej mówi się, 
że zwyczaj polewania wywodzi się z Je-
rozolimy, gdzie schodzących się i roz-
mawiających o zmartwychwstaniu, Ży-
dzi polewali z okien wodą, aby rozpę-
dzić zgromadzonych rozpowiadających 
te wieści. Inne zwyczaje Poniedziałku 
Wielkanocnego, to czynienie sąsiadom 
psikusów, chodzenie chłopców „z ko-
gutkiem” i dziewcząt „z gaikiem” oraz 
zbieranie podarunków za śpiewy. Dziś  
z tych barwnych zwyczajów, praktycz-
nie pozostał jeden - polewanie. I to nie 
zawsze wyłącznie dla żartu i pielęgno-
wania tradycji.

a jak jest u innych?

Wielkanoc, jako największe święto 
religii chrześcijańskiej obchodzona jest 
we wszystkich krajach. Każdy ma swo-
je tradycje i specyfikę obrzędów. Przy-
kładem może być Wielki Piątek, któ-
ry bardzo uroczyście jest obchodzo-
ny, tak w Kościele prawosławnym, jak  
i Kościołach protestanckich czy Koście-
le ewangelicko-augsburskim. Te, zwią-
zane z wiarą, zazwyczaj kryją się poza 
murami świątyń. Ale nie wszędzie. 
Wielki Tydzień bardzo uroczyście i po-
wszechnie obchodzony jest w Hiszpa-

nii, a szczególnie w Andaluzji. Tam od 
Wielkiej Środy centra miast zamknięte 
są dla procesji. Niektóre trwają po kil-
kanaście godzin lub całą noc. Szczegól-
na jest „Procesja Ciszy” w Granadzie, 
gdzie na czas jej przemarszu okrywa się 
ciemnością i spowija ciszą cała jej tra-
sa. Co ciekawe, prawie wszystkie pro-
cesje organizowane są przez świeckich.

Przy tej okazji warto również spoj-
rzeć na świąteczne stoły, bo tradycja 
wielkanocnego śniadania kultywowa-
na jest w całej Europie. Zacznijmy od 
jaj. U nas posypywane są solą i odrobi-
ną pieprzu. Węgrzy przekrojone jajka 
na pół posypują tylko papryką, a miesz-
kańcy Bałkanów natką pietruszki lub 
szczypiorkiem. We Francji dekoruje się 
je musztardą, we Włoszech i Hiszpanii 
- kaparami. A co poza tym? W Skandy-
nawii po długiej zimie tęsknota za zie-
leniną jest tak duża, że najważniejszym 
daniem jest zupa szpinakowa. Dopiero 
potem można się zabrać za kolejny ra-
rytas - szynkę z renifera. Litwa, to wę-
dliny i szynki oraz ćwikła, która do na 
stamtąd przywędrowała. No i obowiąz-
kowo skiłłądź albo inaczej - kindziuk. 
W Austrii na stole króluje wędzona 
szynka z kością, Węgrzy dodają do niej 
golonkę i zupę fasolową. Golonka du-
szona w piwie obok szynki jest zwycza-
jowym daniem wielkanocnym w Niem-
czech. W Grecji, we Włoszech i w Hisz-
panii na stole wielkanocnym musi się 
znaleźć upieczony w całości baranek, 
Włosi w tym dniu jedzą także pizzę pa-
squale oraz rosół wołowy, a Hiszpanie 
- tortillę. Z kolei na Bałkanach oprócz 
wędlin podaje się czebabcziczi, pleska-
wice i szaszłyki, a w Bułgarii - zupę po-
krzywową. Ale gdzie tam tym wszyst-
kim specjałom do naszych!

Tadeusz Piątkowski

święta wielkanocne dla wielu z nas kojarzą się głównie z prezentami, rodzinną    imprezą i polewaniem wodą. takie mamy czasy, że uciekają nam sprawy ważne, które 
przez pokolenia budowały poczucie więzi i wspólnoty. nie ulegajmy tym trendom.    Pamiętajmy, że na szacunek zasługuje tylko ten, który szanuje tradycję. dla wielu osób 
tradycja idzie w parze z wiarą. dla wierzących i niewierzących przygotowaliśmy    podstawowe informacje o genezie wielkiego tygodnia i świąt wielkanocnych.

kto szanuje wiarę i tradycję  sam zasługuje na szacunek
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erg system s.a. istnieje od ponad 100 lat. Początki 
zakładu sięgają roku 1910, kiedy to powstała fa-
bryka materiałów wybuchowych, własność księcia 
Pszczyńskiego, mająca na celu zaopatrywanie jego 
kopalni w materiał wybuchowy.

Po modernizacji zakład zmienił całkowicie profil produkcji i od 
roku 1974 rozpoczął produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych me-
todą wtrysku, która jest kontynuowana do dnia dzisiejszego.

40-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji opakowań 
transportowych w połączeniu z nowoczesnym systemem zarządza-

nia ISO 9001 i wykorzystaniem najnowszych technologii sprawiło, że 
dzisiaj ERG System S.A. to wiodący producent w tej branży w Polsce.

Szczycimy się tym, że nasze opakowania świetnie sprawdzają się 
na co dzień jako podstawowy składnik logistyki w Browarach, Roz-
lewniach Napojów i Wód Mineralnych, Piekarniach i Cukierniach, 
a także w Zakładach Mięsnych i Zakładach Przetwórstwa Owocowo-
-Warzywnego.

Powszechnie stosujemy uszlachetnianie wyrobów poprzez nano-
szenie kolorowych nadruków technikami sitodruku, gorącego stem-
pla oraz zastosowanie wymiennych, indywidualnych elementów for-
my (tzw. wkładek).

Nasza oferta w tym zakresie została poszerzona o urządzenie do 
druku hybrydowego w technologii sitodruku i druku cyfrowego.

Posiadamy laboratorium techniczne wyposażone w sprzęt kontro-
lno-pomiarowy, w którym prowadzimy kompleksowe badania wytrzy-
małościowe produkowanych wyrobów.

Wieloletnia działalność oraz szeroki asortyment wyrobów pozwo-
liły nam zdobyć doświadczenie i wiedzę pozwalające sprostać pro-
dukcji nietypowej, wymagającej zastosowania nieszablonowych roz-
wiązań.

erg system s.a. to:
n ponad 100 lat tradycji
n 40-letnie doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych
n kilka pokoleń pracowników
n tysiące zadowolonych klientów
n setki milionów wyprodukowanych skrzynek

Jesteśmy pewnym partnerem i dostawcą rozwiązań dla tysięcy firm 
z wielu gałęzi przemysłu, nie tylko spożywczego, w kraju i poza jego 
granicami.

Nasze wyroby trafiają prawie do wszystkich krajów Unii Europej-
skiej.

Jakość, tradycja, wiedza, doświadczenie, 
nowoczesna technologia, ERG System...

- Ile jest na Śląsku rodzin wielodzietnych, kwali-
fikujących się do udziału w programie?

- Około 176 tysięcy. Przyjmując, że każda rodzina wie-
lodzietna liczy minimum pięć osób, mówimy o programie 
adresowanym do prawie 900 tys. osób. 

- Z programu mogą korzystać jedynie rodziny 
biologiczne?

- Rodziny biologiczne, ale także prawni opiekunowie  
i rodziny zastępcze. Liczy się stan faktyczny. Dzieci i ich 
opiekunowie tworzą rodzinę, mają więc pełne prawo do 
korzystania z karty.

- Kryterium dochodowe nie ma znaczenia?
- Wysokość dochodu nie ma znaczenia. Premiujemy 

wszystkie rodziny wielodzietne, bo musimy stworzyć wa-
runki sprzyjające decyzji o urodzeniu i wychowaniu dzie-
ci. Od 1989 roku rodzi się w Polsce zbyt mało dzieci. Je-
żeli ten trend się utrzyma, wkrótce staniemy przed wiel-
kim problemem społecznym, demograficznym i ekono-
micznym. Pogorszy się jakość naszego życia, bo będzie co-
raz więcej osób starszych, a jednocześnie coraz mniej mło-
dych, zdolnych do pracy. Trzeba wzmocnić aspiracje Polek 
i Polaków dotyczące liczby potomstwa. Wiele osób nie jest 
zdecydowanych, czy i ile chciałoby mieć dzieci. Warto za-
biegać, aby ich decyzja była na tak. Niech decydują się na 
dzieci, najlepiej dwoje, troje, albo więcej. Myślę, że Śląska 
Karta Dużej Rodziny będzie jednym z wielu działań, któ-
re rodzinom wielodzietnym przyniosą wymierne korzyści.

- Wiele miejscowości województwa śląskiego, re-
alizuje własne programy wspierania rodzin wielo-

dzietnych. Niestety, nie ma wśród nich samorzą-
dów powiatu mikołowskiego.

- Myślę, że ta rozmowa jest dobrą okazję, aby zaape-
lować do samorządowców z powiatu mikołowskiego, aby 
zainicjowali podobne działania w swoich miastach i gmi-
nach. 

wspierajmy 
duże rodziny
W województwie ślą-

skim ruszyły przy-
gotowania do pro-
gramu „Rodzina 

szansą - Śląska Karta Dużej Ro-
dziny”. Jednym z inicjatorów ak-
cji jest Piotr Zienc, jedyny rad-
ny wojewódzki z powiatu miko-
łowskiego, członek Komisji Poli-
tyki Społecznej i Ochrony Zdro-
wia, a także uczestnik specjalne-
go zespołu powołanego do koor-
dynacji programu. Całe przed-
sięwzięcie wpisuje się w zainicjo-
wane przez prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego krajowe, re-
gionalne i lokalne działania na 
rzecz wsparcia dla polskich ro-
dzin. Mają one sprzyjać przeła-
mywaniu kryzysu demograficz-
nego. Karta adresowana jest do 
rodzin wielodzietnych, wycho-
wujących co najmniej troje dzie-

ci. Uprawnia, m.in., do zniżek 
na bilety wstępu do teatrów, mu-
zeów, będących wojewódzkimi 
placówkami kultury, a także pa-
kiet konsultacji i badań w woje-
wódzkich placówkach ochrony 
zdrowia. Niektóre samorządy w 
naszym regionie na własną rękę 
wprowadziły już karty dla rodzin 
wielodzietnych. Do akcji zgłasza-
ją swój akces także firmy pry-
watne oraz organizacje pozarzą-
dowe. Dzięki temu rozszerza się 
oferta zniżkowych usług. W nie-
których miastach rodziny wie-
lodzietne mogą liczyć na tańsze 
zakupy w księgarniach, korzysta-
nie z ośrodków sportowych, kur-
sy prawa jazdy, a nawet wczasy. 
Wśród samorządów, które uru-
chomiły program kart rodzin-
nych, nie ma, niestety, miejsco-
wości powiatu mikołowskiego.

Piotr zienc, jedyny radny wojewódzki z powiatu 
mikołowskiego, członek komisji Polityki społecznej
i ochrony zdrowia sejmiku województwa śląskiego.



adresy sklePów gagalon:
mikołów, ul. Słoneczna 41 Tel. 32 738 28 53, 510 923 961
mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 15 Tel. 32 738 25 62 
katowice - Podlesie, ul. Uniczowska 25 Tel. 32 204 33 73 
katowice - kostuchna, ul. Szarych Szeregów 28 Tel. 32 204 87 45
Łaziska górne, ul. Orzeska 9 Tel. 32 322 74 53 

Łaziska średnie, ul. Powstańców Śl. 13 Tel. 32 736 78 55
zabrze - Pawłów, ul. Sikorskiego 59a Tel. 32 271 06 89
orzesze, ul. Rybnicka 83,  Tel. 32 323 07 23 
ruda śląska - kochłowice, ul. Oświęcimska 126, tel. 32 340 70 59
tychy - czułów, ul. Katowicka 110, tel. 32 216 92 46
lędziny, ul. Hołdunowska 61, tel. 32 221 20 44

Informacja handlowa: osobom poniżej 18 roku życia alkoholu i papierosów nie sprzedajemy. Oferta ważna w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

Zapraszamy
Pon. - Sob.

8.00 - 20.00

www.gagalon.pl Polub nas na fejsie!
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami i aktualnościami!

Oferta ważna od 11.04.2014r. do 31.04.2014r. 
lub do wyczerpania zapasów.

1/2 litra Piwa Zawiera 25 g cZyStego alkoholu etylowego.
sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem.

1/2 litra Piwa Zawiera 25 g cZyStego alkoholu etylowego.
sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem.

1/2 litra piwa zawiera 25 g czystego alkoholu etylowego. sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem.

1,89

cena jedn.3,78 zł/l

Kasztelan
Niepasteryzowane 

but. 0,5l

1,89

cena jedn. 3,78 zł/l

Okocim Jasne 
Pełne but. 0,5l

cena jedn. 
3,58 zł/l

Żubr
but. 0,5l

cena jedn. 2,66zł/100g

Czekolada Milka  
różne rodzaje 300 g

7,99

cena jedn. 1,06 zł/l

Nałęczowianka 1,5l 
gaz/ ng /d.gaz

1,59

cena jedn.3,98 zł/l cena jedn.4,98 zł/l

Zdrowych i pogodnych 

Świąt Wielkanocnych
życzą pracownicy i właściciele firmy Gagalon

jabłko,
multiwitamina

2,99
Hortex pet. 1l

1,79

poniedziałek 14.04 wtorek 15.04 środa 16.04 czwartek 17.04 piątek 18.04 sobota 19.04

1/2 litra Piwa Zawiera 25 g cZyStego alkoholu etylowego.
sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem.

2,59

cena jedn.5,18 zł/l

Żywiec
puszka 0,5l

1/2 litra Piwa Zawiera 25 g cZyStego alkoholu etylowego.
sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem.

Żywiec
but. 0,5l

1/2 litra Piwa Zawiera 25 g cZyStego alkoholu etylowego.
sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem.

* Gratis 1 szt Żywiec Bock 
   lub Marcowe lub Białe
   but. 0,33l

Warka
but. 0,5l

1/2 litra Piwa Zawiera 25 g cZyStego alkoholu etylowego. 
sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem. cena jedn. 25,98 zł/kg

12,99

Kawa Jacobs 
Kronung 500 g

cena jedn. 
1,77 zł/l

3,99

Coca Cola 
2,25l

Lech 
Premium 
but. 0,5l

2,19
cena jedn. 
4,38 zł/l

Tyskie Gronie 
Tyskie Klasyczne 
but. 0,5l

1,99

cena jedn. 
3,98 zł/l

Tatra Jasne 
Pełne 
but. 0,5l

1,69
cena jedn. 
3,38 zł/l

3,99

Pakiet3+1*GRATIS

Pakiet3+1*GRATIS

cena jedn.4,98 zł/l

1,99

2,49

Łomża Export 
Niepasteryzowane

but. bz., puszka 0,5l

2,49
Łomża

Niefiltrowana 
but. 0,5l

Łomża Export
but. bz.,
puszka 0,5l

pomarańcza,
cz. porzeczka

* Gratis 1 szt Żywiec Bock 
   lub Marcowe lub Białe
   but. 0,33l

Dodatkowo sprawdź 
pod kapslem!!!



Biuletyn Urzędu Miasta chwali łącznik 
między ulicami Strzechy, Długą i Jo-
dłową, jako „drogę równoległą do uli-
cy Pszczyńskiej”. Trudno się zresz-

tą spodziewać, aby gazeta utrzymywana, m.in.  
z pieniędzy mikołowskich podatników pisa-

Ulica Dołowa leży na granicy Miko-
łowa i Tychów. Piękna okolica. Ci-
sza, spokój, czysto. W pobliżu uję-
cie wody mają Browary Tyskie. 

Państwo Bodurka gospodarzą na działce od 
ponad 30 lat. Kiedyś był tutaj ugór. Parcelę za-
rastały chwasty. Nie było prądu, wody, ani dro-
gi. W 1983 roku miasto zapaliło zielone świa-
tło dla mieszkańców, którzy chcieli zagospoda-
rować ten teren. Zgłosili się państwo Bodurka 
i jeszcze cztery rodziny.

- Byliśmy pewni, że miasto chce nam sprze-
dać te grunty. Tymczasem okazało się, że mo-
żemy dostać działkę, ale tylko w dzierżawę na 
10 lat. Urzędniczka uspokajała nas jednak, że 
to tylko formalność. Kolejna umowa, miała już 
być umową kupna - wspomina Maria Bodurka.

nowi dzierżawcy 
ostro wzięli się do roboty.

Zbudowali drogę do działki, podciągnęli me-
dia, wykarczowali krzewy i chaszcze. Bodur-
kowie inwestowali w działkę wszystkie swo-
je oszczędności. Realizowali swoje marzenia  
o domku z ogrodem. Myśleli nie tylko o so-
bie, ale także o dzieciach i wnukach. Zaro-
śnięty nieużytek zamienił się w zadbany ogród,  
a w jego centralnym punkcie wyrósł niewiel-
ki, ale estetyczny i funkcjonalny dom letnisko-
wy. Nic nie zmieniło się tylko w stanie praw-
nym nieruchomości. Po upływie dziesięciu lat, 
Urząd Miasta - wbrew wcześniejszym obietni-
com - nie sprzedał gruntu. Została podpisana 
kolejna umowa dzierżawy, ale tym razem tylko 
na trzy lata. W 1994 roku, Bodurkowie otrzy-
mali tymczasową zgodę na użytkowanie wybu-

dowanego za własne pieniądze domku letni-
skowego. Byli u siebie, ale nie na swoim. Aby 
dostać pozwolenie na użytkowanie domku, 
musieliby być właścicielami działki albo przy-
najmniej podpisać umowę na jej wieczystą 
dzierżawę. Minęły kolejne trzy lata.

urząd znów nie zgodziŁ się 
na sPrzedaż dziaŁki. 

Umowa dzierżawna została przedłużona na 
kolejne trzy. Taka zabawa trwała aż do 2002 
roku, kiedy umowna dzierżawna została pod-
pisana na „czas nieokreślony”. Taka formuła 
nie daje żadnych gwarancji dzierżawcy. Wła-
ściciel może go wyrzucić z działki z zacho-
waniem sześciomiesięcznego okresu wypo-
wiedzenia, bez prawa do odszkodowania. Pa-
ragraf 3 umowy stanowi, że „dzierżawca nie 
może przekazać uprawnień wynikających  
z umowy na rzecz osób trzecich”. Mówiąc 
brutalnie, gdy państwa Bodurka zabraknie, 
ich dzieci nie mają żadnych praw do działki  
i stojącego na niej domu. 

Obydwoje są ludźmi żywotnymi, aktywny-
mi, ale w ich wieku każdy rozsądny człowiek 
myśli o uregulowaniu spraw spadkowych. 

- Nie daje mi spokoju myśl, że kiedy nas 
zabraknie, cały dorobek, zainwestowane tu 
pieniądze i praca, mogą trafić w obce ręce - 
denerwuje się Maria Bodurka.

Trudno wycenić wartość pracy, włożonej  
w doprowadzenie działki do użytku i wybudowa-
nie na niej podpiwniczonego domu. Można je-
dynie szacować. Całość, czyli dom plus działka, 
na pewno są warte nie mniej, niż 200-300 tys. 
złotych. Okolica jest atrakcyjna. Teren, na któ-

rym leży działka państwa Bodurka sklasyfikowa-
no, jako ziemie rolnicze czwartej kategorii. Rada 
Miasta może jednak zmienić jego przeznacze-
nie, np. na grunty pod jednorodzinne budow-
nictwo mieszkaniowe. Chętni na kupno dział-
ki, w zacisznej i zielonej okolicy, na pewno się 
znajdą. 

PaŃstwo bodurka 
interweniowali w biurze 
rzecznika Praw obywatelskich 
w warszawie.

Nic to nie dało. Teren należy do gminy i tyl-
ko samorząd może decydować o jego użytko-
waniu. Państwo Bodurka 30 lat temu uwie-
rzyli w dobre intencje urzędników, a teraz po-
noszą konsekwencje swojej decyzji. Od jakie-
goś czasu przestali wysyłać do Urzędu Miasta 
prośby o zgodę na kupno (nie)swojej działki. 
Czekają na rozwój sytuacji. Ale czas nie gra na 
ich korzyść. 

Jerzy Filar
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od ponad 30 lat państwo bodurka wszystkie swoje oszczędności lokują  
w działkę i stojący na niej domek przy ulicy dołowej. kiedy odejdą, przepadnie 
także dorobek ich życia, a dzieci nie odziedziczą nic. działkę dzierżawią od 
miasta i bezskutecznie, od lat, proszą o zgodę na kupno tej nieruchomości.

komentarz

Miłośnikom serialu „Gra o tron” nie trzeba wyjaśniać, kim jest król Joffrey. Dla niewtajemniczonych, 
chodzi o wrednego, aroganckiego, niebezpiecznego władcę, który każde ustępstwo na rzecz poddanych 
traktuje jak zamach na swój majestat. Każdą, najbardziej absurdalną decyzję uzasadnia tym, że jest kró-
lem i wszystko mu wolno. Joffrey boi się tylko swojego dziadka, przebiegłego, wpływowego i trochę de-
monicznego lorda Tywina Lannistera. Przyglądając się urzędnikom w różnych miastach i instytucjach, 
całej tej biurokratycznej machinie, która - niestety - stała się także znakiem firmowym polskiej demokra-
cji, trudno nie odnieść wrażenia, że za wieloma biurkami czają się mali Joffreyowie. Są przekonani, że 
wszystko im wolno, a ciemny lud musi słuchać, akceptować i płacić podatki. Na szczęście, raz na czte-
ry lata przypada dzień, kiedy my, petenci, natręci i intruzi na urzędniczych salonach, możemy przywdziać 
szaty lorda Tywina. Książkowy Joffrey boi się dziadka równie mocno, jak jego współcześni naśladowcy, 
wyborców. 

U siebie, 
ale nie 
na swoim

mieszkańcy są wściekli na władze mikołowa za sposób, w jaki zbudowano łącznik drogowy między 
ulicami strzechy, długą i jodłową. jeden z domów stoi teraz bezpośrednio na skrzyżowaniu, a wokół 
drugiego zbudowano metrową skarpę. na pytanie, dlaczego budują drogę pod takim nachyleniem, 
projektant i urzędnicy - jak mantrę - powtarzali, że jest to zgodne z ustawą. a gdzie zdrowy rozsądek? 
zdesperowani mieszkańcy zaalarmowali programy interwencyjne ogólnopolskich stacji. 

Zgodnie z ustawą, 
wbrew rozsądkowi

dom na skrzyżowaniu

Życzenia spokojnych, 
rodzinnych i spędzonych 
w pięknej atmosferze
Świąt Wielkanocnych
składa
adam lewandowski
prezes stowarzyszenia rozwoju i promocji 
ziemi Mikołowskiej

niech zmartwychwstały chrystus
napełni was radością, spokojem 
i wiarą w dobro świata.
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ła krytycznie o miejskich inwestycjach. Miesz-
kańcy zaalarmowali jednak media niezależne, 
w tym ogólnopolskie telewizje. Temat wart jest 
programów interwencyjnych.

Nowy łącznik ma odciążyć dosyć ruchliwą 
ulicę Pszczyńską. Przez osiedle nazywane do-
tychczas „cichy zakątek” pojadą kierowcy szu-
kający skrótu do ulicy Krakowskiej.

dom na skrzyżowaniu

Łącznik drogowy zaczyna się mniej więcej 
na wysokości sklepu „Promil” i prowadzi w dół,  
w kierunku ulicy Długiej. Powstało nowe skrzyżo-
wanie. Stoi przy nim dom. Przy tym fragmencie 
ul. Długiej nie ma chodnika. Mieszkańcy, wycho-
dząc z posesji, wkraczają bezpośrednio na skrzy-
żowanie. Mieszka tam, m.in. 80-letnia osoba po-
ruszająca się o kulach. O spacerach wzdłuż uli-
cy może już zapomnieć. Większy problem pojawi 
się przy wjeździe samochodem na teren posesji. 

Auto musi stanąć, ktoś z niego wysiąść i otworzyć 
bramę. To wszystko będzie się działo na skrzyżo-
waniu. Na razie brzmi to tragikomicznie, ponie-
waż łącznik nie został jeszcze oddany do użytku. 
Po oddaniu drogi do eksploatacji będzie już tyl-
ko tragicznie. Przy każdorazowym wjeździe albo 
wyjeździe z posesji, zostanie przyblokowany ruch 
na skrzyżowaniu. Przy domu, straż miejska po-
winna zainstalować stacjonarny punkt kontrol-
ny i taśmowo wypisywać mandaty. Każde wyjście 
mieszkańców albo wizyta gości, naruszy przepi-
sy ruchu drogowego. Z tego co nam wiadomo, na 
skrzyżowaniu nie wolno zatrzymywać samocho-
dów, a piesi też nie powinni się kręcić.

- Zostałam tutaj uwięziona na zawsze. Na-
wet gdybym chciała, to nigdy nie sprzedam 
domu stojącego na skrzyżowaniu - denerwuje 
się właścicielka posesji.

dom Pod skarPą

Większy problem mają sąsiedzi, z posesji 
nr 29. Poprzednia właścicielka tej, dużej kie-
dyś działki, nie chciała sprzedać miastu części 
swojego terenu pod budowę drogi. Odwoływa-
ła się nawet do Urzędu Wojewódzkiego w Ka-
towicach. Mikołowski magistrat postawił jednak 
na swoim i powołując się na specustawę, zmu-
sił właścicielkę do sprzedaży terenu. Dom ma 
już nowych mieszkańców. Chcieli tutaj nie tyl-
ko mieszkać, ale także uruchomić działalność 
gospodarczą. Trudno jednak prowadzić biznes 
w takim miejscu. Nowy łącznik drogowy, oto-
czył dom metrową skarpą. Teren całej pose-
sji stał się jednym wielkim rowem melioracyj-
nym. Po gwałtownej ulewie albo podniesieniu 
się wód gruntowych, powstanie tutaj bajoro. Ale 
to nie jest jedyny problem. Brama wjazdowa od 
ulicy Długiej, nie dość że otwiera się teraz na 
skrzyżowanie, to dzięki skarpie, stała się prze-
szkodą trudną do pokonania przez samochody 
osobowe. Właściciele opalają dom węglem. Sa-
mochód dostawczy tutaj nie wjedzie. Nie mó-
wiąc już o potencjalnych klientach, gdyby miała 

ruszyć planowana działalność gospodarcza. Do 
posesji prowadził kiedyś drugi wjazd, z bocznej 
strony, ale został zlikwidowany przez ekipy bu-
dujące łącznik. Urząd Miasta zgodził się na bu-
dowę drugiej bramy, ale na końcu działki. Wła-
ściciele, aby dojechać do domu i budynku go-
spodarczego, będą musieli na własny koszt zbu-
dować ok. 20 metrów drogi przez swoją działkę. 
Oczywiście, muszą to zrobić na własny koszt.

z górki na Pazurki

Na tym nie koniec zamieszania. Teren w tej 
okolicy nigdy nie był równy. Teoretycznie, budo-
wę nowego łącznika można było wykorzystać do 
zniwelowania naturalnych pofałdowań. Drogo-
wcy, zamiast jednak wyrównać teren, zwiększyli 
różnicę poziomów. Dosypali, tam gdzie było wy-
żej i ubrali ziemi w miejscu naturalnego spa-
du. Mieszkańcy wielokrotnie apelowali do władz 
miasta o wstrzymanie budowy drogi, a przy-
najmniej o zmniejszenie kąta nachylenia. Pro-
jektant niezmiennie powoływał się na dzien-
nik ustaw, który precyzuje poziom spadu w dro-

gach podporządkowanych. Mieszkańcy poprosi-
li o ekspertyzę niezależnego eksperta. Według 
jego opinii, powołując się na ten paragraf dzien-
nika ustaw, sporne drogi mają charakter równo-
rzędny. A przepis głosi, że w przypadku skrzyżo-
wania dróg bez pierwszeństwa przejazdu, można 
tak dostosować wzajemne kąty nachylenia, aby 
zapewnić swobodny odpływ wody. Ta opinia nie 
zrobiła jednak wrażenia na urzędnikach, a pro-
jektant zrobił po swojemu, czyli z górki na pazur-
ki. Wdzięczni są mu deskorolkowcy, którzy z ca-
łego Mikołowa ściągają, aby poszusować, na stro-
mym, krętym i wyasfaltowanym zjeździe.

- Płace ponad tysiąc złotych podatku za dom 
i działkę. Urzędnicy utrzymują się, m.in. z mo-
ich pieniędzy. Za co ja im płacę? Za decyzje, 
które niszczą plany mojej rodziny i utrudniają 
nam życie - denerwuje się właścicielka posesji 
nr 29 przy ulicy Długiej. 

Teoretycznie, budowa tego rodzaju łączników 
drogowych, ma na celu poprawienie warunków 
bytowych okolicznych mieszkańców. W Mikoło-
wie, życie pisze własne scenariusze. 

Jerzy Filar

mieszkańcy są wściekli na władze mikołowa za sposób, w jaki zbudowano łącznik drogowy między 
ulicami strzechy, długą i jodłową. jeden z domów stoi teraz bezpośrednio na skrzyżowaniu, a wokół 
drugiego zbudowano metrową skarpę. na pytanie, dlaczego budują drogę pod takim nachyleniem, 
projektant i urzędnicy - jak mantrę - powtarzali, że jest to zgodne z ustawą. a gdzie zdrowy rozsądek? 
zdesperowani mieszkańcy zaalarmowali programy interwencyjne ogólnopolskich stacji. 

Zgodnie z ustawą, 
wbrew rozsądkowi

dom pod skarpą

dom na skrzyżowaniu
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Środowisko

Tychy, ul. Wałowa 41
tel. 32 322 10 45, www.tbkeco.pl, info@tbkeco.pl

chcesz zaoszczędzić 
na rachunkach?

Skontaktuj się z nami, a nasi pracownicy przedstawią Ci 
korzyści płynące z wykorzystania energii słonecznej.

Dobór i projekt instalacji oraz przygotowanie dokumen-
tów na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrze-
wania wody - gratis!

kolektory sŁoneczne
- UWAGA!!! Ze Słonecznym EkoKredy-

tem możesz otrzymać zwrot nawet 45 % 
kosztów inwestycji z dotacji ze środków 
NFOSiGW.

43-175 Wyry, ul. Pszczyńska 70
Tel./fax: 32 323 04 02, 32 323 05 11
www.agro-market.pl

n Narzędzia i sprzęt ogrodniczy
n Art. ogrodnicze, ziemie, kwiaty
n Podłoża, nawozy, nasiona
n Środki ochrony roślin

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Prowadzisz mikro lub małe przedsiębiorstwo? 
Czy wiesz, że ponad 90 procent dużych firm stosuje 

rozwiązania proekologiczne i czerpie z nich korzyści finansowe i marketingowe. 
Weź udział w projekcie: 

„Zielone oszczędności - złoty środek dla mikro i małych przedsiębiorstw 
z woj. śląskiego. Kompleksowe wsparcie szkoleniowo - doradcze 

w zakresie wdrażania rozwiązań proekologicznych” 
i sprostaj rosnącym oczekiwaniom. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 259 96 46 
oraz na stronie internetowej www.slask-eko.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Las na Kamienicy to miejsca prawie kul-
towe dla mieszkańców Łazisk. Zawsze 
było tam pięknie. Wielu mieszkańców 

skracało sobie tędy drogę z Łazisk Średnich do 
Górnych, nie tylko dla zaoszczędzenia czasu, 
ale także dla relaksu i rekreacji. Kiedyś w 
centrum Kamienicy znajdował się 
stok narciarski, a nawet rowe-
ry wodne, ale to stare dzie-
je. Burmistrzowi Łazisk 
Górnych zależy na przy-
wróceniu dawnego bla-
sku lasowi, a przynaj-
mniej biegnącej tędy 

drodze z Łazisk Górnych do Średnich. Problem 
w tym, że teren należy do Lasów Państwowych. 
Rozmowy trwały długo, ale miastu udało się  
w końcu podpisać porozumienie w sprawie wy-
dzierżawienia traktu. Radni, podczas marcowej 

sesji podjęli uchwałę o przekazaniu na re-
mont drogi leśnej 240 tys. w tego-

rocznym budżecie. Odtworzo-
na zostanie nawierzchnia  

i mostek, pojawi się nowy 
asfalt oraz ławki. Leśna 
droga sąsiaduje z tere-
nami rekreacyjnymi 
za „Żabką”.  (fil)

Nowe życie 
starego lasu

Justyna Tomaszewska
marketing@naszagazeta.info

tel.: 795 579 700

Mariola Szołtys
reklama1@naszagazeta.info

tel.: 606 221 496

Sebastian Sroślak 
reklama@naszagazeta.info 

tel.: 790 887 729

Zadzwoń, napisz, 
zapytaj 
o szczegóły!

Reklama 
w „Naszej Gazecie”
E SKuTECZNA 
- największy nakład w powiecie mikołowskim 20 tys. egzemplarzy.

E TANIA 
- najniższy koszt dotarcia do klienta jednostkowego.

E MądRA 
- na zlecenie klienta wykonujemy projekty reklamy i podpowiadamy 
strategię marketingową.

E KOMPLEKSOWA 
- oferujemy reklamę w innych gazetach wydawnictwa F-press 
(w sumie 60 tys. nakładu) oraz na portalu internetowym.



Najczęściej pojawiające się 
problemy i pytania będą 
publikowane na stronach 
internetowych Izby i Fun-

duszu z myślą o ich rozpowszechnia-
niu i wydaniu poradnika ekologiczne-
go dla przedsiębiorców stworzonego 
na bazie najczęściej zadawanych py-
tań. W serwisach internetowych za-
mieszczane zostaną także materia-
ły pozwalające na wymianę dobrych 
praktyk w zakresie realizacji bizne-
sowych projektów proekologicznych 
oraz umożliwiające zapoznanie się 
z aktualnie dofinansowywanymi ze 
środków krajowych i zagranicznych 

inicjatywami, służącymi ochronie śro-
dowiska w naszym regionie.

- W związku z nową perspekty-
wą finansową Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020, przedsiębiorcy mu-
szą wiedzieć, czy ich inwestycje nie 
zagrażają środowisku. Współpraca 
z Funduszem pozwoli nam na pra-
widłowe planowanie i realizowanie 
inwestycji, w zgodzie z przepisami 
chroniącymi środowisko - powiedział 
Tadeusz Donocik, prezes RIG.

- Współdecydujemy nie tylko o wy-
datkowaniu środków unijnych, ale 
także funduszy krajowych, pochodzą-
cych, m.in. z opłat środowiskowych. 

Cieszę się z zacieśnienia współpra-
cy z Izbą, ponieważ otwiera to nowe 
możliwości finansowania przed ma-
łymi i średnimi przedsiębiorcami - 
dodała Gabriela Lenartowicz, prezes 
WFOŚiGW. 

Podczas konferencji przedstawiono 
zaproszonym przedsiębiorcom „Listę 
przedsięwzięć priorytetowych plano-
wanych do dofinansowania ze środ-
ków WFOŚiGW na rok 2015” oraz 
projekt EnerGO!, dotyczący audytów 
energetycznych. 

Ponadto eksperci Funduszu: Kry-
stian Smuda, Ewa Maniecka, Bar-
bara Malkowska oraz Ewa Cofała 

przedstawili uczestnikom konsulta-
cji cele operacyjne i priorytety Fun-
duszu z zakresu gospodarki wodnej 
i ochrony wód, ochrony atmosfery, 
gospodarki odpadami i ochrony po-
wierzchni ziemi oraz ochrony przy-
rody, edukacji ekologicznej i profi-
laktyki zdrowotnej. Obecni na pre-
zentacji przedsiębiorcy najbardziej 
byli zainteresowani terminami na-
boru wniosków na 2015 rok, zakre-
sem dofinansowania, pożyczką oraz 

dotacją zadań z dziedziny ochrony 
atmosfery, a także możliwościami 
dofinansowania transportu przeter-
minowanej żywności.

Przedsiębiorcy są bardzo licz-
ną grupą beneficjentów WFOŚiGW 
w Katowicach. W ostatnich latach 
około 30 procent wypłacanych środ-
ków Funduszu to dofinansowanie za-
dań proekologicznych, realizowanych 
przez przedsiębiorców, zarówno pu-
blicznych, jak i prywatnych.

Na terenie Między-
narodowego Por-
tu Lotniczego Ka-

towice w Pyrzowicach odbyła 
się inauguracja cyklu wystaw 
fotografii przyrodniczej „Natura 
2000 w województwie śląskim”. 
Ekspozycja fotografii prezentu-
jąca śląską przyrodę zostanie 
zaprezentowana w sześciu mia-

stach regionu i, poza inaugura-
cyjną wystawą w Międzynaro-
dowym Porcie Lotniczym, bę-
dzie miała charakter plenerowy. 
Mieszkańcy regionu będą mo-
gli obejrzeć 30 wielkoformato-
wych fotografii autorstwa 15 fo-
tografów, prezentujących rośli-
ny i zwierzęta żyjące na terenie 
naszego województwa. Wysta-

wa ma przyczynić się do zmiany  
w postrzeganiu Śląska, kojarzo-
nego głównie z zanieczyszczo-
nym krajobrazem przemysło-
wym, a który przecież może po-
szczycić się, tym że na jego te-
renie znajduje się 41 obsza-
rów wpisanych do Sieci Natura 
2000. Prezentowane fotografie 
przedstawiają Śląsk jako piękne, 

bogate przyrodniczo miejsce,  
w którym warto się zatrzymać.

Wystawa jest częścią kam-
panii edukacyjno - informacyj-
nej „W plecaku z Naturą - pro-
pagowanie spotkań z przyrodą”, 
dofinansowanej przez WFO-
ŚiGW w Katowicach. Z badań 
świadomości ekologicznej prze-
prowadzonych przez Regional-

ną Dyrekcję Ochrony Środowi-
ska w Katowicach wynika, że 
stan wiedzy mieszkańców na-
szego wojedzótwa na temat Sie-
ci Natura 2000 jest nadal nie-
wystarczający, a ta forma ochro-
ny przyrody kojarzy się głów-
nie ze skuteczną blokadą dzia-
łań inwestycyjnych na jej tere-
nie. Kampania ma przybliżyć 

wszystkim zainteresowanym, 
a szczególności osobom miesz-
kającym na obszarach Natu-
ra 2000 lub w ich sąsiedztwie, 
wartości przyrodnicze i krajo-
brazowe obszarów chronionych 
w ramach Europejskiej Sieci 
Ekologicznej oraz pomóc zrozu-
mieć zasady ochrony i funkcjo-
nowania tych obszarów.

Zielona gospodarka
Uroczyście zainaugurowano współpracę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Na mocy 
porozumienia zawartego przez te instytucje powstał punkt konsultacyjny WFOŚiGW przy 
siedzibie RIG, dzięki któremu eksperci będą mogli na bieżąco odpowiadać na pytania 
przedsiębiorców dotyczące możliwości dofinansowania ich projektów. 

Śląska przyroda w obiektywie



W listopadzie 2013 
roku Zespół Szkół 
Ponadgimnazjal-
nych w Ornonto-

wicach został, obok stowarzysze-
nia DOGMA, oficjalnym partne-
rem projektu „Europejskie Kom-
petencje Kluczowe a przyszła pra-
ca”, współfinansowanego w ra-

mach Programu Comenius Regio 
z Powiatem Mikołowskim w roli 
Koordynatora. 

Na początku kwietnia zespół 
szkół z Ornontowic gościł, po raz 
pierwszy, przedstawicieli partner-

skich szkół i placówek z Katalo-
nii. Wizyta miała charakter ro-
boczy, a jej głównym celem było 

szczegółowe poznanie placówki 
oraz omówienie postępów z reali-
zacji założeń projektu we wszyst-

kich partnerskich szko-
łach. Iwona Smolorz, Dy-
rektor ZSP Ornontowice, 
wręczyła przedstawicie-
lom partnerskich szkół 
z Tarragony pamiątko-
we tablice nawiązujące 

do zawartej współpracy z  
ZSP Ornontowice.

Głównym punktem wi-
zyty było zwiedzanie całe-
go kompleksu szkolnego: 
budynku szkoły, internatu 
oraz warsztatów do prak-
tycznej nauki zawodu.

Następnie uczestni-
kom spotkania przedsta-
wiono prezentacje przy-

gotowane przez nauczycielki ję-
zyka angielskiego, które koordy-
nują realizację projektu po stro-
nie polskiej: Ewę Wiaterek i Ju-
stynę Marek. Tematem zapre-
zentowanych wystąpień była 
szkoła - ZSP Ornontowice, jej 
lokalizacja, oferta edukacyjna 
oraz główne walory, jak również 
szczegółowy raport z realiza-
cji projektu w szkole, postępów 
uczniów oraz planów na przy-
szłość. Zostały również zapre-
zentowane projekty uczniów bę-
dących beneficjentami projektu, 
treścią nawiązujące do rozpo-

czętej niedawno wymiany infor-
macji elektronicznej pomiędzy 
młodzieżą z partnerskich szkół.

Po prawie czterech godzi-
nach zwiedzania bazy dydak-
tycznej szkoły i licznych prezen-
tacjach, uczestnicy spotkania 
zostali poczęstowani tradycyj-
nym śląskim obiadem przygoto-
wanym przez kierowniczkę sto-
łówki ZSP, Janinę Bartosik.  (wt)

Rybnicka

Wojska Polskiego

Cieszyńska

Jaworowa

Mikołów Centrum

DACHBUD

Żory Fitelberga

Posiadamy najbardziej trwałe markowe materiały firmy BRAAS, która posiada 50-letni 
staż na rynku materiałów dachowych. Wykonujemy obróbki i detale dachowe.

dachbud@dachbud.slask.pl,  
Tel. 602 450 342, 
fax. 032/221 13 97

OfeRujeMy: Okna fakro, Dachówki (ceramiczne, betonowe, blachodachówki, gont), 
Rynny metalowe, PCV oraz z tworzyw szlachetnych.

filia: 
43-170 Łaziska Górne, 
ul. jaworowa 21

l izolacje termiczne

l systemy dachowe
l dachówka betonowa 
    i ceramiczna
l izolacje nadkrokwiowe
l systemy solarne

l hydroizolacje
l masy bitumiczne
l chemia budowlana

l okna dachowe

l systemy odwodnień 
    dachowych

l zestawy do produkcji cwu 
i energii elektrycznej
l Podłogi podgrzewane
l bojlery
l Panele PV oraz invertery

PozostaŁe:
l artykuły ciesielskie
l Podbitki
l obróbki blacharskie
l drewno konstrukcyjne
l bitumiczne pokrycia dachowe
l sprzedaż drewna suchego, więźby
l sprzedaż drewna tarasowego, podbitki
l drewno altankowe i elewacyjne
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Pierwsza robocza wizyta gości z katalonii w ramach projektu comenius regio

hiszpanie w ornontowicach

TARTAK - STOLARNIA
� SKLEJKI PŁYTY OSB 
� DESKI TARASOWE 
� ELEWACJE 
� DREWNO EGZOTYCZNE 
� AKCESORIA CIESIELSKIE 
� GWOŹDZIE WKRĘTY ŁĄCZNIKI 

www.pmbpietrzyk.pl
tel./fax (32) 226 12 17

Mikołów 
ul. Gliwicka 85a



www.czyszczeniekanalizacji.com

Tychy, ul. Budowlanych 41
Tel. 797 820 482

Mikołów, ul. Krakowska 26
tel. 603 696 913

Świat Paneli S.C.

vPanele 
vdrzwi 
vokna

Montaż 
paneli 
gratis!

naJTanieJW MIEŚCIE!

Temu też służy im-
preza nazwana 
„Igrzyska Przy-
szłych Olimpijczy-

ków”, która w tym roku zo-
stała rozegrana po raz 
szósty. Patronat nad 
nią sprawuje Pre-
zes PKOl, An-
drzej Kraśnic-
ki. Celem im-
prezy jest pro-
pagowanie ak-
tywności fi-
zycznej i spor-
towego współ-
z a w o d n i c t w a  
w myśl zasad fa-
ir-play oraz pro-
mowanie idei olim-
pijskiej barona Pierre de 
Coubertin’a, według której 
ważne jest przede wszystkim 
uczestnictwo, a nie wynik.

Jedne z takich „Małych 
IO” odbyły się w Mikoło-
wie. W hali sportowej MO-
SiR w Mikołowie odegra-
no hymn olimpijski, zapalo-

no znicz olimpijski, złożono 
ślubowanie olimpijskie oraz 
podpisano flagę olimpijską. 

Ceremoniał był jak pod-
czas prawdziwych Igrzysk, 
a uczestnikami tych miko-
łowskich byli uczniowie klas 
I - III szkół podstawowych 
z Mikołowa i sołectw miko-

łowskich (SP nr 3, SP nr 4, 
SP nr 5, ZSP nr 2, SP nr 8, 
ZSP, ZS nr 2 i ZS nr 3). 

Mikołowskie „Igrzyska 
Przyszłych Olimpijczyków”, 

służą też integracji dzie-
ci z Mikołowa, za-

chęcają ich do ak-
tywności rucho-

wej, promo-
cji obiektów 
s p o r t o w y c h 
oraz wyłaniają 
tzw. „nadzie-
je olimpijskie”. 
Gośćmi miko-

łowskiej „Olim-
piady” była bia-

thlonistka, olimpij-
ka z Soczi, Weroni-

ka Nowakowska - Ziem-
niak. Znicz olimpijski zapa-
lili Anna Ćmok i Jakub No-
wak.

Wracając do rywalizacji 
sportowej, w każdej z dru-
żyn rywalizowało 12 zawod-
ników w dyscyplinach zaba-
wowych: przenoszenie ja-
jek, strzały na bramkę, szta-
feta zwinnościowa, tocze-
nie kuli, sztafeta hokejowa, 
rzuty do kosza, sztafeta na 
szczudłach.

Wszystkie startujące 
drużyny otrzymały pu-
chary za zajęte miejsca, 
a każdy uczestnik zawo-
dów - pamiątkowy medal, 
nominację olimpijską, sło-
dycze oraz gadżety olim-
pijskie ufundowane przez 
PKOl. (Tapi)
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klasyfikacja koŃcowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 3
2. Szkoła Podstawowa nr 5
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
4. Szkoła Podstawowa nr 8
5. Zespół Szkół nr 2
6. Zespół Szkół nr 3
7. Szkoła Podstawowa nr 4
8. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1

Szukamy olimpijczyków
Dla sportowca największą imprezą są Igrzyska Olimpijskie. O udziale w nich marzy każdy, kto w jakikolwiek spo-
sób uczestniczy w rywalizacji sportowej. Z kolei medaliści olimpijscy stają się narodowymi bohaterami i tak było 
od lat. Ale by te medale zdobywać za dziesięć - dwanaście lat, przyszłych olimpijczyków trzeba szukać już dziś. 

Oferujemy:
- Drzewa i krzewy owocowe
- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
- Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
- Pnącza
- Wrzosy, wrzośćce

Bożena Słota Szczepek
Łaziska Górne 43-170
ul. Okrężna 7

tel.: 32/224 14 75
e-mail: b-szczepek@wp.pl

http://www.szkolkadrzewek.com.pl

Szkółka drzew,
krzewów owocowych
i ozdobnych



Historia Bractwa rozpoczę-
ła się 11 czerwca 1864 roku, 
a jego inicjatorem i założycie-
lem był radca górniczy Fryde-

ryk Kühnemann. W historii Bractwa było 
wiele ważnych wydarzeń. W 1887 roku,  
w Mikołowie odbyło się Górnośląskie Świę-
to Strzeleckie. W 1896 roku, mikołowianin 
Jagusch, podczas Górnośląskiego Strzela-
nia Związkowego w Bytomiu zdobył god-
ność rycerza, a w następnym roku w Głub-
czycach (Leobschütz) tą samą godność  
w strzelaniu osiągnął drukarz, wydawca 
Johan Małek. W roku 1897, mistrz malar-
ski Kasza wystrzelał dla cesarza pruskie-
go Wilhelma II godność Króla Kurkowego, 
którą cesarz przyjął i ufundował dla miko-
łowskiego Bractwa medal; nosił go na kró-
lewskim łańcuchu każdy następny Król 
Strzelecki. W roku 1906 Bractwo Strze-
leckie wybudowało nową strzelnicę, a dwa 
lata później stanęła Hala Strzelecka. Z tej 
okazji na mikołowskiej strzelnicy odby-
ły się Górnośląskie Strzelania Związkowe.  
Z dniem 1 stycznia 1912r. mikołowskie 
Bractwo przystąpiło do Śląskiego Prowin-
cjonalnego Związku Strzeleckiego.

Po wcieleniu powiatu pszczyńskie-

go do Polski, w Mikołowie powstało pol-
skie Bractwo Strzeleckie - jego  12 strzel-
ców wyjechało na „Kongresowe Zawo-
dy” do Poznania, gdzie osiągnęli, nigdy 
już później nie powtórzony sukces; Wil-
helm Lipiński został Królem Zjednocze-
nia, a rycerzami: I - Euzebiusz Grusz-
czyk, II - Aleksander Wycisło. W nagro-
dę przyznano naszemu miastu przywi-
lej zorganizowania w Mikołowie Okręgu 
Śląskiego, którego prezesem został miko-
łowianin Leon Nocoń. W roku 1932 na  
IV Kongresie Zjednoczenia Bractw Strze-
leckich w Katowicach, Wilhelm Kasza 
zdobył godność Króla Kurkowego Zjedno-
czenia. Ostatnim Królem Kurkowym mi-
kołowskiego bractwa w 1939 roku został 
Józef Draga, zaś rycerzami Hubert Kagoń  
i Paweł Buchcik. - W czasie wojny Brac-
two zwiesiło swoją działalność, a po jej 
zakończeniu zakazano tego typu działal-
ności. Bractwo utraciło strzelnicę, restau-
rację, grunty oraz cenne pamiątki - wyja-
śnia prezes Mrokwa.

Obecnie Bractwo Strzeleckie w Mikoło-
wie liczy 25 członków, wśród nich jest two-
rzona tzw. Rada Królewska, a w jej skład - 
na okres jednego roku - wchodzi trzech naj-

lepszych strzelców. W nowej historii Brac-
twa Królem Kurkowym zostali: św. pamięci 
Andrzej Śląski  w 2009 roku, a w kolejnych 
latach: Sobiesław Wietecha, Łucjan Bojdoł 
oraz Grzegorz Hat. Naczelne hasło brac-
twa brzmi: „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny 
obronie“ i bez wątpienia nie straciło na swo-
jej aktualności, a bracia kurkowi są przykła-
dem właściwej postawy obywatelskiej. 

- Zapraszamy wszystkich symaptyków 
strzelectwa do udziału w strzelaniu, któ-
re odbędzie się na strzelnicy „DĘBINA”  
w Żorach w godzinach od 9.00 do 11.00 - 
14 czerwca. Każdy może spróbować swoich 
sił strzelając do tarczy prezydenckiej, czy 
do drewnianego kura, natomiast o tytuł 
Króla Kurkowego będą rywalizować człon-
kowie bractwa oddając strzały do tarczy 
królewskiej - dodaje prezes Mrokwa.

Natomiast w niedzielę, 15 czerwca, 
o godz. 15 odbędzie się uroczysta msza 
święta w Bazylice, z udziałem abp. Wik-
tora Skworca, a po niej nastąpi przemarsz 
przez miasto członków bractwa przy 
akompaniamencie orkiestry dętej kopalni 
„Bolesław Śmiały” do Domku Parkowego, 
gdzie odbędzie się festyn dla mieszkańców 
i sympatyków bractwa.  (bl)
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nieruchomości-mucha.gratka.pl

NIERUCHOMOŚCI

MUCHA
Mikołów, ul Pszczyńska 16

tel. 32 779 77 91, kom. 793 337 373
M2 (30 m2), Mikołów, os. 30-lecie, cena - 91 800 zł 
M3 (36 m2), Mikołów, os. Kochanowskiego, cena - 125 000 zł
M4 (55m2), Mikołów, ul. Młyńska, cena - 173 000 zł
M4 (54m2) Mikołów ul. Waryńskiego, cena - 155 000 zł
M2 (31m2) Łaziska Górne, ul. Dworcowa, cena - 79 900 zł
M4 (65m2) Łaziska Górne, ul Dworcowa, cena - 150 000 zł
Dom (140m2) Mikołów, ul Kosów, cena - 429 000 zł
Dom (110m2) Łaziska Średnie, cena - 365 000 zł
Działka (800 m2), Mikołów, ul. Bielska, cena - 70 000 zł 
Działka (800 m2), Łaziska Średnie, cena - 68 000 zł

Wybrane 
mieszkania 
z dopłatą 

rządową MDM

Zadzwoń, zobacz, zamieszkaj:
tel./fax: 32 322 22 20
gsm: 602 638 719, 600 030 161 
www.trojan.katowice.pl

Mikołów 
ul. Pszczyńska

Czekają na Ciebie 
mieszkania 2,3,4 pokojowe
Wysoki standard budynku

MAGICZNY DOMw samym centrum miasta

kwiecień 2014r.
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bractwo strzeleckie z mikołowa w połowie czerwca będzie świętowało 
150-rocznicę powołania. - Bractwo to organizacja, która skupia w 
swoich szeregach ludzi godnych zaufania. Do naszego stowarzyszenia 
nie można przyjść i się zapisać - trzeba zostać poleconym, odbyć staż 
i uzyskać akceptację braci, w tajnym głosowaniu. Wśród naszych 
członków przeważają miłośnicy broni, myśliwi . Choć nasza historia 
sięga już 150 lat, to dopiero w 2007r. udało się nam reaktywować 
Bractwo, po rozwiązaniu organizacji przez władze komunistyczne - 
wyjaśnia dariusz mrokwa, prezes hetman.

Strzelanie do kura 
czas zacząć…



mieszkanie na sPrzedaż 
w świętochŁowicach

drugi publiczny przetarg ustny NIeOGRANIcZONy w spra-
wie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego położonego  
w Świętochłowicach przy ulicy Powstańców śląskich 17/13  
o powierzchni użytkowej:  47,46 m2
cena wywoławcza - 99 900 zł
wadium - 11 000 zł
termin przetargu - 9 maja 2014 r. o godz. 1200

Powyższy przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Świę-
tochłowicach, ul. Katowicka 54.

Postąpienie - nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.
wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miej-
skiego w Świętochłowicach (p. 5) lub na konto Urzędu  
nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 prowadzone przez 
ING Bank Śląski O/Świętochłowice w terminie do 5 maja 
2014 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania 
środków na rachunku bankowym UM). 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 118), tel. 
32/3491-931.

Działki o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta 
porośnięte zielenią niską, posiadające dostęp do dro-
gi publicznej ul. Ślęzan. Sąsiedztwo stanowi zabudowa 
jednorodzinna szeregowa oraz zabudowa wielomiesz-
kaniowa. 

W planie zagospodarowania przestrzennego - 3MN/
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i wielorodzinnej.

cena wywoławcza nieruchomości 
do pierwszego przetargu:

1) działka 3117/1 o powierzchni 474 m2 - 66 000,00 zł. 
2) działka 3117/2 o powierzchni 325 m2 - 45 000,00 zł. 
3) działka 3117/5 o powierzchni 327 m2 - 45 000,00 zł. 
4) działka 3117/6 o powierzchni 327 m2 - 45 000,00 zł. 
5) działka 3117/7 o powierzchni 328 m2 - 45 000,00 zł. 
6) działka 3117/8 o powierzchni 328 m2 - 45 000,00 zł. 
7) działka 3117/9 o powierzchni 329 m2 - 45 000,00 zł. 
8) działka 3117/10 o powierzchni 609 m2 - 85 000,00 zł. 

Do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.

wadium - 9 000,00 zł (wpłata do 18 kwietnia b.r.) 
uprawniające do licytacji jednej nieruchomości
Postąpienie - nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2014 r. 
o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowi-
cach, ul. Katowicka 54.

dziaŁki Pod budownictwo szeregowe na 
sPrzedaż w świętochŁowicach Przy ul. ślęzan
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rozmaitości
wśród osób, które do końca kwietnia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki 
rozlosujemy książkę, dariusza jerczyńskiego „historia narodu śląskiego”. laureatem 
poprzedniej krzyżówki jest edward korzonek z mikołowa. Prosimy o odbiór nagrody, 
w siedzibie redakcji, ul. rynek 18, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.!

Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje dostępne są na www.eurobank.pl i w placówkach Banku. W przy-
padku umów zawartych u pośrednika kredytowego uprawniony jest on na mocy udzielonego mu przez 
Euro Bank S.A. pełnomocnictwa do zawierania w imieniu i na rzecz Banku umów o pożyczkę i rachunek 
bankowy oraz wykonywania czynności faktycznych związanych z wymienionymi umowami.

koszt połączenia wg stawki operatora

Miejska  
Biblioteka 
Publiczna  

w Mikołowie
- Do 18 kwietnia w czy-

telni Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Mikołowie można 
zobaczyć wystawę dermo-
plastów z kolekcji Andrze-
ja Pająka. Wystawa nosi ty-
tuł „Ptaki Świata” i została 
zorganizowana przy współ-
pracy z Śląskim Ogrodem 
Botanicznym w ramach ob-
chodów Międzynarodowego 
Dnia Ptaków.

- 24 kwietnia, w czwar-
tek, o godz. 18.00. zapra-
szamy do sali kinowej na 
projekcję filmu pt.: „Jan Pa-
weł II Szukałem Was...” Na 
seanse kinowe obowiązu-
ją bezpłatne wejściówki, do 
odbioru w Informatorium 
MBP na dwa dni przed pro-
jekcją od godz. 16.00. Moż-
na pobrać maksymalnie  
2 wejściówki na osobę. 
czas filmu: 1 godz. 30 min.

„Jan Paweł II. Szukałem 
Was...” to pełnometrażowy 
film dokumentalny o życiu  
i przesłaniu, jakie pozostawił 
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n i e   p r z e g a p

Wzorem lat ubiegłych 
Łaziska Górne włą-
czą się w obchody 

„Dnia Matki Ziemi”, który co-
rocznie przypada 22.04. Obcho-
dy Dnia Matki Ziemi rozpocz-
ną się 18.04. a zakończą 30.05. 
Podczas tegorocznych obchodów 
będziemy koncentrować się na 
potrzebie dbania o najcenniej-
sze pod względem przyrodni-
czym miejsca w naszym mieście 
(np. Las Na Kamienicy i Wie-

rzysku, Małpi Gaj itd.), dlatego 
też do udziału w akcji zaproszo-
no wszystkie placówki oświato-
we Łazisk. Placówki, które naj-
aktywniej włączą się w akcję zo-
staną nagrodzone książkami o te-
matyce ekologicznej.

Obchody Światowego Dnia 
Ziemi mają celu przede wszyst-
kim promocję postaw ekolo-
gicznych wśród uczniów oraz 
uświadomienie nam wszystkim 
jak kruchy jest ekosystem.

Matka ziemia 
w Łaziskach górnych



Poniedziałek 8.30 - 18.00
wtorek 14.00 - 18.00

środa 8.30 - 18.00

czwartek 13.00 - 17.00
Piątek 14.00 - 18.00
sobota 9.00 - 11.00

Łaziska Górne ul. chopina 5 (obok Urzędu Pracy)

Masz problem z zębem dzwoń: 
32 738-87-67

zapraszamy:

leczymy: 
w znieczuleniu ogólnym - narkozie, które 

obejmuje: usuwanie zębów, leczenie zębów 
oraz protezowanie natychmiastowe.

Oferujemy: 
leczenie kanałowe, korony, mosty

oraz nowoczesne protezy termoplastyczne
dysponujemy: 

nowoczesnym aparatem RTG 
współpracującym z systemem 

radiowizjografii RVG. 

najwyższy Poziom, PrzystęPne ceny! 
www.stomalux.win.pl

medycyNa estetyczNa
od 9 maja ortodoncja 
dla dzieci i dorosŁych

„Drzwi to symbol naszego życia. 
Nie wiemy, kiedy je otworzymy i kie-
dy ktoś kopniakiem za nami je za-
trzaśnie…” - brzmi motto wystawy 
Ewy Prochaczek. Nie ma obaw. Przy-
najmniej do galerii sztuki i ośrod-
ków kultury nikt przed mikołowska 
artystką drzwi nie zatrzaśnie. Każ-
dy pomysł artystyczny Ewy Procha-
czek jest zaskakujący i każdy dobry. 
Pomysł, aby z drzwi zrobić temat wy-
stawy fotograficznej, był ryzykow-
ny. Na zdjęciach nie ma ludzi. Foto-
grafie nie rejestrują ruchu. Pozor-
nie, nie generują ciekawych sytuacji. 
Ale czy drzwi w obiektywie Ewy Pro-
chaczek są nudne i statyczne? Nie.  

A dlaczego nie? Muszą Państwo zo-
baczyć sami.

Ewa Prochaczek w każdej dziedzi-
nie sztuki czuje się dobrze. Doskona-
le radzi sobie także z poezją. Werni-
saż wystawy fotograficznej połączono 
z wieczorem autorskim niezwykłego 
tomiku „Poezja tytułów”. Pomysł był 
karkołomny. Ewa Prochaczek skom-
ponowała wiersze z… tytułów wier-
szy i powieści innych autorów. Trze-
ba jednak ostrzec potencjalnych Czy-
telników, że jest to literatura dla ludzi 
oczytanych, bo tylko wtedy jest zaba-
wa, kiedy można rozszyfrować inten-
cje autorki i klucz jakim się kierowała 
dobierając tytuły.  (fil)
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po sobie Jan Paweł II. Film 
ukazuje jego wyjątkowe miej-
sce w historii Kościoła i świa-
ta oraz to, jak jego niezwy-
kła osobowość, naturalność, 
otwartość i poczucie humo-
ru łączyły ludzi na wszyst-
kich kontynentach, niezależ-
nie od ich statusu społeczne-
go, wieku, wyznawanych war-
tości czy religii.

- 28 kwietnia, o godzinie 
18.00 w sali kinowej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Mikołowie, Stowarzysze-
nie „Pomocna dłoń Krystyn 
i sympatyków” zaprasza 

na: Spotkania ze zdrowiem  
w poniedziałek .

Miejski dom 
kultury 

w Łaziskach 
Górnych

- 11 kwietnia godz. 18.00 
w sala nr 16 MDK - wernisaż 
wystawy prac Janusza Ma-
ciążka „Świat wodą malo-
wany”. Autor, zawodowo zaj-
muje się grafiką reklamową  
i projektowaniem wnętrz. 
Malarstwo przez długi czas 
stanowiło jego hobby, a w 

ostatnich latach weszło  
w krąg zainteresowań zawo-
dowych. Jego obrazy znajdu-
ją nabywców w kraju, a także 
za granicą. Można je znaleźć  
w Galerii Beskidzkiej  
w Szczyrku, czy galerii AN-
-ART w Mikołowie. Przyjdź  
i zobacz świat pasteli. 

- 25 kwietnia (w piątek),  
o godz. 17.30, w sali wido-
wiskowej MDK wystąpi Ka-
baret Młodych Panów z re-
welacyjnym programem: 
„ŚLĄZISZ IS eASy czyli go-
dej z nami!” Bilety w cenie 
50 zł (parter) i 45 zł (bal-

kon)do nabycia w sekreta-
riacie MDK.

- 29 kwietnia, o godz. 9.00, 
w sali widowiskowej MDK od-
będą się eliminacje rejonowe 
XXI Regionalnego Przeglądu 
Pieśni „Śląskie Śpiewanie” 
im. prof. Adolfa Dygacza.

- 9 maja, o godz. 17.00  
w sali widowiskowej MDK  
w Łaziskach Górnych odbę-
dzie się VI Powiatowy Festiwal 
Piosenki estradowej „Kryszta-
łowy Kos”. Konkurs jest prze-
znaczony dla solistów - woka-
listów w wieku 15-25 lat.

n i e   p r z e g a p

Tej wystawy nie wolno przegapić! 
Ewa Prochaczek, mikołowska artystka wielu sztuk, 
nawet z fotografii starych drzwi potrafi uczynić 
arcydzieło. Od 10 kwietnia, w mikołowskim  
Domu Kultury trwa wystawa „Porta FiX”.  

Oto próbka poetyckich możliwości 
Ewy Prochaczek. Jednym ze 
sponsorów wystawy jest sklep  
z Mikołowa. Autorka odpłaciła 
się tym, co potrafi najlepiej, czyli 
napisała wiersz:

Ekstrawagancje pani Ewy



od najmłodszych lat jedzenie 
kojarzy się nam pozytywnie - 
z poczuciem bezpieczeństwa, 
radością, akceptacją. można 
powiedzieć, że miłość do jedze-
nia wysysamy z mlekiem matki… 

Stosując żywienie optymal-
ne, dostarczamy organizmo-
wi substancji pokarmowych  

w optymalnej proporcji. Większość 
osób stosujących ŻO łatwo odnajdu-
je tę „swoją” proporcję i odczuwa je-
dynie pozytywne skutki diety. Jednak 
część pacjentów, szacowana na około 
20%, ma problemy ze znalezieniem 
optymalnej dla siebie ilości BTW. 
A odpowiednie proporcje pomiędzy 
trzema głównymi składnikami, czyli 
Białkami, Tłuszczami i Węglowoda-
nami, to klucz do sukcesu. Jakie tu 
można popełniać „grzechy”? Jednym 
z nich jest po prostu ogólny nadmiar 
spożywanych pokarmów. O możliwo-
ściach zagłodzenia się na śmierć wie 
każdy. Nie zawsze jednak rozumiemy, 

że przekarmianie jest czasem bar-
dziej skuteczną metodą przeniesie-
nia się na „drugi świat”… Częstym 
błędem - również optymalnych - jest 
objadanie się dowolnymi ilościami je-
dzenia - byle „w proporcjach”. Pamię-
tajmy, każdy nad-
miar szkodzi. Je-
śli jakiś łakom-
czuch przed roz-
poczęciem ŻO 
miał nawyk prze-
jadania się (np. 
w czasie stresu), 
to najprawdopo-
dobniej ma silnie 
rozciągnięty żo-
łądek. Optymal-
na dawka tłuste-
go jedzenia zajmuje małą objętość 
i nigdy nie wypełni go w całości, co 
najczęściej nie da poczucia sytości  
w trakcie spożywania posiłku. Potrak-
towanie takiego stanu jako zwykłe-
go głodu, zmusi nas do dalszego na-
pychania żołądka i w rezultacie - do 

przedawkowania pokarmu. Zmusza-
my wtedy układ trawienny do zbęd-
nej pracy, a cały organizm podtruwa-
my nadmierną ilością odpadów me-
tabolicznych. Głównym problemem 
mogącym utrudnić korzystanie z do-

brodziejstw optymalnego żywienia 
jest jednak nadmiar węglowodanów. 
O szkodliwości spożywania produk-
tów zawierających węglowodany (cu-
kry) większość zwolenników dr. Jana 
Kwaśniewskiego wie doskonale. Jed-
nak często z niewiedzy, albo przy nie-

zbyt rygorystycznym stosowaniu re-
guł ŻO, dochodzi do znacznego ich 
nadmiaru. Opisane niżej skutki nie 
dotyczą jednorazowych „wyskoków”, 
ale systematycznego przedawkowa-
nia. Najczęściej są to: nadwaga, ni-

ski poziom HDL-
-u, wysoki trójgli-
cerydów oraz wie-
le powracających 
chorób - z miaż-
dżycą i cukrzy-
cą na czele. Do-
bowe zapotrze-
bowanie na cu-
kry, szacowane na 
ok. 0,8g/kg masy 
(wagi) należnej 
ciała, należy oczy-

wiście indywidualne korygować, jed-
nak dla przeciętnego człowieka, wa-
żącego ok. 70 kg, stałe przekracza-
nie 100 g węglowodanów na dobę 
oznacza już na pewno nadmiar albo 
złe ich wchłanianie w przewodzie 
pokarmowym. Najgorszym efektem 

jest tu oczywiście „mieszanie paliw”, 
tj. jedzenie pokarmów słodkich i tłu-
stych.

Nasza skłonność do folgowania so-
bie w jedzeniu podczas świąt ma wie-
le powodów. Media promują wzorzec 
osoby szczupłej. Na co dzień ludzie 
próbują się trzymać w ryzach, ograni-
czać jedzenie. A święta kojarzą nam 
się z wolnym czasem, kiedy odpusz-
czamy sobie te rygory, narzucone za-
sady i mamy poczucie, że to jest ten 
czas, kiedy można sobie „pozwolić”, 
bo to jest coś wyjątkowego. Pamiętaj-
my jednak o nieprzyjemnych następ-
stwach takiego postępowania. Warto 
troszczyć się o siebie nie nagradza-
jąc się jedzeniem - wtedy uda nam 
się uniknąć kłopotów związanych ze 
świątecznym obżarstwem.

lek. Ewa Łukaszek-Gwóźdź
Fragment artykułu  

z miesięcznika „Optymalni”.  
Więcej informacji  

o żywieniu optymalnym na:  
www.optymalni.org.pl
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zadbaj o swoje ciało i duszę!
Masz rwę Kulszową czy Męczy cię inny rodzaj bólu? przyjdź 

i sprawdź, czy ty również Możesz przestać cierpieć!
Rwa kulszowa (sciatica) to powszechnie używane określenie bólu, który promie-

niuje wzdłuż nerwu kulszowego i zwykle jest odczuwany w pośladku, z tyłu nogi 
i także w stopie. Rwa kulszowa jest jedną z najczęstszych postaci zespołu bólowe-
go kręgosłupowo-korzeniowego. Zwykle boli tak mocno, że nie wiemy jak sobie 
z tym poradzić. Ból w pośladku i nodze często jest silniej odczuwany niż w krzy-
żu. Bywa tak uciążliwy i mocny, że przeważnie nie reaguje na leki przeciwbólowe 
i unieruchamia ostatecznie pacjenta w łóżku.

jaKie są przyczyny rwy Kulszowej?
Zazwyczaj wynika to z podrażnienia korzenia nerwowego L5 lub S1 przez prze-

puklinę dysku. Rzadziej występuje w przebiegu kręgozmyku, stenozy kanału krę-
gowego, zmian zapalnych stawów oraz zmian zwyrodnieniowych. Silnemu bólo-
wi często towarzyszą drętwienia, mrowienia, uczucie palenia, ściskania, kłucia. 

jaK leczyć to schorzenie? 
Nasi specjaliści najczęściej polecają akupunkturę. Terapia akupunkturą daje 

uczucie rozluźnienia i dobrego samopoczucia. Choć czasami może pojawić się nie-
wielkie nasilenie objawów, ale jest na ogół umiarkowane i chwilowe. Ale to, co naj-
ważniejsze - to efekty, w niektórych przypadkach mogą być nadzwyczaj szybkie. 
Zdarza się jednak, że trzeba na nie nieco poczekać. Zwykle wystarczy kilka zabie-
gów, aby pojawiły się spodziewane wyniki, ponieważ ciało stopniowo dostosowu-
je się do zrównoważenia układów narządów spowodowanego akupunkturą.

- Gdy dopadła mnie rwa kulszowa myślałem, że to nie taka straszna choroba. Jednak 
szybko zmieniłem zdanie, gdy następnego ranka się obudziłem. Nie pomagały mi żadne ta-
bletki ani zastrzyki, wręcz ciągle słychać było w domu moje krzyki z bólu. Dopiero medycy-
na chińska i jej szpileczki zdziałały cuda. Ból odszedł i mogłem normalnie żyć i pracować - 
mówi jeden z pacjentów.

przyjdź i sprawdź, czy i tobie możemy pomóc!
Mikołów, ul. lipowa 24, tel. (32) 327 39 77, kom. 609 110 000

www.med-chinska.pl
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W ubiegłym roku w „Naszej Gazecie” opublikowaliśmy 
wywiad z Bogdanem Tkoczem, prezesem Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Optymalnych, propagującego zdrowy 
styl życia oparty na diecie opracowanej przez dr Jana 
Kwaśniewskiego. Teraz przechodzimy do konkretów. Specjaliści 
od żywienia optymalnego obalają fałszywe mity, jakie narosły 
wokół diety dr Kwaśniewskiego. Na temat świątecznego 
umiaru na talerzu pisze eWA ŁUkASZCZek-GWÓŹdŹ.

KAŻdY NAdMIAR SZKOdZI...

w każdą niedzielę na terenie śląskiego   ogrodu botanicznego 
odbywa się eko-bazar, na którym kupić   zdrową, ekologiczną żywność.
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PORADniA GinekOlOGiCZnA i STOMATOlOGiCZnA - Mikołów, ul. Krakowska 21, tel. 731 022 032
PORADniA STOMATOlOGiCZnA - Katowice, ul. Medyków 22, tel. 502 270 377

NZOZ Emadent 
Poradnia ginekologiczna i stomatologiczna

- Zdrowo, bezpiecznie i bezboleśnie.

PROMOCJA

NA WSZYSTKIE

USŁUGI

GABineT STOMATOlOGiCZny DR eMAD HAMDAn 
Oferowane usługi:
l implantologia
l leczenie kanałowe (endodoncja)
l Protetyka bezzębia
l Protetyka: korony, licówki, mosty, protezy szkieletowe, korony teleskopowe, protezy zatrzaskowe
l Stomatologia zachowawcza
l Stomatologia dziecięca - porady dla rodziców
l Stomatologia rodzinna
l Stomatologia dla kobiet w ciąży
l Periodontologia: choroby przyzębia - paradontoza
l Chirurgia, usuwanie zębów
l Stomatologia estetyczna: wybielanie, piaskowanie, higienizacja
l Abrazja powietrza
l licówki

GABineT GinekOlOGiCZny DR iMAn HijAZi
Oferowane usługi:
l Skuteczne metody antykoncepcji do 72h po współżyciu
l kompleksowa opieka w ciąży (w tym pełna diagnostyka ultrasonograficzna)
l leczenie nadżerek oraz innych chorób szyjki macicy
l Diagnostyka uSG chorób narządów płciowych
l Diagnostyka i leczenie krwawień i dolegliwości bólowych narządów płciowych
l leczenie niepłodności
l Diagnostyka i leczenie zaburzeń hormonalnych
l Przygotowanie do zabiegów operacyjnych (polipy, mięśniaki, torbiele)
l Diagnostyka i leczenie chorób onkologicznych w ginekologii
l leczenie zaburzeń miesiączkowania
l Zachowawcze i zabiegowe leczenie nietrzymania moczu i obniżenia narządów płciowych
l Ginekologia estetyczna
l uSG 3D i 4D

Seminarium zorganizo-
wali: Stowarzyszenie 
AGRO BIO PLON, Be-
skidzkie Stowarzysze-

nie Produkcji Ekologicznej i Tu-
rystyki BEST PROEKO, Parla-
mentarny Zespół ds. Narodowe-
go Programu Zdrowego Żywie-
nia oraz Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Optymalnych.

Seminarium rozpoczął Paweł 
Kojs, dyrektor Śląskiego Ogro-
du Botanicznego, który zrelacjo-
nował kulisy powstania i rozbu-
dowy ŚOB. W czasie prezenta-
cji współorganizatorów wystą-
pił Bogdan Tkocz, prezes OSO. 
Mówił, m.in., o celach Stowa-
rzyszenia oraz zwrócił uwagę 
na jakość żywności, którą spo-
żywamy na co dzień.Poseł Iza-
bela Kloc, przewodnicząca Par-
lamentarnego Zespołu ds. Na-

rodowego Programu Zdrowe-
go Żywienia, wspomniała o ko-
nieczności kształtowania świa-
domości konsumenckiej i za-
pewniła o wspieraniu inicja-
tyw temu służących. Jej obec-
ność na seminarium jest dowo-
dem na to, że nie są to tylko de-
klaracje.

„Czystsza produkcja szan-
są rozwoju rynku dla rolnic-
twa ekologicznego i tradycyjne-
go produktu lokalnego” - to te-
mat opracowania Anny Bedna-
rek z Beskidzkiego Stowarzysze-
nia BEST PROEKO. 

- Dzisiaj rolnicy wspólnie  
z konsumentami mają wielkie 
zadanie do wypełnienia. Wspól-
nie zbudują RYNEK dobrej, zdro-
wej żywności poprzez oddolne 
inicjatywy i pracę u podstaw 
oraz organizowanie się w gru-

py i kooperatywy spo-
żywcze sprawiedliwej 
współpracy i sprawie-
dliwego handlu. Waż-
nym hasłem tej współ-
pracy i obowiązkiem 
obywatelskim winna być 
zasada: KUPUJ U ROL-
NIKA - ROLNIK SZANU-
JE ZDROWIE KONSUMENTA” 
- przekonywała Anna Bednarek. 

„Wielkie włości nie są zgod-
ne z dobrem kraju. Ze wszyst-
kich (...) drobniejsze majątki  
są pożyteczniejsze w społeczeń-
stwie.” Cytatem ze Stanisława 
Staszica rozpoczął swój referat 
Krystian Brząkalik, reprezentu-
jący Stowarzyszenie AGRO BIO 
PLON. W swoim wystąpieniu 
„Biorynek - jako element roz-
woju niszowego” przedstawił 
ideę bio-rynku, jako działalności  

w mikroskali umożliwiającej roz-
wój małych gospodarstw, prowa-
dzących produkcję i sprzedaż 
nieprzetworzonej i przetworzo-
nej żywności, co dotyczy m.in. 
produktów ekologicznych, trady-
cyjnych i regionalnych. 

Kolejną prelegentką była Te-
resa Szczepanek, reprezentu-
jąca OSO. Jej prezentacja pt.: 

„Jakość żywności w świetle 
świadomego konsumenta” od-
powiedziała m.in. na pytania: 
Co świadczy o właściwej jako-

ści żywności? Co to jest 
żywność przetworzo-

na i jakie są kon-
sekwencje jej 

s tosowania? 
Dlaczego ży-
wienie ni-
sko-węglo-
w o d a n o -
we i wyso-
ko-tłuszczo-

we? Przed-
stawiając tezę 

Herodota, iż 
„Przyczyną pra-

wie wszystkich cho-
rób jest niewłaściwe ży-

wienie” zwróciła uwagę na 
właściwą wiedzę o odżywia-
niu. „Wiedza ta jest oparta na 
żywieniu zgodnym z zasada-
mi biochemii, gdyż stała się  
najlepszym sposobem zapobie-
gania i pokonywania wielu 
chorób, w tym również i cho-
rób tzw. cywilizacyjnych. Wie-
dza ta, to właściwe rozumienie 
składu chemicznego  ludzkiego 
ciała oraz składu chemicznego 

i biologicznego zjadanych pro-
duktów” - wyjaśniała słucha-
czom.

W czasie przerwy uczestni-
cy seminarium oprócz degusta-
cji ekologicznych produktów,  
w tym „tustego” przygotowane-
go przez niezastąpione gospody-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Przyszowic, mieli możliwość 
zakupienia książek dr. Kwa-
śniewskiego oraz miesięczników 
„Optymalni”.

Po przerwie Paulina Hamer-
la ze ŚOB omówiła plany i za-
łożenia EkoBazaru, który (co 
niedzielę) od niedzieli 6 kwiet-
nia zagości na terenie Centrum 
Edukacji Śląskiego Ogrodu Bo-
tanicznego w Mikołowie (ul. So-
snowa 5). Mieszkańcy regionu 
będą mogli zaopatrywać się tam 
w żywność ekologiczną. 

Stare przysłowie mówi, że 
pierwsza jaskółka wiosny nie 
czyni. Jednak godna naślado-
wania inicjatywa utworzenia 
EkoBazaru zdaje się być praw-
dziwym zwiastunem „nowego”. 
Można powiedzieć, że do Miko-
łowa - zamiast jaskółki - przyle-
ciał już prawdziwy bocian. 

Ewa Borycka-Wypukoł
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w każdą niedzielę na terenie śląskiego   ogrodu botanicznego 
odbywa się eko-bazar, na którym kupić   zdrową, ekologiczną żywność.

Od producenta 
do konsumenta

W marcu, 
w Centrum 
Edukacji 
Przyrodniczej 
i Ekologicznej 
Śląskiego Ogro-
du Botaniczne-
go w Mikołowie 
odbyło się 
seminarium, 
którego celem 
było określenie 
scenariusza 
rozwoju rynku 
dla rolnictwa 
ekologicznego 
i produktu 
lokalnego.

W seminarium uczestniczyli:  
Izabela Kloc, poseł ziemi 
mikołowskiej i Krystian Brząkalik  
ze stowarzyszenia Agro Bio Plon
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ul. Leśna 1,
Łaziska Górne,

tel. 32 324 46 01
www.etrans.kia.pl

Sprawdź 
atrakcyjną 
ofertę 
modeli 
z rocznika 
2014!
Wybrane modele 
z instalacją LPG

Przyszła wiosna, a wraz 
z nią sezon na wymia-
nę opon i wykonanie 
przeglądów swojego 

pojazdu! Nowo otwarty serwis 
samochodowy AUTO-POINT 
w Łaziskach Górnych serdecz-
nie zaprasza do skorzystania ze 
swoich usług, bądź też zakupu 
nowych opon w naszym skle-
pie. Oferujemy Państwu usłu-
gi związane z serwisem, napra-
wami, mechaniką i wulkaniza-
cją. Obsługujemy samochody 
osobowe, dostawcze oraz cię-
żarowe. Zakres naszych usług 
obejmuje przede wszystkim ob-
sługę: 

n Silnika
n Układu napędowego
n Układu hamulcowego
n Zawieszenia
n Klimatyzacji

Nasi fachowcy oczywiście 
zajmą się również wykonaniem 
przeglądu (podstawowego, bądź 

też rozszerzonego) każdego sa-
mochodu. Mają Państwo rów-
nież możliwość sprawdzenia  
w naszym serwisie auta przed 
zakupem! 

Dysponujemy halą wyposa-
żoną w specjalistyczny sprzęt, 
m.in. taki jak: podnośniki, ka-
nał do obsługi samochodów 
osobowych, ciężarowych i do-

stawczych. Duży parking oraz 
plac manewrowy umożliwia 
Państwu swobodny dojazd dla 
ciężarówek, bądź autobusów. 

Zapraszamy również do na-
szego sklepu. Mogą Państwo  
u nas zakupić płyny, akcesoria, 
felgi, alufelgi oraz opony! Przy 
zakupie opon wymiana jest 
DARMOWA! Jako że utrzymu-

jemy stałą współpracę z hur-
towniami, które zaopatrują nas 
w sprzęty najwyższej jakości, 
najlepszych marek motoryza-
cyjnych, 3 razy dziennie gwa-
rantujemy Państwu ogromny 
wybór materiałów. Oferujemy 
szeroką gamę części zamien-
nych do samochodów wszyst-
kich marek. Zapraszamy!

Fachowo, szybko, 
kompleksowo

Łaziska Górne
ul. Świerczewskiego 11B

tel. 32 358 90 70
32 358 90 71

Godziny otwarcia

pn - pt 8.00-18.00
sobota 8.00-14.00

www.auto-point.pl                                         serwis@auto-point.pl

Klimatyzacja w samochodzie, 
to nic innego jak urządzenie 
działające podobnie do chło-
dziarki, czy klimatyzatora do-

mowego. Podobnie jak tamte urządze-
nia, wymaga prawidłowej eksploata-
cji, dbałości i przeglądów serwisowych. 
Kwiecień-maj jest taką porą, aby zadbać 
o klimatyzację w samochodzie, gdyż do 
jesieni będzie często używana.

Generalnie powinniśmy pamiętać, że z 
racji skomplikowanej budowy i trudnych 
warunków pracy, klimatyzacja samocho-
dowa powinna być odpowiednio użytko-
wana, co przekłada się na jej poprawne 
i długie działanie. Krótko mówiąc, ciągłe 
używanie przedłuża jej żywotność. 

W układzie klimatyzacji znajduje 
się czynnik chłodzący oraz olej. Zada-
niem tego drugiego jest przede wszyst-
kim smarowanie sprężarki, co zwiększa 
jej żywotność i bezawaryjność. Jeśli przez 
dłuższy czas klimatyzacji nie uruchamia-
my, lub pojazd stoi nieużywany, powinno 
się włączyć układ raz w tygodniu, aby go 
przesmarować. Podstawową zasadą jest 
używanie klimatyzacji przez cały rok.

Minimum raz w roku powinniśmy do-
konać standardowych czynności, wy-
miany filtra kabinowego, czyszczenia ka-

Jerzy Paja

Moto 
rady

W nie tak odległych 
czasach posiadanie 
klimatyzacji w samo-
chodzie uważane 
było za niepotrzebny 
luksus lub szpan. Dziś, 
kupując samochód, 
szukamy w jego wypo-
sażeniu klimatyzacji, 
a wielu producentów 
montuje ją już seryjnie. 
Ci, którzy pamiętają 
podróże, kiedy „klimą” 
były otwarte szyby lub 
tzw. „szyberdach”, dziś 
nie wyobrażają sobie 
dalekich wypraw bez 
klimatyzacji.

zadbaj o klimatyzację  - upały tuż, tuż
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Autoryzowany salon i serwis marki Hyundai
Studzienice, ul. Jaskółek 21(koło Pszczyny)

Tel. 32 326 39 90
www.witpol-auto.pl

Autoryzowany salon i serwis marek Mitsubishi i Hyundai
Tychy, ul. Katowicka 35 (obok Browarów)

Tel. 32 326 22 80 do 89
www.witpol-auto.pl; www.mitsubishi-witpol.pl

Jak zawsze najlepsza oferta na Śląsku

salony

Witpol
WIELE MOŻLIWOŚCIDWIE MARKI, DWA SALONY

POLECA uSŁuGI W ZAKRESIE:
l NAPRAW BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH
l KOSMETYKI SAMOCHOdOWEJ
l NAPEŁNIANIA KLIMATYZACJI

OFERTA SPECJALNA!
PRZY LIKWIdACJI SZKOdY KOMuNIKACYJNEJ 
Z POLISY uBEZPIECZENIOWEJ POLEROWANIE 
CAŁEJ KAROSERII ZA 1 ZŁ ORAZ MOŻLIWOŚĆ 
SKORZYSTANIA Z AuTA ZASTĘPCZEGO. 
uWAGA! FIRMY - RÓWNIEŻ dOSTAWCZEGO.

NOWOŚĆ!
LAKIEROWANIE FELG - MOŻESZ MIEĆ FELGI  
W uLuBIONYM KOLORZE!

ZAPRASZAMY dO WSPÓŁPRACY

ZAdBAJ Z NAMI 
O SWÓJ SAMOCHÓd!

FIRMA AuTO SERVICE 
EWA MuCHA

43-190 MIKOŁÓW - KAMIONKA
uL. PLEBISCYTOWA 85

TEL. 32 226 07 38
       693 355 005

ul. dębowa 20, 
43-190 Mikołów 
tel. 500 320 420
www.wojas-auto.euRok założenia 2008

oferujemy:
n montaż instalacji gazowych
n wymianę butli już od 370 zł
n serwis instalacji
n serwis klimatyzacji już od 

120 zł gratis ozonowe 
odkażanie mikrobiologiczne 
klimatyzacji

n samochodową diagnostykę 
komputerową oraz elektronikę

montujemy również instalacje gazowe 
firmy brc do nowych samochodów

2-letnia gwarancja bez limitu kilometrów!

Pomocjamontaż instalacji lPg 
firmy ag zenit Pro 

już od 2400 zł, brc juz od 2600 zł.

nałów dystrybucji powietrza do wnętrza 
kabiny, odgrzybienia parownika, spraw-
dzenia drożności kanału odprowadzają-
cego skropliny z parownika klimatyza-
cji oraz oczyszczenia wlotów powietrza 
umieszczonych na zewnątrz pojazdu. Co 
dwa lata, układ klimatyzacji powinien 
być oczyszczony z wilgoci i uzupełnio-
ny w czynnik chłodzący do wymagane-
go poziomu. Co trzy lata należy wymie-
nić filtr-osuszacz. Nieprzyjemny zapach 
wydobywający się z nawiewów powietrza 
oznacza, że układ klimatyzacji może być 

zagrzybiony, co 
wywołuje alergie 
i podrażnia gór-
ne drogi oddecho-
we. Najprostszym 

zabiegiem usuwającym grzyby jest ozo-
nowanie wnętrza pojazdu, które dzię-
ki silnemu działaniu utleniającemu za-
bija pleśnie, grzyby, roztocza, bakterie  
i wirusy.

Wszystkie czynności serwisowe po-
winny być przeprowadzone z dużą do-
kładnością wyłącznie w serwisach spe-
cjalizujących się w obsłudze klimatyza-
cji samochodowej. Najczęstszym błę-
dem jest wymiana filtra kabiny bez 
uprzedniego oczyszczenia kanałów do-
prowadzających i odprowadzających po-

wietrze, zaniechanie odgrzybienia ukła-
du, brak kontroli drożności kanału od-
prowadzającego skropliny. Serwisując 
układ klimatyzacji w swoim samocho-
dzie, możemy być pewni, że będzie ona 
działać prawidłowo, poprawiając nie tyl-
ko komfort jazdy, ale też sprawność mo-
toryczną kierowcy.

Na zakończenie przypomnę, że opty-
malna temperatura w samochodzie, 
to 20-22 stopnie Celsjusza, ale należy 
mieć na uwadze, żeby nie obniżać jej 
o więcej niż kilka stopni w stosunku do 
temperatury zewnętrznej. Duża różnica 
temperatur bywa przyczyną szoku ter-
micznego, który powoduje spadek od-
porności organizmu i może prowadzić 
do choroby. 

zadbaj o klimatyzację  - upały tuż, tuż
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sport

W ostatni weekend 
marca na warszaw-
skim Torwarze, 

osiemnaście zespołów z ca-
łej Polski, w tym aż trzy z Mi-
kołowa uczestniczyło w fina-
le II ogólnopolskiego Turnie-
ju „Mistrzowie Białego Or-
lika”, organizowanego przez 
„Sport 7” Mariusza Czerkaw-
skiego. Osiemnastka finalistów, 
to po trzy drużyny z Mikołowa 
oraz Elbląga, po dwie z Oleśni-
cy, Zgorzelca i Radzynia Podla-
skiego, a także drużyny z Mal-
borka, Mińska Mazowieckie-
go, Strzegomia, Pionek, Bu-
ska-Zdroju i Lublina. Startują-
ce w finałach ekipy wyłoniono 
spośród 8000 dzieci szkół pod-
stawowych, głównie klas IV-
-VI, które uczestniczyły w zaję-
ciach przygotowawczych.

Test sprawnościowy zawie-
rał podstawowe elementy jaz-
dy na łyżwach: jazda w przód, 
jazda po łuku, zatrzymanie, 
balans ciałem, utrzymanie 
równowagi. Turniej wygra-
ła drużyna z Malborka, dru-
ga była ekipa z Pionek, a trze-
cia z Elbląga. Bardzo dobrze 
spisały się teamy z Mikołowa, 
które zajęły czwarte, siódme  
i szesnaste miejsce. Najlepsza 
z drużyn mikołowskich wystą-
piła w składzie: Damian Urba-
nowicz, Jakub Nowak, Michał 
Skupnik i Rafał Winiarski.

Warto dodać, że sędziami 
na tej imprezie byli znakomici 
hokeiści, w tym olimpijczycy: 
Andrzej Tkacz, Dariusz Gar-
bocz i Wojciech Tkacz i była 
gwiazda NHL - Mariusz Czer-
kawski. (Tapi)

W rozegranym po 
raz szósty „Gmin-
nym festiwalu 

piłki siatkowej”, uczestni-
czyły reprezentacje sołectw 
Mokrego, Śmiłowic i dziel-
nicy Kamionka. Mokre i Ka-
mionka wystawiły do gry po 
dwie ekipy. Każda z drużyn 
rozegrała po cztery spotka-
nia, a występujący na par-
kiecie zawodnicy, pokaza-
li, że arkana tej dyscypliny 
sportu nie są im obce. Zwy-

cięzcą tej edycji turnieju zo-
stała ekipa Mokrego.

MVP turnieju został Mi-
łosz Tomiczek (Mokre I), naj-
lepszym atakującym - Michał 
Malejka (Śmiłowice), najlep-
szym przyjmującym - Domi-
nik Niedziela (Kamionka II), 
a najlepszym rozgrywającym - 
Szymon Urbańczyk (Mokre I)

wyniki:
Mokre I - Kamionka I 2:1, 

Śmiłowice - Mokre II 2:0, Ka-
mionka II - Mokre I 0:2, Ka-
mionka I - Śmiłowice 0:2, Mo-
kre II - Kamionka II 1:2, Mo-
kre I - Śmiłowice 2:1, Ka-
mionka I - Mokre II 2:0, Śmi-
łowice - Kamionka II 1:2, Mo-
kre I - Mokre II 2:0, Kamion-
ka I - Kamionka II 1:2 (Tapi)

Łącznie startowało 158 szer-
mierzy (90 chłopców - 49 
kadetów i 41 młodzików 
oraz 78 dziewcząt - 39 ka-

detek i 39 młodziczek); w V edycji  
I Kroku Szermierczego o Puchar 
„Małego Rycerza” pod patronatem 
Dyrektora MOSiR w kategorii dzie-
ci (11-12 lat) i zuch (9-10 lat) w obu 
broniach, łącznie startowało 87 adep-
tów szermierki. W III Ogólnopolskim 
Turnieju Amatorów Dinozaur Cup 
w szpadzie kobiet i mężczyzn wzięło 
udział 36 zawodników.

W tym roku ilość startujących była 
rekordowa. 255 „małych” i 36 doro-
słych sportowców to jak na dzisiej-
sze warunki, bardzo dobry wynik.  
W Mikołowie pojawili się szermierze 
ze Szczecina, Krakowa, Radomyśla, 
Łodzi, Krosna, Lubina, Mielca, Śre-
mu, Opola, Manieczek oraz wszyst-
kich klubów ze Śląska. Widać było, 
że chętnych do pójścia tropem boha-

tera Trylogii, Michała Wołodyjowskie-
go nie brakuje. Wspaniała była atmos-
fera. Nie tylko na planszach, ale i wo-
kół nich. Z boku zawody wyglądały 
jak szermierczy piknik, choć na plan-
szach toczyły się zacięte boje.

W tym doborowym towarzystwie  
z dobrej strony pokazali się szermie-
rze z Mikołowa. Walczyli bardzo do-
brze. W I Kroku Szermierczym srebr-
ny medal wywalczyła Julia Paluch, 
przegrywając walkę o złoto jednym 
trafieniem. W tym samym turnieju  
w szpadzie chłopców trzecie miejsce 
zajął Radosław Jędrzejczyk.

Organizator zawodów, Joanna Hun-
ger - Poziom zawodów był bardzo wy-
soki. Szczególnie w szpadzie męskiej 
kadetów, gdzie między innymi wystar-
tował Wojciech Lubieniecki tegorocz-
ny złoty medalista w drużynie z Mi-
strzostw Europy w Jerozolimie. Jako 
organizatora, najbardziej zaskoczy-

Jan Olszówka był oso-
bą powszechnie znaną. 
Trener, nauczyciel, wy-
chowawca oraz dzia-

łacz sportowy i społeczny Ła-
zisk, Mikołowa, Śląska... Jego 
ukochaną dyscypliną sporto-
wą była piłka ręczna. Spod 
jego ręki wyszły całe rzesze 
szczypiornistów. On stworzył 
podwaliny piłki ręcznej w Ła-

tabela końcowa turnieju
1. Mokre I 4  8  8:2
2. Kamionka II 4  6  6:5
3. Śmiłowice 4  4  6:4
4. Kamionka 4  2  4:6
5. Mokre II 4  0  1:8

siatKówKa 
- sport dla wszystkich

Białe Orliki z Mikołowa

Pod patronatem   „naszej gazety”

organizator turnieju, marian olszów-
ka: chcemy, aby ten jubileuszowy turniej wy-
padł okazale. Zaprosiliśmy bardzo dobre zespo-
ły, przyjedzie wiele handballowych znakomitości 
z „najwyższej półki”, przewidujemy wiele atrakcji 
i niespodzianek. Nie tylko dla walczących zespo-
łów, ale przede wszystkim dla kibiców. Zaprasza-
my wszystkich. emocji na pewno nie zabraknie. 
Być może XXV Memoriał im. Jana Olszówki bę-
dzie ostatnim turniejem rozgrywanym w formu-

le weteranów. Wychowankowie Janka są coraz 
starsi i coraz trudniej im biegać po parkiecie. 
Jego kadry się wykruszają, te następne go nie 
pamiętają. Dlatego też będziemy szukać innej 
formuły tej imprezy, bo organizować ją na pewno 
będziemy. Być może będzie to turniej dla zespo-
łów Superligi, może dla któregoś reprezentacyj-
nego rocznika, a może jeszcze coś innego. Ale to 
temat na przyszłość. Póki co, przed nami „Srebr-
ny Memoriał”.

Srebrny Memoriał

Śladami  Pana MichałaOkazuje się, że tra-
dycja polskiej szkoły 
fechtunku jest bardzo 
popularna. Może na 
co dzień tego nie 
widać, ale można 
się o tym przekonać 
podczas szermierczych 
turniejów. A taki odbył 
się w połowie marca 
w hali mikołowskiego 
MOSiR-u, która na 
dwa dni zamieniła się 
w wielką szermierczą 
planszę, na której jed-
nocześnie rozgrywane 
były trzy turnieje: XI 
Ogólnopolski Turniej  
o Puchar Burmistrza 
Mikołowa w kategorii 
kadet (15-17 lat)  
i młodzik (13-14 lat)  
w szpadzie dziewcząt  
i w szpadzie chłopców. 
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W tym roku turnie-
je takie rozegrano  
w dziesięciu kate-

goriach wiekowych, a wzięło  
w nich udział ponad 100 dru-
żyn tj. 1100 zawodników  
z roczników od 1998 do 2006 
i młodszych. W łaziskich tur-
niejach grały m.in. drużyny: 
AKS-u Mikołów, Gwarka Or-
nontowice, Odry Wodzisław, 
Rakowa Częstochowa, Podbe-
skidzia Bielsko-Biała, GKS Ka-
towice, Polonii Bytom, Ruchu 
Chorzów, Rozwoju Katowice, 
Piasta Gliwice i oczywiście go-
spodarzy. Te mecze dla adep-
tów futbolu, to ważny spraw-
dzian umiejętności, więc nic 
dziwnego, że zawodnicy trak-
towali je poważnie, wykazu-
jąc ogromną wolę walki, ra-
dość ze zdobywania bramek  
i łzy po porażkach. Były to tak-
że lekcje budowania sportowej 
atmosfery, nie tylko na boisku, 
ale i poza nim. Na trybunach 
zasiadało wielu kibiców, nie-
konieczne związanych emo-
cjonalnie z występującymi na 
parkiecie zawodnikami.

Rangi rozgrywanym turnie-
jom dodawała obecność na 
trybunach ważnych dla Łazisk 
i powiatu mikołowskiego osób, 
które uczestniczyły w ceremo-
niach nagradzania. Nic dziw-
nego, skoro często te osoby 
fundowały trofea i nagrody. 
Byli to min.: Starosta Powiatu 
Mikołowskiego, Henryk Jaro-

szek, Burmistrz Miasta Łazi-
ska Górne - Aleksander Wyra, 
Przewodniczący Rady Miej-
skiej - Tadeusz Król, Prezes 
PGKiM - Mirosław Duży, Pre-
zes MBS - Michał Król, Dyrek-
tor MOSiR - Tadeusz Marszo-
lik, właściciele firm: HEDAR - 
Henryk Łożyński i VIRMAN - 
Henryk Zientek.

We wszystkich turniejach 
startowały ekipy gospodarzy - 
MOSiR Polonii Łaziska. Naj-
większe sukcesy turniejowe, 
to zajęcie I miejsca drużyny z 
rocznika 1998 - podopiecznych 
Piotra Mleczki, którzy w fina-
le pokonali Rozwój Katowice 
4:1 oraz nagroda indywidualna 
dla najlepszego bramkarza tur-
nieju - Bartosza Wójcika i dwa 
trzecie miejsca drużyn z rocz-
ników 2000 i 2005 prowadzo-
nych przez trenerów Michała 
Małyskę i Kazimierza Kaszoka.

Osobowością tych turniejów 
był spiker - Jerzy Janecki. Fa-
chowym komentarzem nie tyl-
ko informował o tym, co dzia-
ło się na parkiecie, ale potrafił 
też budować atmosferę na bo-
isku i trybunach. A to dzisiaj 
rzadkość. Odpowiedzialnym 
za organizację wszystkich tur-
niejów był koordynator sekcji 
piłki nożnej Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Łazi-
skach Górnych Kazimierz Ka-
szok i jemu za włożoną pra-
cę w organizację, należą się 
ogromne brawa. (Tapi)
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w Łaziskach nie ma 
„martwego sezonu”
okres jesienno zimowy dla pracowników hali sportowej 
mosir w Łaziskach górnych to czas wzmożonej pracy. 
oprócz zajęć prowadzonych na co dzień przez sekcje 
sportów halowych, dochodzi cykl młodzieżowych turnie-
jów halowych w piłce nożnej pod patronatem burmistrza 
miasta oraz starosty mikołowskiego, które pokazały, 
że w futbolu młodzieżowym nie ma „martwego sezonu”. 

Program minutowy:
w piątek, 2 maja rozegrane zostaną mecze grupowe 

(2x15 min. + 1 minuta przerwy).
 9.00 OFc Kickers Offenbach - TSV Schoneberg
 9.35 KS VIVe Targi Kielce - Przyjaciele Freda Kraków
10.10 WKS Śląsk Wrocław - „Lwy Jasia” Łaziska Górne
10.45 KS Włókniarz Pabianice - BKS Bochnia Oldboys
11.20 WKS Śląsk Wrocław - TSV Schoneberg
11.55 Przyjaciele Freda Kraków - BKS Bochnia Oldboys
12.30 Otwarcie Turnieju
13.00 „Lwy Jasia” - OFc Kickers Offenbach
13.35 Przyjaciele Freda - KS Włókniarz Pabianice
14.10 „Lwy Jasia” - TSV Schoneberg
15.00 BKS Bochnia Oldboys - KS VIVe Targi Kielce
15.35 WKS Śląsk Wrocław - OFc Kickers Offenbach
16.10 KS VIVe Targi Kielce - KS Włókniarz Pabianice

w sobotę, 3 maja rozgrywane będą spotkania 
finałowe o miejsca według harmonogramu:

10.00 Mecz pokazowy juniorek: Śląsk - MOSiR Łaziska Górne
11.00 Mecz o VII miejsce
11.45 Mecz o V miejsce
12.30 Mecz o III miejsce
13.15 Finał
14.00 Zakończenie turnieju

wstęp wolny!

ziskach, on doprowadził do 
tego, że Polonia grała na za-
pleczu ekstraklasy. Niestety, 
rozpoczętego dzieła nie do-
kończył, gdyż choroba spra-
wiła, że w 1986 roku od-
szedł w wieku 48 lat. Janka 
zabrakło, ale pamięć po nim 
i jego dziele pozostała. Kilka 
lat po jego śmierci, z inicjaty-
wa brata - Mariana, w Łazi-
skach Górnych zaczęto orga-
nizować Memoriały im. Jana 
Olszówki w kategorii wetera-
nów. Przez wiele lat turnieje 
rozgrywano na otwartym po-
wietrzu, od kilku lat impre-
za rozgrywana jest w łaziskiej 
hali sportowej, o której tak 
marzył jej patron.

Memoriał im. Jana Ol-
szówki rozrastał się z roku na 
rok. Stał się turniejem mię-
dzynarodowym, w którym 
startowało wiele znakomi-
tych zespołów i wielu wspa-
niałych zawodników z re-

prezentantami Polski i olim-
pijczykami włącznie. W tym 
roku obchodzi srebrny jubi-
leusz, gdyż 2 i 3 maja zosta-
nie rozegrany po raz XXV. 
Weźmie w nim udział osiem 
drużyn, które w hali MOSiR 
przy ulicy Ogrodowej przez 
dwa dni będą walczyć o jubi-
leuszowe trofeum. Patronem 
Memoriału jest burmistrz 
Łazisk Górnych, Aleksander 
Wyra, a patronem medial-
nym - „Nasza Gazeta”.

W XXV Międzynarodowym 
Turnieju piłki ręcznej wete-
ranów im. Jana Olszówki wy-
startują: TSV Schoneberg 
(Niemcy), WKS Śląsk Wro-
cław, OFC Kickers Offenbach 
(Niemcy), Przyjaciele Freda 
Kraków, BKS Bochnia Old-
boys, KS VIVE Targi Kielce, 
KS Włókniarz Pabianice oraz 
gospodarze - „Lwy Jasia” Ła-
ziska Górne.

Tadeusz Piątkowski

Pod patronatem   „naszej gazety”

ła mnie ilość zgłoszonych zawodników 
do turnieju amatorów. W 2012 roku 
na prośbę szermierzy amatorów (osób 
dorosłych) w Mikołowie zorganizowa-
łam pierwszy taki turniej w Polsce. 
Przyjechało zaledwie 12 osób, ale za-
bawa była wyśmienita. Zawody były 
rozgrywane w systemie open, czyli ko-
biety walczyły z mężczyznami. W tym 
roku nie było to możliwie, ze względu 
na tak dużą ilość startujących, dla-
tego rozegraliśmy dwa turnieje Dino-
zaurów: w szpadzie kobiet i w szpa-
dzie mężczyzn. Najkrócej ujmując, do-
pisali wszyscy: zawodnicy, zawodnicz-
ki, sponsorzy, trenerzy, rodzice, kibice 
oraz organizatorzy. 

Tekst i foto: Tadeusz Piątkowski

Śladami  Pana Michała

i krok szermierczy
dziewczęta 

kat. dzieci: 1. Daria Gołębiowska (UKS Trójka Radlin),  
2. Julia Paluch (AKS Mikołów), 3. Natalia Mańka (UKS Trójka 
Radlin) i Alina Tutak (Muszkieter Gliwice). 

kat. zuch: 1. Maja Osadnik (UKS Wołodyjowski Siem. Śl), 
2. Martyna Adamska (BTS Bytom), 3. emilia Jaroszek (PM 
Katowice) i Maja Kobierecka (Muszkieter Gliwice), pozostałe 
zawodniczki AKS: 10. Hanna Farbicka, 13. Maria chmielorz

chłopcy 
kat. dzieci: 1. Sebastian Mandrysz, 2. Rafał Dobrowolski 

(obaj UKS Trójka Radlin), 3. Radosław Jędrzejczyk (AKS Mi-
kołów) oraz Karol Niemiec (UKS 46 Łódź)

kat. zuch: 1. Stanisław Dziura (PTG Sokół 1893 Mielec), 
2. Marcin Żelazny (Kmicic częstochowa), 3. Krzysztof Domo-
wicz (KKS Kraków) i Adam Sojka (RMKS Rybnik), zawodnik 
AKS: 28. Jakub Siejka

Puchar burmistrza
kadeci: 1. Wojciech Kolańczyk (UKS Irwin Manieczki),  

2. Wacław Bartolewski (Piast Gliwice), 3. Wojciech Lubieniecki 

(PTG Sokół 1893 Mielec) oraz Tomasz Kosmol (Piast Gliwice), 
zawodnicy AKS: 28. Wojciech Myśliwiec, 41. Jakub Mikołajczyk

kadetki: 1. Agnieszka Kaczmarska (Sokolik Krosno),  
2. Paulina Wilaszek (SKS Radomyśl Wielki), 3. Julia Kolanko 
(Sokolik Krosno) oraz Wiktoria Skrzypczak (MKS Kusy Szcze-
cin), zawodniczka AKS: 28. Patrycja Krzystolik

młodzicy: 1. Maciej Białas (RMKS Rybnik), 2. Michał Ra-
chwalik (Start Opole), 3. Przemysław Kotulski (Górnik Ra-
dlin) oraz Mateusz Piłat (Gryf Mielec), zawodnicy AKS:  
19. Paweł Myśliwiec, 25. Marcin Jendrusz

młodziczki: 1. Agata Knapik (Sokolnia chorzów), 2. Alek-
sandra Pernach, 3. Barbara Brych (obie UKS Wołodyjowski) 
oraz Barbara Rożniecka (PTG Sokół 1893 Mielec), zawod-
niczka AKS: 20. Julia czernik 

dinozaur cup
szpada kobiet: 1. Magdalena Jankowska, 2. Joanna Ja-

nikowska, 3. Aleksandra Janikowska-Słaby oraz Malgorzata 
Niedziołek

szpada mężczyzn: 1. Bogusław Maichrzik, 2. Marek Par-
tyka, 3. Mariusz Krzemiński oraz Henryk Strzelczyk

Wyniki: 



Pomocą i radą służy specjalista, 
który od lat wyrabia i wędzi wę-
dliny o niezapomnianym smaku.

Czy może być coś lepszego, niż 
swojska, krucha, dobrze przypra-

wiona i uwędzona kiełbasa albo 
szynka? Wielkanocny stół nie 
obejdzie się bez tych przy-
smaków. Biała kiełbasa  
z chrzanem, obok pęto 
jałowcowej, a na środku 
pachnąca, domowa szyn-
ka. Atrakcyjność tego ape-
tycznego zestawu wzro-
śnie, jeżeli sami przygotujemy te 
przysmaki. Nie jest to takie trud-
ne, jak się może wydawać. Pisa-
liśmy już na łamach „Naszej Ga-
zety” o firmie Jelux, która oferu-
je narzędzia, przyprawy i przepisy, 
niezbędne do zrobienia domowej 
wędliny. Można tutaj kupić natu-
ralne jelita, peklosól, siatki, osło-
ny na pasztety. 

na czytelników „naszej 
gazety”, w jeluxie czeka 
specjalista, który wie 
wszystko na temat wędzenia 
wędlin i podzieli się  
z Państwem swoją wiedzą 
oraz doświadczeniem. warto 
skorzystać z tej okazji!

zbliżają się święta wielkanocne. to dobra okazja, aby 
zaprosić najbliższych na ucztę, która na długo pozostanie  
w ich pamięci. nic ich bardziej nie zaskoczy, niż własnoręcznie 
zrobiona kiełbasa! to nie jest trudne. wszystkiego można 
dowiedzieć się w sklepie firmowym jelux.

kiełbasa na święta - swojska najlepsza i najzdrowsza!

zatrudnimy kobiety i mężczyzn do pracy na produkcji 32 226 55 16

www.herbaciarniamandarin.pl
Zapraszamy Państwa do skorzystania 

z naszej świątecznej oferty słodyczy  
i bab wielkanocnych! Polecamy Pań-
stwu nowe smaki herbat oraz kaw, które 
wprowadzą Was w jeszcze lepszy, świą-
teczny nastrój. Sprawmy, by te święta 
smakowały i pachniały wyjątkowo.  
W Mandarinie czeka na Państwa wiele 
smaków kaw z najodleglejszych zakąt-
ków świata oraz herbat o egzotycznych 
zapachach i nazwach. 

kawoszy szczególnie zachęcamy do 
skosztowania wyjątkowej kawy o smaku 
marcepanowym i adwokatowym!

Po obfitym śniadaniu wielkanocnym 
polecamy zieloną herbatę „Owoce Pasyjne”, jak również sprawdzoną przez 
naszych klientów czerwoną herbatę  
„Pu-erh Fitness”.

na świątecznym stole nie może za-
braknąć dobrego chrzanu - u nas no-
wość! Chrzan z żurawiną i chrzan z im-
birem.

doskonałym prezentem dla najbliż-
szych lub partnerów biznesowych z oka-
zji świąt są również kosze wypełnione 
smakołykami oraz przyprawami, herba-
tami, kawami. 

W Mandarinie zawsze wysoka jakość w dobrej cenie.
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życzy 
redakcja

„Naszej Gazety”

Spokojnych, 
radosnych, 

pełnych miłości 
i refleksji

Świąt 
Wielkanocnych


