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D la gazety nadciąga-
ją ciężkie czasy, gdy 
nie dzieje się nic cie-

kawego. Ale nam to nie gro-
zi. Kiedy zasiadam przed pu-
stym ekranem komputera 
bez żadnego pomysłu, ogar-
nięty niemocą twórczą i czar-
ną rozpaczą, zawsze mogę 
napisać o kanalizacji. Mó-
wiąc poważnie, jako miesz-
kaniec Mikołowa wolałbym 
nie pisać o kanalizacji, lecz 
z niej korzystać w błogim 
przeświadczeniu, że w po-
bliżu mojego domu nie pęk-
ną rury, jak w Bujakowie. Na 
wszelki wypadek mam plan 
B, czyli nieczynne, betono-
we szambo w kącie ogród-
ka. Stare patenty zawsze do-
brze sprawdzają się w cięż-
kich czasach. Jakoś mnie nie 
dziwi informacja o psuciu 
się kanalizacji. Nie dziwię 
się nawet Balcerowi i Put-
kowskiemu, że ją zbudowa-
li w tak bizantyjskiej formu-
le. W glorii chwały trafili na 
pierwsze miejsca rankingów,  
w kategorii małych miast, 
które zgarnęły największą 
kasę z Unii Europejskiej. Za-
łatwili dla miasta inwestycję 
za pół miliarda złotych. Takie 
liczby działają na wyobraź-
nię wyborców. Dziwię się, 
że nikt ich nie powstrzymał. 
Jak radni mogli klepnąć bu-
dowę wartą trzy razy więcej 
niż budżet miasta. To nic, że 
kasa została darowana. Ta-
kiego molocha trzeba prze-
cież utrzymać. Jeżeli ktoś mi 
podaruje trzypiętrową willę 
z kortami i basenem, to ją na-
tychmiast sprzedam. Wyda-
wanie gazety nie gwarantu-
je kasy na utrzymanie takiej 
hacjendy. W kontekście tego 
tekstu, przykład nie jest naj-
lepszy. Kanalizacji nie można 
sprzedać. 

Jerzy

I le razy słyszeliśmy  
w kampaniach wybor-
czych, że miasto jest 

dla mieszkańców, a nie dla 
urzędników? To piękny, ale 
pusty slogan. A raczej nie 
pusty, lecz notorycznie nie-
wypełniany przez samorzą-
dowców. Przyznam szczerze, 
że nie wiem, skąd bierze się 
arogancja urzędników w mi-
kołowskim magistracie, któ-
rzy elegancko - ich zdaniem - 
„spuścili po brzytwie” star-
sze małżeństwo, nie mogące 
zrobić ze swoją ziemią tego, 
co chce. Polecam ten artykuł, 
bo podobna sytuacja może 
przytrafić się każdemu z Pań-
stwa. Najpierw im pozwolili 
podzielić działki, później od-
mówili, po interwencji SKO 
znów się zgodzili, ale dorzu-
cili swoje trzy grosze o „wir-
tualnej” drodze, która może 
tu kiedyś powstanie. A jeżeli 
nie powstanie? Życzę jak naj-
lepiej obecnemu burmistrzo-
wi Mikołowa, ale nie wiado-
mo, jak ocenią go mieszkań-
cy za dwa lata. Jeżeli przyj-
dzie ktoś nowy, to dla zasa-
dy zrezygnuje z planu bu-
dowy drogi. Nie tylko dlate-
go, że to pomysł poprzedni-
ka, ale także z powodu dys-
kusyjnego przebiegu, na od-
ludziu, w miejscu, gdzie jest 
pełno dróg, tylko że zanie-
dbanych. Rozumiem, że gdy-
by miasto planowało jakieś 
strategiczne połączenie albo 
obwodnicę odciążającą cen-
trum, wtedy można miesz-
kańcom zabrać ziemię pła-
cąc im solidne odszkodowa-
nie. Natomiast nie wolno bu-
rzyć komuś życiowych pla-
nów w imię drogi, której nie 
ma nigdzie na planach i jest 
mało prawdopodobne, że 
kiedykolwiek powstanie, bo 
miasto i tak nie ma pieniędzy. 

Beata

RADIO TAXI
MIKOŁÓW

www.taxi-mikolow.pl

32/19-19-6
32/29-29-999
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W racamy do 
sprawy, którą 
- oprócz nas - 
zajęło się wie-

le regionalnych mediów. Po-
szkodowani w tej historii są nie 
tylko mieszkańcy, ale także fir-
ma ERG System. Nie prowa-

dzi ona działalności uciążliwej 
dla środowiska, ale dzierżawi 
tereny i pomieszczenia innym 
przedsiębiorstwom. Na jed-
no z nich padło podejrzenie, 
że może być źródłem proble-
mów. I faktycznie. Pod koniec 
września władze firmy Nowa 
Plast opublikowały informację 
o wszczęciu działań mających 
obniżyć poziom emitowanych 
dźwięków. 

Zgodnie z tą 
deklaracją 
wygłuszona zostanie 
hala produkcyjna, 
zamontowane 
ekrany akustyczne, 
a pracownicy 
przejdą dodatkowe 
przeszkolenie 
dotyczące 
przestrzegania 
procedur. 

Problemy mieszkańców ulic 
Kwiatowej, Stokrotek i Cho-
pina rozpoczęły się w lip-
cu 2012 roku. Do Urzędu Mia-
sta w Łaziskach Górnych wpły-
nęły pierwsze skargi dotyczą-
ce hałasu i zanieczyszczenia 
powietrza. Sprawę przekaza-
no do Starostwa Powiatowego  
w Mikołowie, które ma kompe-
tencje do rozwiązywania tego 

typu problemów. Nic to nie 
dało. Czasami hałas ustawał, 
a smród okazywał się mniej 
uciążliwy. W trzy lata później 
mieszkańcy znów zaalarmowa-
li urzędników w mieście i po-
wiecie. Burmistrz Łazisk Gór-
nych rozeznał sprawę i wy-
typował kilka firm, które mo-
gły być źródłem uciążliwości.  
W drugim kwartale tego roku 

sytuacja poprawiła się, ale tyl-
ko na chwilę. Hałas wrócił  
z początkiem lipca. W tej sy-
tuacji, nie czekając na reak-
cję starostwa powiatowego, 
które powinno interweniować  
w takich sytuacjach, burmistrz 
Aleksander Wyra zlecił zmie-
rzenie poziomu hałasu akredy-
towanemu laboratorium. Dwa 
punkty pomiarowe ulokowa-

no w domkach jednorodzin-
nych przy ul. Kwiatowej. War-
tości dopuszczalne dla tego 
typu terenu wynoszą 50 decy-
beli w dzień i 40 nocą. Poziom 
zmierzonego hałasu był o wie-
le wyższy. W dzień zanotowano 
55,8, a nocą aż 56,1 decybeli. 
Mając taki argument, starostwo 
powiatowe powinno zdecydo-
wanie porozmawiać z firmami 

podejrzanymi o przekroczenie 
norm, łącznie z groźbą wstrzy-
mania działalności produkcyj-
nej. Tymczasem mieszkańcy 
zostali poinformowani, że ba-
dania zlecone przez łaziski ma-
gistrat nie są miarodajne, po-
nieważ liczą się tylko eksper-
tyzy Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska. Sam 
WIOŚ był innego zdania. 

- Starostwo Powiatowe  
w Mikołowie nie ma podstaw 
prawnych do odrzucenia ba-
dań poziomu hałasu zleconych 
przez Burmistrza Łazisk Gór-
nych - potwierdzili inspektorzy 
WIOŚ. 

W końcu wykonano drugie 
badania hałasu. Przeprowadził 
je WIOŚ. Aparaturę pomiaro-
wą ustawiono w czterech punk-
tach. 

We wszystkich 
zanotowano 
przekroczenie 
dopuszczalnych 
norm. W jednym  
z miejsc hałas był  
za wysoki aż  
o 14,3 decybeli. 

W tej sytuacji WIOŚ zawnio-
skował o wszczęcie postępo-
wania administracyjnego wo-

bec firmy Nowa Plast. Przed-
siębiorstwo nie czekało na roz-
wój wypadków, ale samo zade-
klarowało podjęcie działań na-
prawczych. To jest dobra infor-
macja dla mieszkańców, choć 
nie w pełni satysfakcjonują-
ca. Pozostał jeszcze problem 
smrodu. Wygląda na to, że 
WIOŚ będzie miał w Łaziskach 
Górnych sporo roboty. (fil) 

Pojawiła się szansa na częściowe rozwiązanie problemów mieszkańców ulic  
Kwiatowej, Chopina i Stokrotek w Łaziskach Górnych, skarżących się na hałas i smród 

dobiegające z pobliskiej strefy przemysłowej. Firma Nowa Plast zadeklarowała,  
że zrobi wszystko, aby pracować ciszej. Pytanie o smród pozostaje wciąż otwarte.

Będzie ciszej?

Praca dla Pań - chałupnictwo. Tel. 512-197-008
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ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

Mieszkańcy ul. Kwiatowej męczą się ze smrodem i hałasem.
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Autoryzowany 
sprzedawca:

TWÓJ SKŁAD OPAŁU

ul. Cieszyńska 48a, Łaziska Górne (obok Huty) | www.besttrans.pl
tel. 500 106 698 | tel. 503 158 543 | tel./fax (32) 322 73 70

Oferujemy tylko
polski węgiel ! 
- kostka 
- orzech I 
- orzech 
- orzech II 
- groszek 
- ekogroszek 
- flotokoncentrat 
- miały 
oraz duży wybór 
węgli workowanych
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O tej akcji jest coraz głośniej 
nie tylko w Łaziskach Gór-
nych i Orzeszu. Mariusz 
Kaczmarczyk wraz z kole-

gą, nazywanym przez przyjaciół Zeb, 
wyruszyli po raz trzeci w podróż po 
klubach piłkarskich. W poprzednich 
latach byli w Niemczech i Anglii. Tym 
razem wzięli na celownik Chorwację. 
Odwiedzili dziewięć klubów. Pokonali 
2792 km, także malowniczym wybrze-
żem Adriatyku. Zastukali do siedzib, 
m.in. NK Zgrzeb, Dinamo Zagrzeb,  

NK Lokomotiva Zagrzeb, HNK Rijeka, 
Inter Zaprešić, czy Hajduk Split.

- Tak jak poprzednio wyruszyliśmy 
w trasę, by pozyskać jak najwięcej 
atrakcyjnych gadżetów piłkarskich, 
które później trafią na aukcje. Uzy-
skane w ten sposób pieniądze posłu-
żą na sfinansowanie dodatkowej reha-
bilitacji mojego przyjaciela Przemka 
Wieczorka z Łazisk Górnych. Okaza-
ło się, że liga chorwacka do najbogat-
szych nie należy. Wszystko, co dostali-
śmy i jeszcze dostaniemy, jak najszyb-

ciej wystawimy na licytacje - wyjaśnia 
Mariusz Kaczmarczyk z Orzesza. 

Kiedy przyszedł do naszej redakcji, 
byliśmy pewni, że zaczniemy rozmowę 
od przygód i spotkań podczas wypra-
wy po Chorwacji. Tymczasem Mariusz 
Kaczmarczyk miał znacznie radośniej-
sze informacje. 

- Kiedy wróciliśmy z Chorwacji, cze-
kała na nas bardzo dobra nowina. 
Ostatnie badania wykazały, iż choroba 
Przemka nie postępuje. Zatrzymała się. 
Nawet wróciło czucie w nogach. Oka-
zało się, że intensywna rehabilitacja 
przyniosła rezultaty. Nasz trud się opła-
cił - opowiada Mariusz Kaczmarczyk. 

Wsparcie przyjaciół i zainteresowa-
nie mediów na pewno pomogły Prze-
mkowi w psychicznej walce z chorobą, 
choć o konkretnych rezultatach zade-
cydowała rehabilitacja i leczenie.

Przypomnijmy, że Przemek Wieczo-
rek z Łazisk Górnych zachorował na 
stwardnienie rozsiane w wieku 18 lat. 
Choroba zaatakowała nagle i szybko 
postępowała. Było to 8 lat temu. 

Choć stan zdrowia Przemka nie na-
leżał do najlepszych, a środki były mu 
potrzebne na lekarstwa i rehabilitacje  

i tak dzielił się pieniędzmi z innymi 
chorymi. Dzięki funduszom uzyskanym 
z aukcji, Przemek może trzy razy w ty-
godniu ćwiczyć na zajęciach rehabili-
tacyjnych. Narodowy Fundusz Zdrowia 
gwarantuje osiem zabiegów na mie-
siąc. Gdyby nie finansowe i psychicz-
ne wsparcie przyjaciół, zdecydowanie 
trudniej byłoby mu walczyć z chorobą. 

Dziś po ośmiu latach z nadzieją patrzy 
w przyszłość.

- Powrót czucia w nogach daje pew-
ną nadzieję Przemkowi na dalszą po-
prawę zdrowia, a nam dodaje skrzy-
deł w zbieraniu funduszy na pomoc 
kumplowi. Ale nadal są potrzebne pie-
niądze, by mógł ćwiczyć i odzyskiwać 
sprawność - mówi Mariusz. (BL)

Gdybyśmy nazwali to wydarzenie cudem, obrazilibyśmy rehabilitantów ofiarnie pracujących 
z Przemkiem Wieczorkiem, chorującym na stwardnienie rozsiane. Poprawę stanu zdrowia 
zawdzięcza jednak nie tylko lekarzom. Mariusz Kaczmarczyk, jego przyjaciel, wymyślił niezwykłą 
akcję wspierającą Przemka. Jeździ po europejskich klubach, zbiera gadżety piłkarskie i wystawia 
je na licytację. Dochód idzie na rehabilitację przyjaciela. W tej akcji nie chodzi tylko o pieniądze. 

Zatrzymali chorobę

Na stronie internetowej akcji „Droga po życie” trwa głosowanie,  
w którym internauci wybiorą, gdzie w kolejnym roku pojadą, by pozy-
skiwać atrakcyjne gadżety piłkarskie, które zlicytują, by sfinansować 
dalsze leczenie Przemka. Trzymamy kciuki i gratulujemy mu przyjaciół!

Stadion w Rijece.

Mariusz Kaczmarczyk (od góry) i  tajemniczy Zeb.

Przemek czuje się lepiej.



Bieg przez
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A skoro jesteśmy przy Pra-
wie i Sprawiedliwo-
ści. Partia rządząca zor-
ganizowała dla działa-

czy i sympatyków okręgu rybnic-
kiego piknik integracyjny w Śląskim 
Ogrodzie Botanicznym w Mikoło-
wie. Przyszły takie tłumy, że pracu-
jący przy polowej kuchni Adam Le-
wandowski, przewodniczący Rady 
Powiatu i Marek Szafraniec, wice-
starosta, nie nadążali z nalewaniem 
grochówki i rozdzielaniem kiełba-
sy. Niestety, organizatorka spotka-
nia, poseł Izabela Kloc, nie chcia-
ła ujawnić, czy obaj panowie zosta-
li postawieni przy garnkach za karę, 

czy w nagrodę. W charakterze go-
ścia, a raczej gospodarza brylo-
wał Paweł Kojs, dyrektor ŚOB, któ-
ry budził niekłamany podziw wśród 
uczestników imprezy. W sumie,  
w naszych płytkich i wirtualnych 
czasach, coraz trudniej jest spotkać 
ludzi, którzy sporo wiedzą, mają do-
bre maniery i dar prowadzenia cie-
kawej rozmowy. Ale wróćmy do kon-
kretów. Chcielibyśmy przypomnieć 
poseł Kloc i dyrektorowi Kojsowi, 
że w latach 2006 - 2007, w czasach 
pierwszego rządu PiS, planowano  
w mikołowskim ŚOB utworzyć na-
rodowy instytut badań nad zmiana-
mi klimatu. Powstałaby instytucja  

z o wiele większym prestiżem, bu-
dżetem i możliwościami, niż ogród 
botaniczny. PiS przegrał wybory,  
a następcy - jak to w polityce bywa - 
odrzucili plany poprzedników. Wte-
dy nie chodziło tylko o politykę. Pla-
nom zbudowania w Mikołowie pla-
cówki badawczej takiej rangi sprze-
ciwiał się Instytut Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej, który chciał mieć 
monopol na badania zmian klimatu. 
PiS rządzi drugi raz. Może warto po 
raz kolejny wrzucić mikołowski te-
mat na warszawskie salony? Chy-
ba, że zgodnie z przysłowiem, że do 
trzech razy sztuka, czekamy na ko-
lejne podejście PiS do władzy. 

Co jakiś czas wra-
ca na naszych ła-
mach temat jako-

ści debaty publicznej w Mikoło-
wie. Na pewno jej poziom zani-
żają cisi „bohaterowie” Interne-
tu, którzy na anonimowych pro-
filach facebookowych kłamią, 

obrażają ludzi, przekręcają fak-
ty. Ale, kto im coś zrobi, skoro 
są jak duchy? Nie jest to poważ-
ny problem, ale zawsze jakiś. 
Wielokrotnie apelowaliśmy, aby 
ci ludzie przestali się bać i wsty-
dzić swoich nazwisk. Na próż-
no. Ostatnio dostało się Prze-

mysławowi Markowi. Miał czel-
ność napisać w internetowych 
komentarzach, że podoba mu 
się aranżacja zieleni w śródmie-
ściu Mikołowa. Niby nic wiel-
kiego, ale kiedy trzeba znaleźć 
pretekst, aby przywalić, dobre  
i to. Przemysław Marek jest rad-
nym powiatowym z PiS, a Stani-
sław Piechula, burmistrz Miko-
łowa startował z PO. Na pew-
no nie jest to próba poróżnie-
nia obu środowisk, bo przecież 
gorzej już być nie może. Raczej 
mamy do czynienia z nieudol-
ną próbą zasugerowania miesz-
kańcom, że oprócz PiS i PO są 
jeszcze w Mikołowie zdrowe, 
choć anonimowe siły, które ze-
chcą powalczyć za dwa lata  
o władzę w mieście.

- Jak Pan mógł powie-
dzieć coś pozytywnego  
o burmistrzu Mikołowa?!

- Nie popadajmy w parano-
ję. To prawda, że burmistrz Mi-
kołowa nie jest z mojej politycz-
nej bajki. Do wielu jego decyzji 
i działań mam sporo zastrzeżeń, 
ale potrafię docenić także coś, 
co zostało zrobione dobrze.

- Zieleń w mieście 
Panu się podoba?

- Śródmieście Mikołowa wy-
gląda teraz estetyczniej, z do-
brze wkomponowaną zielenią 
i aranżacjami kwiatowymi. Kto 
pamięta, jak okolice Rynku wy-

glądały jeszcze dwa lata temu, 
ten wie, o czym mówię. 

- Mimo tego, Jan Golem, 
użytkownik facebooka, 
nie zostawił na Panu su-
chej nitki. Zna go Pan?

- Nie znam i zapewne nie po-
znam, ponieważ jest to fikcyj-
ne konto założone na jednym  
z profili, zajmujących się spra-
wami Mikołowa. Szkoda, że 
ktoś nie ma odwagi i nie powie 
mi tego wprost. 

- Tu nie chodzi o od-
wagę, a raczej przyzwo-
itość.

- Zgadzam się. Nie żyjemy  
w czasach, kiedy za działalność 
publiczną grożą restrykcje. Je-
żeli, ktoś chce brać udział w de-
bacie na temat miasta czy po-
wiatu nie powinien kryć się za 
zasłoną anonimowości. 

Rozmowa z PrzeMySŁaWeM MarKieM

Złe duchy

Widziały gały, co brały
Powiat mikołowski, chyba jako 

jedyny w Polsce, oficjalnie za-
protestował przeciwko pla-
nowanej przez rząd reformie 

edukacyjnej, której elementem jest li-
kwidacja gimnazjów. Nie jest to jakaś 
powalająca na kolana wiadomość, bo 
w Warszawie i tak nikt nie weźmie pod 

uwagę protest-songu z dalekiego Mi-
kołowa. W naszym, lokalnym, politycz-
no-towarzyskim grajdołku jest to jed-
nak sensacja pierwszej klasy. Jakby 
ktoś zapomniał, to w Polsce rządzi PiS. 
W powiecie mikołowskim też rządzi 
PiS, ale w koalicyjnym tercecie egzo-
tycznym razem z Gminami Ziemi Miko-

łowskiej Adama Putkowskiego oraz Dla 
Gminy i Powiatu Henryka Jaroszka. I to 
właśnie sojusznicy wystawili lokalny 
PiS do wiatru głosując, ramię w ramię  
z powiatową opozycją, przeciwko 
sztandarowemu projektowi krajowego 
PiS-u. Generalnie, nie jesteśmy w sta-
niu zrozumieć zamieszania wokół gim-

nazjów. Widocznie, typowa dla uczniów  
w tym wieku burza hormonów udzie-
la się także dorosłym. 17 lat temu pro-
testowano przeciwko powstaniu gimna-
zjów. Teraz, kiedy mają być likwidowa-
ne, też są protesty. Ale w powiecie mi-
kołowskim nie o gimnazja chodzi, lecz 
o polityczną lojalność. O tym, że w ukła-

dzie trzymającym władzę panuje szorst-
ka przyjaźń, zamiast braterskiej miłości, 
piszemy od dawna, ale takiego, osten-
tacyjnego dowodu braku lojalności nie 
spodziewaliśmy się nawet my. Lokal-
nym liderom PiS zapewne śnią teraz po 
nocach koalicyjni „koledzy”, ale prze-
cież widziały gały, co brały.

PiS na zielonej 
trawce

DaMy raDĘ!

Adam Lewandowski i Marek Szafraniec przy garach. Kara czy nagroda?

Nie wolno chwalić mikołowskiej zieleni, nawet jeśli się komuś podoba.



Pl tki

- Przewodniczący rupik 
nie dopuścił Pana do gło-
su podczas sesji. Co chciał 
Pan powiedzieć radnym?

- Jednym z tematów sesji 
były sprawy dzielnic i sołectw. 
Była więc doskonała okazja, 
aby przypomnieć, że ponad 
rok temu zakończyły się re-
kordowe pod względem fre-
kwencji konsultacje społecz-
ne, w których zdecydowana 
większość mieszkańców wy-
powiedziała się za utworze-
niem nowych dzielnic w Mi-
kołowie - Rety i Wymyślanki. 
Minął rok odkąd radni scho-
wali głowy w piasek i uda-
ją, że nic się nie stało. Powo-
łanie jednostki pomocniczej, 
czyli dzielnicy jest celem sta-
tutowym Stowarzyszenia Reta, 
którym kieruję. Pan Rupik nie 
lubi tego tematu, tymczasem 
obowiązkiem radnych jest 
wspieranie tego typu działań.

- Obowiązkiem?
- Oczywiście. Zgodnie  

z ustawą o samorządzie gmin-
nym jednym z zadań radnych 
jest „wspieranie i upowszech-
nianie idei samorządowej,  
w tym tworzenie warunków do 
działania jednostek pomocni-
czych”, czyli właśnie dzielnic. 
Tymczasem mikołowscy rad-
ni albo nie znają ustawy, albo 
świadomie ją ignorują. Jedno 
i drugie należy ocenić nega-
tywnie. 

- Dlaczego Pańskim zda-
niem część radnych nie 
chce dopuścić do powsta-
nia dzielnic?

- To oczywiste - chcą  
o wszystkim decydować i nie 
na rękę im kolejna dzielnica, 
jej rada i nie daj Boże kolej-
na opinia mieszkańców, która 

dodajmy niekoniecznie może 
być po ich myśli. Mam wraże-
nie, że radni chcą decydować 
o tym co jest dobre dla nas 
mieszkańców. Mamy do nich 
chodzić i prosić o załatwia-
nie różnych spraw, a w dowód 
wdzięczności będziemy mogli 
na nich zagłosować w kolej-
nych wyborach. Ostatnio zde-
cydowali, że będzie dla nas 
dobre ulokowanie na Recie 
schroniska dla zwierząt. Ok. 
gdzieś być musi, ale gdyby 
tak „w pakiecie” zdecydowali 
o budowie chodnika przy nie-
bezpiecznej ulicy Dziendzie-
la albo budowie boiska przy 
szkole, o które zabiega dyrek-
tor Tomek Macha - byłoby to 
łatwiej zrozumiałe dla miesz-
kańców.

- W zasadzie powinien 
Pan podziękować radnym 
za to zamieszanie. robią  
z Pana „męczennika” de-
mokracji lokalnej, a trud-
no o lepszą reklamę w kon-
tekście wyborów samorzą-
dowych.

- Kieruję Stowarzyszeniem 
Reta. Mamy swoje cele. Po-
dzieliliśmy się pracą - kilku 
sąsiadów ze Stowarzyszenia 
zorganizowało 1 października 
Dni Rety - pierwsze sąsiedz-
kie spotkanie mieszkańców 
na Recie. Wszystko własny-
mi siłami, bez udziału miasta. 
Z innymi współprowadzę stro-
nę „Mikołów Reta” na porta-
lu społecznościowym. Ja cho-
dzę na komisje, sesje, to nor-
malne. Zdaje się, że nie ro-
zumie tego tylko przewodni-
czący Rady Miasta. Dziś nie 
wiem, czy słusznie rekomen-
dowałem go do odbioru no-
minacji do nagrody „Super Sa-
morząd” dla Stowarzyszenia 
Reta i Gminy Mikołów wiosną 
tego roku. Zdaje się, że ktoś tu 
nie rozumie idei samorządno-
ści, a warto przypomnieć, że 
pan przewodniczący działa 

w Stowarzyszeniu Wspierania 
Samorządności. Brak mi słów, 
dlatego dalej nie komentuję.

- Co dalej? Jeżeli radni 
się nie zgodzą - a wszystko 
na to wskazuje - czy  macie 
jakiś plan „B”, aby prze-
forsować pomysł tworze-
nia dzielnic w Mikołowie?

- Stale używa Pan liczby 
mnogiej - radni. Radni, czy-
li kto? Takie podejście umoż-
liwia niektórym chowanie się 
za plecami innych, tak jakby 
bali się ujawnić swoje poglą-
dy i cichutko chcieli przecze-
kać do kolejnej wypłaty die-
ty. Według mnie należy py-
tać konkretnie - dlaczego rad-
na Danuta Ratka z Rety „nie 
jest pewna” powstania dziel-
nicy Reta oraz jakie zdanie 
w tej sprawie ma Pan Krzysz-
tof Jakubiec - radny z Kamion-
ki, jedynej dzielnicy w Miko-
łowie. Jakie zdanie w dysku-
sji o dzielnicach ma radna Ka-
tarzyna Siruga z zapomniane-
go przez lata osiedla Mickie-
wicza? Z innych spraw - dla-
czego radna Iwona Spychała- 
Długosz, dziennikarka „Gaze-
ty Mikołowskiej” jest przeciw-
na wnioskowi radnego Sylwe-
stra Czarnoty o nagrywanie 
posiedzeń komisji i wreszcie 
dlaczego radny Michał Rupik 
odpowiadając na pytanie rad-
nego Krzysztofa Rogalskiego, 
mówi na sesji Rady, że nikt nie 
wydał polecenia zaprzestania 
nagrywania komisji. Cała sala 
dorosłych ludzi i radni łyka-
ją te bajki, jak młode pelikany 
ryby. Wstyd… Wracając do py-
tania - wierzę, że jednak rad-
ni zajrzą do ustawy i staną na 
wysokości zadania. Dzielni-
ca to nie tylko „Sołtysówka”, 
są przecież szkoły i bibliote-
ki, gdzie można się spotykać  
i podejmować decyzje.

- Może wystarczy zapy-
tać radnego o opinię?

- Oczywiście. Dlatego też 
wielokrotnie informowaliśmy 
radną z Rety o celach Stowa-
rzyszenia, ostatni raz w czerw-
cu po naszym walnym zgro-
madzeniu. Nigdy, za wyjąt-
kiem wypowiedzi opubliko-
wanej w NG, nie otrzymali-
śmy żadnej odpowiedzi, nie 
wiemy też, czy nasze postula-
ty zostały przekazane do Rady 

Miasta. Warto znów wrócić 
do ustawy i przypomnieć, że 
„Radny utrzymuje stałą więź 
z mieszkańcami oraz ich or-
ganizacjami, a w szczególno-
ści przyjmuje zgłaszane przez 
mieszkańców gminy postulaty  
i przedstawia je organom gmi-
ny do rozpatrzenia”. Nigdzie 
w ustawie nie jest za to napi-
sane, że radni mają siedzieć  

w biurze rady i czekać na 
mieszkańców, w dni robocze, 
w godzinach dopołudniowych 
(kiedy większość mieszkań-
ców pracuje), co niestety jest 
praktyką niektórych radnych. 
Mam nadzieję, że tyko do koń-
ca tej kadencji…

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jerzy Filar

W iększość mikołowskich rad-
nych podobno śmiertelnie 
obraziła się na „Naszą Ga-
zetę” za krytyczne teksty  

o nich. Niestety, szanowni Państwo, nawet 
gdybyśmy nie chcieli, to musimy o Was pi-
sać. Jesteście wdzięcznym tematem, a my 
plotkarską gazetą. Z takiego połączenia 
musi wyjść coś dobrego, co pozwoli Czy-
telnikom na chwilę uśmiechu i radości  
w tych paskudnych czasach. Jest tylko je-
den sposób, abyśmy przestali o Was pisać. 
Nie dawajcie nam pretekstów. Na to się 

jednak nie zanosi. Ostatnio popis dał sam 
Michał Rupik, przewodniczący Rady Miej-
skiej. Podczas sesji nie dopuścił on do gło-
su Artura Wnuka, znanego w mieście tropi-
ciela samorządowych absurdów. Wiemy, 
że Rupik boi się Wnuka, jak diabeł święco-
nej wody, ale żeby aż tak? Przypomnijmy, 
że w Mikołowie mieszkańcy mają prawo 
do wystąpień podczas sesji. Tego przepisu 
nie łamano nawet podczas rządów duetu 
Balcer & Putkowski. Pamiętamy jak Adam 
Lewandowski, stawiający pierwsze kro-
ki na lokalnej scenie politycznej, nakrzy-

czał na obu tak, że o mało co żyrandole nie 
pospadały w sali sesyjnej. Nikt mu jednak 
nie próbował zamknąć ust. Ciekawie, czy 
radni wiedzą, że nie dopuszczając Wnu-
ka do głosu robią mu dobrze, a nawet bar-
dzo dobrze. Nawet nie rzucił jeszcze ha-
sła, że chce gdzieś startować, a oni robią 
mu kampanię wyborczą na całego. Za dar-
mo i to na dwa lata przed wyborami. Chy-
ba, że w tym zamieszaniu jest jakieś drugie 
dno. Może powstał nieformalny sztab wy-
borczy Artura Wnuka, którego szefem zo-
stał Michał Rupik?

Rozmowa z arTureM WNuKieM

Łykają bajki, jak młody pelikan ryby

Metoda na Wnuka

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Przewodniczący Michał Rupik, cichy fan i promotor Artura Wnuka?
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W u b i e -
g ł y m 
r o k u 

wystartował i był 
to strzał w przysło-
wiową dziesiątkę. 
Mowa oczywiście o Uniwer-
sytecie III Wieku. W tym roku 
prawie 200 słuchaczy będzie 
brało udział w zaproponowa-
nych zajęciach i atrakcjach - 
od klasycznych wykładów, za-
jęć językowych, komputero-
wych, ale też najbardziej po-
pularnych zajęć ruchowych - 
jogi, nordic walking, pilates, 
czy zajęć na basenie, propo-

zycja obejmuje też wyjazdy na 
koncerty, wystawy i wyciecz-
ki. Rok akademicki łaziskie-
go Uniwersytetu rozpoczął się  
7 października. Przypomnij-
my, że działalność Uniwersy-
tetu jest dofinansowana z bu-
dżetu Miejskiego Domu Kul-
tury w ramach dotacji przeka-
zanej przez Burmistrza Miasta 
Łaziska Górne.

Nie bez przesady można powie-
dzieć, że nowa atrakcja rekre-
acyjno-turystyczna może stać 
się miejscem „kultowym” nie 

tylko w Łaziskach Górnych, ale i powiecie. 
Położony na zbiegu ulic Morcinka - Bojowni-
ków i Wyrskiej teren jest już w pełni zaaran-
żowany i zmodernizowany. Skala zmian jest 
naprawdę duża i robi imponujące wraże-
nie. Nie sposób wyliczyć wszystkich atrak-
cji, trzeba tam po prostu pojechać i skorzy-
stać z zaproponowanych atrakcji. Dla aktyw-
nych przygotowano siłownię zewnętrzną (to 
już siódma w Łaziskach Górnych), jest plac 
zabaw dedykowany dzieciom młodszym  
z huśtawką i zestawami zabawowymi, a tak-
że nieodzowne dla milusińskich karuzele  
i oczywiście piaskownica. Jest też plac za-
baw dla dzieci starszych z huśtawką, ka-
ruzelami zestawem gimnastycznym z dra-
binką, platformą, kołami gimnastycznymi, 
ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnią, drabin-

kami, ściankami wspinaczkowymi i workiem 
treningowym. Jest wreszcie plac do stre-
et workoutu, zjazd linowy i tor przeszkód. 
Wszystko wkomponowane idealnie w prze-
strzeń „gaju”, Małpiego Gaju.

W dniach 17-21 paź-
dziernika oraz 21-
25 listopada 2016 

roku na terenie Łazisk Górnych 
odbędzie się akcja „Jesienna 
zbiórka liści” - odbiór worków  
z liśćmi z terenów zabudowy 
jednorodzinnej.

Worki na liście można od-
bierać w siedzibie Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunal-

nej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
(PGKiM) przy ul. Energetyków 5 
w Łaziskach Górnych.

UWAGA!: Odpady są od-
bierane zgodnie z poniż-
szym harmonogramem od 
godziny 6.00, dlatego wor-
ki z liśćmi powinny być 
wystawione przed posesję 
odpowiednio wcześniej.

8 XI

prezentacja planów na najbliższy rok,
omówienie założeń budżetowych na 2017 rok,
sprawy bieżące

9 XI

15 XI
16 XI

23 XI

HARMONOGRAM 
Poniedziałek (17.10. oraz 21.11.)

Barlickiego, Bukowa, Cegielniana, Chopina, Cicierz, Cieszyńska, Dział-
kowców, Fornalskiej, Górna, Hutnicza, Jana III Sobieskiego, Kąty, Kiesz-
ki, Kościelna, Łazy, Łączna, Marchlewskiego, Miarki, Młyńska, Moniusz-
ki, Okrężna, Plac Ratuszowy, Pocztowa, Poręba, Sawickiej, Starowiej-
ska, Spokojna, Waryńskiego, Wąska, Wiejska, Wiosenna, Wróblewskie-
go, Zakątek, Zawadzkiego, Zielona,

Wtorek (18.10. oraz 22.11.)
1 Maja, Astrów, Bratków, Brzozowa, Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Ge-
nerała Świerczewskiego, Goździków, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, 
Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwalii, Krokusów, Kwiatowa, Leśna, 
Modrzewiowa, Narcyzów, Ogrodowa, Olchowa, Radosna, Różana, Ryb-
nicka, Sienkiewicza, Sosnowa, Stara, Świerkowa, Topolowa, Tulipanów, 
Wierzbowa, Zacisze,

Środa (19.10. oraz 23.11.)
Cicha, Górnicza, Kałuże, Kamienna, Kopalniana, Krótka, Ligonia, Miko-
łowska, Mokierska, Pawła Wyry, Piaskowa, Pogodna, Polna, Poprzecz-
na, Stara Droga, Stroma, Szkolna, Szybowa, Świętego Jana, Widokowa, 
Wierzysko, Wieżowa, Wodna, Wodociągowa, Wspólna, Wyniosła,

Czwartek (20.10. oraz 24.11.)
Brada, Kolejowa, Kardynała Wyszyńskiego, Księdza Głowińskiego, Księ-
dza Szwedy, Lipowa, Malinowa, Marta Waleska, Miodowa, Orzeska, Pa-
protna, Piękna, Powstańców, Prądna, Przysiółki, Pstrowskiego, Pszczel-
na, Rolna, Salamander, Staszica, Torowa, Tuwima, Wyrska, Wyzwole-
nia, Zwycięstwa,

Piątek (21.10. oraz 25.11.)
22 Lipca, Boczna, Długa, Gajowa, Generała Sikorskiego, Gostyńska, Gra-
niczna, Konopnickiej, Lasoki, Łąkowa, Miła, Morcinka, Nowa, Osiedle 
Kościuszki, Pokoju, Południowa, Promienna, Słoneczna, Słowackiego, 
Stawowa, Wapienna, Zwałowa, Źródlana.

Jesienna zbiórka liści

Łaziski Uniwersytet 
III Wieku po raz drugi

Foto: dzięki uprzejmości 
M. Strzelczyk

zaPrOSzeNia

Małpi Gaj to jest to!



W ostatnich dniach w SP6 
w Zawiści królował 
kolor żółty, a wszyst-

ko za sprawą żonkili, które w ra-
mach akcji „Pola Nadziei” są 
wszechobecne w całej szkole. 
„Pola Nadziei” to program po-
magający chorym na raka. Ak-
cja ta ma przypominać o ludziach 

cierpiących, oczekujących na-
szej pomocy i opieki w trudnym 
okresie choroby. W tym roku 
uczniowie z SP6 w ramach pro-
gramu wspierają żorskie Hospi-
cjum im. Jana Pawła II, w którym 
przebywają chorzy ze wszystkich 
ościennych miast, w tym również 
z Orzesza. (inf. i fot. SP6)

W połowie września 
uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 po 

raz drugi uczestniczyli w obozie 
EuroWeek - Szkoła Liderów.

W tym roku, wraz z zaprzy-
jaźnioną grupą uczniów z Ga-
szowic, wybrali się do malow-
niczej miejscowości Międzygó-
rze, gdzie pod czujnym okiem 
wolontariuszy z całego świata 
doskonalili swój warsztat języ-

kowy. Program zajęć obejmował 
prezentacje krajów Unii Euro-
pejskiej, ale wirtualnie zwiedzali 
również Meksyk, Tahiti, Filipiny 
czy Azerbejdżan, poznając tra-
dycje oraz kultury tych państw. 
Do aktywnej i twórczej pracy 
rozgrzewali ich zmotywowani, 
młodzi i entuzjastyczni wolonta-
riusze, którzy zarażali radością 
i chęcią do poznawania innych 
państw. (inf. i fot. SP2)

Przedszkolaki z Wosz-
czyc we wrześniu od-
wiedziły Komisariat Po-

licji w Orzeszu, aby bliżej po-
znać pracę mundurowych. 
Maluchy zobaczyły pomiesz-
czenie dla osób zatrzyma-
nych, dyżurkę, radiowóz oraz 
sprzęt, jakim policjanci posłu-

gują się w codziennej służbie. 
O tajnikach pracy stróżów 

prawa opowiedział dzieciom 
asp. Wojciech Gawlik. W cza-
sie spotkania maluchy dowie-
działy się, jak bezpiecznie za-
chowywać się na drodze oraz 
jak unikać niebezpieczeństw 
w czasie zabawy.

Szanowni Dyrektorzy, 
Nauczyciele, Pracownicy 

oraz Przyjaciele 
orzeskiej oświaty

z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
życzymy Państwu, aby niezmiernie 

ważna praca, którą wykonujecie, 
wychowując i nauczając młodsze 

pokolenie, znalazła odzwierciedlenie  
w osiągnięciach uczniów, w uśmiechach 

na ich twarzach i zadowoleniu. 
Życzymy Wam, aby każdy podejmowany 

trud na rzecz naszych uczniów 
i przedszkolaków był źródłem 

satysfakcji i społecznego uznania. 

Mirosław Blaski 
burmistrz orzesza 

 
sylwia krawczyk 

z-ca burmistrza 

Jan Mach
przewodniczący rady Miejskiej 

Pod koniec września,  
w niemal letni dzień, 
miał miejsce X już, bo ju-

bileuszowy Orzeski Spacer Hi-
storyczny. Tym razem uczest-
nicy wybrali się w okolice Bu-
kowiny i Górki św. Wawrzyń-
ca. Historyk - Przemysław My-
cielski - opowiadał o Orzeszu  
i jego mieszkańcach w ostatnim 
roku II wojny światowej. Dzięki 

jego opowieściom, a także wie-
lu wspomnieniom przywoływa-
nym przez samych uczestników 
można było poznać wiele cie-
kawych i często zapomnianych 
faktów historycznych. 

Kolejny spacer pt. „Pod-
sumowanie” 15 październi-
ka (zbiórka o godz. 15 w Izbie 
Regionalnej zespołu Szarotki  
w Mościskach). 

Mieszkaniec naszego miasta - 33-letni Michał Moroń - 
chorujący na nowotwór potrzebuje wsparcia na kosz-
towne leczenie. Nie bądźmy obojętni i wesprzyjmy go 

w trudnej sytuacji. 
Dwadzieścia tysięcy złotych miesięcznie - tylko tyle i zarazem aż 

tyle jest potrzebne, by Michał otrzymał szansę na zdrowie. Dwa lata 
temu usłyszał diagnozę: tłuszczakomięsak - nowotwór złośliwy tka-
nek miękkich. W walce z chorobą wspiera go żona, dwójka małych 
dzieci i pasja - hodowla gołębi.

Szansą na walkę z rakiem jest metoda oparta na onkotermii, ozono-
terapii i witaminoterapii prowadzona przez prof. Agrawal z Kliniki In-
tegrative Medical Center w Żernikach Wrocławskich. „To dało mi wia-
rę i nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone, że muszę walczyć da-
lej” - mówi Michał. 22 sierpnia rozpoczęła się terapia. Leczenie nie 
jest jednak objęte refundacją przez NFZ, a szacowany koszt to ok.  
20 tys. złotych miesięcznie. 

W tej wyjątkowej uroczysto-
ści wzięły udział rodziny bo-
haterów, władze miasta - bur-
mistrz Mirosław Blaski, za-
stępca Sylwia Krawczyk, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Jan 

Mach oraz radni Eugeniusz 
Buchalik i Aleksander Tabac-
ki, a także harcerze z 2. Szcze-
pu Polana, poczty sztandaro-
we i przedstawiciele orzeskich 
szkół.

Po odśpiewaniu Mazur-
ka Dąbrowskiego dyrektor 
Zespołu Szkół Gabriela Kret 
przypomniała hitlerowskie 
zbrodnie, podkreślając tę, któ-
ra miała miejsce w orzeskim 
lesie w pierwszych dniach 
wojny. Burmistrz Mirosław Bla-
ski zaś wskazał, jak ważna jest 
pamięć o tych, którzy oddali 
życie, byśmy mogli żyć w wol-
nym kraju. - Naszym obowiąz-
kiem i kolejnych pokoleń, któ-
re po nas przyjdą, jest zacho-

wanie pamięci o przeszłości - 
dodał.

Młodzież przygotowała na tę 
okazję poruszające wystąpie-
nia przeplatane wzruszającymi 
pieśniami i dźwiękami gitary,  
a przybyli złożyli pod pomnikiem 
kwiaty i wieńce. W uroczystości 
wzięli udział również duchowni, 
a proboszcz parafii ewangelic-
ko-augsburskiej ks. Henryk Re-
ske odmówił modlitwę w intencji 
wszystkich poległych w czasie  
II wojny światowej.

Poznali pracę policjantówNa żółto Szlifowali angielski
SzKOŁy i PrzeDSzKOLa

Fundacja Stonoga, ul. Pszczyńska 25, 43-190 Mikołów
Nr konta: 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166, Kod Swift: BPKOPLPW

Nr konta IBAN: PL 74 1020 2528 0000 0702 0277 3166, Konto Euro: 45 1020 2528 0000 0202 0397 6636
Tytułem: darowizna Michał Moroń

Potrzebna pomoc!

Pamiętamy!
J ak co roku we wrześniu przed Pomnikiem Poległych 

na Pasternioku odbył się uroczysty apel upamiętnia-
jący orzeskich bohaterów rozstrzelanych we wrze-

śniu 1939 r. przygotowany przez uczniów i kadrę nauczy-
cielską Zespołu Szkół im. Poległych na Pasternioku.

fot. Weronika Krzemińska

Spacer z historią
fot. MOK
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W naszej gminie 
mieszka i uczy 
się wielu zdol-

nych, ambitnych i utalen-
towanych osób. Na pew-
no do nich należy Emilia 
Plewnia - trenująca akro-
batykę sportową od 4 lat. 
Swoją przygodę z tym 
sportem zaczęła w 2012r. 
w wieku 9 lat, w mikołow-
skim klubie „Burza” Bo-
rowa Wieś. Tam występo-
wała w wielu zawodach 
sportowych na szczeblu 
powiatowym oraz woje-
wódzkim. Startowała m.in.  
w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików 
w Bielsku Białej w konku-
rencjach: dwójki dziew-
cząt, trójki dziewcząt oraz 
skoki na ścieżce w klasie 
III, zdobywając odpowiednio dwa pierwsze i dru-
gie miejsce.

Od stycznia 2015r. Emilka jest zawodniczką 
chorzowskiego klubu DOSiR „SOKOLNIA”. Tre-
nuje sześć razy w tygodniu po 2-3 godziny dzien-
nie, pod okiem trenerki dr Renaty Firak - nauczy-
ciela Akademii Wychowania Fizycznego w Kato-
wicach. 

Emilka bierze udział w licznych zawodach i tur-
niejach rangi ogólnopolskiej oraz międzynarodo-
wej. Od października 2015r. nieprzerwanie wcho-

dzi w skład Kadry Naro-
dowej w Akrobatyce Spor-
towej Polskiego Związ-
ku Gimnastycznego.  
W marcu br. reprezento-
wała nasz kraj w konku-
rencji trójki kobiet w ka-
tegorii junior (12-18 lat) 
na Mistrzostwach Świa-
ta, które odbyły się w Pu-
tian (Chiny), zajmując  
18 lokatę. W maju 2016r. 
wywalczyła brązowy me-
dal na Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów w konkuren-
cji - trójki kobiet klasa mi-
strzowska. Może się po-
chwalić także złotym me-
dalem na Międzynaro-
dowym Turnieju pod Wa-
welem w Krakowie (maj 
2016) w konkurencji trój-
ki kobiet kategoria ju-

nior+ (13-19 lat) oraz złotym medalem na Między-
narodowym Turnieju w Akrobatyce „Winobranie”  
w Zielonej Górze (wrzesień 2016) w konkurencji 
trójki kobiet kategoria junior+ (13-19 lat).

Ponadto w dniach 23-25 września 2016r. w Zielo-
nej Górze odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów 
w Akrobatyce, Trampolinie i Skokach na ścież-
ce. Na tej prestiżowej imprezie po dwóch dniach 
zmagań, Emila wywalczyła dwa złote medale, uzy-
skując tytuł podwójnej mistrzyni Polski Juniorów  
w konkurencjach: dwójki kobiet i trójki kobiet. 

Projekt Moniki Okoń i Sylwii Grygierczyk  
z Wyr - „Akcja re-Animacja!” zyskał uznanie 
jury i znalazł się wśród pięciu zwycięzców 

konkursu Regionalnego Instytutu Kultury w Kato-
wicach na pomysły edukacji kulturowej dla part-
nerstw kultury i oświaty. Będzie on realizowany  
w ramach programu Bardzo Młoda Kultura (NCK).

- Badania przeprowadzone na potrzeby 
mojej pracy magisterskiej pokazały, że kul-

tura jest dla uczniów czymś nudnym. Koja-
rzona jest z biernym odbiorem i skierowana 
głównie dla dorosłych. Ukazały też brak ak-
tywnego i świadomego uczestnictwa uczniów  
w życiu kulturalnym oraz błędne definiowanie 
przez nich kultury. Chcemy zmienić takie my-
ślenie, podjąć próbę nauczenia szóstoklasi-
stów opowiadania o sobie, odnoszenia się do 
siebie oraz wejścia w dialog ze swoim otocze-
niem za pośrednictwem sztuki - mówi Monika 
Okoń, jedna z koordynatorek projektu „Akcja 
re-Animacja!”.

Pomysł zakłada organizację warsztatów dla 
uczniów trzech klas VI szkoły podstawowej  
w Wyrach, w ramach bloków tematycznych: 
Przestrzeń (sztuka współczesna; instalacja  
w przestrzeni), Słowo (język narzędziem tworze-
nia sztuki), Dźwięk (ekspresja muzyczna). Każda 
z klas otrzymuje inną dziedzinę. Warsztaty zakła-
dają działania praktyczne: wyjście do lokalnej 
społeczności i zachęcenie uczniów do aktyw-
ności społeczno-kulturalnej. Do każdego bloku 
przypisane jest miejsce prezentacji warsztatów. 
Celem warsztatów jest wyjście do lokalnej spo-
łeczności i zachęcenie uczniów do aktywnego  
i świadomego uczestnictwa w kulturze.

/gminawyryZachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

- Niestety, mamy medale tylko 
dla par, które świętują złote gody, 
bowiem nasz ustawodawca nie 
uwzględnił odznaczenia za wyższy 
staż małżeński. Dla par obchodzą-
cych 60. i 70. rocznicę mamy dyplomy 
uznania. A dla wszystkich par mamy 
kosze ze słodyczami. Pozwolą Pań-
stwo, że zacytuję słowa wiersza Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
który doskonale wpisuje się w na-

szą uroczystość: „… Ile razem dróg 
przebytych? Ile ścieżek przedepta-
nych ?Ile deszczów, ile śniegów wi-
szących nad latarniami? - powiedzia-
ła Barbara Prasoł, Wójt Gminy Wyry.

50. rocznicę ślubu obchodzili  
Bożena i Józef Ligarscy, Irena i Jan 
Chwieralscy, Krystyna i Józef Da-
nielczyk, Genowefa i Zygmunt Jodło-
wiec, Irena i Herbert Rzepka, Elżbie-
ta i Jerzy Białoń, Jolanta i Józef Sit-

ko, Teresa i Roman Szostok, Marta  
i Józef Piszczek, Helena i Franciszek 
Janko oraz Zofia i Jerzy Kalisz. Nato-
miast 60. rocznicę ślubu świętowały 
cztery pary: Aniela i Alojzy Płonecz-
ka, Gertruda i Stefan Rajnoga, Stefa-
nia i Karol Janosz oraz Klara i Bernard 
Myszor.

Wspólne życzenia przede wszyst-
kim zdrowia i dalszych wspólnych lat 
jubilatom składały przewodnicząca 

Rady Gminy Elżbieta Słomka i Bar-
bara Prasoł ,wójt Gminy Wyry. Pa-
trząc na jubilatów obchodzących zło-
te, diamentowe, czy tak jak Państwo 
Kukla spiżowe gody, nie sposób nie 
zadać pytania: jak im się udało razem 
przeżyć tyle lat? 

- Miłość jest najważniejsza. Jak 
jest prawdziwe uczucie, to wszystko 
się razem przeżyje i pokona wszel-
kie trudności - zapewniają państwo 
Janosz. Natomiast Aniela i Alojzy Pło-
neczka zapewniają, że trzeba się 
szanować, ale dzisiejszemu poko-
leniu nie chcieliby dawać rad. - Ob-
serwujemy nasze wnuki i dawanie 
im jakichkolwiek rad, jak mają żyć - 
nie ma sensu, bo oni żyją dziś w in-
nym rytmie, dla nich są ważne inne 

rzeczy i sprawy niż były dla nas, gdy 
braliśmy ślub. 

Natomiast Stefan Rajnoga, który na 
kopalni Bolesław Śmiały przepraco-
wał ponad 40 lat uważa, że tempo pra-
cy, życia i codzienna pogoń nie sprzy-
jają harmonii w życiu. - Moja żona 
pracowała, jako księgowa i w domu 
trzymała kasę. Zawsze wystarczało 
na nasze wydatki i jeszcze, kiedy by-
liśmy młodsi dużo podróżowaliśmy, 
zwiedzaliśmy ciekawe miejsca. Ale 
tak naprawdę, by wspólnie przeżyć 
tyle lat, to trzeba się szanować i ko-
chać - dodaje z uśmiechem i z czuło-
ścią patrzy na swoja żonę. 

Wszystkim parom gratulujemy i ży-
czymy zdrowia oraz wielu dalszych, 
wspólnie spędzonych lat .

W Gminie Wyry wspólnie przeżytych 50 i więcej lat ma za sobą aż 97 par małżeńskich 

Złote, diamentowe i… spiżowe gody
W Domu Kultury w Gostyni odbyła się szczególna uroczystość. W imieniu Prezydenta RP 

medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczała Wójt Gminy Wyry - Barbra Prasoł. 
11 par świętowało jubileusz złotych godów, cztery obchodziły diamentową rocznicę 

ślubu, a państwo Agnieszka i Józef Kukla wspólnie spędzonych 70 lat życia. Były kwiaty, życze-
nia, dyplomy, prezenty i pamiątkowe zdjęcia. Przy kawie, ciastku jubilaci wspominali wspólne 
przeżyte lata, a całość uroczystości uświetniła swoją muzykę i śpiewem Wanda Urbanek z Orze-
sza - która, także w tym roku obchodziła złote gody. 

Pod patronatem Wójta Gminy Wyry - Barbary Prasoł

Akcja re-Animacja

Sylwia i Monika koordynatorki projektu Akcja re-Animacja.

Emilia - akrobatka

Akrobatyczna trójka, w środku Emilia Plewnia.
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SEGREGUJMY Z GŁOWĄ! 
NIE NALEŻY MIESZAĆ POPIOŁU 

Z INNYMI ODPADAMI!
Najczęstszym problemem w okresie jesienno - zimowym 

podczas procesu ostatecznej segregacji odpadów na Zakładzie 
MASTER jest zanieczyszczanie odpadów segregowanych 
popiołem, takich jak papier, szkło, czy plastik.

POPIÓŁ - ODPAD PROBLEMOWY
Metalowe pojemniki lub inne wyraźnie oznakowane 

z napisem POPIÓŁ służą mieszkańcom do prowadzenia 
prawidłowej zbiórki popiołu.

CO WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW:
- popiół i żużel z pieców domowych - z pieca centralnego 

ogrzewania, z kominka,
- popiół ze spalania węgla i drzewa, 
- popiół ze spalania innych materiałów. 

PAMIĘTAJMY: 
ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA 

DO POJEMNIKÓW NALEŻY WRZUCAĆ 
WYŁĄCZNIE ZIMNY POPIÓŁ!

Popiół i żużel:
- zbierany do pojemnika 120 l lub 240 l z napisem POPIÓŁ
- jest on odbierany od 1 października do 30 kwietnia 

(1 raz w miesiącu)
- zbierany do pojemników przyczynia się do poprawy jakości 

innych surowców zbieranych selektywnie (plastik, szkło, 
papier)

- zbierany do pojemników przyczynia się do poprawy 
środowiska naturalnego.

DLACZEGO OSOBNO SEGREGUJEMY POPIÓŁ?
Segregacja popiołu wpływa bardzo pozytywnie na poziom 

odzysku surowców z odpadów. Obecnie obowiązujące 
przepisy nakładają na nas obowiązek osiągnięcia 

odpowiednich poziomów odzysku takich surowców jak 
papier, tworzywa sztuczne, szkło i metale. Odpad, który 
nie jest zanieczyszczony popiołem, daje nam możliwość 
uzyskania właściwych poziomów odzysku.

W Tychach powstał jeden z najnowocześniejszych, w 
pełni zautomatyzowany zakład biologiczno - mechanicznego 
przetwarzania odpadów. Wykorzystano w nim najnowsze 
techniki i technologie stosowane obecnie w Europie  
i na świecie. Zanieczyszczony popiołem odpad wpływa 
również negatywnie na linie technologiczne Zakładu oraz 
bezpieczeństwo pracujących w nim pracowników. 

PAMIĘTAJ:
- mieszanie popiołu z segregacją zakłóca proces odzysku 

surowców recyklingowych,
- popiół niszczy nowoczesny sprzęt,
- nieposegregowany wpływa negatywnie na środowisko 

naturalne.

HARMONOGRAM  ZBIÓRKI POPIOŁU Z TERENU GMINY WYRY (zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna) - odbiór 1 raz w miesiącu
ulice ulice ulice ulice ulice ulice ulice ulice ulice ulice

Pszczyńska do nr 215 Wagonowa Puszkina Dąbrowszczaków Zwycięstwa Pszczyńska od nr 216 Rybnicka do nr 175 Rybnicka od nr 176 Motyla Tyska

Słoneczna Rubinowa Chabrowa Widok Markiela Jodłowa Olmy Akacjowa Brzozowa Tęczowa

Łaziska Lawendowa Brzoskwiniowa Ks. Bojdoła Wrzosowa Fr. Fityki Brzeźna Leśna Dębowa Zaleśna

Orzechowa Kopaniny Leśniczówka Łabędzia Miarowa Płk. Kiełbasy Jarzębinowa Lipowa Pod lasem

Spokojna Miodowa Kasprowicza Zbożowa Ładna Rybczyńskiego Jesionowa Sasanek Sosnowa

Na wierzysko Tysiąclecia Leszczynowa Profilowa Grabowa Klonowa Drzymały Łuczników

Różana Magazynowa Wróbla Zjednoczenia Wil. Bojdoła Magnolii Stokrotek Macierzanki

Dwór Zawodzie Dworcowa Zajęcza Kasztanowa Bukowa Zacisze

Astrów Porzeczkowa  Pszczela Wiśniowa Obr. Ziemii Śląskiej

Ks. Mamzera Kłosa

Ks. Mamzera 54,56,58

WTOREK CZWARTEK WTOREK WTOREK CZWARTEK WTOREK CZWARTEK CZWARTEK WTOREK CZWARTEK

2016-10-11 2016-10-20 2016-10-18 2016-10-18 2016-10-20 2016-10-25 2016-10-13 2016-10-13 2016-10-11 2016-10-06

2016-11-15 2016-11-24 2016-11-22 2016-11-22 2016-11-24 2016-11-29 2016-11-17 2016-11-17 2016-11-15 2016-11-03

2016-12-06 2016-12-15 2016-12-13 2016-12-13 2016-12-15 2016-12-20 2016-12-08 2016-12-08 2016-12-06 2016-12-01

SEGREGACJA POPIOŁu
MASTER - ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o. uprzejmie informuje mieszkańców gminy Wyry 

o dodatkowej segregacji POPIOŁU w pojemniku własnym, bądź dzierżawionym. 

SEGREGUJ ODPADY RAZEM Z NAMI I DBAJ O ŚRODOWISKO PRZYSZŁYCH POKOLEŃ. www.master.tychy.pl
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Same dynie budzą zaintere-
sowanie mieszkańców gmi-
ny, ale także kolegów ogrod-
nika, który je wyhodował. 

Jest nim 14-letni syn Państwa Daniel-
czyków - Piotrek. Na co dzień uczeń  
II klasy Gimnazjum, a popołudniami 
i w czasie wolnym amator ogrodnik. 
Udało się mu także wyhodować cu-
kinię giganta, która była ozdobą wy-
rskich dożynek. 

- Bardzo się cieszę, że syn ma taką 
pasję. Sam wszystko wymyśla, szu-
ka w Internecie, przygotowuje i dba 
o swoje rośliny - dodała mama Piotra.

W ogrodzie państwa Danielczyków w Wyrach 
wyrosły dwie olbrzymie dynie. Największa ma 
około 320 x 280 centymetrów i waży 266,5 kg. 
Natomiast mniejsza osiągnęła ciężar 199 kg. 

- Skąd u czternastolatka taka pasja?
- Rodzice mają gospodarstwo. Zawsze 

pomagałem i jakoś zainteresowała mnie 
uprawa warzyw. W tym roku oprócz dyni, 
cukinii oraz pomidorów (schowanych  
w szklarni) wyhodowałem super słodkie 
arbuzy. Mam plan, by mój warzywniak 
powiększyć. W przyszłym roku zrobię 
dwa razy większą szklarnię, a także zasa-
dzę różne warzywa. 

- a jak Ci się udało stworzyć tak 
ogromne dynie, użyłeś specjalnych na-
wozów, nasion?

- Napisałem przez Internet prośbę  
o nasiona do ogrodnika, rekordzisty Polski, 
który wyhodował dynię ważącą 640 kg. Do-
stałem cztery, ale tylko dwa wzeszły. 

- By warzywo tak urosło, musi mieć 
odpowiednie warunki, nawozy…

- Jesienią ubiegłego roku przygoto-
waliśmy ziemię, czyli zmieszaliśmy ją  
z obornikiem. W kwietniu nasiona wysia-
łem do małych doniczek, a w drugiej po-
łowie maja przesadziłem je do gruntu. 
Podlewałem, obrywałem żeńskie kwia-
ty, doglądałem, by moje dynie rosły. Nie 
podlewałem ich żadnymi dodatkowymi 
nawozami. Urosły, są potężne, ale nie tak, 
jak u ogrodnika rekordzisty. W przyszłym 

roku może trzeba je trochę wspomóc na-
wozami, by były jeszcze większe.

- Co zrobisz z tymi gigantycznymi 
dyniami?

- Na razie pojadą na wystawę do szko-
ły. Do zjedzenia się nie nadają. Są za 
twarde i łukowate, pewnie pójdą na pa-
sze dla zwierząt. Takie okazy uprawia się 
dla nasion, które w przyszłym roku zosta-

ną wysiane. Może z nich wyrosną jeszcze 
większe dynie. Zamierzam też jeszcze 
raz poprosić o nasiona rekordzisty i po-
eksperymentować jeszcze raz. Ciekawe, 
czy w przyszłym roku uda mi się wyhodo-
wać jeszcze większe dynie.

- Gratulujemy wyników i życzymy 
dalszych sukcesów ogrodniczych. 

 (BL)

Rozmowa z PiOTreM DaNieLCzyKieM, czternastoletnim ogrodnikiem z Wyr.

Dynia gigant
Na ternie Rodzinnych 

Ogródków Działkowych 
1 Maja w Łaziskach 

Górnych świętowano podwójnie. Do-
żynki oraz 55-lecie powstania działek. 
Były odznaczenia i dyplomy dla dział-
kowców, dla ogrodu puchar z Pol-
skiego Związku Działkowców oraz ty-
tuł Przyjaciela Łazisk Górnych nada-
ny przez Burmistrza Miasta. Część ar-
tystyczną otworzyła grupa regional-

na ROD 1-Maja. Wiele miłych wrażeń 
muzycznych dostarczył zespół wokal-
ny „Krystynki”, a zabawa przy muzyce 
zespołu „Optima” trwała do późnych 
godzin wieczornych. Dla każdego był 
poczęstunek (kołocz, kawa, grochów-
ka, kiełbaska z rożna i smalec z ogór-
kiem). Degustacja win własnej roboty 
działkowców była miłą niespodzianką. 
Deszczowa pogoda nie przeszkodziła 
w świętowaniu i wspólnej zabawie.

Święto plonów



Zanim się zdecydujemy, 
sprawdzajmy doświadcze-
nie, zrealizowane inwestycje 
i umiejętności. 

NA PEWNO WARTO 
ODWIEDZIć PUNKT  
W MIKOłOWIE PRZy  
UL. GLIWIcKIEJ 133A, 
GDZIE WSPółPRAcUJą 
FIRMy BUDOWLANE  
PHU JAcEK MORAńSKI 
ORAZ JPBJ SP. Z O.O.

Firmy oferują kompleksowe usłu-
gi remontowo-budowlane, stolarkę 
okienną aluminiową oraz PVC.

- Znajomość zasad i przepisów 
budowlanych, doświadczenie, cią-
głe udoskonalanie naszej oferty po-
przez wprowadzanie nowości tech-
nologicznych pozwala nam zacho-
wać wysoką jakość oferowanych 
usług - zapewniają właściciele.

Dzisiaj klienci oczekują, że firma 
nie tylko zbuduje dom, ale także do-

radzi w zakupie gruntu, wyborze pro-
jektu czy zastosowaniu odpowied-
niej technologii. I jeżeli tego właśnie 
oczekujemy, to możemy powierzyć 
swoją inwestycję doświadczonym fir-
mom.

W ramach działalności budowla-
nej, zajmujemy się pomocą przy wy-
borze i zakupie odpowiedniej dział-

ki, a także tzw. realizacjami pod 
klucz, które wymagają szczególnej 
dbałości o detale, bowiem w tym 
przypadku odpowiadamy za pro-
dukt finalny w całości. Specjaliści 
pomogą klientowi w wyborze pro-
jektu domu, który będzie spełniał 
jego oczekiwania oraz odpowiadał 
możliwościom finansowym. 

- Współpracujemy z pracownią 
architektoniczną, która może za-
projektować oryginalny dom wraz 
z ogrodem oraz oferuje już gotowe 
projekty z pracowni Archon - doda-
ją właściciele.

Osiedle domów w Mikołowie - 
Śmiłowicach oraz siedziba firm przy 

ul. Gliwickiej, wybudowane przez 
PHU Jacek Morański, gdzie stolarkę 
okienną oraz szklaną fasadę wykona-
ła firma JPBJ pokazują wysoką jakość 
naszych usług. 

W międzynarodowym krajobra-
zie pojawia się coraz więcej budowli  
z systemów aluminiowych, które cechu-
ją się ciekawą formą architektoniczną  
i wytrzymałością. Spółka JPBJ produ-
kuje stolarkę aluminiową, a także pro-
wadzi sprzedaż i montaż okien PVC, 
drzwi, rolet oraz bram garażowych. 

W swoim szerokim asortymencie 
mamy także ogrody zimowe i szklane 
tarasy coraz bardziej popularne za-
równo w blokach, jak i domach jed-
norodzinnych.

- Zapraszamy także klientów, 
którzy chcą nam powierzyć jakiś 
wycinek przy realizacji remontu 
lub budowy domu np. montaż okien 
czy drzwi lub usługi budowlane np. 
tynkowanie, stawianie murów. Na-
sze ceny i wysoka jakość gwaran-
tują, że będą Państwo zadowoleni  
z naszych usług - zapewniają wła-
ściciele.

PHU Jacek Morański oferuje już 
wybudowane, gotowe do zamieszka-

nia nieruchomości, m.in. na Osiedlu 
Reta w Mikołowie. Sprzedaje domy 
wolnostojące z działkami lub miesz-
kania w szeregowcu. 

Przyjdź, zapoznaj się z naszą ofer-
tą! Zadowoleni klienci to nasze naj-
lepsze rekomendacje! Sprawdź Nas! 
Zapraszamy!

PHU Jacek Morański
tel. 600 878 914

MIKOŁÓW, ul. GLIWICKA 133A
(DK 44 kierunek na Gliwice)
Tel. 692 661 681, 600 878 914

Zapraszamy: 
pn.- pt. 9.00-17.00

sob. 9.00-13.00

GWaraNTuJeMy WySOKą JaKOść i TerMiNOWOść

CentrUM 
bUdOWnICtWa

Kiedy 
podejmujemy 
decyzję  
o budowie 
domu czy 
przeprowadzeniu 
gruntowego 
remontu 
kolejnym krokiem 
jest wybór firmy, 
z którą będziemy 
realizować naszą 
inwestycję. 
I tu pojawia 
się problem. 
Na rynku 
funkcjonują 
setki firm 
budowlanych, 
które 
zapewniają, 
że potrafią 
zrobić wszystko. 
Jak wybrać tę 
właściwą? 
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Mikołów otrzymał środki 
unijne na podniesienie 
jakości pracy miejskich 
przedszkoli i szkół pod-

stawowych. W ramach projektu „Po-
wer of Education” miasto uzyskało po-
nad 680 tys. zł dotacji. To największa  
w Polsce kwota przyznana w ramach 
projektu „Mobilność kadry edukacji 
szkolnej”. Program przewiduje, m.in. 
zorganizowanie dwutygodniowych 
oraz trzydniowych szkoleń w Wielkiej 
Brytanii. Weźmie w nich udział 59 na-
uczycieli. Pojadą do Anglii w czasie 
przyszłorocznych ferii zimowych oraz 

wakacji. W ramach programu zostaną 
także przygotowane kursy językowe  
i metodyczne w Polsce. Dzięki uczest-

nictwu w „Power of Education” na-
uczyciele i wychowawcy nie tylko pod-
niosą swoje kompetencje z języka an-

gielskiego, ale również poznają m.in. 
metody i narzędzia pracy z dziećmi  
i uczniami wykorzystywane w Wielkiej 
Brytanii. W szkoleniach wezmą udział 
także dyrektorzy placówek. Przygoto-
wano dla nich kursy z zakresu zarzą-
dzania, w trakcie których będą mie-
li możliwość poznania europejskich 
systemów edukacji. Na uczestnictwie  
w zajęciach prowadzonych z wykorzy-
staniem nowo poznanych metod sko-
rzystają także uczniowie. W projekcie 
udział bierze siedem placówek, cztery 
szkoły podstawowe (nr 3, 4, 5 i 7) oraz 
trzy przedszkola (nr 6, 9 i 10). 

Policjanci z powiatowej „drogów-
ki” od 28 września jeżdżą nowym 
radiowozem marki KIA CEE’D 

kombi. Gmina dołożyła do tego zaku-
pu 30 tys. zł. Prócz miasta swój wkład 
ma także Mikołowski Bank Spółdziel-

czy. Samochód kosztuje 61 tys. zł. Po-
łowę kwoty wyłożyła Komenda Woje-
wódzka Policji. 

- Dziękuję władzom miasta jak  
i MBS za przekazane fundusze, które 
pozwoliły na zakup tego radiowozu, 
który będzie wykorzystywany przez 
policjantów naszej komendy - zapew-
nił Rafał Głuch, komendant powiatowy 
policji w Mikołowie. 

- Co roku w budżecie miasta zabez-
pieczamy kwotę około 70 tysięcy zło-
tych, którą wspomagamy mikołowską 
policję. W tym roku 30 tysięcy złotych 
przekazaliśmy na zakup tego radio-
wozu, zaś 40 tysięcy na dodatkowe pa-
trole funkcjonariuszy na terenie Miko-
łowa - powiedział burmistrz Stanisław 
Piechula, który wręczył kluczyki ko-
mendantowi KPP Mikołów. 

Oddana została do użytku 
nowa część Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Kamionce. To 

wyczekiwana przez rodziców inwe-
stycja. Kamionka należy do tych czę-
ści miasta, w których z roku na rok 
przybywa najwięcej mieszkańców.

Szkoła została nadbudowana i roz-
budowana. Inwestycję zrealizowa-
ła firma OLAX z Mikołowa. Przyby-
ły cztery nowe sale lekcyjne, sala 
do gimnastyki korekcyjnej z zaple-
czem, sala informatyczna, nowa klat-
ka schodowa z szatniami dla dzieci  
i osobnym wejściem. Kotłownia zo-
stała dostosowana do obowiązują-
cych przepisów Straży Pożarnej. Wy-
konano także plac manewrowy dla 
służb ratunkowych. Całość koszto-
wała blisko 2 mln zł.

- Staramy się modernizować bazę 
edukacyjną w mieście. Rozbudo-

wa szkoły na Kamionce była dla nas 
szczególnie ważna, bo dotychcza-
sowa infrastruktura nie przystawa-
ła już do realiów szybko zabudowu-
jącej się dzielnicy. Nie było to zada-
nie łatwe, tym bardziej cieszę się, że 
uczniowie Kamionki mogą już korzy-
stać ze swoich nowych, kolorowych 
klas - mówi burmistrz Mikołowa Sta-
nisław Piechula.

Dyrektor Szkoły nr 4 Barbara Krzy-
żowska powiedziała podczas uroczy-
stości, że jeszcze rok temu o więk-
szej szkole mogła tylko marzyć. Ale 
marzenia się spełniają i dziś dzieci 
mogą już cieszyć się nową, większą 
szkołą. 

Imprezę zorganizował Urząd Mia-
sta Mikołowa oraz Fundacja „Za-
kątek Pokoleń”. Święto Seniorów 

rozpoczęło się od oficjalnego prze-
kazania przez burmistrza Stanisława 
Piechulę symbolicznego klucza do 
miasta na ręce przedstawicieli star-

szego pokolenia mi-
kołowian.

Na seniorów, licznie ze-
branych w Mikołowskim Domu 
Kultury, czekało mnóstwo atrakcji. Wy-
stąpili, m.in. zespół Kleks oraz Henryk 
Czich z zespołu Universe. O dobry hu-

mor seniorów zadbał „profesor śmie-
chologii empirycznej” - Masztalski, 
rozbawiając całą salę do łez. Uczestni-
cy mogli także wysłuchać prelekcji po-
dróżnika Ignacego Walentego Nędzy. 
Inspirujący wykład na temat „Jak zdro-
wo i mądrze żyć” wygłosił profesor  
dr hab. Jan Ślężyński.

Seniorzy mogli zapoznać się również 
z tajnikami stylizacji i wizażu. 

Dowiedzieli się także, jak 
zareagować w sytuacji 

nagłego zagrożenia 
życia i zdrowia. Swo-
je stanowiska konsul-
tacyjne przygotowały, 

m.in. ZUS, NFZ, Stowa-
rzyszenie Diabetyków, 

psycholog, Straż Miejska, 
rehabilitantki oraz wizażystki.

Dla wszystkich zebranych przygoto-
wano słodki poczęstunek i kawę, a na 
zakończenie - pyszny żurek.

Podczas ostatniego wrześnio-
wego weekendu mikołowski 
rynek opanowały food trucki, 

czyli coraz popularniejsze ostatnio 
mobilne bary i restauracje. Serwo-
wano dania z różnych stron świata, 
od węgierskich kurtoszy po meksy-
kańskie buritto. Największym powo-

dzeniem cieszyły się soczyste ham-
burgery i belgijskie frytki. Różnorod-
ne menu oraz piękna pogoda spra-
wiła, że mikołowski Rynek odwie-
dziły tłumy miłośników dobrej kuch-
ni. Oprócz doznań kulinarnych na od-
wiedzających czekała strefa chillout, 
a także strefa zabawy dla dzieci. 

M I K O Ł Ó W
DODATEK SPECJALNY

Palce lizać!

2 mln zł - kosztowała rozbudowa SP 4

Szkoła na Kamionce urosła
NiKT W POLSCe Nie DOSTaŁ WiĘCeJ!

Power dla Mikołowa

682 tys. zł 
- wynosi unijna 

dotacja dla 
przedszkoli i szkół

Nowy radiowóz

30 września, w przeddzień Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 
w Mikołowie po raz drugi zorganizowano Dzień Seniora. 

Seniorzy rządzili
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Zapraszamy do nowo otwartego 
biura kredytowego M&C

Pośrednictwo i doradztwo finansowe
Mikołów, ul. św. Wojciecha 4
(koło sklepu meblowego, naprzeciwko Oknoplast)

Tel. 500 009 412, 500 009 417

Wiele banków w jednym miejscu

Także dla osób z zajęciami 
komorniczymi

W ofercie kredyty:
Gotówkowe

konsolidacyjne

Pozabankowe

Zapraszamy 
Marzena Śmiłowska, Celina Olesz

KREDYTY 
ODDŁUŻENIA

Nowość na rynku!

Tychy tel. 606 315 852, 606 316 131
Ruda Śl. tel 690 878 872, 690 878 876

þ bez wpłaty własnej
þ bez ograniczeń wiekowych
þ także z komornikiem 
þ nawet do 144 miesięcy
þ chwilówki

Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.

POŻYCZKI 

KRÓTKOTERMINOWE
( 32/348-61-68, 504-819-404
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W M i k o ł o w i e 
trwa druga 
edycja Bu-
dżetu Obywa-

telskiego. Przez cały czer-
wiec mieszkańcy mogli skła-
dać wnioski z propozycjami 
projektów ogólnomiejskich  
i lokalnych. Urzędnicy 
sprawdzili ich poprawność 
i zgodność z regulaminem. 
Podczas głosowania miko-
łowianie będą mogli wybrać 
spośród 15 projektów ogól-
nomiejskich i 29 projektów 
lokalnych. Tylko trzy spośród 
wszystkich złożonych wnio-
sków nie przeszły pozytyw-
nie oceny merytorycznej. Po-
dobnie jak w pierwszej edy-
cji charakter projektów jest 
bardzo zróżnicowany - do-
tyczą sportu, muzyki, dzia-

łań artystycznych, rekreacji, 
bezpieczeństwa czy zwie-

rząt. Będzie zatem w czym 
wybierać. 

Tymczasem oddawane są 
do użytku projekty zrealizowa-
ne w ramach I edycji Budże-
tu Obywatelskiego. W ostat-
nich tygodniach burmistrzo-

wie Stanisław Piechula i Mate-
usz Handel wspólnie z projek-
todawcami dokonali otwarcia 
inwestycji obywatelskich na 
Nowym Świecie, w Paniowach 
oraz w Centrum przy ul. Sło-
wackiego i „Małych Plantach”. 

PROJEKTY ZGŁOSZONE DO DRUGIEJ EDYCJI 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

LOKALNE

Centrum 1

- Niwelacja terenu z założeniem trawnika do ćwiczeń na wolnym 
powietrzu na działce miejskiej przy ul. Nowy Świat w Mikołowie.

- Dziecięcy Park Centrum „RADOSNE PLANTY” Budowa placu za-
baw dla małych dzieci na Małych Plantach.

- I dla „Bożego Ciała”.
- „Dolina Mistrzów” Street Workout - zdrowy styl życia. Budowa 

placu treningowego.

Centrum 2

- „Plac zabaw jak marzenie” na ulicy Pszczyńskiej.
- Atracyjny plac zabaw z siłownią na wolnym powietrzu przy uli-

cy Klonowej.
- Przebudowa chodników przy blokach ul. Stara Droga 2.

Centrum 3

- Gniotek Sport Park Etap II.
- „Dziecięca kraina” Budowa placu zabaw dla małych dzieci.
- Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie w drabi-

nę pożarniczą.
- Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 5 + kurs koszykówki.

Reta

- Stoły do gier towarzyskich i ławki - na Retę!
- Piesze połączenie ul. Jasnej z ul. M. Konopnickiej.
- Bezpieczni niezmotoryzowani.
- Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. M. Konopnickiej o drąż-

ki do kalisteniki.

Borowa Wieś

- Rekreacja pod chmurką - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej 
przy siłowni pod chmurką.

- Zakup i ustawienie wiat wypoczynkowych z grillem i miejscem na 
palenisko na działce gminnej, położonej w Borowej Wsi.

Paniowy

- Poprawienie skuteczności działania jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Paniowach zrzeszonej w Krajowym Systemie Ratow-
niczo-Gaśniczym w zakresie ratownictwa technicznego.

- Plac zabaw - rozbudowa istniejącego placu zabaw.

Mokre

- Remont zaplecza klubowego LKS Orzeł Mokre wraz z szatnią dla 
dzieci.

- Sport i wypoczynek w mokierskim parku m.in. montaż siłowni  
i ławek parkowych.

Śmiłowice

- Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ulicy Kawalca 
na działce numer 300/100.

- Zakup wianków śląskich jako uzupełnienie do Damskiego Ślą-
skiego Stroju Ludowego.

Kamionka

- Plac zabaw jako miejsce rodzinnego spędzania czasu.

Bujaków

- Zakup stołów i ław biesiadnych oraz namiotu ekspresowego.
- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza - w mundurach.
- Siłownia na świeżym powietrzu.
- ubierz małego piłkarza.
- Strefa Rodziny - rozbudowa placu zabaw, budowa zewnętrzne-

go punktu fitness wraz z elementami siłowni na świeżym powie-
trzu, montaż zewnętrznego stołu do gry w tenisa stołowego.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

- Wsparcie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży przez za-
kup sprzętu sportowego dla 27 Harcerskiej Drużyny Wodnej.

- Rowerowy Mikołów - infrastruktura rowerowa dla Mikołowa.
- Wspinanie, bezpieczna radość ruchu - kompleks ścianek wspi-

naczkowych.
- Mobilny Mikołow - miejska infrastruktura dla aktywnych.
- Rodzicielski Mikołów - Strefa dla rodzica z dzieckiem.
- Art Punkt przy bibliotece.
- Wybieg dla psów „SZCZĘŚLIWY PSIAK”.
- Prosimy deptać trawę! - mikołowski Hyde Park dla każdego.
- Objazdowy Dom Kultury - jedzie do Ciebie!
-Doposażenie w sprzęt ratownictwa technicznego Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Mikołowie.
- Strzelnica sportowo-pneumatyczna.
- Pumptrack na Plantach, czyli rowerkowo-rolkowo-deskorolkowy 

plac zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Rowerowy Park umiejętności, czyli zintegrowana sieć ścieżek ro-

werowych w centrum miasta.
- „Centrum Muzyczne Krawczyka 21”.
- Strefa aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Małpi Gaj 

(ścieżka zdrowia) wraz z placem zabaw na terenie parku Planty.

Mikołów jest jedyną miejscowością w naszym powiecie, która 
wprowadziła budżet obywatelski. Mieszkańcy już po raz drugi 
zdecydują o podziale miliona złotych. Od 22 do 24 października potrwa 
głosowanie na projekty, które zostały zakwalifikowane do drugiej 
edycji  budżetu obywatelskiego. Wyniki poznamy w listopadzie. 

Wybory w Mikołowie

MATEUSZ HANDEL, wiceburmistrz Mikołowa (pierwszy z prawej):
Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego w Mikołowie niemal do-

biega końca. Oddawane do użytku mieszkańców są ostatnie realiza-
cje w okręgach, wnioskodawcy przecinają wstęgi. Miło patrzeć, jak 
nowe place zabaw pełne są szczęśliwych dzieciaków. Pierwsza edy-
cja była lekcją dla nas wszystkich - mieszkańców i urzędników. Pro-
szę mi wierzyć, że wszyscy w Urzędzie Miasta zaangażowani w BO 
stawiają sobie za punkt honoru to, aby każda kolejna edycja była 
lepsza i sprawniej przeprowadzona niż poprzednia.



W stosunku do ubie-
głych lat zmie-
niła się nie tylko 
kwota przezna-

czona na stypendia dla uzdolnio-
nej młodzieży, ale również zasa-
dy ich przyznawania. W tym roku 
wydano na ten cel 210 tys. zł  
i w historii Mikołowa jest to kwo-
ta rekordowa. 

Burmistrz wspólnie z radny-
mi zmienili także uchwałę sty-
pendialną. Wiele uwag do po-
przednio obowiązujących za-
sad zgłaszali rodzice oraz zain-
teresowani uczniowie. Chodzi-
ło o to, że  stypendia były uza-
leżnione także od oświadczenia 
o dochodach składanych przez 
rodziców. Takich deklaracji nie 
da się nigdy prawidłowo zwe-

ryfikować. Zdarzały się oświad-
czenia o bardzo niskich docho-
dach, choć styl życia rodziców  
i uczniów nie wskazywały, aby ro-
dzina żyła w nędzy. Od tego roku 
o stypendia mogą ubiegać się 
uczniowie osiągający najwyższe 
stopnie. Jedynym kryterium są 
sukcesy w nauce. Kwotę 210 tys. 
zł komisja stypendialna podzie-
li między najlepszych uczniów  
i studentów. Jak się okazuje jest 
ich coraz więcej. Przy niższych 
kryteriach, o stypendia ubiega-
ło się w ubiegłym roku 200 osób.  
W tym roku podniesiono po-
przeczkę, a liczba podań o sty-
pendia wzrosła. Uczniowie mogli 
składać wnioski do połowy wrze-
śnia. Dla studentów termin upły-
nie w połowie października. 
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Wypucujemy cołko bryka na glanc:

Badysztela „U Filipa”
czyli ręczne czyszczenie aut!

„Ropol” - Mikołów, ul. Rybnicka 4-6,

l wypieremy tepichy
l opłokomy szupa
l wyczyszczymy zice
l wyglancujemy alufelgi

Zapraszamy 
do myjni ręcznej 

promocyjne ceny! 

Zadzwońtel. 730 043 412

Listy do redakcji

 J estem babcią ucznia drugiej kla-
sy Szkoły Podstawowej nr 3 przy  
ul. Bandurskiego w Mikołowie. 

Mieszkamy w takiej odległości od niej, że 
nigdy nie było problemu, aby chłopak sam 
szedł do szkoły. Niestety, we wrześniu 
spotkała się nas przykra niespodzianka. 
Klasę przeniesiono do gimnazjum przy 
ul. Krakowskiej. Dla wielu rodziców jest 
to kłopot i spory problem organizacyj-
ny. W naszym przypadku, wnuczka musi 
odprowadzić starszy brat, który uczy się  
w technikum. Muszą wstać o szóstej rano 

i wcześnie wyjść, aby starszy wnuk zdą-
żył odprowadzić brata i samemu zdążyć 
na godzinę ósmą. Nie wiem, czym zosta-
ły podyktowane decyzje o przeprowadz-
ce klasy, ale na pewno takie rozwiązanie 
nie uszczęśliwiło rodziców.

Poprosiliśmy o wyjaśnienie 
Urząd Miejski w Mikołowie

Z uwagi na brak miejsc w SP 3 nie je-
steśmy w stanie pomieścić wszystkich 
dzieci w jednej szkole. Jeden rocznik 

podstawówki uczy się więc w zaadap-
towanej części Gimnazjum nr 2. Z oczy-
wistych względów nie chcieliśmy prze-
prowadzać do budynku Gimnazjum 
uczniów pierwszych klas. Nie ma in-
nego wyjścia przy takiej liczbie dzie-
ci. Sytuacja może poprawi się w przy-
szłym roku, jeżeli rząd zrealizuje za-
powiadaną reformę edukacyjną. Jedna 
klasa z gimnazjum odejdzie na stałe do 
liceum, więc będziemy mieli w szko-
łach jeden rocznik mniej, czyli więcej 
miejsca. 

Niechciana przeprowadzka

Tylko dla orłów
210 tys. zł 

- jeszcze nigdy w Mikołowie 
nie wydano tak dużo pieniędzy 
na stypendia dla utalentowanej 

młodzieży.

Godziny otwarcia
Poniedziałek: 8:00 - 16:30

Wtorek, Czwartek: 11:00 - 19:00
Środa: 9:00 - 19:00,  Piątek: 8:00 - 15:30

www.naturhouse-polska.pl

19 września ruszyła V edycja Ogólnopolskiej Akcji 
Walki z Nadwagą w Rodzinie „Uwaga Nadwa-
ga!”, której organizatorem są Centra Dietetyczne 
Naturhouse. W ramach edukacyjnej kampanii 
każdy może skorzystać z bezpłatnych konsultacji 
z dietetykiem i pomiarów składu ciała. Ambasa-
dorką akcji została aktorka Katarzyna 
Bujakiewicz.

„Duży” problem
Nadwaga oraz otyłość to niestety wciąż rosnący 
problem naszego społeczeństwa. Tyjemy w za-
straszającym tempie! Według statystyk 52% Pola-
ków powyżej 18 roku życia ma nadwagę.
- Otyłość to nie tylko defekt kosmetyczny – mówi 
Lucyna Kasprowska, dietetyk Naturhouse. 
– U osób z nadmiernymi kilogramami obserwuje-
my obniżoną samoocenę, liczne kompleksy,
zwiększa się również prawdopodobieństwo

wystąpienia chorób układu krążenia, cukrzycy, 
problemów z układem oddechowym, nowotwo-
rów czy zwyrodnień kręgosłupa – wymienia.

Poczęstuj się zdrową dietą
Dietetycy biją na alarm – jedyną skuteczną 
metodą walki ze zbyt wysoką masą ciała jest 
wprowadzenie właściwych nawyków żywienio-
wych. Ich zdanie popiera Katarzyna Bujakiewicz 
–znana ze zdrowego i aktywnego trybu życia. 
„Najważniejsze, by właściwie jeść, więcej się 
ruszać, a wtedy zdrowie mamy zagwarantowane.” 
–– podpowiada Ambasadorka kampanii Uwaga 
Nadwaga! Aktorka pierwszy raz wykazała wspar-
cie dla akcji w  2013 roku. W tegorocznej edycji 
ponownie przyłączyła się do promowania idei 
wprowadzenia zdrowych nawyków 
żywieniowych.

Zapytaj dietetyka jak nadwaga znika
WW ramach akcji Uwaga Nadwaga! w dniach 19 
września – 30 listopada we wszystkich Centrach 
Naturhouse w Polsce (ponad 340 placówek!) 
można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z die-
tetykiem. Podczas spotkania specjalista ds. żywie-
nia wykona pomiary antropometryczne, badanie 
składu ciała oraz przeprowadzi wywiad dotyczący 
aktualnych nawyków żywieniowych. Wszystkie te 
elementy pomogą odkryć źródło problemu oraz 
zaproponować skuteczne rozwiązanie uszyte na 
miarę naszych potrzeb. Uczestnicy otrzymają 
cenne wskazówki żywieniowe oraz materiały edu-
kacyjne przestrzegające przed nadwagą. Porada 
specjalisty okazuje się bowiem kluczem do walki o 
szczupłą sylwetkę i dobre zdrowie. 
Zapraszamy do naszej placówki!

Centrum  Dietetyczne
43-190 Mikołów,  ul. Krakowska  25

tel. 669 91 61 93,  32 / 738 19 35
UWAGA!!!  Zmiana lokalizacji - tuż obok



Zajazd i Restauracja „MAT” 
od wielu lat jest znana 
mieszkańcom Bełku oraz 

Powiatu Mikołowskiego. Ser-
wują tu doskonałe jedzenie, ob-
sługa jest miła i profesjonalna,  

a wesela i przyjęcia okoliczno-
ściowe niezapomniane. Właści-
ciele zapraszają wszystkich do 
odwiedzenia swoje lokalu po re-
moncie, który nadał obiekto-
wi nowoczesną formę. Można tu 

zjeść doskonały obiad, miło spę-
dzić czas, czy zaprosić gości na 
swoje urodziny. 

Wnętrze dużej sali, która może 
pomieścić 160 gości charaktery-
zuje nowoczesna elegancja. Dzię-

ki wysokiemu standardowi wy-
kończenia i odpowiednim dekora-
cjom, miejsce to będzie idealne na 
organizację wesel, lecz także każ-
dej innej imprezy. Lokal łączy tra-
dycję z nowoczesnością.

Zajazd „Mat” dysponuje także 
dwoma mniejszymi salami ban-
kietowymi, które podkreślą kame-
ralną atmosferę danej uroczysto-
ści. Są doskonałe na imprezy fir-
mowe, bankiety czy konferencje. 

Obiekt dysponuje także wspa-
niale utrzymanym ogrodem, gdzie 
w pogodne, letnie dni można rów-
nież organizować imprezy czy we-
sela, a także odetchnąć na chwilę 
od weselnych tańców i zabaw.

Bełk, ul. Wolności 1
www.restauracjamat.pl

tel.: (32) 43-11-998, 
kom.: 604 488 435

Przyjdź, poznaj Nasze nowe oblicze - na pewno do Nas wrócisz!

Tradycja w nowoczesnej odsłonie
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Problem dotyczy, m.in. ulic 
Spyry i Marzankowice  
w sołectwie Bujaków. 
Wpuszczona do rury ka-

mera wykazała wiele pęknięć i prze-
mieszczeń. Uszkodzenia, które uda-
ło się zidentyfikować i zlokalizować 
ciągną się na długości około 1,5 km. 
ZIM zwrócił się do KWK „Bolesław 
Śmiały” o naprawienie szkód. Mię-
dzy lutym a październikiem 2014 
roku kopalnia fedrowała w tej oko-
licy. Kanalizacja została oddana do 
użytku trzy lata wcześniej. Zanim 
rozpoczęto budowę, ZIM dowiedział 
się wszystkiego na temat specyfika-
cji terenu oraz planów eksploatacyj-
nych „Bolesława Śmiałego”.

Kopalnia poinformowała 
także o możliwych 
odkształceniach na 
powierzchni, mieszczących 
się w trzeciej, czyli 
wysokiej kategorii szkód 
górniczych. 

Mając taką wiedzę ZIM powinien 
dostosować rury do warunków, w ja-
kich przyjdzie im pracować. Kanali-
zacja w terenach zagrożonych eks-
ploatacją górniczą nie jest żadnym 
wyzwaniem technicznym. Wystarczy 
wziąć przykład z Ornontowic. Ta gmi-

na doświadcza z po-
wodu fedrowania 
o wiele większych 
problemów niż Mi-
kołów, ale z kana-
lizacją nie ma kło-
potu. W Ornonto-
wicach nikt nie był 
na tyle „odważ-
ny”, aby w niesta-
bilny grunt kłaść 
kamionkowe rury. 
Tamtejsza kana-
lizacja zbudowa-
na jest z elastycz-

nego tworzywa, potrafiącego radzić 
sobie z podziemnymi naprężeniami. 
Nie można tego powiedzieć o miko-
łowskiej instalacji, czego dowodem 
są uszkodzenia na bujakowskim od-
cinku. Skala zniszczeń musi budzić 
niepokój. Rury popękały w miejscach  
z trzecim stopniem szkód górniczych, 
ale także tam, gdzie skutki fedrowania 
okazały się małe lub wręcz minimal-
ne, z drugą, a nawet pierwszą katego-
rią odkształceń. ZIM domaga się od 
kopalni naprawienia szkód. Dyrekcja 
KWK „Bolesław Śmiały” na razie ni-
czego nie komentuje.

- Poprosiliśmy Zakład Inżynie-
rii Miejskiej w Mikołowie o uzupeł-
nienie dokumentacji - mówi Krystian 
Górny, dyrektor kopalni.

ZIM nie dołączył uzgodnienia in-
westycji z Okręgowym Urzędem Gór-
niczym ani decyzji Głównego Insty-

tutu Górnictwa. GIG powinien zaopi-
niować, czy rury nadają się do pracy 
w terenie narażonym na podziemną 
eksploatację.

Już wielokrotnie 
na naszych łamach 
przestrzegaliśmy, że  
z mikołowską kanalizacją 
będą kłopoty. 

Inwestycja za pół miliarda złotych 
nie została skrojona do możliwości 
finansowych czterdziestotysięczne-
go miasta. Na skutki nie trzeba było 
długo czekać. W 2012 roku, ówcze-
sny burmistrz Marek Balcer, bojąc się 
protestów społecznych, z kasy miasta 
zaczął dopłacać do wody. Każdego 
roku, kanalizacja zamraża w miejskim 
budżecie około 8 mln zł. Gdyby nie 
dotacja, w Mikołowie obowiązywała-

Mikołowska kanalizacja miała przetrwać sto lat, a psuje się już po pięciu. W Bujakowie, na odcinku 1,5 km popękały rury. 
Zakład Inżynierii Miejskiej domaga się naprawienia szkód od kopalni Bolesław Śmiały. czy słusznie? ZIM wiedział, że są to 

tereny narażone na szkody górnicze, a mimo tego położono kamionkowe, czyli twarde i kruche rury. 

Mikołów, ul. Pszczyńska 6
Godziny otwarcia: niedziela - czwartek: 11:00 - 23:00

piątek - sobota 11:00 - 24:00
Telefony: 

32 738 13 22
669 80 70 80
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OfERUJEMY USŁUGI:
• budowa nowych obiektów budownictwa drogowego
• remonty kapitalne i modernizacje dróg, ulic i placów
• naprawy szkód górniczych w jezdniach i chodnikach
• remonty bieżące, cząstkowe jezdni i chodników
• remonty urządzeń odwadniających w drogach
• zimowe utrzymanie dróg i placów
• roboty ziemne i niwelacje
• roboty z zastosowaniem geosyntetyków 

- geosiatek i geowłóknin
• roboty elektryczne
• roboty brukarskie
• rozbiórki budynków i budowli

PONADTO:
• wykonywanie usług transportowo-sprzętowych
• prowadzenie koncesjowanego obrotu paliwami ciekłymi
• prowadzenie usługi parkingowej

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.
ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice
tel.: +48 32 345 15 70 | fax: +48 32 345 15 44
e-mail: sekretariat@mpgk.eu | www. mpgk.eu

Zakład Ulic i Transportu
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by najdroższa taryfa na Śląsku i jedna 
z wyższych w Polsce. Niestety, takie-
go scenariusza nie przewidział, choć 
powinien, Adam Putkowski, były wi-
ceburmistrz i wiceprezes ZIM, odpo-
wiedzialny za tę inwestycję.

W maju 2007 roku, kiedy w bólach 
rodził się projekt kanalizacji, do cie-
kawej polemiki doszło podczas se-
sji Rady Miejskiej. Dyskutowali radny 
Józef Gryt i wiceburmistrz Adam Put-
kowski. 

- Są wyliczenia, które niestety ude-
rzają po kieszeni mieszkańców. Nie 
chcę krytykować pozyskiwania fun-
duszy europejskich, ale gdzieś zo-
stał zgubiony obywatel. Cena ście-
ków po zakończonej inwestycji bę-
dzie na poziomie 25 zł za metr sze-
ścienny. Zakład Inżynierii Miejskiej 
będzie zmuszony zaciągnąć pożycz-
ki na wkład własny i myślę, że te 

opłaty zostaną przerzucone również 
na obywateli - alarmował Józef Gryt, 
radny i pracownik ZIM. 

Innego zdania był Adam Putkow-
ski. Zapewnił, że na pewno stawki za 
wodę i ścieki nie sięgną tak astrono-
micznych kwot. Wystąpienie Gryta na-
zwał demagogicznym.

- W imieniu burmistrza miasta  
i własnym zapewniam, iż nie dopusz-
czę, żeby spełnił się czarny scena-
riusz - deklarował wiceburmistrz Put-
kowski. 

Od tamtej sesji Rady Miejskiej mi-
nęło dziewięć lat. Historia przyzna-
ła rację Grytowi, ale jakie to ma te-
raz znaczenie? Doszło do paradoksal-
nej sytuacji, że nowi mieszkańcy osie-
dlający się w Mikołowie, choć powin-
ni cieszyć, stają się dla władz miasta 
problemem. Płacą podatki, ale trzeba 
im też dopłacać do wody. 

Nadwyrężony budżet nie wyczer-
puje listy problemów, jakie zafun-
dowali miastu pomysłodawcy tej in-
westycji, czyli rządzący duet: Balcer  
i Putkowski. 

Prawdziwe kłopoty mogą 
dopiero nadejść, a ich 
zwiastunem są sygnały  
o uszkodzeniach rur. 

Mikołowska kanalizacja ma po-
dobno przetrwać sto lat. Gdyby ją po-
łożyć w spokojnym terenie, zapew-
ne wytrzymałaby i tysiąc, jak rzym-
skie akwedukty. Problem w tym, że 
spora część Mikołowa leży na tere-
nach górniczych. Nie trzeba być eks-
pertem od materiałoznawstwa, aby 
mieć obawy, że twarde i nieelastycz-
ne rury mogą w takim środowisku pę-
kać. W Mikołowie zdecydowano się 

na jeden z najdroższych wariantów.  
W specyfikacji przetargowej posta-
wiono tak rygorystyczne warunki, że 
mogła im sprostać tylko jedna firma  
w Polsce. Sprawą w 2010 roku zainte-
resowało się Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne. Śledztwo umorzono. Sko-
ro CBA nie znalazło podejrzanych po-
wiązań między zleceniodawcą a pro-
ducentem rur, nie ma sensu wracać do 
tych plotek. Sam problem jednak po-
został. Na zlecenie obecnego burmi-
strza, pod koniec ubiegłego roku ZIM 
przygotował obszerny raport na temat 
kanalizacji. Można w nim przeczy-
tać, że wymogi i parametry technicz-
ne miały zapewnić kanalizacji wieko-
wą sprawność. To dyskusyjna sprawa.  
W dobie lawinowego postępu tech-
nicznego, planowanie czegokolwiek 
z myślą o stuletniej gwarancji, jest do-
syć ryzykowne. Ochrona środowiska 

należy do dziedzin, gdzie technolo-
giczne nowinki i epokowe wynalaz-
ki pojawiają się najszybciej. Za sto lat, 
wkopane w ziemię rury do transpor-
tu nieczystości, mogą okazać się za-
bytkiem. Ale w obecnej sytuacji to nie 
jest najważniejszy argument. Podsta-
wowa wątpliwość dotyczy tego, czy 
kamionkowe rury sprawdzą się w gór-
niczym ternie. Od niedawna, na pole-
cenie obecnego burmistrza, do budo-
wy kanalizacji można wykorzystywać 
także rury plastikowe. Są o 30 proc. 
tańsze od swoich kamionkowych od-
powiedników i lepiej znoszą tekto-
niczne ruchy mikołowskiej ziemi.

Można teraz spekulować, 
co by było, gdyby od 
początku zdecydowano się 
na „plastiki”? 

Problem w tym, że takie dyskusje 
do niczego już nie doprowadzą. Sy-
tuacji nie da się odwrócić. Kanaliza-
cja okazała się ważną i potrzebną in-
westycją, ale w wersji, w jakiej zosta-
ła zrealizowana, może wpędzić Mi-
kołów w tarapaty. Sprawa pęknięć  
w Bujakowie jest rozwojowa. Będzie-
my śledzić negocjacje między ZIM  
i kopalnią „Bolesław Śmiały”

Jerzy Filar

Mikołowska kanalizacja miała przetrwać sto lat, a psuje się już po pięciu. W Bujakowie, na odcinku 1,5 km popękały rury. 
Zakład Inżynierii Miejskiej domaga się naprawienia szkód od kopalni Bolesław Śmiały. czy słusznie? ZIM wiedział, że są to 

tereny narażone na szkody górnicze, a mimo tego położono kamionkowe, czyli twarde i kruche rury. 



Tegoroczną, czternastą już edycję ro-
zegrano w sobotę, 24 września. Na 
starcie stanęło prawie 250 biegaczek 
oraz biegaczy z różnych regionów 

Polski i choć aura sprzyjała biegom, to wiado-
mo było, że rekordów nie będzie. Po pierw-
sze ze względu na remont drogi zmieniono 
trasę, która po pierwsze była o około 500 me-
trów dłuższa, a po drugie - prowadziła odcin-
kami po szutrze i przybyło podbiegów. - Kto 
źle rozłoży siły, polegnie w końcówce - powie-
dział przed biegiem jeden z uczestników, To-
masz Petkiewicz. Po rozgrzewce indywidual-
nej bądź prowadzonej przez instruktorkę Mavi 
Area Squash & Fitness, padł strzał startera  
i rozpoczęła się rywalizacja. W pierwszej fazie, 
tradycyjnie wszyscy biegli razem, ale po oko-
ło kilometrze ukształtowała się czołówka, któ-
ra w miarę przebiegniętego dystansu, rozcią-
gała się coraz bardziej. Mocni dyktowali swoje 
mocne tempo, pozostali biegli na miarę swoich 

możliwości. A i tak wielu się przeliczyło, gdyż 
trzy selektywne podbiegi po półmetku „odci-
nały” tlen. Ostatni fragment był już łatwy, ale na 
linię mety na mikołowskim stadionie 
MOSiR-u zawodnicy przybiegali 
pojedynczo w kilkusekundo-
wych odstępach. Dopie-
ro po miejscu pięćdzie-
siątym zaczęły dobie-
gać grupy, w których 
na finiszu walczono 
o jak najlepsze miej-
sca. Jako pierwszy li-
nię mety przekroczył 
Michał Bejm w czasie  
36 minut i 10 sekund,  
a pierwsza przedstawicielka 
płci pięknej Mariola Sojda, uzy-
skała czas 40 minut i 15 sekund, co dało 
jej 16 miejsce w kategorii „open”. W sumie 
bieg ukończyło 238 zawodników.

Tomasz Petkiewicz, 26 miejsce w kategorii 
„Open”: Jako mikołowianin, czekam na tę im-
prezę przez cały rok. Tegoroczna XIV edycja 

była odmienna od poprzednich. Choć 
pogoda dopisała, to zmieniona 

z przymusu trasa była moc-
no selektywna. Nie każdy 

lubi biegać po żwirze, 
a wielu nie kocha pod-
biegów. A tych w tym 
roku nie brakowało  
i dla części zawodni-
ków były one zabójcze. 

Niemniej jednak atmos-
fera była super, a emo-

cji dodawało losowanie na-
gród. Nie trzeba było wygrać 

biegu, żeby wrócić do domu z na-
grodą. Zresztą, wielu z nas biegło dla 

zdrowia i przyjemności, a nie po laury.
Po biegu odbyło się losowanie wielu nagród 

ufundowanych przez sponsorów, a główną 
„fantem” tego losowania był rower. Specjalny-
mi nagrodami ufundowanymi przez KIA Etrans 
i Leroy Merlin z Mikołowa, uhonorowani zosta-
li mikołowianie.

Podczas biegu partnerzy PKO BP oraz Fun-
dacja Stonoga zachęcali uczestników do udzia-
łu w akcji „Biegnę dla Milenki”, podczas któ-
rej udało się przekazać pokaźną kwotę na pod-
opiecznych fundacji.

Tradycyjnie, nim wystartował bieg główny, 
na stadionie rozgrywano biegi dla dzieci i mło-
dzieży. Na starcie stanęło około 120 adeptów 
biegania, którzy próbowali sił na bieżni. Kilku 
z nich pokazało niezłe umiejętności i kto wie, 
czy za kilka lat, nie będą głównymi bohaterami 
„Biegu Biskupiaka”. Każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy medal oraz słodki upominek.

Tadeusz Piątkowski, foto: MOSiR Mikołów
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WYNIKI:
Open

1. Michał Bejm, Działoszyn, 36,10 min.
2. Tomasz Wróbel, Goleszów, 36,31 min.
3. Damian Połeć, Ruda Śląska, 37,30 min.
4. Dawid Then, Bielsko - Biała, 37,44 min.
5. Witold Bulik, Gilowice, 38,00 min.
6. Piotr Muszkietorz, Mikołów, 38,07 min.
7. Adam Jagła, Siemianowice, 38,19 min.
8. Mateusz Buczek, Mikołów, 38,31 min.
9. Józef Koźmiński, Kozy, 39,04 min.
10. Łukasz Zdanowski, Siedlce, 39,04 min.

Kobiety
1. Mariola Sojda, Częstochowa, 40,15 min.
2. Emilia Romanowicz, Supraśl, 40,15 min.
3. Agnieszka Kuzyk, Lubliniec, 42,27 min.
4. Anna Skalska, Bytom, 43,30 min.
5. Daria Mendecka, Łaziska Górne, 44,33 min.
6. Małgorzata Rencz, Gardawice, 45,19 min.
7. Ewa Nowak, Mysłowice, 46,40 min.
8. Dorota Wyleciał, Katowice, 47,11 min.
9. Katarzyna Syryjczyk - Słomska, Mikołów, 47,11 min.
10. Marzena Śmiłowska, Warszawa 48,58 min.

Biegi młodzieżowe
100 m dziewcząt rocznik 2012 i mł.

1. Maja Fiza
2. Emilia Parysz
3. Wiera Gumienny

100 m chłopców rocznik 2012 i mł.
1. Kamil Lach
2. Bruno Bańkowski
3. Łukasz Miłaszewski

200 m dziewcząt rocznik 2010 - 2011
1. Magdalena Kuszka
2. Malwina Thamm
3. Zuzanna Kolman

200 m chłopców rocznik 2010 - 2011
1. Noah Cackowski
2. Oliwier Gawliczek
3. Oskar Guz

400 m dziewcząt rocznik 2008- 2009
1. Emilia Kalamus
2. Zuzanna Kowalczyk
3. Lena Różycka

400 m chłopców rocznik 2008- 2009
1. Paskal Kansy
2. Michał Gustaw
3. Jan Kałka

600 m dziewcząt rocznik 2006- 2007
1. Oliwia Porwolik
2. Magdalena Słomska
3. Michalina Thamm

600 m chłopców rocznik 2006- 2007
1. Mikołaj Pasternak
2. Fabio Bratkowski
3. Maciej Kalisz

600 m dziewcząt rocznik 2004- 2005
1. Bernadeta Porwolik
2. Hanna Dec
3. Milena Thamm

600 m chłopców rocznik 2006- 2007
1. Mateusz Jarek
2. Antoni Surowy
3. Oskar Schubert
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Mikołowskie Biegi Uliczne im. Henryka 
Biskupiaka, na stałe wrosły we 
wrześniowy krajobraz naszego powiatu. 

Mocni dyktowali 
mocne tempo



Mikołów, 
ul. Pszczyńska

do sprzedaży 

MIEJSCA 
PARKINGOWE 

pod Galerią PIK

cena: 22 500 zł
tel. 793 337 373 

MiKOŁÓW 
NieruCHOMOśCi DO SPrzeDaŻy

Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mokre, przy ul. fitelberga, oznaczona 
numerami 1720/109, 527/109 o powierzchniach 920 m2, 182 m2. Księga wieczysta dla 
działek, oznaczona numerem KA1M/00058994/9 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy  
w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 6 Ru, 317 KK. 

Nieruchomość położona w Mikołowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, oznaczona 
numerem 1061/32 o powierzchni 4949 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona 
numerem KA1M/00062129/6 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. 
Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 68 ZE, K5Z1/2. Cena wywoławcza: 230 000 zł (cena 
sprzedaży nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Gospodarki Mieniem 
Urzędu Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16, 

tel. (032) 3248 566, 567 lub (32) 3248 561, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu 

Pełny tekst ogłoszeń o przetargach publikowany jest na stronach internetowych: 
www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu Miasta Mikołów.
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Mikołów stawia 
na budownic-
two mieszka-
niowe. To je-

den z najważniejszych kierun-
ków rozwoju miasta, choć za-
niedbywany w ostatnich la-
tach. Mikołów pozyskał z Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego 
blisko 850 tys. zł dofinansowa-
nia na wybudowanie miesz-
kań komunalnych . 

- Jesteśmy zadowoleni, bo-
wiem otrzymaliśmy najwyż-

szy możliwy poziom dofinan-
sowania dla samorządów. 
Wynosi on 35% kosztów ca-
łego przedsięwzięcia - mówi 
burmistrz Stanisław Piechula.

Inwestycja zakłada powsta-
nie przy ul. Nowy Świat czte-
rech budynków z 32 mieszka-
niami o powierzchni 40,4 m2  
i 66,5 m2. Koszt pierwsze-
go etapu wyniesie 2,4 mln zł 
i obejmie budowę dwóch bu-
dynków z 16 mieszkaniami. 
Większe lokale zostaną prze-

kazane rodzinom wielodziet-
nym. 

- Nieco czasu musieliśmy 
poświęcić na właściwe przy-
gotowania, teraz rozpoczyna-
my długo oczekiwane w Mi-
kołowie inwestycje zmierza-
jące do poprawy gospodar-
ki mieszkaniowej. Uzyskane 
dofinansowanie z Banku Go-
spodarstwa Krajowego po-
zwolili zakończyć inwestycję  
w 2018r. - dodaje Mateusz 
Handel, zastępca burmistrza.
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Ponad 115-letnia kamieni-
ca przy ul. Krakowskiej 24 
została wyremontowana  

i przyciąga oko estetyczną ele-
wacją. Niebawem wprowadzą 
się do niej pierwsi lokatorzy. 

Kamienica stoi w ścisłym 
centrum miasta. Po wysiedle-

niu wcześniejszych lokatorów, 
z uwagi na pogarszający się 
stan techniczny, od ponad pię-
ciu lat stała pusta i niszczała. 
Władze miasta podjęły decyzję 
o wyremontowaniu i przebudo-
wie obiektu. Całkowity koszt in-
westycji to ponad 1,9 mln zł. Po-

kryto go ze środków Gminy Mi-
kołów. Budowa trwała od listo-
pada 2014r. do końca czerwca 
tego roku. W kamienicy znajdu-
je się 13 odnowionych i wyre-
montowanych mieszkań: 4 jed-
nopokojowe, 6 dwupokojowych 
i 3 trzypokojowe.

Przy ul. Nowy Świat powstaną bloki komunalne. 
Miasto pozyskało na ten cel 850 tys. zł 
dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Mikołów w budowie

Stara kamienica jak nowa

Przed remontem

Po remoncie
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1 października 
Stowar zy-
szenie Reta 
zorganizo-

wało na Recie fe-
styn dla mieszkań-
ców. Był mecz pił-
ki nożnej, ognisko 
z pieczeniem kiełba-
sek i ziemniaków, a dla 
dzieci dmuchane zjeż-
dżalnie i wata cukrowa. Są-
siedzkie spotkanie było bar-
dzo udane, o czym świadczy 
frekwencja - przyszło napraw-
dę wielu mieszkańców. Każdy 

przyniósł, co miał - były więc 
ciasta, sałatki i owoce, moż-

na było poczęstować 
się żurkiem. 

- Wszystko zo-
stało zorganizo-
wane własnymi 
siłami, ze środ-
ków własnych 

S t o w a r z y s z e n i a 
Reta i mieszkańców 

Rety. Spotkanie udało 
się zorganizować mimo 

tego, że póki co Reta nie jest 
dzielnicą i nie dysponuje fun-
duszami z miasta na działania 
lokalne - mówi Iwona Swobo-
da ze Stowarzyszenia Reta.

- Ludzie cieszą się, że ktoś 
wpadł na pomysł zaprosze-
nia sąsiadów. Pogoda dopisa-
ła, ludzie nie zawiedli. Zasta-
nawialiśmy się, czy spotka-
nie się uda, a dziś już wiemy, 
że trzeba będzie imprezę po-
wtórzyć. Dziękuję wszystkim 
współorganizatorom, obec-
nym i przyszłym - dodaje Ar-
tur Wnuk, prezes Stowarzy-
szenia.

Strażacy z mikołowskiej 
OSP dali próbkę swoich moż-
liwości, a pani Agata z Filii  
nr 4 Biblioteki Miejskiej zorga-
nizowała wiele ciekawych za-
jęć dla najmłodszych. Lokalne 

stowarzyszenie, którego ce-
lem jest utworzenie dzielnicy 
Reta zapowiada kolejne dzia-
łania integrujące mieszkań-
ców. W planie wspólne wy-

cieczki rowerowe, a najbliż-
szy cel to wysoka frekwen-
cja w głosowaniu na projek-
ty z budżetu obywatelskiego  
II edycji.  (bl)
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W ostatni weekend 
września w ramach 
projektu „Razem po 

zdrowie” współfinansowanego 
przez Urząd Miasta Mikołów od-
była się wycieczka integracyjna 
do Złotego Potoku. Wzięli w niej 
udział miłośnicy nordic walkin-

gu ze stowarzyszeń: Pomocna 
Dłoń Krystyn i Sympatyków, Ba-
tut i Wymyślanka. W trakcie wy-
cieczki uczestnicy przeszli z kij-
kami ok. 30 km i zwiedzili wiele 
interesujących zakątków. 

Także pod koniec września, 
w ramach współpracy z Dzien-

nym Domem Pomocy w Mi-
kołowie, Krystyny zorganizo-
wały wycieczkę integracyjną 
do Żywca. Wzięli w niej udział 
podopieczni z DDP, Diabetycy, 
członkowie i sympatycy stowa-
rzyszenia Krystyn - seniorzy.

Krystyny nie próżnują

Reta się integruje!



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

3 października, przy udziale Pre-
zesa Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej w Katowicach - Andrzeja Pi-
lota uroczyście otwarto ekopracownie 
w Szkole Podstawowej nr 37 oraz Gim-
nazjum nr 2 w Bytomiu. Powstanie pra-
cowni było możliwie dzięki wygranej 
w konkursie Zielona Pracownia, zor-
ganizowanym przez WFOŚIGW w Ka-
towicach. Warto wspomnieć, że pro-
jekty placówek znalazły się w gronie 
21 laureatów z całego regionu i wy-
różniały się oryginalnością, kreatyw-
nością i innowacyjnym podejściem do 
tematu ekologii. Szkoła Podstawowa 
nr 37 otrzymała z Funduszu dofinan-
sowanie w wysokości 19017 zł na pro-
jekt „Z przyrodą za pan brat”, w ra-
mach którego odnowiono salę przyrod-

niczą, utworzono Klub Młodego Ekolo-
ga dla uczniów klas od 4 do 6 oraz Eko 
- hodowlę roślin i Eko Punkt, w którym 
uczniowie będą zbierać surowce wtór-
ne i uczyć się ich właściwej segregacji. 
Natomiast w Gimnazjum nr 2 zrealizo-
wano projekt „Science Planet - Plane-
ta Nauk”. Dzięki nowoczesnemu wypo-
sażeniu pracowni zajęcia lekcyjne są tu 
nie tylko ciekawym doświadczeniem, 
ale także umożliwiają realizacje pasji 
i zainteresowań naukowych uczniów. 
Było to możliwe dzięki wsparciu Fundu-
szu w kwocie 30 240 zł.

Zapraszamy do obejrzenia ma-
krofotografii wybitnych fotografów 
przyrody i jednocześnie jej wiel-
kich miłośników - pań: Barbary Ku-
dławiec, Aleksandry Radołowicz- 
Nieradzik i Bogusławy Jankow-
skiej oraz panów: Marcina Karet-
ty, Konrada Wiśniewskiego, Romu-

alda Cicho-
sa, Mirosła-
wa Wantocha- 
Rekowskiego, 
Tadeusza Bziuka, 
Jarosława Szkodzika, 
Marka Siwulskiego i Mate-
usza Walczaka. 

- Wystawą „Grzyby - mistrzowskie 
rzeźby natury” zorganizowaną ra-
zem z Polskim Towarzystwem Myko-
logicznym chciałbym zachęcić Pań-
stwa do przyjrzenia się różnorod-
ności świata grzybów, które stano-
wią oddzielne królestwo obok roślin 
i zwierząt. Jest to królestwo niezwy-
kle bogate, gdzie grzyby owocniko-
we - przedstawione na niniejszej wy-
stawie - stanowią tylko niewielki jego 
wycinek, ale niezwykle fascynują-
cy i zaskakujący swym bogactwem 

form, kształtów i kolorów 
- powiedział dr Paweł 

Kojs, dyrektor Ślą-
skiego Ogrodu 

Botanicznego 
w Mikołowie.

W y s t a -
wa będzie 
p o ł ą c z o n a 
z obchoda-

mi Światowe-
go Dnia Żywno-

ści, który startuje 
od godz. 12 i potrwa 

do 18, a w jego trakcie 
przewidziano wiele ciekawych 

imprez, wykładów oraz kiermaszy. 

4 października w Gma-
chu Sejmu Śląskiego 
odbyła się konferencja 

prasowa, dotycząca konse-
kwencji zmiany prawa wod-
nego. W spotkaniu udział 
wzięli, m.in. marszałek wo-
jewództwa śląskiego Woj-
ciech Saługa oraz Andrzej 
Pilot, prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. 

Przyjęcie nowego Pra-
wa wodnego może w znaczą-
cy sposób ograniczyć możli-
wości finansowania przedsię-
wzięć z zakresu ochrony środo-
wiska w województwie śląskim. 
Wszystkie opłaty z tytułu zanie-
czyszczeń powinny trafiać bez-
pośrednio do regionu, w którym 
następują. Ich obecna bezpo-
średnia dystrybucja przez wo-
jewódzkie fundusze w sposób 
przejrzysty pozwala stwierdzić, 
że każda wpłacona złotówka 
była przekazywana na inwe-
stycje ekologiczne w regionie,  
w którym opłaty uiszczano.  
Z tych pieniędzy finansuje się, 
m.in. zadania z zakresu zaopa-
trzenia ludności w wodę i od-
prowadzania oraz oczyszczania 
ścieków komunalnych. W nowej 
ustawie wojewódzkie fundusze 
są pozbawiane ich obecnych 
przychodów z zakresu opłat za 

pobór wód, a głównie za odpro-
wadzanie ścieków.

- Te dwa komponenty opłat 
- woda i ścieki - stanowią ok. 
40% sumy opłat za korzysta-
nie ze środowiska pobieranych 

przez marszałka. W tej chwi-
li jest to suma 117 mln złotych, 
które Urząd Marszałkowski 
przekazuje Wojewódzkiemu 
Funduszowi Ochrony Środowi-
ska. Po proponowanych zmia-
nach ok. 50 mln złotych nie trafi 
do redystrybucji w wojewódz-
twie, a zostanie przekazane do 
Narodowego Funduszu Ochro-

ny Środowiska, które otrzyma 
90 procent tej kwoty, 10 pro-
cent trafi do Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody 
Polskie - powiedział Andrzej Pi-
lot, prezes WFOŚiGW.

Zapłacimy więcej  
nie tylko za  
wodę i ścieki.

Wzrosną też pośrednie kosz-
ty - więcej zapłacimy za prąd, 
ciepło, a przez to i inne towary. 
Protestują środowiska gospo-
darcze, m.in. rolnicy, hodowcy 
ryb czy farmaceuci - wszyscy 

mówią o zagrożeniu konkuren-
cyjności, a nawet opłacalności 
prowadzonej działalności. Pod-
wyżki cen wody to wzrost wy-
datków w szkołach, przedszko-
lach, szpitalach i innych obiek-
tach użyteczności publicznej,  
a więc w samorządach.

- Zwrócę się z apelem do 
wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast, by wywierali na-
cisk na parlamentarzystów, by 
powstrzymać wprowadzenie 
złego prawa  - mówił Wojciech 
Saługa, marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego.

Zapowiadany rządowy pro-
jekt ustawy Prawo wodne prze-
widuje m.in. znaczne podwyżki 
stawek za korzystanie ze środo-
wiska w zakresie poboru wód. 
Zmiany te mają wejść w życie  
1 stycznia 2017 roku. W przy-
padku Górnośląskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów szaco-
wane koszty z tytułu opłat za po-
bór wody wzrosną z 6 mln zł do  
60 mln zł, stając się główną pozy-
cją kosztów Spółki. Przekłada się 
to na wzrost hurtowej ceny wody 
sprzedawanej przez Spółkę  
z 2,25 zł/m3 do 2,74 zł/m3 net-

to. W konsekwencji to więk-
sze opłaty za wodę dla każdego 
użytkownika. 

Rocznie, średnio 
opłaty za wodę  
na rodzinę wzrosną 
o 100 zł.

Samorządowcy zwrócili rów-
nież uwagę na dodatkowe kosz-
ty. Chodzi o kwoty za deszczów-
kę i topniejący śnieg. Obecnie 
z tytułu odprowadzenia wody 
deszczowej płacą Urzędowi 
Marszałkowskiemu kilkaset ty-
sięcy złotych opłat rocznie. 

Zgodnie z projektem usta-
wy marszałek województwa tra-
ci kompetencję w zakresie po-
bierania opłat za korzystanie 
ze środowiska w zakresie po-
boru wód powierzchniowych 
i podziemnych oraz w zakre-
sie wprowadzania ścieków do 
wód lub do ziemi. Dziś te pie-
niądze są przekazywane do bu-
dżetów właściwych gmin (20%), 
powiatów (10%), wojewódzkie-
go funduszu ochrony środowi-
ska (65%) i Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska (35%). 

W 2014 roku do WFOŚiGW 
w Katowicach przekazano  
50,9 mln zł, do gmin - 22,7 mln,  
a do powiatów - 11,3 mln zł. 

W 2015 roku do Fundu-
szu przekazano 50,3 mln zł, do 
gmin - 22,4 mln, a do powiatów -  
11,2 mln zł. 

NFOŚiGW w 2014r. z po-
wyższego tytułu otrzymał 25,4  
a w 2015r. - 25,9 mln zł. 

Według nowego Prawa opła-
ty za pobór wód staną się do-
chodem Wód Polskich (w ca-
łości), zaś z opłaty za odpro-
wadzanie ścieków - NFOŚiGW 
(90%) i Wód Polskich (w 10%). 
W projekcie ustawy Prawo wod-
ne nie znalazł się żaden zapis, 
który zapewniałby, że środki 
pochodzące z opłat usługi wod-
ne pobieranych w określonym 
regionie będą choćby w ustalo-
nej części wykorzystywane na 
zadania realizowane w tym re-
gionie.

Na skutek planowanych 
zmian gminy realizujące za-
dania wynikające z Krajowe-
go Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych stracą  
w znacznej części źródło fi-
nansowania tych w ogromnej 
części już rozpoczętych inwe-
stycji. Projektodawcy nie prze-
widzieli wzrostu dochodów 
jednostek samorządu teryto-
rialnego, które by kompenso-
wały powyższe ubytki.

Przyjęcie nowego Prawa wodnego może w znaczący sposób ograniczyć możliwości 
finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w województwie śląskim.

Droga woda?

Eko pracownieGRZYbY - mistrzowskie rzeźby natury
W ystawa zorganizowana w ramach kampanii „Różnorod-

ność - potęga życia” dofinansowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-

towicach w Śląskim Ogrodzie Botanicznym, ul. Sosnowa 5 w Miko-
łowie. Ekspozycję można zwiedzać od 16 października.



Skarga państwa Szwe-
da była tematem trzech 
burzliwych posiedzeń 
Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej. Jej przewodniczący, 
Krzysztof Żur, utajnił posiedzenie 
z 12 kwietnia powołując się na 
dobro i konieczność zachowa-
nia anonimowości wnioskodaw-
cy. Pomińmy, że obrady komisji 
są otwarte dla mieszkańców. Naj-
większe zdumienie budzi fakt, że 
utajnienia obrad wcale nie chcia-
ła Jadwiga Szweda. Wręcz od-
wrotnie. Zależało jej na upublicz-
nieniu, ponieważ każdy mikoło-
wianin może znaleźć się w rów-
nie zagmatwanej sytuacji.

Pisaliśmy już 
wielokrotnie o tej 
sprawie, ale temat 
wraca, bogatszy 
o coraz bardziej 
zaskakujące wątki. 

Państwo Szweda mieszka-
ją przy ul. Wierzbowej w Miko-

łowie. Za nimi są już tylko tory 
kolejowe i las. Teren jest rolno- 
rekreacyjny. Porządkując swo-
je życiowe sprawy, starsze mał-
żeństwo postanowiło podzielić 
należący do nich grunt i prze-
kazać działki dzieciom. Zamó-
wili geodetę i z wyrysowanym 
nowym planem nieruchomości,  
w połowie ubiegłego roku zgło-
sili się do magistratu. Nie było 
żadnych problemów. W imie-
niu burmistrza wydano posta-
nowienie potwierdzające, że 
podział nie koliduje z zapisami  
w Miejscowym Planie Zagospo-
darowania Przestrzennego. Pań-
stwo Szweda zaczęli się zasta-
nawiać, kto, co i kiedy posta-
wi na nowych działkach. Ich ra-
dość nie trwała długo. W paź-
dzierniku 2015 roku otrzymali  
z Urzędu Miejskiego drugie pi-
smo, tym razem wycofujące zgo-
dę na podział parceli. Powołano 
się na uchwałę Rady Miejskiej, 
która mówi o konieczności przy-
gotowania nowego planu dla ob-
szaru Centrum, który obejmuje 
także ul. Wierzbową. Podobno,  
w przyszłości ma tam powstać 
droga. Problem w tym, że na ra-
zie istnieje ona tylko w głowie 
Wojciecha Klasy, głównego spe-
cjalisty od planowania prze-
strzennego w mikołowskim ma-
gistracie. W żadnej, oficjalnej do-
kumentacji nie ma po niej śladu. 

W administracji 
publicznej 
obowiązuje zasada, 
że jak czegoś nie ma 
na papierze, to nie 
ma tego wcale. 

Państwo Szweda postano-
wili walczyć o prawo do po-
działu swojej działki. Poskar-
żyli się do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego. 

SKO przyznało rację miesz-
kańcom i nie zostawiło suchej 
nitki na decyzji miasta. Bur-
mistrz odwołał się od tej de-
cyzji. Za drugim podejściem 
SKO nie zmieniło zdania. Mia-
sto nie miało innego wyjścia. 
W lutym tego roku państwo 
Szweda otrzymali wreszcie 
decyzję o podziale ich dział-
ki. Trudno jednak mówić o sa-
tysfakcji. Dokumentowi towa-

SYSteMY baLUStrad 
ZE STALI NIERDZEWNEJ

Łaziska Górne, ul. Łąkowa 22
email: inoxslask@gmail.com

kom. 697 055 499

Zajmujemy się kompleksową produkcją  
i montażem balustrad, a także obróbką  

i konserwacją stali nierdzewnej oraz aluminium.
Prowadzimy usługi spawalnicze metodą 
TIG oraz prace szlifierskie i polerskie stali 

nierdzewnej oraz aluminium.
Obsługujemy klientów indywidualnych, firmy  

i instytucje użyteczności publicznej.

STUDIO KUrpaS
Wąska 9 | Łaziska Górne | tel.  32 738 92 33
www.kurpas.com.pl | biuro@kurpas.com.pl

Firma świętuje
50 lat działalności.

SUpEr 

CENa 

69,00 zł
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Separacja (tzw. rozdziele-
nie małżonków od stołu  
i łoża) oznacza - faktycz-

ny lub formalny stan w małżeń-
stwie polegający na rozkła-
dzie jego pożycia. Separacja 
faktyczna nie pociąga za sobą 
skutków prawnych. Formalna 
jest instytucją prawną orzeka-
ną przez sąd na wniosek jed-
nego lub obojga małżonków 
(źródło: wikipedia.pl). Więk-
szości z nas to pojęcie jest zna-

ne głównie z programów tele-
wizyjnych oraz seriali. 

czym więc jest 
separacja, jakie 
skutki rodzi dla 
małżonków i ich 
najbliższych  
- i co najważniejsze  
- czym się różni  
od rozwodu?

Zgodnie z Kodeksem Rodzin-
nym i Opiekuńczym, jeżeli mię-
dzy małżonkami nastąpił zu-
pełny rozkład pożycia, każdy  
z małżonków może żądać, aże-
by sąd orzekł separację. Wska-
zać należy, iż rozkład ten nie 
jest rozkładem trwałym - jest 
to bowiem przesłanka rozwo-
du. Przez zupełny rozkład po-
życia rozumie się sytuację, gdy 
pomiędzy małżonkami doszło 
do zerwania więzi duchowej, fi-
zycznej i gospodarczej. Znacz-
nie upraszczając, można stwier-
dzić, iż najczęstszą przesłanką 

uzasadniającą orzeczenie se-
paracji jest sytuacja, w której 
małżeństwo przechodzi wielo-
płaszczyznowy, głęboki kryzys, 
ale małżonkowie widzą jeszcze 
możliwość pojednania bądź też 
po prostu powoli przygotowują 
się do rozwodu.

Co warte podkreślenia - nie 
orzeka się separacji pomimo 
zupełnego rozkładu pożycia, je-
żeli wskutek niej miałoby ucier-
pieć dobro wspólnych, małolet-
nich dzieci albo jeżeli z innych 
względów orzeczenie separacji 
byłoby sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego (przy-
kładowo to małżonek sprzeci-
wiający się separacji ponosi wy-
łączną winę rozkładu pożycia - 
np. to on dopuścił się zdrady). 
Jeżeli małżonkowie nie mają 
wspólnych, małoletnich dzie-
ci, sąd może orzec separację 
na podstawie zgodnego żąda-
nia małżonków, ale nie orzeka o 
winie rozkładu pożycia - w tym 
wypadku następują skutki takie, 

AGATA CISZAK
Autorka prowadzi Kancelarię 
Radcy Prawnego, specjalizuje 

się w sprawach z zakresu prawa 
cywilnego, rodzinnego 
oraz gospodarczego. 

Tel: 502 982 338.

Separacja - czym różni się od rozwodu?

Po dwóch interwencjach Samorządowego Kolegium Odwoławczego, burmistrz Mikołowa pozwolił w końcu pa ństwu Szweda na podział ich działki. Ale, w tej zgodzie 
tkwi haczyk, a raczej hak wielkości kotwicy. Do pisma dołączono informację, że w przyszłości może tędy pobiec droga. Blokuje to jakikolwiek ruch właścicielom działki, 
bo kto zechce wybudować dom na obciążonej takim ryzykiem parceli? Drogi nie ma w oficjalnych dokumentach. Jest tylko w głowie głównego specjalisty od planowania 
przestrzennego w mikołowskim magistracie. Sprawą zajęła się prokuratura. Musi znaleźć odpowiedź na szeks pirowskie pytanie: czy wirtualna droga może mieć wpływ 
na realne decyzje mieszkańców i czy urzędnicy nie nadużyli swoich uprawnień, dołączając do decyzji o podzi ale działek pism o planowanej drodze? 

Realne działki - wirtu alna droga

Nowa, na razie wirtualna droga ma rozwiązać problemy komunikacyjne tej „gęsto zaludnionej” części Mikołowa.



rzyszył załącznik informujący, 
że w przyszłości może tędy 
pobiec droga. Burzy to wszel-
kie plany państwa Szweda. 
Dzieci nie zbudują domów, 
skoro za kilka lat miasto może 
ich stąd wysiedlić. Sprzedaż 
też nie wchodzi w grę, ponie-
waż ewentualnego nabywcę 
trzeba poinformować o wir-
tualnych - póki co - planach 
urzędu.

W maju tego 
roku delegacja 
Komisji Rewizyjnej 
pofatygowała 
się nawet na 
ul. Wierzbową, 
aby poszukać 
ewentualnych śladów 
planowanej drogi. 

- Nie są prowadzone w re-
jonie posesji Jadwigi Szwe-

da żadne prace przygotowaw-
cze związane z wytyczeniem  
i wykonaniem drogi - napisali  
w sprawozdaniu radni.

Oprócz tajnego, kwietniowe-
go posiedzenia, Komisja Rewi-
zyjna jeszcze dwukrotnie de-
batowała nad tą skomplikowa-
ną sytuacją. Niektórzy radni 
podkreślali konieczność upo-
rządkowania układu komuni-
kacyjnego w tej części miasta. 
To bardzo słuszny i możliwy do 
wykonania plan. Jest tutaj wiele 

ulic. Niektóre z nich przypomi-
nają leśne ścieżki i polne duk-
ty, ale są. Nikomu nie przeszka-
dzają. Mieszkańcy od lat bez-
skutecznie apelują o uporząd-
kowanie, utwardzenie i ucywili-
zowanie tych dróg. Poza tym ul. 
Wierzbowa ma kontakt ze świa-
tem, ponieważ można z niej 
bezpośrednio zjechać na „Wi-
ślankę”. Państwu Szweda i oko-
licznym mieszkańcom trudno 
zrozumieć, po co na takim od-
ludziu budować kolejną dro-
gę, skoro miasto nie daje so-

bie rady z tymi, które już tu są? 
Sprawa jest rozwojowa i trafi-
ła na kolejny szczebel. Zajmu-
je się nią już nie SKO, ale pro-

kuratura. Tymczasem Komisja 
Rewizyjna wzięła w tym spo-
rze stronę władz miasta i od-
rzuciła (niejednomyślnie) skar-

gę państwa Szweda. Znając ży-
cie, nie jest to ostatni artykuł na 
ten temat.

Jerzy Filar 

jak gdyby żaden z małżonków 
nie ponosił winy.

Wśród skutków 
prawnych 
związanych  
z orzeczeniem 
separacji należy 
wymienić:

- orzeczenie separacji ma 
skutki takie jak rozwiązanie 
małżeństwa przez rozwód, chy-
ba że ustawa stanowi inaczej;

- w separacji nie można za-
wrzeć nowego małżeństwa 
(formalnie nadal pozostaje się  
w związku);

- małżonkowie pozostający 
w separacji obowiązani są do 
wzajemnej pomocy (głównie 
materialnej). 

co to oznacza 
w praktyce?

Z prawnego punktu widze-
nia, małżonkowie nie tworzą 

już wspólnej rodziny- wiąże się 
to z zanikiem więzi pomiędzy 
nimi. Sąd w orzeczeniu o sepa-
racji może rozstrzygnąć o po-
wierzeniu i wykonywaniu wła-
dzy rodzicielskiej nad małolet-
nimi dziećmi małżonków. Co 
również jest niezwykle istotne, 
orzeczenie separacji powodu-
je powstanie rozdzielności ma-
jątkowej pomiędzy małżonkami.

Najważniejszą 
różnicą pomiędzy 
separacją  
a rozwodem jest  
jej odwracalność.

Sąd bowiem na zgodne żą-
danie małżonków orzeka o jej 
zniesieniu. Z chwilą jej zniesie-
nia ustają wszelkie jej skutki -  
w tym rozdzielność majątkowa 
(na wniosek małżonków może 
ten ustrój zostać utrzymany po-
między nimi). Obowiązkiem 
Sądu jest rozstrzygnięcie o wła-
dzy rodzicielskiej nad małolet-

nimi dziećmi małżonków, bo-
wiem pomimo wniosku o znie-
sienie separacji od Sądu wy-
maga się ponownego zbada-
nia sposobu wykonywania obo-
wiązków rodzicielskich po jej 
ustaniu. Sąd ma tu na uwadze 

dobro dzieci, bowiem auto-
matyczny powrót do poprzed-
niej sytuacji (tj. wspólnego wy-
konania władzy rodzicielskiej) 
nie zawsze może być korzystny 
dla małoletnich - zwłaszcza je-
żeli w trakcie separacji władzę 

powierzono jednemu z małżon-
ków, a separacja utrzymywała 
się przez dłuższy okres.

Pomimo teoretycznie niewiel-
kich różnic pomiędzy separacją 
a rozwodem warto zdawać so-
bie sprawę z doniosłości nieod-

wracalnych skutków prawnych 
orzeczenia rozwodu. Wiedząc, 
że nie zawsze tak drastyczne 
rozwiązanie jest korzystne i naj-
lepsze dla rodziny, warto znać 
możliwości zawarte w polskim 
prawie.
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SOLIDNIE, 
FACHOWO, 
W DOBRYM 

STYLU!
ZAPRASZAMY!

ŁAZISKA ŚREDNIE, 
OŚ.KOŚCIUSZKI 100 
(Z TYŁU PAWILONU BIEDRONKA)

tel. 733 553 819
styllos.meble@vp.pl www.styllo-s.pl

CZYNNE: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK OD 9.00-17.00, 
SOBOTA 9.00-13.00

� meble na wymiar
� pomiar gratis
� możliwość zamówienia 

profesjonalnego projektu
� fachowe doradztwo
� nowa ekspozycja
� transport mebli na terenie 

Łazisk Górnych gratis
� meble na RATY

400 m2 powierzchni sklepu
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Separacja - czym różni się od rozwodu?

Państwo Szweda mają dziś żal do urzędni-
ków, którzy są sprawcami całego tego zamie-
szania i narazili ich na spore koszty. Wydając 
zgodę na podział pola wprawili machinę w ruch. 
Państwo Szweda najęli geodetę, podzieli teren 
na działki i drogi dojazdowe, a kiedy zwrócili się 
o zatwierdzenie podziału do urzędu - zaczęły się 

schody. Wówczas pojawiła się wirtualna droga 
i urzędnicy zaczęli piętrzyć problemy. W spra-
wę trzeba było zaangażować adwokata, SKO  
i prokuraturę… A przecież chodziło o tak prostą 
sprawę, jak podział terenu na działki, zgodnie 
z Miejskim Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego.

KOMENTARZ

Po dwóch interwencjach Samorządowego Kolegium Odwoławczego, burmistrz Mikołowa pozwolił w końcu pa ństwu Szweda na podział ich działki. Ale, w tej zgodzie 
tkwi haczyk, a raczej hak wielkości kotwicy. Do pisma dołączono informację, że w przyszłości może tędy pobiec droga. Blokuje to jakikolwiek ruch właścicielom działki, 
bo kto zechce wybudować dom na obciążonej takim ryzykiem parceli? Drogi nie ma w oficjalnych dokumentach. Jest tylko w głowie głównego specjalisty od planowania 
przestrzennego w mikołowskim magistracie. Sprawą zajęła się prokuratura. Musi znaleźć odpowiedź na szeks pirowskie pytanie: czy wirtualna droga może mieć wpływ 
na realne decyzje mieszkańców i czy urzędnicy nie nadużyli swoich uprawnień, dołączając do decyzji o podzi ale działek pism o planowanej drodze? 

Realne działki - wirtu alna droga

Nowa, na razie wirtualna droga ma rozwiązać problemy komunikacyjne tej „gęsto zaludnionej” części Mikołowa.



22 NASZA GAZETA • październik 2016r.ENERGETYKA

- Polska rozpoczęła proce-
durę ratyfikacji ustaleń kon-
wencji klimatycznej ONZ, jaka 
odbyła się w Paryżu w grudniu 
2015 roku. Zawarte 12 grudnia 
światowe porozumienie klima-
tyczne to ważny krok naprzód 
w rozwiązywaniu problemu 
globalnych zmian klimatu. co 
ono jednak oznacza w prak-
tyce dla polskiej energetyki, 
spółki TAURON i jej oddziału - 
Elektrowni łaziska?

- Porozumienie, o którym Pan mówi, 
ma zatrzymać globalne ocieplenie na 
całej kuli ziemskiej na poziomie znacz-
nie poniżej 2ºC. (obecnie średnia tem-
peratura na ziemi wynosi 14 stopni) Nie 
jest to jeszcze umowa międzynarodo-
wa, ale Strony będą dążyć do zatrzy-
mania wzrostu temperatury, czyli obni-
żenia gazów cieplarnianych, w tym CO2 
„tak szybko, jak to możliwe”, uznając, 
że zabierze to najwięcej czasu krajom 
rozwijającym się. Obecnie Minister-
stwo Środowiska prowadzi intensywne 
prace na forum Unii Europejskiej, aby 
zapewnić, że unijna polityka klimatycz-
na była zgodna z duchem „Porozumie-
nia paryskiego”, a Polska energetyka 
oparta na węglu miała szanse na stabil-
ny i zrównoważony rozwój. Dzięki sta-
raniom m.in. obecnych władz, „Poro-
zumienie paryskie” wyznacza wspólny 
cel dla wszystkich państw, aby w dru-
giej połowie XXI wieku osiągnąć rów-
nowagę między emisjami gazów cie-
plarnianych a ich pochłanianiem, m.in. 
przez lasy. „Porozumienie paryskie” 
odzwierciedla zobowiązania całego 
świata w odniesieniu do redukcji ga-
zów cieplarnianych. Wszystkie kraje 
zobowiązały się uczestniczyć w global-
nym wysiłku, raportować efekty, pod-
legać międzynarodowym przeglądom  
i co 5 lat rewidować tylko w górę swoje 
zobowiązania. „Uzgodnienia paryskie” 
stanowią wyraźny sygnał dla inwesto-
wania w technologie niskoemisyjne. 
Wsparciem dla tych sygnałów jest do-
datkowe porozumienie ośmiu najwięk-
szych gospodarek światowych, zgod-
nie z którym podwoją one do 2030r. 
swoje zużycie energii z OZE. Do wal-
ki z emisjami służył będzie tzw. Zielo-
ny Fundusz Klimatyczny - mający zgod-
nie z deklaracjami wynosić 10 mld $ 
(potwierdzono jednak dotąd tylko ok. 
6 mld $). W porozumieniu nie ma jed-
nak mowy o konkretnych celach reduk-
cji CO2 w określonym czasie, ale także 
i o sposobach redukcji, w tym dekarbo-
nizacji. Pomimo tego z paryskiego po-
rozumienia wynikają konkretne cele 
postawione przed polską energetyką. 
Będziemy musieli w niedalekiej przy-
szłości inwestować bardzo duże środ-
ki w odnawialne źródła energii, a także 
w technologie czystego węgla związa-
ne z zamianą CO2 w opłacalny bizneso-
wo produkt. I choć w porozumieniu nie 
ma mowy o dekarbonizacji gospodarki 
ani węglu jako „negatywnym paliwie”, 
musimy po pozytywnych wynikach  
z prac badawczych oraz z instalacji pi-
lotowych zdynamizować proces budo-
wy obiektów demonstracyjnych opar-

tych o technologie czystego węgla, któ-
re pozwolą nam na swobodne korzysta-
nie z tego paliwa. Pojawia się także po 
raz pierwszy możliwość i szansa rów-
noważenia emisji dwutlenku węgla po-
przez wzrost zalesiania.

- Nowe technologie oznacza-
ją potrzebę podjęcia pilnych 
badań i ścisłej współpracy ze 
światem nauki.

- Oczywiście. Musimy bowiem mieć 
na myśli w takim przypadku energety-
kę innowacyjną, gdzie główne kierunki 
podejmowane w programach badaw-
czych dotyczą wysokosprawnych i ni-
skoemisyjnych technologii wytwarza-
nia energii, przez co rozumiemy zga-
zowanie, poligenerację, CCU czyli za-
miana dwutlenku węgla w produkt, 
układy hybrydowe, elektrownie bezod-
padowe, energetykę rozproszoną. Ko-
nieczna będzie także zmiana modelu 
biznesowego rynku energii elektrycz-
nej w Polsce.

- Powszechnie się dziś uwa-
ża, że węgiel kamienny jest 
paliwem bez przyszłości. czy 
aby na pewno?

- Według dzisiejszych tendencji 
uwzględniających aktualny stan wiedzy 
i ograniczenia wynikające z unijnej po-

lityki klimatycznej, rzeczywiście będzie 
następowało stopniowe ograniczanie 
węgla kamiennego w dzisiejszej posta-
ci jako paliwa dla energetyki. Będzie 
rosła rola odnawialnych źródeł energii 
- na przykład farm wiatrowych, fotowol-
taiki, magazynowania energii z OZE, 
a energetyka konwencjonalna przej-
mie raczej rolę regulatora rynku mocy. 
Ciekawa jest na przykład prognoza, 
dotycząca przewidywanego rozkła-
du obciążenia poszczególnych jedno-
stek pracujących w systemie w bliskiej 
przyszłości.

Jeśli dobrze przyjrzymy się genera-
cji energii z poszczególnych źródeł, 
okazuje się, że pomiędzy godziną 23.00  
a szóstą rano bloki węglowe będą wła-
ściwie niepotrzebne. A więc musimy 
przede wszystkim dostosować je do 
znacznie większej elastyczności, niż 
ma to miejsce dzisiaj. Z drugiej strony, 
kto nam zaręczy, że węgiel nie wróci do 
łask w trochę innej formie? Być może 
też dwutlenek węgla dyskwalifikowany 

dzisiaj, jutro będzie poszukiwanym pro-
duktem do produkcji paliw. To wszyst-
ko zależy od postępu nauki, a my jako 
TAURON staramy się w tym względzie 
ściśle współdziałać z naukowcami re-
prezentującymi różne ośrodki w kraju 
oraz za granicą. Dziś w naszych elek-

trowniach działa szereg instalacji pi-
lotowych. Być może jutro będzie to już 
etap budowy instalacji demonstracyj-
nych na blokach klasy 200 MW. Przy 
czym nie zapominajmy, że zgodnie  
z unijnym prawodawstwem musimy 
walczyć nie tylko z osławionym dwu-
tlenkiem węgla, ale także np. ze związ-
kami rtęci, tlenkami azotu, nadtlenkami, 
tlenkami siarki, pyłem, chlorem i wielo-
ma jeszcze innymi emisjami.

- Jaką rolę w walce z emi-
sjami szkodliwych substan-
cji może zacząć już niebawem 
odgrywać Elektrownia łazi-
ska, która za rok będzie ob-
chodziła okrągły jubileusz 
100-lecia swojego powstania, 
choć obecnie jest jedną z bar-
dziej ekologicznych siłowni  
w kraju?

- Ta właśnie elektrownia, a konkret-
nie jej bloki 200-megawatowe mają 
szansę stać się prawdziwym laborato-

rium dla nowych technologii. Już dziś 
w „Łaziskach” działają dwie pilotażo-
we instalacje: instalacja pilotowa ami-
nowego usuwania CO2 ze spalin - pro-
jekt realizowany przy wsparciu Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 
instalacja demonstracyjna do monitoro-

wania i redukcji emisji rtęci ze spalania 
węgla w kotłach pyłowych, wsparta ze 
środków Unii Europejskiej - KIC - pro-
jekt CoalGas.

Niebawem w tej właśnie elektrow-
ni powstanie kolejna instalacja: układ 
metanizacji CO2 dla przechowywa-
nia energii elektrycznej z OZE poprzez 
produkcję SNG (gazu syntezowego). 
Partnerami są w tym przedsięwzięciu 
TAURON Wytwarzanie S.A. (lider) oraz 
CEA (Francja), ATMOSTAT (Francja), 
AGH, IChPW, RAFAKO, WTT oraz firma 
Exergon z Gliwic.

W ramach realizacji projektu po-
wstanie układ umożliwiający wyko-
rzystanie dwutlenku węgla z instala-
cji przemysłowych oraz nadmiarowej 
elektryczności ze źródeł odnawial-
nych do produkcji metanu. Najważ-
niejszymi elementami planowanej in-
stalacji są: modułowy reaktor metani-
zacji, układ wychwytu dwutlenku wę-
gla ze spalin oraz elektrolizer do pro-
dukcji wodoru. Badany układ powsta-
nie właśnie w Elektrowni Łaziska i bę-
dzie dostosowany do zasilania stru-
mieniem gazu (CO2 + H2) o wartości  
20-30 m3/h. CO2 będzie pochodzić z ist-
niejącej instalacji wychwytu w Elek-
trowni Łaziska. W ramach projektu zo-
stanie również przeprowadzone skalo-
wanie do ekwiwalentu mocy bloku wę-
glowego 1-2 MWe oraz analiza ekono-
miczna przedsięwzięcia w celu okre-
ślenia możliwości jego zaadaptowania 
do rzeczywistych warunków przemy-
słowych. To właśnie realna okazja, by 
dwutlenek węgla stał się cennym su-
rowcem, a gaz syntezowy (SNG) służył 
do magazynowania energii, gdyż dzię-
ki niemu w dowolnej chwili można wy-
produkować inne produkty.

- A co z tradycyjną sekwe-
stracją?

- Deklarujemy jako Grupa TAURON 
potencjalnie możliwy udział naszych 
spółek w takim projekcie wspólnie  
z PGNiG, Grupą Azoty, AGH oraz fir-
mą Exergon. Celem projektu będzie 
określenie możliwości zatłoczenia CO2  
w lokalizacji po sczerpanym - w stop-
niu, na jaki pozwoliły konwencjonalne 
metody eksploatacji - złożu ropy nafto-
wej lub gazu ziemnego, wraz z uzyska-
niem dodatkowej ilości węglowodorów. 
Pozwoli to na ustalenie realistycznej 
możliwości pozyskiwania dodatkowych 
ilości węglowodorów z lokalizacji, które 
zostały uznane - wg klasycznych tech-
nologii ich wydobycia - jako wyeksplo-
atowane, określenie rzeczywistej po-
jemności magazynowej dla składowa-
nia CO2, oraz określenie kosztów takie-
go zatłaczania, przy uwzględnieniu ko-
rzyści z tytułu pozyskania dodatkowej 
ilości surowca. Byłaby to sekwestracja 
z dodatkowym celem - sposób zastoso-
wania dwutlenku węgla znany już i sto-
sowany w innych krajach.

- Wspominaliśmy wcześniej, 
że polska energetyka kon-
wencjonalna oparta na węglu 
kamiennym będzie musiała  
w inny sposób użytkować swo-
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je zainstalowane moce. Popra-
wa elastyczności bloków wy-
daje się być dziś niezwykle pil-
ną kwestią.

- W tym zadaniu chcielibyśmy tak-
że sięgnąć do doświadczeń Elektrow-
ni Łaziska, gdzie wspólnie z Politech-
niką Śląską oraz innymi ośrodkami na-
uki chcemy przeprowadzić pracę ba-
dawczą. W świetle postępującej zmia-
ny struktury wytwarzania energii, zdą-
żającej w kierunku wzrostu generacji 
z niestabilnych źródeł OZE, należy się 
liczyć ze zmianą reżimu pracy bloków 
węglowych, pełniących w coraz więk-
szym stopniu rolę regulacyjną w sys-
temie energetycznym. Rodzi to ocze-
kiwanie wzrostu elastyczności pracy 
tych bloków. Celem zadania jest doko-
nanie oceny potencjału poprawy ela-
styczności bloków klasy 200 MW oraz 
wskazanie rozwiązań - w tym również 
w postaci działań modernizacyjnych 
- służących do osiągnięcia poprawy  
w tym obszarze, bez doprowadzenia 
jednocześnie do przyspieszonej de-
gradacji stanu technicznego eksplo-
atowanych bloków. Wyniki pracy okre-
ślą przesłanki dla uzasadnienia podej-
mowania ewentualnych działań moder-
nizacyjnych w celu spełnienia wyma-
gań poprawy elastyczności bloków. Za-
kłada się, że badania zostaną przepro-
wadzone na jednym lub na dwóch blo-
kach klasy 200 MW.

- czy to już wszystkie propo-
zycje do testowania i spraw-
dzania na czterech blokach 
200-megawatowych Elektrow-
ni łaziska?

- Mamy też dodatkowe propozy-
cje. Mówiliśmy już wcześniej o instala-
cji demonstracyjnej do monitorowania 
i redukcji emisji rtęci ze spalania wę-
gla w kotłach pyłowych funkcjonującej 
w Elektrowni Łaziska. Myślimy teraz 
o wdrożeniu przemysłowym instalacji 
usuwania Hg na jednym bloku 200 MW 
w Elektrowni Łaziska. W oparciu o wy-
niki z prac badawczych realizowanych 
przez AGH na instalacji demonstracyj-
nej do usuwania rtęci w Elektrowni Ła-
ziska, powstały różnego rodzaju sor-
benty. Na bazie powstałych sorben-
tów zostanie zaprojektowana i wyko-
na instalacja demonstracyjna do usu-
wania rtęci na jednym bloku 200 MW 
w tej elektrowni.

A jak już przy sprawach związanych 
z usuwaniem rtęci jesteśmy, interesu-
je nas również obniżenie emisji pyłu 
na jednym bloku 200 MW w TAURON 
Wytwarzanie S.A. zgodnie z przyszły-
mi wymogami UE. W pierwszym eta-
pie, w oparciu o instalację demonstra-
cyjną do wychwytu rtęci w spalinach 
zabudowaną w Elektrowni Łaziska, fir-
ma projektowa wykona projekt koncep-
cji oraz Studium Wykonalności: „Ob-
niżenie emisji pyłu na jednym bloku  
200 MW zgodnie z wymogami BAT”. 

W drugim etapie, po uzyskaniu pozy-
tywnych wyników z etapu pierwszego, 
zostanie wykonana instalacja demon-
stracyjna do obniżenia pyłu na jednym 
bloku 200 MW w Elektrowni Łaziska.

- Elektrownia łaziska rze-
czywiście ma szansę zapisa-
nia się złotymi zgłoskami jako 
wielkie laboratorium w histo-
rii polskiej energetyki. Jednak 
te wszystkie prace badawcze  
i eksperymenty z nią związane 
chyba nie wyczerpują listy re-
alizowanych prac badawczych 
w TAURON Wytwarzanie S.A.?

- Mamy znacznie szersze spektrum 
kierunków inicjatyw badawczo - rozwo-
jowych. Warto tu wspomnieć np. o po-
prawie dyspozycyjności bloku energe-
tycznego z kotłem fluidalnym poprzez 
zapobieganie erozji w komorze paleni-
skowej, gdzie zakres zadania obejmuje 
przeprowadzenie serii badań - zarów-
no na stanowisku doświadczalnym jak  
i na obiekcie rzeczywistym, kotle flu-
idalnym CFB1300 - dzięki którym zosta-
nie zidentyfikowana lokalizacja miejsc 
występowania i intensywność erozji 
związanej z dynamicznymi zmianami 
obciążenia. Wynikiem projektu będzie 
zaproponowanie skutecznych rozwią-
zań służących ograniczeniu nadmier-
nych ubytków materiału ścian ekrano-
wych, w tym opracowanie wytycznych 

technologiczno-procesowych dla 
optymalizacji eksploatacji kotłów 
fluidalnych pracujących w reżi-
mie częstych zmian obciąże-
nia, opracowany zostanie sys-
tem monitoringu on-line zu-
życia erozyjnego oraz wyko-
nane zostaną różne powłoki 
ochronne, które zostaną pod-
dane testom zużycia erozyjne-
go, co pozwoli na ocenę ich przy-
datności dla różnych obciążeń ero-
zyjnych. Propozycja podmiotu do wy-
konawstwa: AGH, zaś realizacja tym ra-
zem w Elektrowni Łagisza.

Interesują nas także podmiejskie 
centra energetyczne wyposażone  
w powietrzne pompy ciepła i zasob-
niki ciepła, które realizujemy wspól-
nie z TAURON Ciepło S.A. oraz firmą 
Exergon. Przedsięwzięcie polega na 
opracowaniu i pilotażowym wdroże-
niu nowego typu źródła ciepła przewi-
dzianego dla niedużej grupy odbior-
ców oraz małych ciepłowni, zasilane-
go energią elektryczną, którego wyko-
rzystanie będzie konkurencyjne do ty-
powych źródeł ciepła. Urządzenie bę-
dzie wykorzystywać technologię po-

wietrznej pompy ciepła współpracu-
jącej z akumulatorem ciepła (innowa-
cyjny zasobnik ciepła bazujący na ma-
teriale zmiennofazowym lub zasobnik 
wodny w przypadku braku ograniczeń 
przestrzennych). Takie rozwiązanie 
pozwoli na pobór elektryczności z sie-
ci w okresach jej niskich cen oraz do-
starczanie ciepła do odbiorców w cią-
gu całej doby bez wpływu na zmniej-
szenie komfortu cieplnego użytkowni-
ka. Urządzenie posiadać będzie mo-
duł sterujący działający w technologii 

smart-grid. Proponowane rozwiązanie 
wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu 
na ekologiczne, komfortowe i ekono-
micznie uzasadnione źródło ciepła dla 
odbiorców rozproszonych oraz ma-
łych komunalnych systemów grzew-
czych. Szerokie zastosowanie opraco-
wanego rozwiązania przyczyni się do 
znacznej redukcji tzw. „niskiej emisji”, 
a - z uwagi na zużycie elektryczności 
w okresie nocnym - przyczyni się do 
stabilizacji pracy sieci elektroenerge-
tycznych.

W Elektrowni Łaziska rozważamy 
budowę przemysłowej instalacji do ob-
niżenia emisji pyłów na jednym z blo-
ków 200 MW. Łącznie z tym projektem 
idealnie będzie współgrać pilotażowa 
wytwórnia prefabrykatów geopolime-
rowych opartych na popiołach lotnych 
wraz z opracowaniem i wprowadze-
niem na rynek innowacyjnych produk-
tów końcowych wytwarzanych z geo-
polimerów. Przedmiot projektu - który 
chcielibyśmy zrealizować w Elektrowni 
Siersza z Politechniką Krakowską oraz 
firmą Uniserv - obejmuje zaprojektowa-
nie, wybudowanie i uruchomienie pilo-
tażowej wytwórni do produkcji prese-
rii prefabrykatów z masy geopolime-
rowej uzyskiwanej z popiołów lotnych, 
w tym z popiołów fluidalnych. Kolej-
no uruchamiane preserie poszczegól-
nych prefabrykatów pozwolą na opano-
wanie technologii ich wytwarzania. Ce-
lem projektu jest stworzenie podstaw 
do komercjalizacji technologii zamiany 
popiołów w surowiec budowlany w po-
staci masy geopolimerowej, ostatecz-
nie przekształcony w końcowe pro-
dukty w postaci prefabrykatów geopo-
limerowych, o właściwościach przynaj-
mniej równorzędnych z parametrami 
produkowanych obecnie - w oparciu  
o klasyczne cementy - prefabrykatów 
betonowych i żelbetowych.

- Skąd pochodzą środ-
ki na realizację powyż-

szych prac badaw-
czych oraz instalacji 
pilotowych ?

- Ponad 80% środków 
finansowych pochodzi  
z programów Unii Eu-
ropejskiej oraz z Naro-

dowego Centrum Badań  
i Rozwoju pozostałe środki  

z Tauron Wytwarzanie S.A. 
oraz Tauron Polska Energia S.A.

- Dziękujemy za przybliże-
nie nam całej gamy projektów 
badawczych TAURON-a, z któ-
rych spora część będzie reali-
zowana w Elektrowni łaziska. 
Przed zmierzeniem się z pro-
blemem dwutlenku węgla ra-
czej nie uciekniemy, energety-
ka może jednak zyskać wiel-
kiego sojusznika w nauce, i je-
dynie poprzez technologie czy-
stego węgla produkować przez 
następne dekady energię elek-
tryczną dla naszej gospodarki.

Rozmawiał: ANDRZEJ CYGIELSKI
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Prezydent Miasta Świętochłowice informuje o zmianie ogłoszenia w sprawie sprzedaży 
nieruchomości, które zamieszczono w BIP, na gratka.pl, monitorurzedowy.pl, swiony.pl oraz  

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w dniu 20 września 2016r., poprzez 
zmianę informacji o pierwszej opłacie za oddanie części gruntu w użytkowanie wieczyste

WŁAŚCIWA TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 12 

usytuowanego w segmencie nr 20 budynku mieszkalnego nr 20-20a przy ul. Katowickiej 
w Świętochłowicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą 
udziału w wysokości 55/1000 we współwłasności:

1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, 2) odda-
niem w użytkowanie wieczyste do dnia 27 listopada 2103r. 55/1000 części działek oznaczonych w obrębie 
Świętochłowice numerami ewidencyjnymi: 2603/148, 2604/148, 2605/148, 2606/148 o łącznej powierzchni 
813 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  
nr KA1C/00002067/5. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 47,46 m2. Lokal usytuowany 
jest na drugim piętrze, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, toalety na korytarzu. 

Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, ogrzewanie wę-
glowe (piec kaflowy i żeliwny). Budynek wybudowany w 1898r., lokal wyposażony w okna drewniane.

Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów 
Mieszkalnych nr 3 przy ul. Katowickiej 33, tel. 32/2452-185.

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości lokalowej odbył się w dniu 26 sierpnia 2016r. 
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2016 roku o godzinie 1230 w Urzędzie Miejskim w Święto-

chłowicach przy ul. Katowickiej 54.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 

złotych)
1. Pierwsza opłata 55/1000 części gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste mieści się w wylicytowanej 

cenie nabycia nieruchomości. 
2. Pierwsza opłata za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste płatna w 2016r. stanowi 15 % ceny gruntu. 
Od pierwszej opłaty naliczany jest podatek VAT w wysokości 23 %.
3. Opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku, począwszy od 2017r. stanowią 1% ceny gruntu.
Od opłat rocznych naliczany jest podatek VAT w wysokości 23 %.
Wadium w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) uprawniające do licytacji nale-

ży wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pokój nr 5) lub przelewem na konto  
nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 Urzędu Miejskiego prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowi-
ce najpóźniej do dnia 24 października 2016r. w opisie podając: wpłata wadium na przetarg - lokal mieszkalny 
przy ul. Katowickiej 20/12 (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym 
Urzędu Miejskiego). 

Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 

nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem 
aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną 
podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez uspra-
wiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu.  
W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Koszty związane z nabyciem 
nieruchomości, tj. koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości 
i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego 
podmiotu rejestru,

2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 114, tel. (32) 3491-934.

Prezydent Miasta Świętochłowice informuje o zmianie ogłoszenia w sprawie sprzedaży nieruchomości, 
które zamieszczono w BIP, na gratka.pl, monitorurzedowy.pl, swiony.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Świętochłowicach w dniu 20 września 2016r., poprzez zmianę informacji o pierwszej 
opłacie za oddanie części gruntu w użytkowanie wieczyste oraz obrębu nieruchomości

WŁAŚCIWA TREŚĆ OGŁOSZENIA:

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 
usytuowanego w segmencie nr 30 budynku mieszkalnego nr 30-32-34 przy ul. Zubrzyckiego  
w Świętochłowicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą 
udziału w wysokości 12/1000 we współwłasności:

1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, 2) oddaniem  
w użytkowanie wieczyste do dnia 19 lipca 2103r. 12/1000 części działek oznaczonych w obrębie Lipiny nu-
merami ewidencyjnymi:. 234/41, 236/42 i 238/43 o łącznej powierzchni 3968 m2, dla której Sąd Rejonowy  
w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00011018/3. Łączna powierzch-
nia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 27,94 m2. Lokal usytuowany jest na parterze, składa się z pokoju, przed-
pokoju, kuchni, łazienki z toaletą. Lokal sprzedawany jest wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 1,58 m2.

Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralne ogrze-
wanie miejskie. Budynek wybudowany w 1972r., lokal wyposażony w okna plastikowe. 

Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów 
Mieszkalnych nr 1 przy ul. Bytomskiej 22, tel. 32/2452-153.

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości lokalowej odbył się w dniu 26 sierpnia 2016 roku.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2016 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Święto-

chłowicach przy ul. Katowickiej 54.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć ty-

sięcy złotych)
1. Pierwsza opłata 12/1000 części gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste mieści się w wylicytowanej 

cenie nabycia nieruchomości.
2. Pierwsza opłata za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste płatna w 2016r. stanowi 15 % ceny gruntu. 
Od pierwszej opłaty naliczany jest podatek VAT w wysokości 23 %.
3. Opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku począwszy od 2017r. stanowią 1 % ceny gruntu.
Od opłat rocznych naliczany jest podatek VAT w wysokości 23 %.
Wadium w wysokości 5 500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) uprawniające do licytacji na-

leży wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pokój nr 5) lub przelewem na konto  
nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 Urzędu Miejskiego prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowi-
ce najpóźniej do dnia 24 października 2016r. w opisie podając: wpłata wadium na przetarg - lokal mieszkalny 
przy ul. Zubrzyckiego 30/4 (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym 
Urzędu Miejskiego). 

Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 

nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem 
aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną 
podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez uspra-
wiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu.  
W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Koszty związane z nabyciem 
nieruchomości, tj. koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości 
i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego 
podmiotu rejestru,

2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości. 
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 114, tel. (32) 3491-934.
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Nasza Polonia

W Polonii jest 
dobry klimat

Obserwując początki 
rozgrywek w rundach 
wiosennych czy jesien-

nych od sezonu 2014/2015 w wy-
konaniu piłkarzy Polonii, moż-
na ten zespół porównać do pa-
rowej lokomotywy ze znanego 
wiersza Juliana Tuwima: „Naj-
pierw powoli, jak żółw ocię-
żale...” - tak samo poszcze-

gólne rundy rozpoczyna Polo-
nia. Po raz czwarty z rzędu nie 
może ruszyć z kopyta od startu 
i grać na miarę oczekiwań, tyl-
ko po kilku wpadkach w pierw-
szych kolejkach, nabiera rozpę-
du jak tamta z wiersza wygrywa-
jąc mecz za meczem i odpra-
wiając z kwitkiem kolejnych ry-
wali. Nie inaczej było i w tym 

sezonie. „Pociąg Polonia”, roz-
począł rozgrywki od wpadek  
w postaci porażek ze Spój-
nią Landek oraz LKS-em Bełk, 
a wolnego startu nie poprawi-
ło nawet zwycięstwo z Pszczy-
nie. Buksowanie kół na szynach 
sprawiło, że team prowadzony 
przez Marka Mazura i Micha-
ła Majsnera wlókł się w ogo-
nie tabeli i dopiero po przeje-
chaniu kilku stacji, zaczął odra-
biać dystans. W tempie imponu-
jącym, bo w chwili pisania tego 
tekstu - siedmiu meczów z rzę-
du bez porażki. A to pozwoli-

ło „złapać” kontakt z czołówką  
i zaliczać się do grona zespo-
łów mających szansę na tytuł 
„mistrza jesieni”. Dlaczego ta 
lokomotywa rusza tak wolno, 
zapytaliśmy „maszynistę”, czyli 
trenera i zawodnika w jednym, 
Marka Mazura: - Trzeci start 
pod moją pieczą i trzeci raz  
„z przygodami”. Dlaczego? Na 
sto procent nie znam odpowie-
dzi. Trudno znaleźć „złoty śro-
dek”, żeby wszystko grało i mu-
szę powiedzieć, że ciągle ana-
lizuję i szukam przyczyn. Być 
może wynika to z mojego nie-

wielkiego jeszcze trenerskie-
go doświadczenia? Początek 
tej rundy był już trochę lepszy, 
o ile tam można nazwać dwie 
(tylko i aż) porażki oraz remis 
na własnym boisku. Być może 
takie sytuacje wynikają ze zbyt 
dużej rotacji w składzie. Przed 
tym sezonem wymieniliśmy cały 
środek, a to przecież „mózg” 
zespołu. Nowe ogniwa jeszcze 
nie w pełni zaskoczyły, co prze-
łożyło się na funkcjonowanie 
całego zespołu. Teraz jesteśmy 
w trakcie rozgrywek i póki co, 
wszystkie mechanizmy działa-

ją, ale przed drugą rundą trze-
ba będzie jeszcze raz wszystko 
przeanalizować i nieco inaczej 
poukładać przygotowania.

Do stacji „półmetek” zostało 
jaszcze trochę dystansu do po-
konania. Póki co, „lokomotywa” 
Polonia mknie do niej żwawo,  
a kolejni rywale sprawdzą, 
czy jej szybkość będzie moż-
na zmniejszyć. Maszyniści (tre-
nerzy) twierdzą, że w kotłach 
jest dość pary, ale to jak zwykle 
zweryfikuje boisko. A o tym, jak 
rozpocząć wiosenną podróż, 
muszą myśleć już dziś!  (tapi)

N.G. Kiedy ostatni raz grałeś 
w czwartej lidze?

S.G. Było to dosyć dawno, gdy gra-
łem w Grunwaldzie Ruda Śląska około 
dziesięciu lat temu.

- Jak trafiłeś do Polonii?
- W okresie letnim działacze Rozwo-

ju przekazali mi informację, abym szu-
kał sobie klubu, ponieważ klub będzie 
stawiał na młodzież. Następnego dnia 
zadzwonił do mnie trener Marek Ma-
zur z propozycją gry w Polonii. Miałem 
jeszcze kilka propozycji z innych klu-
bów, ale wybrałem Polonie Łaziska.

- Grałeś w kilku klubach 
wyższych klas rozgrywko-
wych. czy gra na poziomie 

czwartej ligi i klimat w klubie 
z łazisk ci odpowiada?

- Grałem już w niejednym klubie i ni-
gdy nie miałem problemu z aklimaty-
zacją, tym bardziej, iż miałem już kilku 
znajomych w gronie zawodników Polo-
nii. Klimat w klubie jest bardzo zbliżony 
do tego w katowickim w Rozwoju.

- W Polonii jesteś zawodni-
kiem „wypożyczonym” na je-
den sezon. Istnieje opcja, że 
zostaniesz na dłużej?

- Zawsze istnieje taka opcja. Zoba-
czymy, co czas pokaże.

- Jesteś najstarszym zawod-
nikiem (nie licząc grającego 
trenera, Marka Mazura) w klu-

bie. Obok ciebie trenują i gra-
ją zawodnicy kilkanaście lat 
młodsi. Możesz powiedzieć, 
że jesteś dla nich przykładem  
i wzorem sportowca?

- To pytanie trzeba by było zadać ko-
legom w szatni, czy tak uważają. Ja sta-
ram się swoim doświadczeniem poma-
gać w treningu czy meczu, aby nasza 
gra wyglądała coraz lepiej.

- ci, którzy obserwują Two-
ją grę z boku, wyrażają opinię, 
że nie widać u ciebie oznak 
„gwiazdorstwa”. Jesteś napast-
nikiem, ale jak trzeba wspomóc 
inne formacje, to wspomagasz, 
nie zasłaniając się zdaniem - 
„ja jestem napastnikiem i mam 
inne zadania”...

- Jestem tak nauczony, aby nie tylko 
uczestniczyć w ofensywie, ale jeśli jest 
taka możliwość, także wspomóc defen-
sywę. Nigdy nie „gwiazdorzyłem”, je-
stem skromnym śląskim zawodnikiem.

- W poprzednim sezonie cię-
żar zdobywania bramek spo-
czywał na Mateuszu Mazur-
ku. Teraz jest was dwóch. czy 
to pobudza rywalizację, moty-
wuje...

- Jest nas nie tylko dwóch do zdoby-
wania bramek, jest jeszcze Irek Badura, 
Bartek Smyla i Artur Korcz. Oni też wpi-
sują się na listę strzelców.

- A może pojawiają się ozna-
ki zazdrości, że to kolega zdo-
był bramkę, a nie ja?

- Nie jest ważne kto strzela bramki, 
ale abyśmy wygrywali mecze. 

- co według ciebie może  
w tym sezonie „ugrać” Polonia?

- Mogę obiecać, że będziemy wal-
czyć w każdym meczu o trzy punk-
ty. Jeśli to zrealizujemy, to na pew-
no znajdziemy się w ścisłej czołów-
ce tabeli.

- Wyjdźmy poza murawę. 
Twój stan rodzinny?

- Jestem żonaty, mam dwójkę dzieci: 
syna i córkę. 

- co dał ci sport?
- Dał mi radość z życia i wiele sa-

tysfakcji. Dzięki niemu mogłem po-
znać dużo wspaniałych ludzi. Sport 
nauczył mnie też cierpliwości, 
systematyczności, koleżeństwa 
oraz pokonywania trudności.

- Piłkarski wzór?
- Na dziś nie mam takiego 

wzoru, ale kiedyś był nim Marco 
van Basten. 

- Dwie pierwsze cy-
fry Twojego PESEL-u, to 
80. Jak długo jeszcze bę-
dzie cię można oglądać 
na murawie w charakte-
rze zawodnika?

- Jeśli zdrowie będzie dopisy-
wać, to jeszcze trochę pogram. 

- Wielu zawodników, za-
wieszając buty na kołku, 
kontynuuje sportową ka-
rierę w roli trenera. czy też 
masz takie „ciągotki”?

- Mam ukończony kurs tre-
nera II klasy, zacząłem treno-

wać grupę dzieci, ale to mi pochłaniało 
za dużo czasu, więc byłem zmuszony  
z tego zrezygnować. Może w później-
szym czasie. 

Teraz życzę sobie zdrowia i wielu 
zdobytych bramek.

- Życzymy jednego i drugie-
go!

Rozmawiał: Tadeusz Piątkowski

Lokomotywa

Jednym z piłkarzy, którzy na sezon 2016/2017 dołączyli do kadry Polonii, jest 36-letni SEBASTIAN GIELZA. 
Środkowy napastnik z pierwszo i drugoligową przeszłością, który został wypożyczony z Rozwoju Katowice, wcześniej 
zawodnik m.in. Zagłębia Sosnowiec, Grunwaldu Ruda Śląska, Ruchu Radzionków czy GKS-u Katowice. Po udanych 
sprawdzianach w okresie przygotowawczym, równie udanie wprowadził się do zespołu w meczach ligowych. Robi 
nie tylko to, czego wymaga się od napastnika, czyli zdobywa bramki i rozgrywa piłki, ale w momentach zagrożenia, 
potrafi wrócić pod własną bramkę i wspomagać defensywę. A jak widzi siebie w Polonii, o tym poniżej.
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II LIGA KOBIET

Przebudowany zespół Polonii roz-
począł sezon od wyjazdowego spo-
tkania w Jaworze z równie przebudo-
waną Olimpią. Stąd też mecz był nie-
wiadomą i każdy wynik był możliwy. 
Niestety, inauguracja ligi okazała się 
dla ekipy z Łazik niepomyślna. Pod-
opieczne Sławomira Rubina gładko 
przegrały 0:3.

Pierwszy set rozpoczął się po-
myślnie, ale optymizm przyjezdnych 
trwał do stanu 11:11. Przy tym wyni-
ku miejscowe atakami ze środka od-
skoczyły na 14:11 i na zagrywkę po-
deszła Deptuch. Mówiąc po siatkar-
ski, zagrywka jej „siadła” i pięcioma 
asami pozwoliła odskoczyć Olimpii 
na 19:11. Było po secie. Gospodynie 
wygrały go do 15.

W drugiej partii na początku, ale 
krótko było równo, a potem gospo-
dynie zdobyły kilka oczek przewagi 
i pomimo ambitnej postawy Polonii, 
kontrolowały wydarzenia na parkie-
cie, wygrywając seta do 20.

Podobnie było w partii numer trzy, 
która zakończyła się takim samym 
wynikiem jak druga i była setem koń-
czącym ten mecz. 

KS Olimpia Jawor - Polonia 
Łaziska Górne 3:0 (25:15, 25:20, 
25:20)

Łaziszczankom nie udała się też 
inauguracja rozgrywek we własnej 
hali. Ten nie tworzący jeszcze mo-
nolitu zespół już w pierwszym se-
cie stracił jedną z podstawowych 
zawodniczek, co sprawiło, że gra 
się „posypała”, a Polonia przegrała  
z Częstochowianką 0:3.

Pierwszy set nie zapowiadał dra-
matu. Gospodynie walczyły, wy-
korzystały atut własnego parkietu 

przy zagrywce, pokazały kilka nie-
złych obron w polu i ataków, szcze-
gólnie w wykonaniu Angeliki Brude-
rek. Prowadziły i kiedy set wkraczał 
w decydującą fazę, przydarzyło się 
nieszczęście. Kontuzji nogi doznała 
Zofia Stawarska i to był punkt zwrot-
ny tego seta, a może i meczu. Pod-
opieczne Sławomira Rubina „sta-
nęły”, zamiast na boisku, myślami 
pewnie były przy koleżance, a to na-
tychmiast wykorzystały częstocho-
wianki, przechylając szalę zwycię-
stwa na swoją stronę. Wygrały go do 
21, podcinając zawodniczkom Polo-
nii skrzydła.

W drugiej partii poszły „za cio-
sem”, szybko uzyskując przewagę. 
Gospodynie kilkakrotnie minimali-
zowały dystans do trzech punktów, 
ale dalej „ani rusz”. Kilka dobrych 
obron w polu, kilka zagrywek i ata-
ki Bruderek, to było za mało, żeby 
tę partię wygrać. Set zakończył 
się zwycięstwem Częstochowian-
ki 25:20.

Trzeciego seta gospodynie rozpo-
częły nie najlepiej, bo od stanu 1:4. 
Chciały jednak „pozostać w grze”, 
więc poderwały się do walki i to one 
objęły prowadzenie 6:4. Niestety, nie 
poszły za ciosem, a na parkiecie uwi-
doczniły się braki w zakresie „zgra-
nia”. Kilka nieporozumień zakończy-
ło się niepotrzebnymi stratami punk-
tów i ekipa z Częstochowy ponow-
nie wysforowała się do przodu. Ale 
tylko na dwa punkty i od tego mo-
mentu wynik oscylował koło remisu.  
W ostatniej fazie rywalki odskoczyły 
na 20:17, ale miejscowe jeszcze raz 
pokazały, że walcząc, potrafią odra-
biać punkty i po bloku Kamili Tabo-
rek, wyrównały na 20:20. Ale był to 
ostatni zryw miejscowych. Końców-

ka ponownie należała do częstocho-
wianek, które wygrały tę partię do 21,  
a cały mecz 3:0.

Polonia - Częstochowianka 
Częstochowa 0:3 (21:25, 20:25, 
21:25).

Polonia: Bruderek, Taborek, Sta-
wowska, Rusek, Pilarska, Krzystała, 
Bereza (l) - Kubacka, Dominik, Zawi-
sza, Hankus, Olszowiec.

III LIGA KOBIET

Siatkarki Burzy Borowa Wieś mie-
rzą w tym sezonie wysoko. Mecz 
„otwarcia” sezonu przyszło im grać 
w Szczyrku z trzecią drużyną Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego PZPS. I tam 
spotkał je zimny prysznic. Po nerwo-
wej końcówce przegrały pierwszą 
partię 21:25. W drugiej zagrały lepiej, 
ale tylko do stanu 22:17. Wydawa-
ło się, że trzeba tylko postawić krop-

kę nad „i”, a tymczasem „uczennice” 
zdobyły osiem punktów przy jednym 
mikołowianek i podwyższyły pro-
wadzenie na 2:0. Trzeci był formal-
nością, gdyż przyjezdnym zabrakło 
chyba wiary w zwycięstwo i musiały 
wracać do domu „na tarczy”.

SMS PzPS Szczyrk iii - KS Bu-
rza MOSir Mikołów 3:0 (25:21, 
25:23, 25:19)

To, że porażka w Szczyrku była 
„wypadkiem przy pracy”, podopiecz-
ne trenera Janusza Hajduka udowod-
niły w drugiej kolejce, w konfrontacji 
z UKS-em Krzanowice. Grały bardzo 
uważnie, właściwie nie popełniały 
błędów, a to przełożyło się na wynik. 
Praktycznie zdeklasowały rywalki, 
pozwalając im zdobyć w trzech se-
tach zaledwie 37 punktów.

KS Burza MOSir Mikołów - 
GS uKS Krzanowice 3:0 (25:10, 
25:14, 25:13)

III LIGA MęŻcZyZN

Na inaugurację sezonu UKS Pew-
nie pokonał drugi zespół MCKiS Ja-
worzno 3:0 i został pierwszy liderem 
rozgrywek.

Po niepewnym otwarciu pierwsze-
go seta i prowadzeniu jaworznian, 
gospodarze zwarli szyki i odwró-
cili losy tej partii, wygrywając ją do 
18. Drugi set, choć wygrany do 20, 
przebiegał już bez wahań nastrojów, 
gdyż gospodarze utrzymywali pro-
wadzenie od pierwszych akcji i ani 
raz nie zajrzało im w oczy widmo po-
rażki. Zadowoleni z pewnego prowa-
dzenia gospodarze, do trzeciej partii 
przystąpili „na luzie” i choć prowa-
dzili 14:11, to po przegraniu sześciu 
akcji z rzędu, zrobiło się 14:17. Tę fa-
talną passę udało się jednak przeła-
mać i odwrócić bieg wydarzeń. Po 
odrobieniu strat mikołowianie mie-
li meczbola przy stanie 24:22, ale 

go nie wykorzystali. Zrobili to w na-
stępnej akcji, kończąc mecz zwycię-
stwem 3:0.

uKS Trójka Mikołów - MCKiS 
Jaworzno ii 3:0 (25:18, 25:20, 
25:23)

Trójka: Lach, Czernik, Ja-
worski, Mach, Jurkow-
ski, Kotarski, Nieboj (libe-
ro) - Owczarek, Karoń, Nowak  
(libero)

Mikołowianie poszli „za ciosem” 
w drugiej kolejce, w której zmierzy-
li się w Gliwicach z tamtejszym AZS-
-em Gliwice Politechniki Śląskiej. 
Gliwiczanie są mocnym zespołem, 
więc tak łatwo już nie było, ale uda-
ło się zwyciężyć, choć tylko za dwa 
punkty.

Pierwszego seta do 20 wygrali 
akademicy, co było dla teamu „Trój-
ki” dzwonkiem alarmowym. W dru-
giej partii od początku kontrolowali 
wynik, wygrywając ją do 18. Podobny 
przebieg miał set trzeci, który zakoń-
czył się identycznym wynikiem jak 
poprzedni i przed podopiecznymi 
trenera Nieboja otworzyła się szansa 
zgarnięcia pełnej puli punktów. Sto-
jący pod ścianą gliwiczanie dokona-
li jednak roszad w składzie, co po-
prawiło ich grę i przyniosło im zwy-
cięstwo 25:22. Tie break zaczął się 
dla ekipy z Mikołowa fatalnie, gdyż 
przegrywali go 1:6. Wydawało się, 
że jest po meczu. A jednak... Pełna 
koncentracja i konsekwencja w grze 
sprawiły, że Trójka zaczęła mozol-
nie odrabiać stracony dystans. Do-
padła gospodarzy przy piłce meczo-
wej (14:13) i zdobywając trzy punkty 
z rzędu, wygrała piątego seta 16:14, 
a cały mecz 3:2, dopisując do wcze-
śniejszej puli dwa punkty.

KŚ AZS Gliwice Politechniki Ślą-
skiej - UKS Trójka Mikołów (25:20, 
18:25, 18:25, 25:22, 14:16)

Tadeusz Piątkowski

Ze zmiennym szczęściem
W ostatni weekend września rozgrywki sezonu rozpoczęła siatkarska druga liga oraz trzecie ligi kobiet  
i mężczyzn. We wszystkich tych klasach rozgrywkowych, swoich przedstawicieli ma powiat mikołowski. 
W drugiej lidze pań gra Polonia Łaziska, a w trzeciej lidze Burza Borowa Wieś (panie) oraz UKS „Trójka” 
Mikołów (panowie). „Nasze” drużyny rozpoczęły rozgrywki ze zmiennym szczęściem. Najwięcej powodów 
do zadowolenia po rozegraniu dwóch kolejek mają siatkarze UKS-u Trójka, którzy wygrali dwa mecze, 
siatkarki Burzy zapisały na swym koncie porażkę i zwycięstwo, a Polonia rozpoczęła od dwóch porażek.
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PIŁKA NOŻNA
W meczach mistrzowskich 

rozgrywek Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej drużyny powiatu 
mikołowskiego uzyskały wy-
niki:

IV LIGA
Polonia Łaziska pokonała 

LKS Czaniec 3:0, Drzewiarza 
Jasienica 2:1, Wilki Wilcza 1:0, 
zremisowała z Beskidem Sko-
czów 1:1.

Gwarek Ornontowice poko-
nał Orła Mokre 1:0, Szczako-
wiankę Jaworzno 3:1, Spójnię 
Landek 2:1, Iskrę Pszczyna 3:1.

Orzeł Mokre uległ Gwarkowi 
Ornontowice 0:1, zremisował  
z LKS-em Czaniec 1:1, z Drze-
wiarzem Jasienica 0:0, uległ 
Wilkom Wilcza 0:1.

V LIGA
AKS Mikołów pokonał ura-

nię Kochłowice 3:1, przegrał  
z Grunwaldem Ruda Śląska 1:3, 
Spartą Katowice 0:1, LKS-em 
Goczałkowice 0:3.

KLASA „A”
Fortuna Wyry zremisowała  

ze Zniczem Jankowice 0:0, ule-
gła Sokołowi Wola 1:4, LKS-owi 
Rudołtowice - Ćwiklice 2:1, po-
konała LKS Gardawice 3:1.

Sokół Orzesze przegrał z Jo- 
sieńcem Radostowice 1:4, ze 
Zniczem Jankowice 2:3, Sokoło-
wem Wola 0:3, LKS-em Rudoł-
towice 0:5.

LKS Gardawice zremisował 
z LKS-em Studzienice 1:1, prze-
grał z rezerwami Iskry Pszczyna 
1:6, przegrał z Siódemką Tychy 
2:3, z Fortuną Wyry 1:3.

Rezerwy Gwarka Ornontowi-
ce uległy Olimpii Pławniowice 
0:2, Gwarkowi Zabrze 1:6, Zabo-
rzu Zabrze 3:6.

Rezerwy AKS-u Mikołów 
przegrały z KP Katowice 1:6, 
pokonały Siemianowiczankę II 
3:1, przegrały z Górnikiem 09 
Mysłowice 2:5, uKS-em Szo-
pienice 1:3.

Strażak Mikołów zremisował 
z FC Katowice 3:3, pokonał MK 
Katowice 3:2, Hetmana Katowi-
ce 6:0, KP Katowice 6:1. 

KLASA „B”
Rezerwy Polonii Łaziska po-

konały drugą drużynę LKS-u 
Goczałkowice 1:0, uległy Leśni-
kowi Kobiór 1:2, wygrały z Polo-
nią Międzyrzecze 3:1, ZET-em II 
Tychy 1:0.

LKS Woszczyce przegrał  
z LKS-em Wisła Mała 0:1, po-
konał LKS Mizerów 6:2, unię 
Bieruń Stary 5:4, drugi zespól 
LKS-u Goczałkowice 6:2.

LKS 45 Bujaków wygrał  
z Quo Vadisem Zabrze 9:3, Na-
przodem Świbie 2:1, Leśnikiem 
Łącze 10:0, drugą drużyną Wi-
ków Wilcza 10:2.

Burza Borowa Wieś poko-
nała Leśnika Łącza 14:0, drugą 
drużynę Wilków Wilcza 6:0, 
Start Sierakowice 1:0, przegrała 
z Sośnicą Gliwice 0:7.

Kamionka Mikołów zremiso-
wała z drugą drużyną Wawelu 
Wirek 5:5, pokonała Silesiana 
Katowice 2:0, zremisowała  
z rezerwami Naprzodu Lipiny 
1:1, pokonała drugi zespół Po-
goni Nowy Bytom 4:3.  Tapi

Sprintem przez sportowe areny

Olimpiady specjalne, 
spartakiady i turnie-
je dla niepełnospraw-

nych, to imprezy, których ilość  
w ostatnich latach wzrasta i któ-
re świadczą o integracji osób 
niepełnosprawnych z tymi, któ-
rym zdrowie pozwala uprawiać 
sport w pełnym wymiarze. Jed-
ną z takich imprez jest miko-
łowska Powiatowa Spartakiada 
Osób Niepełnosprawnych, któ-
ra po raz siedemnasty odbyła 
się w hali MOSiR-u. W sportowej 
rywalizacji wzięły udział czte-
ry drużyny złożone z osób nie-
pełnosprawnych oraz uczniów 
szkół patronackich występujące 
pod kolorowymi nazwami: żół-
tych, złożoną z uczniów Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 1 w Miko-
łowie-Borowej Wsi i Gimnazjum 
nr 4 w Mikołowie, niebieskich - 
uczestników Warsztatów Tera-

pii Zajęciowej w Mikołowie oraz 
G2 w Orzeszu-Zawadzie, czer-
wonych - ZS w Gostyni oraz ZSS 
nr 2 w Mikołowie i zielonych - 
mieszkańców DPS Orzesze oraz 
G3 w Orzeszu-Gardawicach. 

Spartakiada wzorem Igrzysk 
Olimpijskich rozpoczęła się od 
prezentacji drużyn, a uroczyste-

go otwarcia dokonał wicesta-
rosta powiatu mikołowskiego - 
Marek Szafraniec. Potem w sce-
nerii Dzikiego Zachodu rozpo-
częły konkurencje „zabawowo 
- ruchowe”, w trakcie których 
trzeba było zademonstrować 
zwinność podczas jazdy dyli-
żansem pocztowym, celność - 

strzelając z łuku czy szybkość  
w trakcie układania torów kole-
jowych. Najsprawniejsza oka-
zała się ekipa zielonych, któ-
rej przypadł Puchar Starosty. 
W konkurencji aktywności ki-
biców, palma pierwszeństwa 
przypadła ekipie żółtych.

Tapi, foto: MOSiR Mikołów

K ończący sezon cykli-
stów - turystów Miko-
łowski Rodzinny Rajd 

Rowerowy ma już swoją tra-
dycję i 1 października od-
była się jego trzynasta edy-
cja. Bardzo udana, bo jak się 
okazało 155 amatorów tury-
styki rowerowej, którzy w tej 
imprezie wystartowali, było 
wynikiem rekordowym. Tra-
dycyjnie rowerowa kawal-
kada wystartowała z placu 
harcerskiego, by na półmet-
ku na terenie „Karczmy na 
Wzgórzu” w Mikołowie, zro-

bić sobie przerwę na zaba-
wy i konkursy, a także przy-
jemności dla podniebienia.  
A że aura dopisała, więc i za-
bawa była przednia.

Najliczniejszą rodziną 
uczestniczącą w rajdzie zo-
stała rodzina Matuszczyków, 
a najliczniejszą reprezenta-
cję posiadała Szkoła Podsta-
wowa nr 5. Impreza była nie 
tylko rekordowa, ale i udana, 
gdyż większość uczestników 
tej zamykającej sezon eskapa-
dy zapowiedziała swój udział 
w przyszłym roku. Tapi

Puchar Polski to 
rozgrywki, w któ-
rych teoretycznie 

szanse na końcowy suk-
ces mają wszyscy, gdyż 
startują w nich zespo-
ły od najniższej, do naj-
wyższej klasy rozgryw-
kowej. 

Ta równość, to oczywiście 
teoria, gdyż „maluczcy” mu-
szą grać preeliminacje i elimi-
nacje, by się mozolnie wspi-
nać po szczeblach pucharo-
wej drabinki. Na Śląsku taki-
mi preeliminacjami są gry na 
szczeblach podokręgów. Dru-
żyny powiatu mikołowskiego 
uczestniczą w rozgrywkach 

trzech podokręgów: katowic-
kiego, tyskiego i zabrzańskie-
go. W podokręgu katowickim 
„nasze” drużyny zakończyły 
pucharową przygodę w drugiej 
rundzie, natomiast w podokrę-
gach tyskim i zabrzańskim Po-
lonia Łaziska oraz Gwarek Or-
nontowice wywalczyły awan-
se do półfinałów. W ćwierćfi-
nałach Polonia pokonała LKS 
Łąka 5:0, a Gwarek - Burzę Bo-
rowa Wieś 7:2.

LKS łąka - Polonia 
łaziska 0:5 (0:3)

Polonia: Szindler - Ger-
sok, Otrzonsek, Skorupa, 

Strzoda, Drabik, Sadło-
cha (67 Wój-

cik), Badu-
ra (46 Łęsz-

czak), Mazurek (46 Dubanie-
wicz), Gielza (46 Just).

Trenerzy: Marek Mazur, 
Michał Majsner

Bramki: Gielza 3, Duba-
niewicz, Smyla.

Po 37 minutach w Łące 
praktycznie było po meczu.  
A to za sprawą tercetu: Giel-
za - Mazurek - Badura, który 
rozegrał kilka podobających 
się kibicom akcji, zakończo-
nych przez tego pierwszego, 
który zapisał na swym koncie 
klasyczny hat trick. Już w 12 
minucie zawodnik gospoda-
rzy zagrał w polu karnym ręką, 
za co arbiter podyktował kar-
nego, zamienionego na gola 
przez Gielzę. Pięć minut póź-
niej zdobywca pierwszego 

gola strzelał minimalnie nie-
celnie, ale w 25 minucie po za-
graniach Smyli i Mazurka, był 
już bezbłędny. W 32 i 35 minu-
cie gospodarzy przed stratą 
kolejnych goli uratował bram-
karz, ale w 37 ponownie górą 
był Sebastian Gielza.

Na drugą odsłonę goście 
wyszli bez trójki Badura, Ma-
zurek, Gielza, ale koledzy 
godnie ich zastąpili. 11 mi-
nut po wznowieniu gry Just za-
grał do Smyli, ten do Dobanie-
wicza, który „dopisał” do kon-
ta Polonii piątego gola. Minu-
tę później Smyla strzelił pią-
tą bramkę i ustalił wynik tego 
meczu. Meczu, który mógł 
się zakończyć wyższym zwy-
cięstwem, gdyż Polonia miała 
jeszcze co najmniej trzy sytu-
acje, po których mogła ten re-
zultat podwyższyć.

Na kolejny pucharowy wy-
stęp Polonii, w którym zmie-
rzy się z MKS-em Lędziny mu-
simy poczekać do wiosny. Po-
nieważ oba zespoły w krót-
kim odstępie czasu musiały-
by grać mecz pucharowy i li-
gowy, doszły do porozumienia 
i przełożyły go na termin wio-
senny. Na zwycięzcę tego po-
jedynku czeka Pniówek Paw-
łowice.

Burza Borowa Wieś 
- Gwarek Ornontowice 

2:7 (1:2)

Gwarek: Pilny (Rotuski) 
- Wojtoń, Zdrzałek, Wandzik, 
Góra, Zaborowski, Oleksy,  

R. Nierząd, Sadło, Książek, Le-
wandowski. Na zmiany weszli 
również: Boczar, Adamczyk  
i K. Nierząd.

Trener: Wojciech Osyra
Bramki: Lewandowski 2, 

Zaborowski, Oleksy, Książek, 
Boczar, Adamczyk

Biorąc pod uwagę różni-
cę klas rozgrywkowych obu 
drużyn, był to pojedynek pił-
karskiego Dawida z Golia-
tem. Z tą różnicą, ze tutaj Go-
liat (Gwarek) szans Dawido-
wi (Burzy) nie dał. Ornonto-
wiczanie objęli prowadzenie  
w siódmej minucie, podwyż-
szyli z rzutu karnego w 26-tej, 
ale kiedy dziesięć minut póź-
niej Wiśniowski strzelił bram-
kę kontaktową, zapachniało 
małą niespodzianką. Tym bar-
dziej, że pierwsza połowa za-
kończyła się jednobramko-
wym prowadzeniem Gwarka.

Początek drugiej poło-
wy rozwiał wszelki wątpliwo-
ści. Dwie minuty po przerwie 
czwartoligowiec podwyższył 
na 3:1, by potem co kilka minut 
strzelić jeszcze cztery gole. 
Na kwadrans przed zakończe-
niem meczu Gwarek prowa-
dził 7:1, mecz zakończył się 
wynikiem 2:7 (drugie trafienie 
Wiśniowskiego) i awansem 
Gwarka do kolejnej rundy.

Niestety, Gwarek zakoń-
czył pucharową przygodę na 
czwartej rundzie, gdyż poległ 
w Wilczy z Wilkami 2:3 i może 
się skoncentrować na roz-
grywkach ligowych.

Tadeusz Piątkowski

Rekordowy 
rajd cyklistów

XVII Powiatowa Spartakiada 
Osób Niepełnosprawnych

Pucharowe awanse 
Polonii i Gwarka
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MIKOŁÓW - CENTRUM:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• urząd Miejski, Rynek 16
• Starostwo Powiatowe,  

ul. Żwirki i Wigury 4a
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej,  

ul. Karola Miarki 9
• Sklep PSS Społem, ul. Rybnicka 23
• Księgarnia, ul. Rybnicka 23
• Tomas auto, ul. Rybnicka 25 
• Salwator Park, Pl. Salwatorianów 1
• Tele Pizza, ul. Pszczyńska 6
• Centermed, ul. Pszczyńska 22 
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• Redakcja „Naszej Gazety”, Rynek 18

MIKOŁÓW - KAMIONKA:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123,  

(sklep spożywczy przy światłach)
• PSS Społem, ul. Paprotek 7 
• Eko Bio Organic Centrum,  

ul. Kościuszki 61 
MIKOŁÓW - ŚMIŁOWICE:

• Sklep ABC „u Joli”, ul. Jesionowa 
MIKOŁÓW - BOROWA WIEŚ

• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,  

ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,  

ul. Strażacka 54
MIKOŁÓW BUJAKÓW:

• Sklep spożywczy Bujaków,  
ul. F. Górka 48 

• Sklep spożywczy Bujaków,  
ul. F. Górka 79

MIKOŁÓW PANIOWY:
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25

MIKOŁÓW MOKRE:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek,  

ul. W. Polskiego 21
• Piekarnia-Cukiernia u Moniki,  

ul. W. Polskiego 38a
ŁAZISKA GÓRNE:

• urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Kopalnia „Bolesław Śmiały”  

(dostępna dla pracowników)
• Delikatesy Centrum,  

ul. Wyszyńskiego 2
• PSS Społem, ul. Dworcowa 24
• Miejska Biblioteka Publiczna,  

ul. Świerczewskiego 1

• ABC, ul. Świerczewskiego 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2 
• Stomalux, ul. Chopina 5 
• My Center, ul. Mickiewicza 2A 
• Sklep Kurpas farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1 
• Optica, ul. Świerczewskiego 4c 
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4 
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3 
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. 22 Lipca 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9 
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13 
• Sklep ABC po sąsiedzku,  

ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans,  

ul. Cieszyńska 48a (obok Huty),
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”

WYRY:
• urząd Gminy, ul. Dąbrowszczaków 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy,  

ul. Dąbrowszczaków 91
• Sklep Rabat, ul. Dąbrowszczaków 109
• Pawilon Handlowy,  

ul. Dąbrowszczaków 58
• Miejska Biblioteka Publiczna,  

ul. Dąbrowszczaków 58
• Piekarnia „Garus”,  

ul. Dąbrowszczaków 56
• Sklep spożywczy „Armac”,  

ul. Dąbrowszczaków 103
• Sklep spożywczy (koło urzędu),  

ul. Dąbrowszczaków 135
• Hurtownia Napojów, ul. Pszczyńska 112
• Sklep spożywczy „Jumo”,  

ul. Pszczyńska 155
GOSTYŃ:

• Delikatesy „Spożywczok”,  
ul. Pszczyńska 347

• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366
• Miejska Biblioteka Publiczna,  

ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141
• Sklep spożywczy „Rabat”,  

ul. Rybnicka 80
ORZESZE:

• urząd Miasta,  
ul. Świętego Wawrzyńca 21

• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2 
• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92 

• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158 
• Sklep spożywczy „Emilia” „Od i Do”,  

ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
• ATN, ul. Krasickiego 10 
• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
• Sklep spożywczo-warzywny,  

ul. Rybnicka 98
• Elport, ul. Rybnicka 105a 
• Piekarnia - Cafe Bar Jan Szmajduch,  

ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Delikatesy „Od i Do”, ul. Żorska 172
• Fabryka Energii, ul. Szklarska 1 
• Budampex, ul. Gliwicka 37 
• Sklep monopolowy, ul. Długosza 31 
• Sklep spożywczy ABC, 
   ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”,  

ul. Katowicka 1
• PHu Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 45

ORNONTOWICE:
• Piekarnia Ciastkarnia, ul. Orzeska 90
• Delikatesy Centrum, ul. Orzeska 17
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy,  

ul. Zwycięstwa 1
• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Lewiatan, ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy,  

ul. Zwycięstwa 194
PANIÓWKI:

• Cukiernia Gatner, ul. Karola Darwina 6 
• Delikatesy FOX, ul. Swobody 1a 

Tu jesteśmy!

Wśród osób, które do 31 października nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki 
rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Anna Jabłoń-
ska. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

Kato
wice

W
isła

MATERIAŁY BUDOWLANE 
I WYKOŃCZENIOWE

WEŁNA KNAUF CLASSIC 
LAMBDA 042
Grubość 15cm

Cena m2 brutto 

989
zł

15
cm


