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W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00

WWW.PRESSPOL2.PL
TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS

TEL. 536 512 512
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Zapraszamy i oferujemy:

Studio Optyczne 13

Mikołów, ul. Stawowa, tel. 32 411 51 01
www.armoptyk.pl, /armoptyk

od poniedziałku do piątku: 9.30-17.00, sobota: 9.30-13.00

v bezpłatne badanie wzroku 
v bezpłatny serwis okularów
v modne oprawy 

w gwarantowanej cenie 38 zł

v lekkie szkła okularowe 
plastikowe 40 zł komplet

v szeroki asortyment modnych 
oraz eleganckich opraw okularowych

HOSTEL
noclegi na stałe 

700 zł/mc
tel. 729 496 647 
tel. 730 999 955

Bytom, Mysłowice, Katowice
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Wyry w obiektywie

WYRY
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Najdroższy 
Orlik świata
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MIĘDZY
NAMI

FILARAMI

P isanie felietonu zapla-
nowałem na środo-
wy poranek, 8 listopa-

da. Temat narzucił się sam. 
Z każdego nośnika informacji 
biło po oczach i uszach tyl-
ko jedno słowo: Trump! Jak 
tu nie polubić nowego pre-
zydenta USA, skoro z jego 
wyborem nie chcą się pogo-
dzić Lady Gaga, Aleksander 
Kwaśniewski, Martin Schulz, 
Gazeta Wyborcza i Jolanta 
Pieńkowska z TVN. Występ 
tej ostatniej zapewne przej-
dzie do historii, a raczej hi-
sterii show biznesu. Z re-
lacji Pieńkowskiej wynika-
ło, że koniec świata to pikuś  
w porównaniu z tym, co zgo-
tuje nam Trump. Dziennikar-
ka dramatycznym głosem py-
tała: a co będzie teraz z Hila-
ry Clinton? Jak to co? Trump 
każe ją żywcem pogrzebać 
na dnie Wielkiego Kanionu. 
Z kolei Grzegorz Schetyna 
przekonuje, że Amerykanie 
zagłosowali wbrew elitom. 
Warto zapytać lidera PO, 
jaka jest jego definicja elity? 
Rozumiem, że elitą dla nie-
go są redaktorzy upadającej 
„Gazety Wyborczej”, a taki 
dziennikarzyna jak ja, który 
nie płacze za Obamą i Clin-
tonową, to prowincjonalny 
burak. Przekaz Trumpa jest 
oczywisty i niestety prawdzi-
wy. Europa, jeżeli chce być 
potęgą, musi wziąć się za 
siebie, a nie wisieć na łasce 
USA. Po co Ameryka ma się 
martwić np. Szwecją, skoro 
ten kraj sam się o siebie nie 
martwi i wydaje na integra-
cję imigrantów więcej, niż na 
obronę narodową. Unia Eu-
ropejska liczy pół miliarda 
ludzi i ma tyle kasy, ile nikt na 
świecie. Ale nie jest global-
ną potęgą i nigdy nią nie bę-
dzie, jeżeli nie zajmie się na-
prawdę ważnymi sprawami  
i nie przestanie martwić o kli-
mat, uchodźców czy polski 
trybunał konstytucyjny.

Jerzy

K iedy przeczytałam przed 
drukiem tekst o Orliku, 
poprosiłam autora, aby 

wszystko jeszcze raz spraw-
dził. Tak na logikę, do takiej 
sytuacji nie powinno przecież 
dojść. Ale w samorządach nie 
wszystko jest logiczne, a po-
kusa szastania nieswoją for-
są, niektórych burmistrzów  
i jego zastępców wprawiają  
w trans, a raczej amok. Nie 
mam dobrej opinii o poprzed-
nich władcach Mikołowa, ale 
o hazardowe skłonności nigdy 
ich nie podejrzewałam. Ina-
czej nie da się określić ryzy-
kownej ruletki, gdzie w puli są 
miejskie pieniądze, a zamiast 
na czerwone i czarne obstawia 
się na wyroki sądu. Nawiązując 
do najbardziej aktualnego te-
matu na świecie, Trump, mimo 
swoich rozlicznych wad, do-
robił się fortuny dzięki przed-
siębiorczości, pracowitości  
i szacunku dla pieniądza. Rzą-
dy wielkich mocarstw i małe 
polskie samorządy mają jed-
ną cechę wspólną. Nie nadają 
się do nich ludzie, którzy uwa-
żają, że pieniądze biorą się  
z ustawy o finansach publicz-
nych, a nie z ciężkiej pracy po-
datników. Czytając uzasadnie-
nia kolejnych wyroków trudno 
nie odnieść wrażenia, że pa-
nowie procesowali się w spra-
wie Orlika dla sportu, bo prze-
cież nie z troski o pieniądze 
mikołowian. Miasto, pod nowy-
mi władzami, szykuje się teraz 
na kolejny proces, tym razem 
z właścicielem instalacji kana-
lizacyjnej. Nie jestem specjali-
stą, więc nie mam pojęcia, jaki 
może być w tej sprawie wyrok 
sądu. Apeluję jednak, aby do-
kładnie oszacować prawdo-
podobieństwo wygranej bądź 
przegranej. Mikołów nie może 
stać się poligonem do testowa-
nia wiedzy i kompetencji sę-
dziów.

Beata

RADIO TAXI
MIKOŁÓW

www.taxi-mikolow.pl

32/19-19-6
32/29-29-999
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F
irma NT Recykling pod 
koniec minionego roku 
uzyskała wszystkie wy-
magane zezwolenia na 

uruchomienie w Wyrach przy 
ul. Pszczyńskiej linii do pro-
dukcji paliwa alternatywnego  
z tworzyw sztucznych. W zało-
żeniach i na papierze miała to 
być czysta technologia, pole-
gająca na przetwarzaniu pla-
stiku. Uzyskane drobne 
kryształki i wiór-
ki mają zasto-
sowanie, m.in.  
w cementow-
niach, energe-
tyce, podczas 
wypału klinkie-
ru w piecach  
obrotowych. 

- Dokumentacja wskazywa-
ła na czystą technologię. Wyda-
liśmy zgodę, bo produkcja mia-
ła być na terenach przemysło-
wych. Wszystko wydawało się w po-
rządku - wyjaśnia Barbara Prasoł, Wójt 
Gminy Wyry. 

Starostwo Powiatowe w Mikołowie 
również wydało pozytywną decyzję. 
Inwestor postawił więc linię technolo-
giczną do przetwarzania tworzyw na 
paliwo.

 
Problemy zaczęły się 
Wiosną, kiedy na teren 
firmy PrzyWieziono 
odPady. 

Według firmy NT Recykling nie ta-
kie, jak zamówili. Przywieziono im za-
nieczyszczony surowiec. Sterta plastiko-

wych śmieci wystawała poza wysokość 
ogrodzenia. Zrobiło się ciepło i na efek-
ty nie trzeba było długo czekać. Pojawi-
ło się wszelkiej maści robactwo, w tym 
karaczany. 

Oburzyli się mieszkań-
cy i firma Rafako, najbliż-

szy sąsiad NT Recykling. Tymczasem ro-
bactwo ruszyło na podbój najbliżej okoli-
cy. Zaalarmowano urzędników z Wyr.

- Problem polegał na tym, że gmina 
nie zajmuje się ochroną środowiska. 
To jest kompetencja starostwa powia-
towego i to jego urzędnicy muszą za-
rządzić kontrolę. My tam nie mogliśmy 
nawet wejść, by zobaczyć, co się dzie-
je. W końcu kontrole się odbyły i wte-
dy stwierdziliśmy, że na terenie firmy 
znajdują się odpady niezgodne z de-
klarowanymi. Zostały przeprowadzone 
dezynsekcja i deratyzacja terenu, ale 
problem nadal jest - dodaje wójt Barba-
ra Prasoł.

firma rafako 
zaaPeloWała  
o zWołanie sPecjalnej 
sesji PośWięconej 
grasującym Po gminie 
karaczanom.

W uzasadnieniu czytamy:  
„…Znaczne ilości uciążliwych 

insektów i powięk-
szający się obszar, na 
którym one występu-
ją stanowi zagroże-

nie dla zdrowia lu-
dzi i śro-
dowiska. 
Doraźne 

dezynsekcje 
nie przyniosły 

pożądanych efek-
tów - aby całkowicie zlikwidować in-

sekty, działania muszą odbywać się  
w sposób ciągły. Problem z insektami 
ciągle się pogłębia i przybiera na sile, 
do tego stopnia, że pracownicy Rafako 
nieświadomie przenoszą je do domów, 
co może stanowić źródło zagrożenia 
epidemiologicznego…”. 

- W sprawie ochrony środowiska 
gmina nie może podejmować decy-
zji, ale w kwestii składowania śmie-
ci już tak. Daliśmy czas firmie do  
14 listopada na uprzątniecie odpa-
dów, które nie nadają się do przetwo-
rzenia przez ich linie technologiczną 
i wytrucie insektów. Czekamy cierpli-
wie, a jeżeli firma nie dostosuje się 
do naszych decyzji, będziemy dzia-
łać dalej. Na pewno nie będziemy to-
lerować niekontrolowanych wysypisk 
śmieci na terenie gminy - zapewnia 
wójt, Barbara Prasoł. 

Beata Leśniewska 

 Paskudne i uciążliwe karaczany 
 pojawiły się w Wyrach. 

 mają zniknąć do 14 listopada. 

Robale atakują
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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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Z głębokim żalem i smut-
kiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej koleżanki 

gabrieli skuPnik
Gabrysiu będziemy pi-

sać sms-y do Ciebie do nie-

ba, bo tam odeszłaś od nas, 
Stowarzyszenia Pomocna 
Dłoń Krystyn i Sympatyków, 
tak szybko i nieoczekiwa-
nie, a przecież mamy jesz-
cze tak wiele do zrobienia. 
Swoją osobą wiele wspania-
łego wnosiłaś do naszego 
stowarzyszeniowego i oso-
bistego życia. Twój dźwięcz-
ny śmiech brzmi jeszcze  
w pomieszczeniach naszej 
siedziby. Byłaś mistrzynią rę-
kodzieła i inicjatorką wielu 
pomysłów, technik, których 

miałaś nas nauczyć. Nie zdą-
żyłaś! Byłaś wspaniałą ko-
leżanką, życzliwą ludziom, 
otwartą i chętną do wszelkiej 
pomocy potrzebującym. My 
nie miałyśmy okazji  pomóc 
Tobie w ewentualnej rehabi-
litacji, bo tak niespodziewa-
nie odeszłaś. To wielka stra-
ta dla naszego stowarzysze-
nia. Twoje odejście podci-
na nam skrzydła do działa-
nia. Jesteś jak ta lotka od na-
szego stowarzyszeniowe-
go skrzydła i unosisz się już 

swoim lotem, gdzieś dale-
ko, zostawiając nas w bólu 
i smutku. Jak trudno żegnać 
na zawsze kogoś, kto jesz-
cze mógł być z nami, ale za-
wsze będziesz w naszych 
myślach i sercach. 

rodzinie i bliskim
składamy wyrazy 

szczerego współczucia
Zarząd i członkowie

Stowarzyszenia Pomocna 
Dłoń Krystyn i Sympatyków  

z Mikołowa

Policja uruchomiła ogólnopol-
ską mapę zagrożeń, gdzie 
mieszkańcy mogą zgłaszać 
niebezpieczne miejsca. My 

też mamy redakcyjną listę rankingo-
wą zakazanych stref, gdzie trzeba 
trzymać się za portfel i mieć oczy do-
okoła głowy. Zestawienie układamy 
na podstawie listów, e-maili i telefo-
nów Czytelników. Niezmiennie poja-
wia się tam, m.in. ulica Skotnica w Mi-
kołowie. Problem ten poruszyła ostat-

nio także w swojej interpelacji radna 
Krystyna Świerkot. Ulica Skotnica to 
miejsce, które upodobali sobie ple-
nerowi pijacy i miłośnicy innych uży-
wek. Często pobliskie bramy traktu-
ją jak toalety. Przy ul. Skotnica znajdu-
je się Niepubliczna Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna „Terapic”. Jej 
pacjenci skarżą się na natarczywość 
nietrzeźwych mężczyzn, którzy za-
czepiają i wyłudzają pieniądze na al-
kohol. Niedawno, w godzinach przed-

południowych, agresywni i pijani chu-
ligani napadli na mężczyznę, który  
z żoną i dzieckiem wychodził z porad-
ni. Na szczęście, dał sobie radę z na-
pastnikami i jednego z nich powalił na 
ziemię. Nie wszyscy jednak potrafią 
zachować zimną krew w takich sytu-
acjach. Mamy nadzieję, że do policji 
i Straży Miejskiej docierają takie sy-
gnały, a interpelacja radnych zdopin-
guje patrole do częstszych odwiedzin 
na ul. Skotnica. 

Strzeż Się tych miejSc

Biją na Skotnicy



Już w ubie-
głym mie-
siącu prze-
czuwaliśmy, 

że będzie z tego 
wielka chryja. I nie 
zawiedliśmy się. 
Pod koniec paź-
dziernika w naj-
większej gazecie 
regionalnej uka-
zał się artykuł na 
temat obaw samo-
rządowców przed 
reformą edukacyj-
ną. Artykuł jak ar-
tykuł. Nie wno-
sił niczego nowe-
go. Z zawodowe-
go obowiązku przelecieliśmy 
wzrokiem po szpalcie włącza-
jąc podprogowy wykrywacz 
wątków dotyczących powia-
tu mikołowskiego. I zapaliła 
się czerwona lampka. W tek-
ście pojawiło się nazwisko 
Adama Lewandowskiego i to  
w jakim kontekście! W gaze-
cie napisali tak: „Reforma nie 
jest przygotowana i prowa-
dzona w zastraszająco szyb-
kim tempie. Zapanuje cha-
os i dezorientacja, a bała-
gan w szkołach odbije się ne-
gatywnie na setkach tysięcy 
uczniów - taką opinię na te-
mat likwidacji gimnazjów i po-
wrotu do 8-letniej szkoły pod-
stawowej, 4-letniego liceum  
i 5-letniego technikum prze-

słał do 
MEN Adam Lewan-
dowski, przewodni-
czący Rady Powiatu 
w Mikołowie”. 

Jeżeli ktoś się nie 
zna na polityce to wy-
jaśniamy, że Adam Lewan-
dowski jest ważnym człowie-
kiem nie tylko w Radzie Po-
wiatu, ale także w Prawie  
i Sprawiedliwości. Ostatnią 
rzeczą, jaką chciałby on zro-
bić, to napisać skargę na re-
formę edukacyjną, która jest 
jednym ze sztandarowych 
projektów PiS. My wiemy, 
co się stało. Pisaliśmy przed 
miesiącem, że Rada Powia-
tu uchwaliła i wystosowała do 
rządu krytyczny apel. Radni 

PiS głosowali oczy-
wiście przeciw, ale 
byli w mniejszo-
ści. Uchwała prze-
szła większością 

głosów, a Lewan-
dowski, jako przewodniczący, 
musiał ją firmować. Niestety  
w największej gazecie regio-
nalnej nie wyczuwają takich 
niuansów, że dokument podpi-
sany przez przewodniczącego 
Lewandowskiego wcale nie 
musi być jego osobistą opi-
nią. Wraz ze spadkiem hono-
rariów dla dziennikarzy pikuje  
w dół także poziom tego pre-
stiżowego niegdyś tytułu. Au-
tor nie wychwycił sprzeczno-
ści w tym, że samorządowiec 

PiS krytykuje rząd 
PiS. Wiadomość po-
szła w eter, wywo-
łując polityczno-to-
warzyską sensację. 
W kilka dni później 
ukazało się sprosto-
wanie, ale kogo ob-
chodzą sprostowa-
nia? Można winić 
autora tekstu, ale 
najprostszym spo-
sobem unikania ta-
kich sytuacji jest nie 
prowokowanie me-
diów. Naszym zda-
niem powiatowa ko-
alicja PiS-GZM-GiP 
jest permanentną 

prowokacją.

Orzesze-Jaśkowice, 
ul. Jaśkowicka 54
tel. 693 139 113
www.salonfirangracjana.plw

*promocja dotyczy wybranych materiałów listopad/grudzień

WYPRZEDAŻ 
MATERIAŁÓW I FIRAN*

ATRAKCYJNE CENY
ZAPRASZAMY

WYPRZEDAŻ 
MATERIAŁÓW I FIRAN*

ATRAKCYJNE CENY
ZAPRASZAMY

Bieg przez Pl tki
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- jest Pan przeciw,  
a nawet za...

- Nigdy nie byłem przeciw. 
Zawsze byłem za reformą edu-
kacji, zaproponowaną przez 
rząd Prawa i Sprawiedliwości. 

-  Po  p u b l i k a c j i  
w „dzienniku zachod-
nim” musiało Panu 
szybciej zabić serce.

- Sprawa się wyjaśniła. Moje 
nazwisko zostało użyte dosyć niefortunnie, a ga-
zeta opublikowała sprostowanie. Rada powiatu 
jest organem demokratycznym i kolegialnym. Na-
wet, jeżeli się nie zgadzam z treścią, muszę podpi-
sać uchwałę, jeżeli chce tego większość. Tak było  
w tym przypadku.

- Wizerunkowo wypadło to fatalnie. 
koalicjanci nie wsparli was w tak waż-
nej i prestiżowej dla Pis sprawie.

- Mogę jedynie ubolewać, że część koleżanek 
i kolegów z Rady Powiatu postrzega reformę edu-
kacji z perspektywy dosyć powierzchownej i po-
pulistycznej krytyki, lansowanej przez środowiska 
i media nieprzychylne PiS. Nie ma w tym meryto-
rycznej dyskusji, a dominuje polityczny interes.

- tak Pan mówi, bo jest z Pis.
- Tak mówię, bo uważam, że ta reforma jest do-

bra i potrzebna. Postrzeganie jej przez pryzmat li-
kwidacji gimnazjów jest upraszczaniem i spłyca-
niem tematu. Obecny system edukacji nie gwaran-
tuje młodym ludziom poziomu wykształcenia, któ-

ry pozwoliłby im konkurować  
z rówieśnikami z najbardziej 
rozwiniętych krajów. Nasz rząd 
chce to naprawić.

- naprawianie przez 
likwidację? 

- W 1999r. wprowadzono do 
polskiego systemu edukacyj-
nego nowy typ szkoły, samo-
dzielnie funkcjonujące gim-
nazjum. Chciano w ten spo-

sób wyrównać szanse edukacyjne uczniów oraz 
podnieść jakość nauczania. Ale ten eksperyment 
się nie powiódł, przynajmniej z kilku powodów. 
Przede wszystkim nie dokończono reformy szkół 
ponadgimnazjalnych. W efekcie, gimnazjum po-
zostało w silnych związkach ze szkołą podstawo-
wą i zaczęło się do niej upodabniać. Jednocześnie 
licea utraciły swój ogólnokształcący charakter.  
W pierwszej klasie kontynuowana jest edukacja 
gimnazjalna, a ostatni rok to „kurs przygotowaw-
czy” do egzaminu maturalnego. Ale to nie jest je-
dyny problem. Przez ostatnich kilka lat szkoła stra-
ciła swoją wychowawczą funkcję. Sposobem na 
odzyskanie tej roli jest wydłużenie okresu kształ-
cenia i wychowania w jednej szkole, w tej samej 
grupie rówieśniczej. 

- czy to zamieszanie nie spowoduje 
rozpadu koalicji Pis-gzm-giP?

- Na razie jedynym miejscem, w którym mówi 
się o likwidacji naszej koalicji jest plotkarska ru-
bryka w „Naszej Gazecie”. 

Rozmawiał: Jerzy Filar

Orzesze żyje incyden-
tem, który trudno na-
zwać skandalem towa-

rzyskim, ale zgrzyt i niesmak 
jest spory. Niedawno w Dział-
dowie odbyły się mistrzostwa  
w walkach mieczem sporto-
wym. Wystąpili tam młodzi ry-
cerze z orzeskiego klubu „Nie-
pokorni”. Pod facebookowym 
wpisem na ten temat pojawi-
ło się - jak zwykle w takich sy-
tuacjach - sporo serdeczno-
ści, ale nie tylko. Pod jednym 
ze zdjęć Jacek Janiak zamieścił 

taki oto wpis (cytujemy w ory-
ginale): „Graba nasi trampka-
rze zdobyli mistrzostwo pod-
okręgu Tychy, jutro gramy  
o awans do trzecie ligi z Łazi-
skami Górnymi jak by treno-
wali inną dyscyplinę niby spor-
tu byli by pewnie mistrzami 
świata bo u nas nie ma żadnych 
grubasów a nie to są talenty”. 
Precyzja słowa i dyscyplina ję-
zykowa nie są mocnymi strona-
mi autora, ale z tej kalekiej pol-
szczyzny przebija się rzecz naj-
ważniejsza, drwina z czyjegoś 

wyglądu. Jacek Janiak nie jest 
postacią anonimową. To trener 
młodych piłkarzy Sokoła Orze-
sze. Skoro tak lekceważąco  
i pogardliwie wypowiada się  
o młodych sportowcach z in-
nych klubów, aż strach pomy-
śleć, co mówi do swoich zawod-
ników. Chcieliśmy nawet za-
pytać trenera Janiaka, dlacze-
go wyżywa się na facebooku na 
dzieciach, ale z takim to strach 
rozmawiać. Skoro nie odpusz-
cza dzieciom, to co mógłby po-
wiedzieć dorosłym redaktorom? 

Kto się przezywa, 
sam się tak nazywa

Rozmowa z adamem leWandoWskim
Moje nazwisko zostało użyte niefortunnie

Lekcja
Temat: Ciekawe historie 

z życia koalicji 
rządzącej powiatem 

mikołowskim.



GABINET
Gabinet przy ul. Kadeckiej w Chorzowie jest niepozorny. Nie ma w nim
urządzeń ani narzędzi, brak jest specjalistycznych kremów czy masek. Za to
po masażu są zdumiewające efekty. Jest też satysfakcja z dobrze
wykonanej pracy i zadowolenie klienta. Niektóre osoby przychodzą tu
z czystej ciekawości, na wstępie zaznaczając, że nie wierzą w jakiekolwiek
zmiany już po jednym zabiegu. Kiedy po masażu spoglądają w lustro, są
wyraźnie zaskoczone, a efekty jakie widzą, zaliczają do kategorii cudów. 
To nie cud, tylko kwes�a odpowiedniej techniki i wiedzy. Twarz nie tylko
wygląda inaczej, ale i osoba jest zrelaksowana. Lepszy wygląd od razu
poprawia samopoczucie i dodaje pewności siebie. Masaż ma również
działania długofalowe. Mięśnie, odwdzięczając się za okazaną im troskę
zaczynają pracować. Dzięki temu znikają zmarszczki, a twarz nawet po
zmęczeniu wygląda na wypoczętą.

METODA
Terapia manualna łączy techniki masażu japońskiego, akupresury i drenażu
limfatycznego. Podczas masażu pobudzone zostają wszytkie mięśnie
twarzy, nawet te najgłebiej położone. W obrębie twarzy, karku i szyi
uciskane są punkty młodości. Ich stymulacja eliminuje wiotkość mięśni,
stopniowo redukuje zmarszczki i bruzdy. Dotlenione mięśnie stają się
bardziej elastyczne i się podnoszą. Terapeutka ma holistyczne podejście do
odmładzania, dlatego też często podpowiada w jaki sposób skutecznie
nawodnić organizm i jakie produkty włączyć do swojej diety, aby ich
spożycie gwarantowało zdrowie i urodę nie tylko twarzy, ale i całego ciała.

TO NIE SKÓRA ZDRADZA WIEK
Zdecydowana większość działań upiększających skupia się na poprawie
wyglądu skóry, a przecież to nie skóra zdradza wiek. Zmarszczki, bruzdy
i fałdy na skórze mają charakter wtórny i są spowodowane
zdeformowanym rusztowaniem, które tworzą mięśnie. Skóra jest
odżywiana przez mięśnie, które pokrywa. Gdy mięśnie się starzeją 
lub przestają pracować, krew z trudem zaopatruje skórę w niezbędne
witaminy i składniki odżywcze. Dlatego twarz się zniekształca.

BIOLOGICZNE ODMŁADZANIE DLA KAŻDEGO 
Metoda stymuluje naturalne procesy naprawcze i jest skuteczną
alternatywą dla inwazyjnych i chemicznych metod odmładzania twarzy
i szyi, które mają działanie doraźne, a więc likwidują na pewien czas objawy,
ale przyczyny pozostają. Twarz jest skomplikowaną konstrukcją
biochemiczną i nie można w nią bezkarnie ingerować. Technika masażu
zapewnia równowagę mięśni, które dzięki odzyskaniu możliwości
zaopatrywania się w tlen i składniki odżywcze uzyskują prawidłowe
napięcie i właściwe miejsce na twarzy. Dzięki temu stopniowo znikają
zmarszczki, bruzdy i deformacje, podnoszą się brwi, powieki, kąciki ust,
redukują obrzęki i worki pod oczami, koryguje się owal twarzy. 

NATURALNE ODMŁADZANIE
TWARZY I SZYI
METODĄ LARI YUGAI

„Przywracam młodość 
i piękno rysów twarzy, 
smukłość i kształtność szyi”

,,

TERAPEUTKA MANUALNA MONIKA SŁOTWIŃSKA 
BĘDZIE PRZYJMOWAĆ 

18 i 19 listopada w apartamencie Deluxe 
w hotelu Conrad przy ul. Josepha Conrada 29 

w Krakowie (okolice Galerii Bronowickiej) 
Zapisy telefoniczne 514 492 390 

www.monikaslotwinska.pl

Opinie ze strony internetowej:

Moja twarz wyszczuplała. Wyraźnie wygładziły się zmarszczki
i podniosły powieki.

Teresa 66 lat, Piekary Śląskie 

Po drugim masażu moja blizna na szyi prawie znikła. Oprócz
tego przestałam używać korektora pod oczy. 

Agnieszka 42 lata, Gliwice

Jestem po serii zabiegów. Mam 67 lat i wyglądam lepiej 
niż 10 lat temu. 

Krystyna 67 lat, Ruda Ślaska

Zaczęłam przychodzić do pani Moniki w ubiegłym roku. 
Po trzech zabiegach mąż zaczął mi się uważniej przyglądać
i częściej dzwonić, kiedy byłam poza domem. Nie wiedział skąd
ta zmiana w moim wyglądzie i samopoczuciu. Zrobił się
zazdrosny!

Teresa S. 65 lat, Chorzów

Przed masażem mój syn zrobił mi zdjęcie na komputerze.
Kolejne zrobił mi po masażu. Na drugim zdjęciu wyglądam, 
jak gdyby zostało zrobione 10 lat wcześniej. Stwierdziłam, 
że jednak warto zainwestować w swoją twarz. 

Teresa 56 lat, Siemianowice Śląskie

Chciałam się poddać zabiegowi plastyki powiek, ale kiedy
zobaczyłam, że powieki u koleżanki po kilku miesiącach od
zabiegu znowu opadły, zrezygnowałam. Po pierwszym zabiegu
u pani Moniki byłam zachwycona efektem. Zanim wyszłam
z gabinetu, przeglądałam się w lustrze kilka razy
z niedowierzaniem. Zmiany, które zaszły zupełnie przeszły moje
oczekiwania. Twarz wyraźnie odmłodniała, zniknęły worki pod
oczami. Nie widać śladu zmęczenia na mojej twarzy, mimo iż
wstaję do pracy bardzo wcześnie. Z każdym masażem jest lepiej
i lepiej. Już nie unikam luster. Podobam się sobie. 

Bożena 65 lat, Kraków

Od wielu lat nie pozwalałam sobie robić zdjęć. Po masażu
zmiany w wyglądzie twarzy są tak spektakularne, że
z przyjemnością spoglądam w lustro i pozwalam na zdjęcia. 

Aneta 65 lat, Mikołów

CER TY FI KO WA NA TE RA PE UT KA MA NU AL NA MO NI KA SŁO TWIŃ SKA.

TerapeuTka manualna 
Monika SłotwińSka

Gabinet naturalnej medycyny estetycznej
Chorzów, ul. kadecka 2

Zapisy telefoniczne: 514 492 390
www.monikaslotwinska.pl
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Ciekawy, prozdrowotny 
projekt, dzięki dofinanso-
waniu ze środków miasta 

Mikołów zrealizowała Fundacja 
Zakątek Pokoleń. 

Uczestnicy cotygodniowych 
spotkań, seniorzy z Mikoło-
wa, brali udział w zajęciach ru-
chowych oraz intelektualnych. 

Projekt trwał od lipca do paź-
dziernika. Przeprowadzono po  
10 zajęć ruchowych oraz umy-
słowych, dostosowanych do 
możliwości osób starszych oraz 
cztery wykłady dotyczące profi-
laktyki zdrowotnej. Projekt cie-
szył się wyjątkowo dużym zain-
teresowaniem. Został tak przy-
gotowany, aby seniorzy po jego 
skończeniu mogli samodzielnie 
kontynuować zajęcia. Uczest-
nikom przekazano propozycje 
ćwiczeń ruchowych i umysło-
wych oraz taśmy rehabilitacyj-
ne i maty. 

Fundacja Zakątek Pokoleń 
działa na rzecz osób starszych, 
zwłaszcza niesamodzielnych. 

inicjatywa lokalna to 
kolejna - po budżecie 
obywatelskim - forma 

współpracy samorządu  
z mieszkańcami. 

Czym właściwie jest inicjaty-
wa lokalna? To wspólne działanie 
mieszkańców, organizacji poza-
rządowych oraz gminy. Nie cho-
dzi tu jednak o zlecanie zada-
nia mieszkańcom ani pokrywanie 
przez samorząd kosztów ich po-
mysłu. Gmina wspiera przedsię-
wzięcia w sposób organizacyj-
ny lub rzeczowy. Może, m.in. ku-
pić usługi albo materiały. Wkład 
mieszkańców (wnioskodawców) 
polega na pracy społecznej, prze-
kazaniu świadczeń pieniężnych 
lub rzeczowych. Wnioski o reali-
zację inicjatywy lokalnej będą mo-
gli składać sami mieszkańcy lub 
za pośrednictwem organizacji po-
zarządowych. Zgłaszane zadania 
powinny dotyczyć, m.in. budowy, 
rozbudowy lub remontu dróg nale-
żących do samorządu terytorialne-
go, a także budynków oraz obiek-
tów małej architektury, działalno-
ści charytatywnej, podtrzymywa-
nia i upowszechniania tradycji na-
rodowej, pielęgnowania polsko-
ści oraz rozwoju świadomości na-
rodowej, obywatelskiej i kulturo-
wej, promocji i organizacji wolon-
tariatu, nauki, szkolnictwa wyż-

szego, edukacji, oświaty i wycho-
wania, wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej, turystyki  
i krajoznawstwa, ochrony przy-
rody, w tym zieleni w miastach  
i wsiach, ekologii i ochrony zwie-
rząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, porządku i bez-
pieczeństwa publicznego, a także 
rewitalizacji.

Pierwsze, otwarte spotkanie  
w sprawie inicjatywy lokalnej od-
będzie się 8 grudnia o godz. 17.00 
w Sali Biura Rady Miasta.

M ikołowski magistrat roz-
począł wdrażanie inno-
wacyjnego oprogramo-

wania we wszystkich szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych. 

Nowe narzędzie będzie służyło na-
uczycielom, dyrektorom, uczniom, ale 
przede wszystkim rodzicom. Oprogramo-
wanie umożliwi połączenie wiedzy i do-
świadczenia nauczycieli z zastosowaniem 
w praktyce nowoczesnych technologii in-
formatycznych w procesie nauczania. To 
nie jest tylko dziennik elektroniczny. To 
również narzędzie, które pozwala na pro-
wadzenie dokumentacji przebiegu na-
uczania w formie elektronicznej zgodnie  

z wszystkimi wymogami Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Oprogramowa-
nie umożliwia nadzór pedagogiczny dy-

rektora placówki nad nauczycielami. Plat-
forma edukacyjna służy zarówno uczniom, 
jak i nauczycielom. Wspiera pracę sekre-
tariatu szkolnego, ogranicza biurokrację, 
unowocześnia komunikację między rodzi-
cami, nauczycielami i uczniami. Oprogra-
mowanie umożliwi także Urzędowi Mia-
sta analizę, weryfikację oraz porównanie 
procesu nauczania we wszystkich szko-
łach. Z kolei rodzice otrzymają możliwość 
bieżącej kontroli ocen i frekwencji swoje-
go dziecka oraz kontaktu z nauczycielami 
za pomocą elektronicznych wiadomości. 
Uczniowie natomiast mogą, m.in. korzy-
stać z wersji elektronicznych lektur i wery-
fikować plany lekcji. 

Inicjatywa lokalna w Mikołowie

StANISŁAW PIEchulA, 
burmistrz Mikołowa

Dążymy do profesjonalizacji systemu oświaty w podległych nam pla-
cówkach oraz staramy się doposażyć szkoły w jak najlepsze narzędzia 
służące edukacji młodego pokolenia. Chcemy, by mikołowskie szkoły 
były jak najlepiej wyposażone, by uczniowie korzystali z nowoczesnych 
rozwiązań, a nauczyciele wykorzystywali w pracy edukacyjnej takie po-

moce dydaktyczne, które urozmaicają lekcje. Dyrektorom staramy się zapewnić jak najlepsze na-
rzędzie do weryfikowania i nadzorowania procesu nauczania w placówkach oraz ułatwienia zarzą-
dzania. Natomiast rodzicom umożliwiamy weryfikację osiągnięć dziecka. Wprowadzenie oprogra-
mowania przyniesie korzyści wszystkim, począwszy od uczniów, poprzez nauczycieli, rodziców a na 
dyrektorach placówek kończąc.

MAtEuSZ hANdEl, 
wiceburmistrz Mikołowa:

Inicjatywa lokalna jest kolej-
nym zaplanowanym przez nas 
elementem tworzenia społeczeń-
stwa obywatelskiego w Mikołowie. 
Ważne dla nas jest, aby mieszkań-
cy jeszcze bardziej angażowali się 
w życie miasta, a ten pomysł po-
dobnie jak Budżet Obywatelski im 
to umożliwia. To bardzo potrzeb-
na inicjatywa, która pozwala na 
osobiste zaangażowanie miesz-
kańców w życie miasta. 

Będziemy sprawniejsi…

Spotkanie, które odbyło się  
z tej okazji w Białym Domku 
obfitowało we wspomnienia. 

O historii Straży Miejskiej opowia-
dali komendant Bogusław Łuczyk 
i jego zastępca Janusz Grzymała. 
Wspominano poprzednich komen-
dantów oraz byłego burmistrza 

Eugeniusza Wycisło, za kadencji 
którego powołano Straż Miejską 
w Mikołowie. W imieniu mieszkań-
ców życzenia i podziękowania za 
służbę lokalnej społeczności zło-
żył burmistrz Stanisław Piechula 
oraz Przewodniczący Rady Miasta 
Michał Rupik. 

W październiku mikołowska Straż miejska 
świętowała 25-lecie swojego istnienia.

Na straży miasta

Nowoczesne oprogramowanie w mikołowskich 
szkołach - dziennik elektroniczny? Nie tylko!

Elektroniczna rewolucja
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Trwają prace związane z urucho-
mieniem nowego ośrodka 
zdrowia, który docelowo za-
stąpi dwie łaziskie przy-

chodnie działające przy ulicach: Wy-
zwolenia i Chopina. Przychodnia ru-
szy „pełną parą” od 1 lutego 2017 
roku. W chwili obecnej prowadzone 
są prace wykończeniowe, wyposaża-
ne pomieszczenia przychodni, na nowe 
miejsce przenoszona jest już Straż Miej-

ska. Prace prowadzone są też w otoczeniu 
budynku - pomiędzy ośrodkiem zdrowia  

a Urzędem Miejskim powstaje parking, 
zaaranżowane zostaną skwery, jest też 
fontanna. Ze względu na przebudowę 
placu miejskiego parking przy Urzę-
dzie będzie wyłączony z użytku. Pro-
simy o parkowanie samochodów na 

parkingu przy ulicy Energetyków oraz 
za Miejskim Domem Kultury. Przeprasza-

my za utrudnienia.

Dobre wychowanie, czyli ja  
i inni” to projekt realizowany 
przez Fundację BO WARTO! 

dzięki grantowi przyznanemu przez 
Fundację Banku Zachodniego WBK 
Bank Dziecięcych Uśmiechów.

Działania projektowe prowadzo-
ne są w Miejskim Ośrodku Wspiera-
nia Rodziny i Dziecka. Rozpoczęły je 
warsztaty „Jestem kulturalnym kibi-
cem”. Pogadanki, wywiady i burze mó-
zgów wprowadziły dzieci w tematykę 
kulturalnego kibicowania. Uczestnicy 

zajęć wyszukiwali w Internecie filmiki 
o kulturalnym dopingu podczas spor-
towych wydarzeń, stworzyli swój wła-
sny kodeks kulturalnego kibica, gazet-
kę o zasadach fair play oraz rysunki  
i plakaty. W środę 11 października mo-
gli przećwiczyć zdobyte umiejętno-
ści podczas rozgrywek świetlicowych 
zorganizowanych na sali gimnastycz-
nej w Szkole Podstawowej nr 6 w Ła-
ziskach Górnych. Tematem przewod-
nim wydarzenia był mecz piłki nożnej,  
a głównym celem - kulturalne kibico-

wanie. Wychowankowie zostali po-
dzieleni na dwie drużyny: żółtą i nie-
bieską (barwy Łazisk). Po bardzo 
emocjonującej grze zwycięską druży-
ną okazała się drużyna żółtych. 

„Święto Drzewa” już na stałe wpisa-
ło się do kalendarza ekologicznych wy-
darzeń naszego miasta. W tym roku ob-
chody święta odbyły się już po raz czter-
nasty w Polsce, a po raz ósmy w naszej 
Gminie. 13 października w obecności 
Zastępcy Burmistrza Miasta Jana Rat-
ki, Dyrektora Śląskiego Ogrodu Bota-
nicznego w Mikołowie dr Pawła Kojsa, 
Leśniczego Nadleśnictwa Kobiór Józe-
fa Szawary oraz pracowników Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Urzędu Miej-
skiego, zainaugurowano tegoroczne ob-
chody „Święta Drzewa” w Przedszkolu  
nr 3 im. Przyjaciół Przyrody w Łaziskach 
Górnych. W ogrodzie przedszkolnym 
dzieci wraz z zaproszonymi gośćmi po-
sadziły drzewo. Po występach artystycz-
nych przygotowanych przez dzieci i ich 
wychowawców oraz prelekcji przedsta-
wionej przez Śląski Ogród Botaniczny  

z Mikołowa, wszyscy uczestnicy obcho-
dów Święta Drzewa otrzymali książki  
pt. „Drzewa naszych lasów”.

W ramach akcji „Święto Drzewa” 
na terenie Przedszkola nr 3 posadzo-
no pięć drzew gatunku platan kulisty. 
Zaplanowano również nowe nasadze-
nia na terenie basenu „Żabka”, tj. 56 tuji 
szmaragd, 88 krzewów berberys thun-
berga oraz 20 rododendronów. 

Mu z e u m 
Energety-
ki to wyjąt-

kowe miejsce na ma-
pie naszego miasta  
i całego powiatu. Pa-
sjonaci techniki, fizy-
ki, matematyki, che-
mii, elektroniki znajdą 
tu coś dla siebie. Do 
tego katalogu dołączyła też muzyka. 
Już w ubiegłym roku muzeum zaprosi-
ło młode zespoły do zaprezentowania 
swoich talentów. Koncerty pod wspól-
na nazwą „Otwarta Scena” są kontynu-
owane również w tym roku. Na najbliż-
szy zapraszamy w niedzielę 20 listo-
pada - wystąpi rockowa kapela z Gli-
wic - Imperative. Z kolei 22 październi-
ka Muzeum było świadkiem wielkiego 

wydarzenia - z nie-
zwykłym koncertem 
wystąpił zespół VO-
ŁOSI. Jesienne kul-
turalne naEnergety-
zowanie weszło już 
do kalendarza muze-
alnych imprez orga-
nizowanych wspól-
nie z Urzędem Miej-

skim, a porywający występ VOŁOSÓW, 
którzy w tym roku zagrali w łaziskiej, 
industrialnej przestrzeni, oczarował 
zgromadzoną w muzeum publiczność. 

W najbliższym czasie w Muzeum - 
pokazy „Chemiczna gra w kolory”-so-
bota 19 listopada, godz. 10.00, aku-
styczny koncert Mateusza Wróbla - nie-
dziela 27 listopada, godz. 17.00.
Szczegóły: www.muzeumenergetyki.pl

Z okazji zbliżającej się Barbórki wszystkim 
Górnikom, Pracownikom Kopalń i ich Rodzinom 

składamy najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy, aby Wasza praca przebiegała zawsze 
bezpiecznie i dawała Wam poczucie stabilizacji 
i spełnienia. Wszelkiej pomyślności, osobistego 

szczęścia i radości w życiu rodzinnym. 
Niech św. Barbara, Wasza patronka ma Was 

zawsze w swojej opiece
Wszystkim Górnikom Szczęść Boże!

AleksAnder WyrA, Burmistrz Miasta Łaziska Górne
JAn rAtkA, Zastępca Burmistrza Miasta Łaziska Górne

tAdeusz król, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

Święto Drzewa

W Muzeum Energetyki brzmi muzyka

Dobre wychowanie

Nowy ośrodek zdrowia
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8 ORZESZE

Parking 
W budoWie

Od wielu lat nauczyciele  
i rodzice uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 2 zabiegali o wy-
remontowanie parkingu przy 
ulicy Bukowina, z którego ko-
rzystają, dowożąc dzieci do 
największej orzeskiej podsta-
wówki (ponad 400 uczniów). 
Problem z zaparkowaniem 
mieli również liczni użytkow-
nicy Orlika, m.in. ze wzglę-
du na małą liczbę miejsc par-
kingowych, dlatego też bur-
mistrz Mirosław Blaski pod-
jął decyzję o jego wyremonto-
waniu i powiększeniu. Po roz-
strzygnięciu przetargu w dru-
giej połowie października roz-
poczęła się inwestycja, która 
obejmuje utwardzenie i wybru-
kowanie terenu o powierzchni 
900 m2 i utworzenie 46 miejsc 
parkingowych w tym 3 dla 
osób niepełnosprawnych. Za-
kończenie prac planowane jest 
na koniec listopada.

ReMoNTy 
dróg

Zaproponowana i wdrożo-
na w poprzednim roku nowa 
koncepcja burmistrza Blaskie-
go dotycząca remontów dróg 
przyniosła wymierne korzy-
ści. Przygotowanie dokumen-
tacji technicznej, a następnie 
przetargów w okresie zimo-
wym 2015/2016 doprowadzi-
ło do oszczędności po prze-
targach, dzięki którym jesie-
nią tego roku można było do-
datkowo wyremontować jesz-
cze dwie ulice - Drukarską 
(sołectwo Zawiść) oraz Łu-
kasiewicza (centrum). Trwają 
jeszcze prace remontowe uli-
cy Świętojańskiej w ramach 
tzw. schetynówki gminnej. 
Ich rozpoczęcie było uzależ-
nione od przyznania dotacji 
z Województwa, które gmina 
otrzymała dopiero pod koniec 
września. Środki zaangażo-
wane ze strony miasta to kwo-
ta ok. 393 tys. zł. Przewidywa-
ny termin realizacji tej inwe-
stycji to 17 listopada br. Za-
kończył się natomiast remont  
ul. św. Wawrzyńca (1 km) w ra- 
mach tzw. schetynówki po-
wiatowej, do której miasto do-
łożyło ponad 25 proc. warto-
ści, tj. 170 tys. 474 zł.

fundusz 
sołecki

Przez cały wrzesień w so-
łectwach Orzesza odbywa-
ły się spotkania ws. głosowa-
nia nad przeznaczeniem przy-
szłorocznego funduszu sołec-
kiego, którego wysokość wy-
niosła ponad 200 tys. zł (war-
to w tym miejscu dodać, że 
do 40 proc. tej kwoty Miasto  
będzie mogło otrzymać zwrot  
z budżetu państwa). We wszyst-

kich spotkaniach uczestniczy-
li sołtysi oraz burmistrz Miro-
sław Blaski. Siedem sołectw 
otrzymało po prawie 27 590 zł, 
a mniejsza Królówka - niecałe 
13 tys. Środki te przeznaczono 
m.in. na:

gardawice - zakup urzą-
dzeń na rozbudowę placu za-
baw przy przedszkolu;

mościska - wykonanie 
nawierzchni wjazdu do szko-
ły; zamontowanie piłkochwy-
tu na boisku szkolnym;

Woszczyce - zakup i mon-
taż piłkochwytu, kompletu sie-
dzisk dla zawodników i bra-
mek na boisku szkolnym; za-
kup strojów regionalnych dla 
zespołu folklorystycznego; 
przebudowa nawierzchni czę-
ści ulicy Przyjaźni;

zgoń - zakup sprzętu  
i umundurowania bojowego 
dla OSP; wykonanie nawod-
nienia boiska szkolnego;

zazdrość - przebudowa 
nawierzchni ulicy Przyjaźni; 

zawada - zakup i montaż 
urządzeń siłowni zewnętrznej; 
zakup i montaż drewnianych 
tablic ogłoszeniowych; zakup 
i montaż bramy oraz ławek, 
śmietników i stojaków rowe-
rowych przy placu zabaw; za-
kup zestawu nagłaśniającego 
dla przedszkola; zakup mikro-
fonów dla gimnazjum.

Wnioski złożone przez 
mieszkańców Królówki i Za-
wiści ze względów formal-
nych zostały odrzucone i tam 
też odbędą się ponowne gło-
sowania.

Pieniądze dla 
centrum i jaśkoWic

Wprowadzony w roku ubie-
głym po raz pierwszy fundusz 
dla centrum i Jaśkowic będzie 
kontynuowany. Do projektu 
budżetu na rok 2017 burmistrz 
Blaski wprowadził środki  
w wysokości 50 tys. dla cen-
trum i 25 tys. dla Jaśkowic  
z przeznaczeniem właśnie na 
ten cel. Na przełomie listo-
pada i grudnia planuje rów-
nież spotkania z mieszkańca-
mi, podczas których będzie 
zachęcał do włączania się  
w inicjatywy społeczne i skła-
danie propozycji na wykorzy-
stanie tych środków. Głoso-
wania nad wnioskami do reali-
zacji odbędą się w pierwszym 
kwartale przyszłego roku.

latarnie 
na dołkach

Zakończyły się prace pro-
jektowe inwestycji budowy 
oświetlenia przebiegające-
go od ulicy Dolnej do ulicy 
Gliwickiej, tzw. dołki. Aktual-
nie trwa ogłaszanie przetargu 
na wybór wykonawcy. Plano-
wane jest jeszcze w tym roku 
podpisanie umowy oraz roz-
poczęcie prac. 

Listopad to miesiąc zadumy i reflek-
sji nad przemijaniem. Wspomina-
my nie tylko bliskich zmarłych, ale 

również osoby znane z życia publiczne-
go, które poprzez swoją działalność na 
rzecz innych powodowali, że świat wyda-

wał się bardziej przyjazny, a życie, mimo 
codziennych trudów, stawało się przyjem-
niejsze. 

Trudno przychodzi nam mówić o oso-
bach, które jeszcze wczoraj były wśród 
nas, z którymi razem pracowaliśmy, po-

dejmowaliśmy trudne decyzje, a nawet  
o takich, których znaliśmy tylko z mediów. 
Wielu z nich już nie ma, ale są rezulta-
ty ich pracy, a znaki dokonań i sukcesów 
jeszcze długo będą nam towarzyszyć.

Dzień Zaduszny w Orzeszu obchodzo-
ny był niezwykle podniośle, z należy-
tą powagą i celebracją. W kościele pw. 
Nawiedzenia NMP odbył się koncert za-
duszkowy zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Orzeska Inicjatywa we współ-
pracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury. 

Licznie przybyła widownia zachwyco-
na była występem zespołu Cantus Flo-
ridus, kwartetu smyczkowego Escape, 
Krzysztofa Kotońskiego, który grał na or-
ganach, oraz chóru Dzwon pod batu-
tą Natalii Łukaszewicz-Charabin. Łagod-
ne dźwięki Mozarta, Bacha, Albinoniego  
i Younga wypełniały świątynię, a obec-
nych wprowadzały w zadumę i napawały 
wzruszeniem.

W p a ź d z i e r n i k u  
w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej  

w Orzeszu odbyło się uro-
czyste wręczenie nagrody  
w I Ogólnopolskim Konkur-
sie Poetyckim „Orzesze wy-
daje poetów”. Konkurs zo-
stał zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Teatralne Dom  
z Jaśkowic a współfinansowa-
ny przez Miasto Orzesze, zaś 
jego celem było wydanie mło-
demu twórcy jego debiutanc-
kiej książki poetyckiej. Jego 
laureatka - Kamila Łyłko-Ko-

sińska - po odbiór swojej de-
biutanckiej książki „From 17” 
przyjechała aż z Elbląga. 

Podczas spotkania mło-
da poetka opowiedziała nie 
tylko o swojej twórczości li-

terackiej, ale także o dzia-
łalności artystycznej w El-
blągu, gdzie jako wicepre-
zes Stowarzyszenia Alterna-
tywni współorganizuje, m.in. 
Festiwal Literatury „Wielo-
rzecze”. Burmistrz Mirosław 
Blaski szczerze pogratulo-
wał zwyciężczyni i życzył jej 
dalszych sukcesów na polu 
literackim.

Książkę bezpłatnie moż-
na otrzymać w Urzędzie Mia-
sta Orzesza oraz w Stowarzy-
szeniu Teatralnym Dom z Jaś-
kowic.

3 listopada w szkole  
w Mościskach odbył 
się wyjątkowy koncert 
dedykowany zmagają-

cemu się z nowotworem orze-
szaninowi - panu Michałowi 
Moroniowi. Sala gimnastycz-
na szkoły pękała w szwach. 
Nie mogło zabraknąć władz 
miasta: burmistrza Mirosła-
wa Blaskiego, który objął wy-
darzenie patronatem, jego za-
stępcy Sylwii Krawczyk, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej 
Jana Macha. Obecnych było 
wielu radnych oraz dyrektorki 
i nauczyciele orzeskich szkół  
i przedszkoli. I oczywiście 
licznie przybyli całymi rodzi-
nami mieszkańcy, którzy swą 
obecnością pokazali swoją 

solidarność z mieszkańcem, 
który znalazł się w potrzebie.

W październiku 2014 roku 
u pana Michała rozpozna-
no nowotwór złośliwy tkanek 
miękkich - tłuszczakomięsa-
ka. Jeszcze w tym samym roku 
odbyła się operacja usunię-
cia guza o wadze 8 kilogra-
mów. Rok później okazało się, 
że guz rośnie ponownie w tym 
samym miejscu, tj. w jamie 
brzusznej. 

Obecnie szansą na walkę  
z rakiem jest metoda opar-
ta na onkotermii, ozonoterapii 
i witaminoterapii. W sierpniu 
rozpoczęło się leczenie, jed-
nakże nie jest ono objęte re-
fundacją przez NFZ. Kosztów 
w wys. ok 20 tys. złotych mie-

sięcznie rodzina nie jest w sta-
nie sama pokrywać, dlatego 
pan Michał został podopiecz-
nym Fundacji Stonoga z Miko-
łowa, która zbiera środki na 
jego leczenie. 

Społeczność Mościsk rów-
nież mocno angażuje się w po-
moc, organizując zbiórki i ak-
cje charytatywne. Jedną z ta-
kich akcji był czwartkowy kon-
cert. Publiczność była zachwy-
cona występami Grzegorza 
Poloczka, Koli&Juli oraz Bartka 
Kuźniarza, którzy jak zawsze 

zadbali o fantastyczne widowi-
sko i wspaniałą atmosferę, za 
co należą się im ogromne po-
dziękowania. Uczestnicy kon-
certu mogli przyłączyć się do 
akcji również poprzez zakup 
oryginalnych przedmiotów na 
kiermaszu rękodzieła przygo-
towanym przez szkołę. Wszyst-
kie zebrane podczas koncertu 
pieniądze, a była to niebaga-
telna kwota 14 474,39 zł, zosta-
ły przekazane na konto pana 
Michała.

Organizatorem koncer-
tu była Szkoła Podstawowa 
nr 8 z dyrektor Beatą Kałwak 
na czele, a zbiórkę pienię-
dzy przeprowadziła Stonoga. 
Przed nami kolejny koncert, 
tym razem w Miejskim Domu 
Kultury w Łaziskach Górnych, 
który odbędzie się już 18 listo-
pada o godz. 18.00.

Każdy, kto może, proszo-
ny jest o wsparcie. Pieniądze 
można wpłacać na konto funda-
cji Stonoga, ul. Pszczyńska 25,  
43-190 Mikołów.

Dzieje się w Orzeszu

Orzesze wydało poetę

Dni zadumy

fot. Weronika Krzemińska

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

Solidarni w chorobie

fot. SP8
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Laureat IV Konkursu fotograficznego pn. „Gmina Wyry w obiektywie” Sebastian Kos, Kościół NSPJ w Wyrach

10 grudnia Dom Kultu-
ry w Gostyni zaprasza 
na Jarmark Adwentowy.  

W świątecznej atmosferze plano-
wane są: warsztaty rodzinne, np. 
pieczenie ciasteczek, wykonywa-
nie różnych ozdób świątecznych, 
spotkanie z Mikołajem, wernisaż 

malarstwa miniaturowego Ewy Pro-
chaczek, spektakl teatralny dla do-
rosłych: „Opowieść Wigilijna”. Nie 
zabraknie stoisk handlowych i ma-
łej gastronomi. Dom Kultury za-
prasza od godz. 15.00. Szczegó-
ły wkrótce na plakatach i stronie: 
www.dkgostyn.pl.

W ostatni weekend paź-
dziernika w Żywcu odbył 
się kolejny Puchar Euro-

py juniorów i seniorów federacji IKB. 
Adepci dalekowschodnich sztuk wal-
ki rywalizowali w konkurencjach: 
kata, kata z bronią, kata zwierzopo-
dobne, synchron kata oraz walki ju- 
jitsu i semi contact. 

W Pucharze startowało 33 zawod-
ników z wyrskiej Szkoły „Wojownik”, 
którzy zdobyli 53 medale: 18 zło-
tych, 23 srebrne i 12 brązowych oraz 
10 pucharów dla najlepszych tech-
ników zawodów. Trofea dla Wojow-
ników wywalczyli: Zuzanna Mamok, 
Martyna Lisowicz, Artur Snela, Szy-
mon Lisowicz, Matylda Solorz, Pa-
tryk Szałowski, Jędrzej Wyczałkow-
ski, Emilia Metrycka, Maksymilian 
Pepke, Martyna Pliszek, Maksym 

Malinowski, Kinga Haśko, Piotr Cho-
rawski, Rafał Ryguła, Jakub Jarczyk, 
Kacper Karbowy, Wiktor Trąbka, Bła-
żej Danielczyk, Mikołaj Danielczyk, 
Maja Kowalczyk, Kamil Ulman, Bła-

żej Ulman, Patrycja Ulman, Mar-
ta Swadźba, Gabriel Gwóźdź, Anna 
Waszyńska, Alina Waszyńska, Kac-
per Dędek, Oskar Paszek, Kacper 
Kielesz, Bartosz Iluk. Tapi

Jarmark w Gostyni

Worek medali „Wojowników”

Trwa akcja bezpłatnych badań  
w kierunku wykrycia zakażeń wi-
rusem HCV, sprawcy wirusowe-

go zapalenie wątroby typu C, popular-
nie zwanego żółtaczką typu C albo żół-
taczką wszczepienną. Przyjdź do jedne-
go z siedmiu punktów w naszym powie-
cie i poddaj się szybkiemu badaniu krwi 
z opuszka palca. Wynik znany jest już 
po 20 minutach. W akcji do wykorzysta-
nia jest 6 000 testów anty-HCV, które po-
zwalają stwierdzić, czy dana osoba mia-
ła kontakt z wirusem HCV. W akcji bio-
rą też udział przychodnie zdrowia w Wy-
rach i Gostyni.

co jeśli jesteś 
zakażony?

W przypadku pozytywnego wyniku 
anty-HCV, kolejnym krokiem jest bada-
nie HCV RNA, mówiące o obecności wi-
rusa HCV we krwi, które w tej akcji rów-
nież jest nieodpłatne. Nie wszystkie po-
zytywne wyniki testu przesiewowego 
oznaczają aktywne zakażenie HCV. Ist-
nieje 20-30 % prawdopodobieństwo, że 
wynik HCV RNA może być dla osoby ba-
danej korzystny. W przypadku, potwier-
dzenia aktywnego zakażenia, organiza-
tor akcji - Fundacja Gwiazda Nadziei, 
poinformuje o możliwości dalszego dia-
gnozowania i leczenia oraz zaproponuje 
bezpłatną pomoc psychologiczną.

co to za akcja?

Akcja rozpoczęła się 27.10.2016r. i po-
trwa do 31.12.2016r. lub do wyczerpania 
testów. Pod patronatem: Śląskiego Pań-
stwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego, Starosty Powiatu Mikołow-
skiego, Burmistrza Łazisk Górnych, Mi-
kołowa i Wójta Gminy Wyry.

Akcja realizowana jest w ramach kam-
panii: „Nie daj się zaskoczyć”, której am-

basadorami są znani polscy aktorzy: Ga-
briela Muskała, Joanna Osyda, Artur Bar-
ciś, Piotr Fronczewski, Krzysztof Tyniec. 
Organizatorem jest katowicka Fundacja 
Gwiazda Nadziei, działającą na rzecz 
pomocy osobom z chorobami wątroby.

gdzie możesz się zarazić 
Wirusem hcV?

Wirusowe zapalenie wątroby zabi-
ja na świecie 1,4 mln osób rocznie, czy-
li więcej niż AIDS. Ponad 90% osób za-
każonych wirusem HCV nie zdaje sobie  
z tego sprawy. Według badań aż 81% 
Polaków znalazło się w sytuacji, w któ-
rej mogło dojść do zakażenia wirusem 
HCV. Taka sytuacja może mieć miejsce 
u kosmetyczki, fryzjera, podczas wyko-
nywania drobnych zabiegów medycz-
nych, tatuażu, przekłuwania uszu, przyj-
mowania narkotyków dożylnie. Wiru-
sem można było się również zakazić  
w przypadku zabiegów przetaczania 
krwi przed 1992 rokiem, gdyż do tego 
czasu krew nie była badana pod kątem 
wirusa HCV, którego istnienie odkryto 
dopiero w 1989r. Pierwszymi objawami 
choroby są nudności, osłabienie, uczu-
cie zmęczenia, dolegliwości układu po-
karmowego i osłabiony apetyt. W za-
awansowanym stadium dochodzi do za-
burzeń orientacji, powiększenia obwo-
du brzucha, obrzęku podudzi i żółtaczki.

Sprawdź, czy 
jesteś zakażony!

Z przyjemnością infor-
mujemy, iż IV konkurs 
fotograficzny „Gmina 
Wyry w obiektywie” 

został rozstrzygnięty. Zwy-
cięzcą został Sebastian Kos  
i jego zdjęcie pt. „Kościół 
NSPJ w Wyrach”. Wyróżnio-
no także Grażynę Błasiok za 
zdjęcie pt. „Ulica Tyska” oraz 
Wojciecha Domagałę za zdję-
cie pt. „Ulica Ładna”. Ser-
decznie gratulujemy!

Do konkursu przystąpiło  
7 osób, które złożyły łącznie 
32 fotografie. Wszystkie prace 
konkursowe spełniły wymaga-
nia formalne tj. wpłynęły w wy-
znaczonym terminie, zostały 
opisane na formularzu zgłosze-
niowym oraz posiadały wyma-
gane parametry. Po zapozna-
niu się z pracami konkursowy-
mi, Komisja postanowiła przy-
znać tytuł Laureata IV Konkur-
su fotograficznego pn. „Gmina 
Wyry w obiektywie” oraz 2 wy-
różnienia. Organizatorem Kon-
kursu był Urząd Gminy Wyry. 

iV konkurs fotograficzny „Gmina Wyry 
w obiektywie” rozstrzygnięty!

Zwyciężył kościół

Wyróżnienie Wojciech Domagała zdjęcie pt. ulica Ładna

Wyróżnienie Grażyna Błasiok zdjęcie pt. ulica Tyska.
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Tajemnicą poliszynela jest, że 
mikołowscy radni nie są za-
dowoleni z zainteresowania 
mieszkańców ich pracą. Co 

prawda na sesje można przychodzić, 
ale zabierać głos - już niekoniecznie, 
czego próbkę mieliśmy na wrześnio-
wej sesji w wykonaniu przewodniczą-
cego Rupika. Pan przewodniczący nie-
chętnie odpowiada na maile z trudny-
mi pytaniami, w czym zresztą nie jest 
odosobniony - radna z mojego okrę-
gu ma podobne podejście do ustawo-
wego obowiązku „utrzymywania sta-
łej więzi z mieszkańcami i ich organi-
zacjami”. W Mikołowie zdarza się, że 
radni wykazują się nieznajomością sta-
tutu miasta. „Przy obecnym statucie nie 
da się utworzyć dzielnicy Reta” - wypa-
lił swego czasu jeden z nich. To oczy-
wiście nieprawda. W Mikołowie zda-
rza się, że radni sami działają wbrew 
statutowi miasta, jak chociażby pod-
czas hurtowego przyjmowania proto-
kołów na jednej z komisji. W Mikoło-
wie zdarza się wreszcie, że mieszkań-
cy są bezprawnie wypraszani z posie-
dzeń komisji… przez radnego, a jakże. 
O braku zgody Rady na wniosek rad-
nego Sylwestra Czarnoty, aby wszyst-
kie komisje nagrywać jak kiedyś, po-
siadanym przez Urząd dyktafonem 
„Nasza Gazeta” już pisała i może na 
razie wystarczy. Jak mawiał klasyk są 

„plusy dodatnie i plusy ujemne”. Dziś 
o tych dodatnich. Na październikowej 
sesji grupa radnych, którą bez waha-
nia można nazwać „opozycyjną” zgło-
siła interpelację w sprawie powołania 
nowej dzielnicy w Mikołowie - dziel-
nicy Reta. W interpelacji czytamy, iż 
szczególne położenie tej części mia-
sta, odciętej od centrum drogą szyb-
kiego ruchu uzasadnia utworzenie no-
wej struktury społeczno-terytorialnej. 
Potrzeba utworzenia nowej dzielnicy 
podyktowana jest również oczekiwa-
niami mieszkańców, a przeprowadzo-
ne konsultacje społeczne wykazały, że 
mieszkańcy widzą potrzebę powołania 
dzielnicy Reta…

Chapeau bas! dla radnych z klu-
bu „Wspólnie dla dobra mieszkań-
ców”. Tym bardziej, że w jego skład nie 
wchodzi radna z Rety. Na szczęście są 
radni, którzy wiedzą, że reprezentują 
mieszkańców całego miasta, a nie tylko 
swojego okręgu. Czy przewodniczą-
cy Rupik wyciągnie z zamrażalki wyni-
ki ubiegłorocznych konsultacji i sprawa 
wreszcie ruszy? Wbrew temu co prze-
wodniczący opowiada na sesji kole-
żankom i kolegom radnym - Rada po-
zostaje w bezczynności, letarg trwa już 
rok… Wybory za dwa.

ARtuR WnuK,
prezes Stowarzyszenia Reta

- Pana klub złożył 
interpelację w spra-
wie utworzenia dziel-
nicy reta. jako miesz-
kaniec rety podzię-
kuję, ale zapytam też 
- dlaczego Państwo to 
zrobiliście?

- Takie są oczekiwania 
mieszkańców. Potwierdzi-
ły to 724 podpisy pod wnioskiem o prze-
prowadzenie konsultacji. Większość bio-
rących udział w konsultacjach wskaza-
ła potrzebę powołania dzielnicy, zresz-
tą szczególne położenie tej części mia-
sta, oddzielenie od centrum drogą szyb-
kiego ruchu, jak i zwarta społeczność 
tego rejonu miasta uzasadniają utworze-
nie nowej jednostki pomocniczej. Nasz 
klub uważa, że jednostka pomocnicza, 
jaką jest dzielnica integruje i aktywizuje 
wspólnotę lokalną, a przede wszystkim 
służy mieszkańcom.

- jest Pan za nagrywaniem ko-
misji, w których jako radny Pan 
uczestniczy. złożył Pan wniosek 
o nagrywanie posiedzeń…

- Tak. Na komisjach omawia się spra-
wy dotyczące naszego miasta. Moim zda-
niem nagrania są pomocne przy sporzą-
dzaniu protokołu, w razie wątpliwości wy-
powiedzi można odsłuchać, sprawdzić,  
w jakim kontekście dana osoba się wypo-
wiadała. Nagranie pozwala również unik-
nąć przekręcania niektórych wypowiedzi, 

czego niejednokrotnie by-
liśmy świadkami w prze-
szłości. 

- jak Pan skomen-
tuje fakt, że michał 
rupik (przewodni-
czący rady miasta) 
na tej samej sesji wy-
tyka przewodniczą-

cemu dzielnicy kamionka, że 
„nie widuje go na komisjach”, 
a kilka minut później odmawia 
głosu mieszkańcowi mikołowa? 

- Uważam, że nie powinno się zamy-
kać ust mieszkańcom albo ograniczać 
możliwości wypowiedzi do środków, ja-
kimi są portale społecznościowe. Prze-
wodniczący rady ma prawo udzielić gło-
su albo nie udzielić głosu i w tym miejscu 
to prawo należy uszanować, ale w takim 
razie, gdzie tu demokracja? A co do pana 
Kamińskiego - myślę że wszyscy prze-
wodniczący jednostek pomocniczych 
żywo interesują się sprawami dotyczący-
mi rejonów, które reprezentują, nawet bez 
uczestnictwa w posiedzeniach komisji.

- czy w dalszym ciągu w urzę-
dzie miasta odbywają się „poza-
sesyjne” spotkania burmistrza 
mikołowa z radnymi, na które 
mieszkańcy nie mają wstępu?

- O to należy zapytać Pana Burmistrza.

- dziękuję za rozmowę.

Ludziom nie wolno zamykać ust
Z radnym krzysztofem rogalskim, 

rozmawia Artur Wnuk

Reta integruje się i walczy o „niepodległość”.

Rada nierada, coś 
zrobić będzie musiała…



Samochody marki Mercedes to na-
sza pasja. Zajmujemy się nimi od 
ponad dwóch dekad - specjali-

zując się zarówno w serwisowaniu, jak  
i dystrybucji części zamiennych. Je-
śli szukasz prawdziwych fachowców: 
uczciwych, kompetentnych i zaangażo-
wanych - jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Firma została założona przez Wiolet-
tę i Dariusza Rzymskich. Działamy nie-
przerwanie od 1994 roku. W ciągu po-
nad 20 lat obecności na rynku staliśmy 
się liderem branży i zaufało nam tysiące 
Klientów. Jeśli jesteś posiadaczem auta 
marki Mercedes bądź SMART - dołącz 
do ich grona. U nas czekają na Ciebie 
produkty oraz usługi najwyższej jakości. 

Samochody nowe i używane, spro-
wadzane głównie pod indywidualne 
zamówienie klienta.

dobierzemy 
części zamienne 

do tWojego 
mercedesa

Bez względu na to, jakie części za-
mienne są Ci potrzebne i jaki model 
auta marki Mercedes bądź SMART 
posiadasz - my dostarczymy Ci naj-
lepszych części zamiennych. Ofe-
rujemy zarówno części oryginal-
ne, jak i zamienniki wysokiej jakości  
- z dostawą pod wskazany adres na 
terenie całego kraju. A to nie wszyst-
ko, czego możesz oczekiwać. Merc 
- Lux to przede wszystkim fachowa 
obsługa. Jeśli nie wiesz, jakich czę-
ści potrzebujesz bądź który typ wy-
brać, po prostu skontaktuj się z nami, 
a udzielimy Ci eksperckiej pomocy. 
Zapraszamy do sklepu stacjonarne-
go oferującego szeroki asortyment 
produktów przeznaczonych do sa-
mochodów dostawczych, osobo-
wych oraz ciężarowych. Zajmujemy 

się także sprzedażą wysyłkową na 
terenie naszego kraju.

noWoczesny  
i fachoWy serWis

Rozumiemy, że „nowocześnie” zna-
czy „kompleksowo”. Dlatego poza boga-
tą gamą części zamiennych (także tych 
sprowadzanych na specjalne zamówie-
nie), zapewnimy Ci kompleksowy ser-
wis. Kup części w sklepie Merc - Lux  
i odwiedź nasz profesjonalny warsztat.

Naszą dodatkową działalnością jest 
oferta holowania samochodów 7 dni  
w tygodniu oraz 24h na dobę. Warto za-
pisać nasz numer w telefonie.

Wieloletnie doświadczenie sprawia, 
że znamy Mercedesy lepiej niż własną 
kieszeń - poradzimy sobie nawet z naj-
poważniejszą usterką.

Jeśli szukasz części i usług serwiso-
wych dla swojego Mercedesa, postaw 
na najlepszych. Odwiedź naszą siedzi-
bę już dzisiaj!

ul. Zwycięstwa 62
43-178 Ornontowice

www.Merc-Lux.com
kontakt@merc-lux.com

ul. Zwycięstwa 62
43-178 Ornontowice

www.Merc-Lux.com
kontakt@merc-lux.com

merc - lux to jakość usług na miarę XXi wieku

Twój ekspert od Mercedesa
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Ornontowice od dawna nie gościły na na-
szych łamach. Nadrabiamy te zaległo-
ści i to w zwiększonej dawce. Ornontowi-
ce borykają się z największym problemem 

finansowym od lat. Konieczność oddania Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej pieniędzy z tytułu ściągnię-
tego wcześniej podatku, postawiła przed gminą 
nie lada wyzwanie. Ornontowice muszą zacisnąć 
pasa, ale dają radę. W budżecie zaplanowano środ-
ki, m.in. na przebudowę ul. Zamkowej, między ko-
palnią Budryk a granicą z Czerwionką-Leszczyna-
mi. Źródłem problemów jest dla Ornontowic kopal-
nia, ale z drugiej strony to jedyna szansa, aby wyjść 
z przejściowych tarapatów. Polskie górnictwo prze-
żywa kryzys, ale Jastrzębska Spółka Węglowa, jako 
jedyna przyjęła plan naprawczy, który spotkał się 
z pozytywnym przyjęciem środowisk finansowych. 
Jednym z filarów JSW jest kopalnia Budryk, najwięk-
szy lokalny pracodawca i płatnik do budżetu gminy. 
Gdyby osoby postronne zapytać, z czym kojarzą im 
się Ornontowice, zapewne padłaby odpowiedź, że  
z kopą i „Budrykiem”. To nie są złe marki promocyj-
ne, choć warto postawić - i gmina to robi - także na 
inne znaki firmowe. 

Zdjęcia: www.ornontowice.pl

ORNONTOWICE

DODATEK SPECJALNY
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W ramach przypomnienia 
warto nadmienić, że do  
31 stycznia 1977r. sołec-

two Ornontowice, Bujaków i Dębień-
sko tworzyły Gminę Ornontowice. Od 
1 lutego 1977r. Ornontowice jako gmi-
na przestały istnieć i zostały wcielone 
do nowo powstałej Gminy Gierałtowi-
ce. Odtąd swoiste „odrodzenie” stało 
się celem dla wielu mieszkańców Or-
nontowic. Zmiany społeczno-politycz-
ne w roku 1990, a więc narodziny samo-

rządów terytorialnych spowodowały, że 
mieszkańcy Ornontowic zaczęli czynić 
starania o odzyskanie samodzielności. 
W dniu 22 grudnia 1990r. odrębność ad-
ministracyjną Ornontowic usankcjono-
wało Rozporządzenie Rady Ministrów, 
które weszło w życie 2 kwietnia 1991r. 
Od tej chwili Ornontowice odzyskały 
samodzielność i odrębność.

25-lecie reaktywowanej Gminy to 
czas, kiedy w sposób bardzo dyna-
miczny następował rozwój Ornonto-

wic. Obraz, postrzeganie, ale przede 
wszystkim jakość życia w Ornontowi-
cach zmieniły się diametralnie. Ornon-
towice sprzed 1991 roku i Ornontowice 
dziś to dwie różne miejscowości. 

edukacja, kultura, sport, 
zdrowie - w każdej z tych 
dziedzin nastąpił znaczny 
progres. 

Włodarze Gminy stawiają akcent na 
to, aby wszystkie działania orientować 
na mieszkańca, na zaspokojenie jego 
potrzeb w zakresie infrastruktury tech-
nicznej i ochrony środowiska, ale także 
na stworzenie warunków sprzyjających 
rekreacji, ochronie zdrowia, wysokiego 
standardu i komfortu oświaty, poczu-
cia bezpieczeństwa i możliwości reali-
zacji swoich pasji. Stała poprawa sytu-
acji bytowej mieszkańców poprzez roz-
wijanie wielokierunkowych form aktyw-
ności społecznej, gospodarczej i kultu-
rowej stanowi jeden z priorytetów reali-
zowanych zmian. 

Pasmo pozytywnych przemian w kra-
jobrazie Ornontowic ilustrują setki zre-
alizowanych inwestycji, a także decyzji 
strategicznych, będących osią, wokół 
której oscylują długofalowe i wymierne 
korzyści dla pojedynczego mieszkańca 
i gminy jako wspólnoty. 

Lokomotywą rozwoju są zawsze na 
pierwszym miejscu zasoby finansowe 
pochodzące z dochodów własnych. 
Tym niemniej, władze gminy niestru-
dzenie pozyskują wszelkie możliwe do-
finansowania z zewnątrz. W minionej 
2,5 dekadzie Gmina Ornontowice pręż-
nie aplikowała o pozyskanie dofinan-
sowania zewnętrznego do realizowa-
nych inwestycji. Profity te na przestrze-
ni minionego ćwierćwiecza sięgają kil-
kudziesięciu milionów złotych, z czego 
tylko w ostatnich 5 latach kwota ta się-
ga 20 mln zł czystych dotacji.

Oprócz pozytywnego społecznego 
odbioru, jak i zwielokrotnionego ma-

jątku wła-
snego gmi-
ny, przejawem dba-
łości o właściwą prezentację  
Ornontowic są także działania promo-
cyjne oparte o zrealizowany kapitał in-
westycyjny. Dowodem na to są licz-
ne laury i uznanie dla działań Gminy  
w szeregu plebiscytach i rankingach. 

sztandarowym zadaniem, 
które stało się ikoną rozpo-
znawalności ornontowic była 
rewitalizacja zabytkowego 
Parku gminnego - dedykowa-
na w sposób bezpośredni jubi-
leuszowi 25-lecia odrębności 
administracyjnej gminy. Wszyst-
kich, którzy dotąd nie mieli okazji od-
wiedzić ornontowickiego parku, jak  
i sąsiadującej z nim Świątyni Dumania 
- Parku Archanioła, serdecznie zapra-
szamy!

28 września 2016r. 
zorganizowane zostało 
spotkanie, kończące 
obchody jubileuszu.

W ramach 
uroczystości odpra-

wiona została Msza św. w or-
nontowickim Kościele pw. św. Michała 
Archanioła, w trakcie której poświęco-
ny został nowy sztandar Gminy. Oficjal-
na część odbyła się w sali ARTerii Cen-
trum Kultury i Promocji.

Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się między innymi przedstawiciele oko-
licznych samorządów oraz lokalnych 
organizacji społecznych, dyrektorzy  
i kierownicy gminnych jednostek orga-
nizacyjnych, a także osoby reprezentu-
jące różne firmy i instytucje funkcjonu-
jące na terenie Ornontowic.

W trakcie spotkania nastąpiło uro-
czyste przekazanie nowego sztan-
daru gminy, wyświetlono prezenta-
cję multimedialną, podsumowującą 
minione 25 lat. Był czas na wzajem-
ne życzenia, podziękowania i gratu-
lacje. Część artystyczną spotkania 
wypełnił występ Mateusza Wiśniew-
skiego (wokal) i Tomasza Kozieł 
(akompaniament).

W duchu odrodzenia samodzielności terytorialnej,
którą odzyskaliśmy w dobie przemian ustrojowych,

Gmina Ornontowice świętuje swoje 25-lecie.

Dumni z wielu osiągnięć tego okresu,
Wszystkim, którzy się do nich przyczynili

składamy wyrazy wdzięczności i podziękowania.
Kazimierz adamczyK

Wójt Gminy 
Ornontowice

Tadeusz zienTeK
Przewodniczący Rady Gminy

Ornontowice

Rok 2016 jest dla Gminy Ornontowice rokiem 
jubileuszowym, w którym to gmina świętuje 
25-lecie samodzielności administracyjnej.

GMINY 
ORNONTOWICE25 

lat

Park to prawdziwa wizytówka gminy.

Na uroczystość przybyli samorządowcy z powiatu oraz gmin.

Od lewej: Wójt Gminy Kazimierz Adamczyk, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Zientek, poczet sztandarowy. 



Jednym z warunków po-
wodzenia planu napraw-
czego było porozumienie  

w sprawie wykupu obliga-
cji wyemitowanych przez 
JSW. Ich łączna wartość wy-
nosi około 1,3 mld zł. Pod ko-
niec sierpnia w Ministerstwie 
Energii podpisano porozu-
mienie pomiędzy zarządem 
JSW a obligatariuszami: PKO 
BP, BGK, PZU oraz PZU na Ży-
cie. Uzgodniono nowe warun-
ki wykupu obligacji. Obniżono 
pierwotnie uzgodnione kwo-

ty i wydłużono okresu spłaty 
o pięć lat, czyli do 2025 roku. 
Zarząd JSW uzgodnił z obliga-
tariuszami także działania re-
strukturyzacyjne, które pozwo-
lą Spółce poprawić wynik fi-
nansowy i osiągnąć długofa-
lową rentowność. Plan zakła-
da oszczędności w wysokości 
1,6 mld złotych w latach 2016-
2025. Ponad 400 mln zł spółka 
zaoszczędzi w rok po przenie-
sieniu Ruchu Jas-Mos i kopalni 
Krupiński do Spółki Restruktu-
ryzacji Kopalń. Nie było inne-

go wyjścia. W ciągu ostatnich 
dziesięciu lat kopalnia Krupiń-
ski tylko raz znalazła się na fi-
nansowym, niewielkim „plu-
sie”. W sumie, JSW dopłaci-
ła do niej w tym czasie po-
nad 900 mln zł. Aby utrzymać  
KWK „Krupiński”, spółka musia-
łaby wyłożyć 400 milionów zło-
tych przy niepewnych efektach, 
na które trzeba byłoby cze-
kać nawet sześć lat. Na tym nie 
kończą się plany restrukturyza-

cyjne JSW. Obejmują one także 
sprzedaż Spółki Energetycznej 
Jastrzębie, Wałbrzyskich Zakła-
dów Koksowniczych Victoria, 
a także ograniczenie zatrud-
nienia z ponad 23 do nieco po-
nad 20 tysięcy ludzi. Plan zakła-
da również pozyskanie pienię-
dzy na nowe inwestycje, dzię-
ki nim firma zwiększy produk-
cję węgla koksowego. Kluczo-
we inwestycje pochłoną około 
900 mln zł.  (fil)
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Ogrodnictwo 
Szczepańscy

Ornontowice ul. Orzeska 95
Tel: +48 32 235 46 64, GSM: +48 694 410 630

pn.- pt. 8.00-17.00 w soboty 8.00-12.00

Oferujemy:
nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, 

nasiona, materiał siewny, 
pasze, narzędzia ogrodnicze

Apteka NOVA
Ornontowice ul. Klasztorna 3, tel. 32 336 13 13
godz. otwarcia: pn.-pt. 7:30-18:30, sobota 8:30-13:00

Od 25 Lat !

Współpraca ornontowic z ko-
palnią budryk, należącą do 
jastrzębskiej spółki Węglo-

wej, przeżywa lepsze i gorsze chwile. 
mieszkańcy i samorządowcy czasami 
narzekają, ale doskonale wiedzą, że 
bez największego pracodawcy i płatni-
ka do budżetu, los gminy byłby niepew-
ny. dla przykładu, protestuje suszec, 
ponieważ jsW pozbywa się tamtejszej 
kopalni krupiński. ornontowice nie 
mają takich zmartwień. budryk należy 
do okrętów flagowych węglowej spółki.

Ornontowicką kopalnię czekają do-
bre czasy. Już za niespełna dwa lata sta-

nie się producentem najlepszego węgla 
koksowego typu 35.1. Po zakończeniu 
pogłębiania szybu VI do poziomu 1290 
metrów, przyszedł czas na drugi etap 
tej inwestycji. Jej celem jest uruchomie-
nie eksploatacji z dwóch kolejnych po-
kładów. Trudno o lepszy moment. Na 
światowych giełdach, na węgiel kok-
sowy panuje niespotykany od lat popyt.  
W listopadzie ubiegłego roku ceny tego 
surowca osiągnęły historyczne dno. 
Część analityków przekonywała, że go-
rzej już być nie może i mieli rację. Wę-
giel koksujący wyszedł z dołka i to w ja-
kim stylu! W porównaniu z rokiem ubie-
głym ceny potroiły się. Skąd wziął się ten 

trend? Jak większość ważnych wydarzeń 
w światowej gospodarce, także ruchy ce-
nowe węgla mają swój początek w Chi-
nach. Władze w Pekinie rozwijają gospo-
darkę, podnosząc jednocześnie standar-
dy społeczne. Mimo że restrukturyzacja 
chińskiego przemysłu idzie pełną parą, 
ograniczono czas pracy tamtejszych ko-
palń z 330 do 276 dni. Postanowiono też 
zlikwidować najbardziej niebezpieczne 
i niewydajne zakłady górnicze. Eksperci 
przewidują, że popyt na węgiel może się 
jeszcze utrzymać przez kilka lat, a jeże-
li spadnie, to na pewno nie do poziomu  
z ubiegłego roku. To dobra informacja 
dla kopalni Budryk i Ornontowic.  (fil)

Na warszawskiej 
giełdzie ro-
sną notowa-

nia Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej. Jeszcze z początkiem 
czerwca za jedną akcję trze-
ba było zapłacić nieco ponad 
12 zł. Z początkiem listopada 
jej cena wynosiła aż 71 zł. Ro-
snący trend można tłumaczyć 
drożejącym węglem kokso-
wym. Ceny tego surowca są 
obecnie najwyższe od 2013 
roku. Nawet dobra koniunk-
tura sztandarowego produk-
tu JSW nie tłumaczy jednak tak 
dużego i dynamicznego wzro-
stu cen akcji. 

- Na parkiet wraca senty-
ment do naszego przemysłu 
węglowego. Inwestorzy co-
raz bardziej optymistycznie 
spoglądają na ten sektor. Do 
wzrostu notowań JSW przy-
czyniły się dobre informa-
cje, które napływały w ciągu 
ostatnich tygodni ze spółki. 
Optymalizacja aktywów, re-
strukturyzacja majątku - na 
takie działania wszyscy cze-
kali. W zasadzie z JSW nie na-
płynęła żadna negatywna in-
formacja - przyznaje Bartosz 
Kulesza, analityk z Centralne-
go Domu Maklerskiego Banku 
Pekao SA w Warszawie.

Rosną notowania JSW

rośnie wiara w plan 
naprawczy dla jastrzębskiej 
spółki Węglowej. 

Akcje w górę!
Program restrukturyzacji jastrzębskiej spółki 
Węglowej obejmuje lata 2016-2025. Plan zakłada, 
że za dwa lata jsW odbuduje rentowność.

Trudny, ale realny plan

Budryk rośnie w siłę

JSW za 300 mln zł pogłębiła szyb Bzie. To największa od 20 lat tego 
typu inwestycja w śląskim górnictwie.



Symbolem Ornontowic 
stał się wyjątkowy de-
ser, wpisany cztery 

lata temu na Listę Produktów 
Tradycyjnych Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Prze-
pis na kopę jest udostępnio-
ny publicznie, ale niewie-
lu cukierni-
ków chce sta-
nąć w szran-
ki z pania-
mi z Koła Go-
spodyń Wiej-
skich, któ-
re wykonanie 
tego specja-
łu opanowa-
ły do perfek-
cji. Nazwę za-
wdzięcza cha-
rakterystycz-
nemu kształto-
wi i sposobo-
wi wykonania 
- bazą są plac-
ki kokosowe, 
układane od 
największego 
do najmniejszego, przekła-
dane kremem i udekorowane 
bitą śmietaną.

Przepis obecnej kopy or-
nontowickiej ewaluował 
przez lata, a wymyśliły go 
ornontowickie gospody-
nie, które zaczerpnęły część 

przepisu z deserów serwo-
wanych w ornontowickim 
pałacu na początku minio-
nego wieku. Początkowo po-
dawano go głównie na we-
selach. Choć kopa to deser 
przyrządzany również w in-
nych śląskich miejscowo-

ściach, to ta ornontowicka 
jest unikatowa - w innych sto-
suje się inne składniki. Kopę 
ornontowicką można kupić  
w miejscowej cukierni.  
A przepis znaleźć, m.in. 
na stronie Centrum Kultury  
i Promocji ARTeria. (BL)
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OrnOntOwice, ul. ZamkOwa
tel. 32 336 12 47

www.cukierniacichOn.pl

CukierNiA
Cichoń
Oferujemy:
n ciasta w różnych rodzajach i smakach.
n torty zwykłe i okolicznościowe (np. weselne, komunijne, 

jubileuszowe, dziecięce).
n ciastka (drożdżowe. kruche i nie tylko).
n transport naszych produktów profesjonalnymi auto-chłodniami.

Ornontowice, ul. Zwycięstwa 7b 
(przy stadionie GKS Gwarek)

www.facebook.com/leonornontowice
godziny otwarcia: wt-nd 16-22

Oferujemy: 
# ponad 20 rodzajów kaw, szeroki wybór alkoholi 

i koktajli, pyszne jedzenie w niskiej cenie
# sport tv live 
# przyjmujemy zamówienia telefonicznie 

z odbiorem własnym nr 533330755

burGery 
właSnej 
roboty 

już Od 10Zł

piZZa 
prOStO 
Z pieca
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Wyjątkowy deser

Ostatnio w Ornontowicach odbył się 
Konkurs SUSHI. Na pomysł wpadły 
nauczycielki,Teresa Zdzieblik - Ku-

dła i Danuta Łączyńska. Produkty i nagrody 
sponsorował Adam Widenka, restaurator z Or-
nontowic. Wygrała Karolina Dworak z kl. IV. 
W konkursie SUSHI uczestniczyli uczniowie 
kształcący się w zawodzie kucharz oraz tech-
nik żywienia i usług gastronomicznych.

jedną z najlepszych wizytówek ornontowic jest tutejszy zespół 
szkół Ponadgimnazjalnych. Placówka ma się czym pochwalić  
i potrafi to doskonale wykorzystać w działaniach promocyjnych. 

Paulina Grzondziel i Michał Wencel, uczniowie klasy II 
Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastro-
nomicznych oraz Barbara Skurczak, 

nauczycielka przedmiotów gastrono-
micznych, wzięli udział w spotka-
niu inauguracyjnym projektu „Szef 
dla Młodych Talentów” zorgani-
zowanym przez Akademię Efek-
tywnej Przedsiębiorczości Ma-
kro Cash & Cary Polska w Warsza-
wie. Uczniowie mieli również okazję 
uczestniczyć w pokazie kulinarnym, które-
go tematem była dziczyzna przygotowywana nowymi techno-
logiami oraz poznać nowoczesne trendy kulinarne stosowane  
w gastronomii. Pokaz w formie interaktywnej zaprezentował szef 
kuchni Akademii Makro Paweł Serafin. 

Na jap      ńską nutę

Młode talenty
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Idziemy do 
Anatola!

tel, 32 23 55 136

Kwiaciarnia 
Florystyczna 
Ilona Dyrbusz

Godz. otwarcia: 
pn.-pt. 7:00- 17:00, 

sob. 7:00-13:00, nd. 10:00-13:00

{ oferujemy wiązanki 

na każdą okazję!
{ wykonujemy indywidualne

zamówienia!
{ dostarczamy bezpłatnie!

l Wykonywanie 
okularów 

l usługi optyczne 
l naprawy 

Realizacja 
recept NFZ. 

Zakład Optyczny Hanna Kurowska

Badanie okulistyczne - komputerowe w każdą środę - zapisy.

Nr. tel.: 
32 336 14 99

komunikacyjne � majątkowe � osobowe
rolne � firmowe � turystyczne

tel, 512-317-771
Godz. otwarcia: pn., śr., pt. 9:00-15:00, wt., czw.12:00-17:00

Ubezpieczenia

� art. szkolne i biurowe, 
� zabawki i gry edukacyjne,
� puzzle, klocki Lego, Playmobil,
� modele samolotów do sklejania, 
� samochody kolekcjonerskie

Księg arnia 
i sklep z zabawkami

tel. 32 235-51-74

kosmetyki | perfumy | farby do włosów
art. higieniczne | chemia

 art. łazienkowe | art. gospodarstwa domowego
drobny sprzęt AGD | garnki | noże

DROGERiA

oferujemy: 
§ firany gotowe i na wymiar, 
§ zasłony, karnisze, 
§ rolety, pościel, 
§ ręczniki, dekoracje, 
§ art. pasmanteryjne

Firany 
Firhanka

tel. 691-501-608

prowadzimy kursy prawa jazdy kat. „B”
nr. tel. 508366477 lub 605243141
Wykłady prowadzimy do godziny 20:00

Ośrodek Szkolenia 
Kierowców 

„Tramp”

Zapraszamy Joanna i Tomasz Kowol

Naprawa biżuterii złotej i srebrnej
Wyrób z powierzonego materiału wg. katalogu
Skup złota i srebra
W ofercie również obrączki, pierścionki, 
kolczyki, biżuteria

tel. 503-125-517

Złotnik i Jubiler

tel. 792-039-231

Obuwie damskie i męskie, 
kapcie, tOrebki, 

pOrtfele, piżamy, paski, 
parasOlki, kOszule, czapki

sklep 
Obuwniczy

Centrum Handlowe Anatol to miejsce 
szczególne w Ornontowicach. Usytu-
owane w centrum miasta - niedaleko od 
kopalni Budryk z dużym parkingiem to 

doskonałe miejsce na szybkie i łatwe zakupy. Na 
700 metrach kwadratowych jedenaście firm ofe-
ruje klientom szeroką gamę usług oraz produkty 
w wysokiej jakości i dobrych cenach. Znajdziemy 
tu kwiaciarnię, optyka, sklepy z odzieżą damską, 
męską czy dziecięcą, obuwniczy, z zabawkami,  
a także księgarnię. W Centrum możemy także sko-
rzystać z usług salonu fryzjerskiego, kosmetyczne-
go, solarium oraz złotnika i jubilera. Nie brakuje 
tu również sklepów z wyposażeniem wnętrz z fi-
ranami, tekstyliami, gospodarstwem domowym 
oraz chemią gospodarczą. Tu również znajduje się 
szkoła nauki jazdy oraz agencja ubezpieczeniowa. 
Bogata oferta Centrum to gwarancja udanych za-
kupów! 

ZAPRASZAmY - PRZYJDź I ZRób 
u NAS ZAKuPY! 

Salon Fryzjerski

Salon Kosmetyczny

Solarium

Sauna SPA
 

czynne: 
pn.- pt. 10:00-19:00 

sb. 9:00-14:00
tel. 698-878-013,

32793-96-53

 l szybkie i łatwe zakupy l bogata oferta l 
l doskonała lokalizacja l duży parking dla samochodów l

godziny 
otwarcia

pn.-pt. 900-1700

sobota 900-1300

swetry, spodnie,
bluzki, sukienki,

apaszki, bielizna, 
damska i męska, 

pończochy, 
skarpety, 

art. dla dzieci, 
ubranka, czapki,
kapcie, trampki, 

szlafroki i inne

SKlep
OdzieżOwy

Ornontowice 
ul. Zwycięstwa 2a



W prywatnych fir-
mach, gdzie 
szanuje się 
pieniądze, nie 

dochodzi do takich sytuacji.  
W sporach gospodarczych, je-
żeli nie ma szans na udowod-
nienie swoich racji w sądzie, 
od razu reguluje się rachunki, 
bo wejdzie komornik i zabie-
rze dwa razy więcej. Jeszcze 
bardziej powinno się prze-
strzegać tej zasady w finan-
sach publicznych. Niestety, 
część samorządowców uzna-
je, że pieniądze podatnika nie 
należą do nikogo i wolno nimi 
szastać do woli. 

takim Poletkiem 
eksPerymentalnym 
był mikołóW. 

Poprzedni burmistrz i jego 
zastępca procesowali się  
w przegranych sprawach wy-
najmując drogie, zewnętrz-
ne kancelarie adwokackie. 
Teraz płacą za to mieszkań-
cy. Boisko przy ul. Zawilców 
może uchodzić za sztandaro-
wy przykład tej zabójczej dla 
miasta strategii. Suma odsetek  
i kosztów procesowych wy-
niosła ponad 420 tys. zł. Moż-
na by za to wybudować jesz-
cze jednego Orlika. Zamie-
szanie zaczęło się w 2010 
roku. Spółka InterHall wy-
grała przetarg i wybudowa-
ła boisko. Koszt tej inwesty-
cji wyniósł 567,960 zł. Zgodnie  
z umową obiekt miał być go-
towy najpóźniej do 28 listopa-

da 2009 roku. Firma nie zmie-
ściła się w tym terminie. Orlik 
został oddany na wiosnę 2010 
roku. Władze Mikołowa, z ty-
tułu poślizgu, naliczyły wyko-
nawcy abstrakcyjnie wysoką  
karę umowną w wysokości 
514,549 zł. Firmie zapłacono za-
ledwie 53,410 zł, czyli mniej niż 
jedną dziesiątą kosztów inwe-
stycji. Jednym słowem, InterHall 
zafundował miastu boisko. 

Problem nie 
tkWił jednak W 
Wysokości kary, 
lecz W tym, że 
miasto nie miało 
racji.
 
Firma nigdy nie kwestiono-

wała, że spóźniła się z odda-
niem Orlika, lecz - jej zdaniem 
- winę za to ponosi miasto, 
które nie przygotowało placu 
budowy. 

Na terenie planowane-
go boiska rosły drzewa, nad 
murawą przebiegały linie 
wysokiego napięcia, odkry-
to także niezabezpieczony 
ciek wodny. W umowie nie 
było klauzuli, że wykonaw-
ca ma usunąć te przeszko-
dy. To powinien wcześniej 
zrobić inwestor, czyli mia-
sto. Próba polubownego za-
łatwienia sprawy zakończyła 
się fiaskiem. Burmistrz i jego 
zastępca byli pewni swych 
racji. W tej sytuacji spółka, 
chcąc odzyskać ponad pół 
miliona złotych, skierowała 
sprawę do sądu.

Pod koniec 
grudnia 2010r.  
Wydział 
gosPodarczy  
sądu okręgoWego 
W katoWicach 
uznał rację firmy 
i Wydał nakaz 
zaPłaty. 
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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

zadzwoń, aby dowiedzieć 
się więcej tel. 602 725 652 
do przedstawiciela regionalnego z Łazisk

Reklamuj się 
z portalem 

społecznościowym
FutureNet

MULTIMEDIALNY PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
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marek balcer i adam Putkowski nie dają o sobie zapomnieć. dwa lata temu 
przestali rządzić mikołowem, ale ich decyzje do dziś - jak czkawka - odbijają 
się miastu i mieszkańcom. sześć lat temu obaj panowie postanowili nie 
zapłacić firmie za budowę orlika przy ul. zawilców. rozpoczął się długi  
i skazany na porażkę proces sądowy. W ubiegłym miesiącu zapadł ostateczny 
wyrok. mikołów musi zapłacić ponad pół miliona złotych za budowę boiska  
i prawie drugie tyle z powodu naliczonych odsetek i kosztów procesowych.

567,9 tys. zł
koszt Orlika

53,4 tys. zł
zapłaciło miasto w 2010 roku

514,5 tys. zł
pozostało do zapłacenia

422,5 tys. zł
odsetki i koszty procesowe

Najdroższy Orlik świata



Miasto miało zapła-
cić 514,549 zł plus odsetki  
i koszty procesowe. W su-
mie niecałe 560 tys. zł. Gdy-
by ówczesne władze Miko-
łowa wykazały się odrobi-
ną rozsądku, uregulowały-
by dług. Ale samorządowe 
pieniądze wydaje się lekko. 

Burmistrz z zastępcą posta-
nowili przetestować cierpli-
wość firmy i skuteczność 
wymiaru sprawiedliwości. 
Gmina nie zapłaciła i pro-
cesowała się dalej.

W czerWcu 2013 
roku, Wyrok  
Wydał sąd 
okręgoWy  
W katoWicach. 
PonoWnie był on 
niekorzystny dla 
miasta i nakazyWał 
ureguloWać 
należności Wobec 
sPółki. 

Z powodu odsetek i kosz-
tów procesowych kwota uro-
sła do prawie 690 tys. zł. 
Oczywiście, na tym się nie 
skończyło. Sprawa poszła do 
wyższej instancji. Sąd Apela-
cyjny zlecił wykonanie opi-
nii biegłego. Okazała się ona 
miażdżąca dla miasta. 

- Okoliczności sprawy 
świadczą o niedostatecz-
nym przygotowaniu inwe-
stycji przez Inwestora oraz 
opieszałym rozwiązywaniu 
problemów, a występujące 
opóźnienia w robotach bu-
dowlanych w stosunku do 
harmonogramu były skut-
kiem okoliczności zawinio-
nych przez Zamawiającego, 
np: brakami w dokumen-
tacji projektowej oraz ko-
niecznością wprowadzenia 
w niej zmian występujących 
przez cały okres realizacji 

robót budowlanych, opóź-
nieniach w udostępnieniu 
terenu robót, tj. brakiem 
możliwości formułowania 
nasypów z powodu nieza-
bezpieczenia cieku wodne-
go oraz kolizji terenu robót 
budowlanych z drzewami - 
napisał w ekspertyzie biegły 
Włodzimierz Szulc.

Biegły wykazał, że w do-
kumentacji umowy nie ujęto 
wielu przeszkód, które poja-
wiły się później podczas re-
alizacji inwestycji. Opinię 
Włodzimierza Szulca trudno 
uznać za niewiarygodną, po-
nieważ opierała się, m.in. na 
faktach i zapiskach ujawnio-
nych w dzienniku budowy 
oraz pozostałej dokumentacji 
inwestycyjnej.

W ubiegłym 
miesiącu sąd 
aPelacyjny Wydał 
ostateczny  
i PraWomocny 
Wyrok. 
utrzymyWał on  
W mocy Wszystkie 
kary i restrykcje 
Wymierzone Przez 
sądy niższej 
instancji. 

Mikołów musi zapła-
cić firmie InterHall w sumie  
990 tys. zł za Orlika, który 
był wart 567 tys. zł. Ponad 
420 tys. zł kosztowała miasto 
upór Marka Balcera i Adama 
Putkowskiego.

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

POŻYCZKI 

KRÓTKOTERMINOWE
( 32/348-61-68, 504-819-404

zadzwoń, aby dowiedzieć 
się więcej tel. 602 725 652 
do przedstawiciela regionalnego z Łazisk

Reklamuj się 
z portalem 

społecznościowym
FutureNet

MULTIMEDIALNY PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY
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marek balcer i adam Putkowski nie dają o sobie zapomnieć. dwa lata temu 
przestali rządzić mikołowem, ale ich decyzje do dziś - jak czkawka - odbijają 
się miastu i mieszkańcom. sześć lat temu obaj panowie postanowili nie 
zapłacić firmie za budowę orlika przy ul. zawilców. rozpoczął się długi  
i skazany na porażkę proces sądowy. W ubiegłym miesiącu zapadł ostateczny 
wyrok. mikołów musi zapłacić ponad pół miliona złotych za budowę boiska  
i prawie drugie tyle z powodu naliczonych odsetek i kosztów procesowych.

To kolejna bomba z opóź-
nionym zapłonem, którą 
miastu podrzucili przed laty 
Marek Balcer i Adam Put-
kowski. Ładunek zdetonował 
dopiero teraz. Zapłata za Or-
lika powinna być uregulowa-
na już dawno, ale z powodu 
fanaberii poprzedniej władzy 
trzeba płacić teraz i to prawie 
dwa razy więcej. Na portalach 
internetowych często obrywa 
się nam za krytykowanie po-
przedniego układu rządzące-
go miastem. I co? Obok ta-
kiej sprawy też mamy przejść 
obojętnie? Sądy kolejnych in-
stancji wykazywały, że mia-
sto nie ma racji. Gdyby ktoś 
ze wspomnianej dwójki my-
ślał logicznie i czuł się odro-
binę odpowiedzialny za kasę 
podatników, przyznałby się 
do błędu i zapłacił, póki na-
leżność nie nabrała tak astro-

nomicznego wymiaru. Ale oni 
poszli w zaparte. Gdyby rzą-
dzili do dziś, zapewne skie-
rowaliby wniosek o kasację 
do Sądu Najwyższego, a gdy-
by to nie pomogło, poskar-
żyliby się w Strasburgu. Je-
żeli ktoś zrobi coś szkodli-
wego, często przywołuje się 
stare powiedzenie, że to nie 
była głupota, ale błąd. Nie-
płacenie pieniędzy za wyko-
naną usługę, a później przy-
glądanie się, jak rosną odset-
ki karne, jest błędem i głu-
potą. Poza tym taka posta-
wa przynosi wstyd miastu.  
W końcu samorząd jest in-
stytucją publicznego zaufa-
nia, od której wymaga się 
wyższych standardów. Tym-
czasem w sporze o Orlika, 
Mikołów zachował się, jak 
naciągacz i finansowy gang-
ster. Błąd, głupota i wstyd. 

KOMENtARZ

Najdroższy Orlik świata
990 tys. zł



W naszej publikacji 
nie ma odpowie-
dzi na pytanie 
postawione w ty-

tule. Musi ją znaleźć sąd. Proces 
rusza w grudniu. Zmierzą się mi-
kołowski magistrat i developer 
(nazwę firmy zachowujemy na 
razie dla siebie), który posta-
wił w mieście wiele domów, ale 
dla tej sprawy kluczowe znacze-
nie mają nieruchomości przy uli-
cach Plebiscytowej i Kościuszko 
w dzielnicy Kamionka. 

ostatnio 
Większość 
PoWażnych  
sPoróW 
W mikołoWie 
dotyczy 
kanalizacji.  
ta sPraWa  
nie jest  
Wyjątkiem. 

Developer od lat buduje 
domy i sukcesywnie podłącza je 
do kanalizacji. Wszystkie projek-

ty zostały zaakceptowane przez 
Zakład Inżynierii Miejskiej. Nie 
ma więc mowy o budowlanej sa-
mowolce. Wartość kanalizacyj-
nych inwestycji developer oce-
nia na około 360 tys. zł i chce, 
aby miasto przejęło oraz użyt-
kowało tę infrastrukturę. Celo-
wo staramy się omijać słowa 
sieć i przyłącze, które dla tek-
stu o kanalizacji są bardzo po-
mocne, ale akurat w tej publika-
cji mogą wskazywać na sympa-
tie autora. Definicja ma tutaj klu-

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, obręb Mikołów, przy ul. św. Wojciecha, 
oznaczona numerem 1588/42 o powierzchni 163 m2. Księga wieczysta dla działki, 
oznaczona numerem KA1M/00058529/9 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy  
w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: A37UC/MW, A51Kp, K26L1/2.

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.

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

SALON ŁAZIENEK

Zadbamy
o Twoją łazienkę
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 od grudnia sprawą zajmie się sąd. oby się pospieszył 
 i zdążył z wyrokiem przed pierwszą awarią kanalizacji. 

Przyłącze czy sieć? 
Oto jest pytanie.



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

� szeroki wybór mebli 
tapicerowanych  
- również na wymiar
� meble kuchenne, biurowe 

oraz zabudowa wnęk  
- na wymiar
� nowoczesne meble  

w połysku do salonu
� ławy, stoły oraz krzesła

Ekspozycja 

mebli na 

400m2

* przy zakupie na kwotę powyżej 1000zł, promocja ważna tylko 
z kuponem z gazety „Nasza Gazeta”

Stolik 
Szklany
GRATIS*
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 od grudnia sprawą zajmie się sąd. oby się pospieszył 
 i zdążył z wyrokiem przed pierwszą awarią kanalizacji. 

Przyłącze czy sieć? 
Oto jest pytanie.

czowe znaczenie i stanie się nie-
bawem przedmiotem sądowego 
sporu. Zdaniem miasta, develo-
per zafundował swoim klientom 
przyłącza, za które powinien 
sam odpowiadać. Z kolei przed-
siębiorca dowodzi, że zbudował 
sieć kanalizacyjną, którą - zgod-
nie z prawem - miasto ma obo-
wiązek przejąć i utrzymywać. 

sPraWa, choć 
PrzyPomina 
techniczny  
i akademicki sPór, 
ma Wymiar bardzo 
konkretny. 

Developer nie chce już pła-
cić za konserwację oraz re-
monty rur, przepompowni, stu-
dzien i wpustów deszczowych. 

Prawdziwy problem pojawi się, 
kiedy dojdzie do awarii. Jest to 
wielce prawdopodobne, po-
nieważ ludzie - wbrew logi-
ce i apelom - nagminnie wrzu-
cają do kanalizacji przedmio-
ty, które zapychają rury. Jeżeli 
coś się popsuje, nikt nie przy-
jedzie do naprawy. Developer 
tego nie zrobi i wskazuje na Za-
kład Inżynierii Miejskiej, któ-
ry odpowiada za utrzymanie 
kanalizacji w całym mieście, 
także przy ul. Plebiscytowej  
i Kościuszki. ZIM też nie kiw-
nie palcem, gdyż uważa, że to 
sprawa przedsiębiorcy. Deve-
loper poinformował niedawno 
mieszkańców, że nie odpowia-
da za ewentualne usterki.

- Zmuszeni jesteśmy powia-
domić, że od pierwszego li-

stopada nie będziemy w stanie 
dłużej ponosić kosztów i nakła-
dów związanych z pracą, utrzy-
maniem oraz serwisowaniem 
urządzeń tłoczących kanaliza-
cji sanitarnej - napisał w piśmie 
developer.

zdenerWoWani 
mieszkańcy 
zaPytali zim,  
co będzie  
z PrzePomPoWnią 
Przy ul. kościuszki. 
i o trzymali 
odPoWiedź.

- Znajdujące się na tere-
nie osiedla przy ul. Kościusz-
ki przewody wodociągowe  
i kanalizacyjne stanowią jedy-
nie przyłącza, a te z kolei sto-

sownie do przepisów usta-
wy o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i odprowadzaniu 
ścieków, stanowią własność 
odbiorców usług i to do ich 
obowiązków należy dbanie  
o ich należyte funkcjonowa-
nie i przepustowość (…). Znaj-
dujące się na terenie osiedla 
przewody kanalizacyjne i wo-
dociągowe z racji tego, że nie 
stanowią sieci, nie mogą być 
eksploatowane i utrzymywa-
ne przez ZIM - odpowiedziała 
miejska spółka.

To nie wygląda optymistycz-
nie. Teraz wszystko w rękach 
sądu. Jeżeli proces potrwa 
sześć lat - jak opisywana przez 
nas historia Orlika - mieszkańcy 
mają się czym martwić. 

Jerzy Filar
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stanoWisko zim

Developer budował osiedla domków przy ul. Plebiscytowej 
i Kościuszki. Do wymaganych uzgodnień przedstawiano 
każdorazowo projekt przyłączy wodno-kanalizacyjnych,  

a nie sieci. Ponieważ były to przyłącza, cała infrastruktura została 
zbudowana na podstawie zgłoszenia (w celu być może przyspie-
szenia procesu inwestycyjnego), a nie na podstawie pozwolenia 
na budowę (co było wymagane zgodnie z prawem budowlanym). 
Zmiana prawa budowlanego nastąpiła dopiero 28 czerwca 2015 
roku. Zgodnie z nią można obecnie budować również sieci na pod-
stawie zgłoszenia. Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłącza wodocią-
gowe i kanalizacyjne stanowią zawsze własność odbiorców usług 
i to do ich obowiązków należy dbanie o ich należyte funkcjonowa-
nie. W przypadku spornej inwestycji, projekt, uzgodnienia oraz 
protokół odbioru pochodzą z 2006 roku. W tych dokumentach jest 
mowa o uzgodnieniu przyłączy. Dodatkowo jest zawarta informa-
cja, iż eksploatacja przewodów nie będzie leżała po stronie ZIM.

stanoWisko deVeloPera

W latach 2004 - 2012, firma na osiedlu domków jednoro-
dzinnych wybudowała w całości i ze środków własnych 
sieć wodociągową o długości 273 metrów oraz sieć ka-

nalizacji sanitarnej o długości 247 metrów, w której skład wcho-
dzi przepompownia ścieków, studnie i wpusty deszczowe. Sieć 
powstawała etapowo wraz z realizacją inwestycji mieszkaniowej 
i infrastruktury towarzyszącej, zgodnie z warunkami zagospoda-
rowania przestrzennego Mikołowa. Starosta powiatowy wydał po-

zytywną opinię w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Na 
skutek kolejnych inwestycji i rozbudowy cała infrastruktura stano-
wi sieć wodno-kanalizacyjną, w świetle ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę. Pierwotne przeznaczenie wybudowanych rurocią-
gów zmieniło się poprzez przyłączenie do nich kolejno wznoszo-
nych nieruchomości. W ten sposób pierwotnie wybudowane odcin-
ki rurociągów, jako przyłącza, na skutek rozbudowy zaczęły pełnić 
funkcję zbiorczą, wspólną. Rozbudowana sieć była konsultowana  
z ZIM, który uzgadniał nawet lokalizację inwestycji sąsiedniej i włą-
czenie przyłączy sąsiednich nieruchomości. Sieci były przedmio-

tem odbiorów technicznych, w tym także wykonywanych w obec-
ności inspektora nadzoru. Wartość łączna sieci wynosi 366 tys. zł. 
Developer ze środków własnych zbudował także i utrzymuje prze-
pompownię ścieków bytowych. ZIM nie partycypuje w kosztach jej 
utrzymania, a mimo tego pobiera od mieszkańców opłaty za utrzy-
manie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w tym terenie. 
Developer wielokrotnie, bezskutecznie zwracał się z wnioskami 
o uregulowanie stanu prawnego urządzeń wybudowanych z jego 
środków, a przyłączonych i funkcjonujących w miejskim systemie 
wodociągowo-kanalizacyjnym Mikołowa . 

Poprosiliśmy obie strony o szczegółowe wyjaśnienie istoty sporu. 

sieć 
czy nie?



określenie kredyt 
hipoteczny jest 
dla większości Po-

laków pojęciem dobrze 
znanym - zarówno w teo-
rii, jak i praktyce. niewie-
le osób słyszało jednak  
o rozwiązaniu stosun-
kowo nowym w polskim 
prawie - odwróconym 
kredycie hipotecznym. 

Jest to instytucja opracowa-
na głównie z myślą o osobach 
starszych, emerytach, potrze-
bujących środków na bieżą-

ce wydatki i dysponujących 
własną nieruchomością. Przez 
umowę odwróconego kredytu 
hipotecznego bank (bądź inna 
instytucja finansowo) zobowią-
zuje się przekazać kredytobior-
cy na czas nieoznaczony okre-
śloną kwotę, która spłacona zo-
stanie dopiero po jego śmier-
ci, a kredytobiorca zobowiązu-
je się do ustanowienia zabez-
pieczenia spłaty tej sumy wraz 
z należnymi odsetkami oraz in-
nymi kosztami ubocznymi. Kre-
dytobiorcą może być osoba fi-
zyczna, która jest właścicielem 
nieruchomości lub której przy-
sługuje spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu, lub 
prawo użytkowania wieczyste-
go. Kredytobiorcą może być 
również osoba fizyczna będą-
ca współwłaścicielem nieru-
chomości lub której przysługu-
je udział w spółdzielczym wła-
snościowym prawie do lokalu 
lub w prawie użytkowania wie-
czystego. 

Bank zabezpiecza swoją wie-
rzytelność poprzez:

- ustanowienie hipoteki na 
nieruchomości lub prawie,

- ujawnienie w księdze wie-
czystej roszczenia o przenie-
sienie własności nieruchomości 
lub prawa.

maksymalna wysokość 
kwoty, którą bank 
może przekazać 
kredytobiorcy 
uzależniona jest od 
wartości rynkowej 
nieruchomości na 
której kredytobiorca 
ustanowi 
zabezpieczenie 
odwróconego kredytu 
hipotecznego. 

Wypłata kwoty odwróconego 
kredytu hipotecznego następu-
je jednorazowo albo w ratach, 
przez okres i w wysokości okre-
ślonych w umowie odwrócone-
go kredytu hipotecznego, nie 
dłużej jednak niż do dnia śmier-
ci kredytobiorcy. Jeżeli umowa 
odwróconego kredytu hipotecz-
nego została zawarta z więcej 
niż jednym kredytobiorcą (np.  
z małżeństwem, które dysponu-
je wspólnym lokalem), w przy-
padku śmierci jednego z nich 
prawo do wypłaty rat odwró-
conego kredytu hipoteczne-
go przysługujących zmarłemu 
kredytobiorcy przysługuje tym  
z żyjących kredytobiorców, któ-
rzy nabyli po zmarłym udział we 
własności nieruchomości lub 
w prawie, stanowiących zabez-
pieczenie odwróconego kre-

dytu hipotecznego, proporcjo-
nalnie do wysokości nabyte-
go przez nich udziału. Ustawo-
dawca ustalił również, iż Spad-
kobiercy, w terminie 12 miesię-
cy od dnia śmierci kredytobior-

cy lub ostatniego z kredytobior-
ców, mogą dokonać spłaty cał-
kowitej kwoty do zapłaty. 

Warto również 
wspomnieć o 
niektórych prawach 
i obowiązkach stron 
umowy. 

Co ważne - kredytobiorca 
może się rozmyślić i bez poda-
nia przyczyny odstąpić od umo-
wy odwróconego kredytu hipo-

tecznego, w terminie 30 dni od 
dnia jej zawarcia. Termin do 
odstąpienia uważa się za za-
chowany, jeżeli kredytobiorca 
przed jego upływem złoży, pod 
wskazany przez bank adres (lub 

też nada w placówce poczto-
wej) oświadczenie o odstąpie-
niu od umowy. Zobowiązany jest 
wówczas jednak do zwrotu po-
branych dotychczas od banku 
kwot. Kredytobiorca może rów-
nież wypowiedzieć umowę od-
wróconego kredytu hipotecz-
nego w każdym czasie, z zacho-
waniem terminu 30-dniowego, 
jak i w dowolnym czasie spła-
cić całość zadłużenia, bez do-
liczenia prowizji przez bank. 
Pamiętać jednak również na-

leży o spoczywającym na kre-
dytobiorcy obowiązkach, min. 
ubezpieczenia nieruchomo-
ści od zdarzeń losowych, jeżeli 
jest ono wymagane przez bank; 
utrzymywaniu nieruchomo-
ści w stanie niepogorszonym,  
z uwzględnieniem zwykłego 
używania rzeczy zgodnie z jej 
przeznaczeniem (w szczegól-
ności dokonywaniu bieżących 
napraw i remontów), a także ter-
minowym uiszczaniu podatków 
i obowiązkowych opłaty zwią-
zanych z korzystaniem z nieru-
chomości 

Wydaje się, iż założenia 
umowy odwróconego 
kredytu hipotecznego 
są słuszne - pomoc 
osobom starszym 
znajdującym się 
w trudnej sytuacji 
materialnej. 

Przybliżając podstawowe jej 
zasady należy jednak mieć na 
uwadze, iż jest to zupełnie nowe 
rozwiązanie w polskim prawie  
i dopiero za kilka lat będzie 
można stwierdzić jednoznacz-
nie, czy umowa ta znalazła swo-
je miejsce w naszym systemie,  
a co ważniejsze - czy sprawdzi-
ła się w praktyce.
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AGAtA cISZAK
Autorka prowadzi Kancelarię 
Radcy Prawnego, specjalizuje 

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

tel: 502 982 338.

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
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Odwrócony kredyt hipoteczny



Według Miej-
scowego Pla-
nu Zagospo-
d a r o w a n i a 

Przestrzennego w Mikołowie 
przy ul. Torowej można tylko 
mieszkać i prowadzić usłu-
gi bytowe, czyli gastronomię, 
sklep lub ewentualnie maga-
zyn. Nie ma mowy o prowa-
dzeniu warsztatu samocho-
dowego. A taki jest przy Toro-
wej, choć jakoby go nie było. 
Każdy, kto ma samochód ten 
wie, że naprawa często wy-
maga użycia pneumatycznych 
narzędzi, a te do cichych nie 
należą. Uciążliwe dla otocze-
nia są także spaliny oraz zapa-
chy z chemikaliów.

stąd też, w planach 
przestrzennych nie 
wydaje się zgody na 
tego typu działalność 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie domów. 

- To nie my powinniśmy zaj-
mować się tą sprawą, a wła-
dze Mikołowa. Jak burmistrz 
może tolerować, że nie prze-
strzega się prawa w jego 
mieście - pyta rozgoryczona 
pani Małgorzata, mieszkająca 
w sąsiedztwie warsztatu.

Ale zacznijmy od początku. 
Małżeństwo kupiło dom przy 
ul. Torowej. Pan domu najwy-
raźniej zna się na mechanice 
samochodowej i swoją facho-

wą wiedzą dzieli się na swo-
im podwórku, często popo-
łudniami. Ostatnio sąsiedzi 
zwrócili się do powiatowego 
nadzoru budowlanego z py-
taniem, 
dlacze-
go nie 
poinfor-
mowano 
ich, że 

na 
s ą -

s i e d n i e j 
działce powstał 

warsztat. Okazało 
się, że w papierach 
figurują budynki go-

spodarcze, a nie garaże czy 
warsztat.

czytelnicy mogą zadać 
sobie pytanie, dlaczego 
starsze małżeństwo 
czepia się młodych 
ludzi na dorobku  
i nie pozwala im na 
prowadzenie interesu? 

- Bo samochody rozjeżdża-
ją rów melioracyjny naprze-
ciwko mojej działki, a woda 
zalewa posesję. Samocho-
dy blokują wjazd, urządze-
nia hałasują przez kilka go-
dzin dziennie, a my jesteśmy 
starzy, schorowani i chcieli-
byśmy mieć odrobinę spoko-
ju. Całe życie tu mieszkam, 
a teraz mam gdzieś uciekać, 
bo urzędnicy nie potrafią wy-
egzekwować prawa? - argu-
mentuje Pani Małgorzata.

Konflikt narasta. Właściciel 
warsztatu też się denerwuje, 
kiedy sąsiedzi robią mu zdję-
cia i nasyłają kontrole. 

 
Przynajmniej w teorii 
mikołowski urząd 
miasta zachował się  
w porządku. 

Latem ubiegłego roku ma-
gistrat nakazał mechaniko-
wi zaprzestania prowadzenia 
warsztatu samochodowego  
i przywrócenia działce przy  
ul. Torowej poprzednich funk-

cji. I co  
z tego? Od 

wysłania pisma 
minął rok i nikt 

nie sprawdził, czy ad-
resat zastosował się do 

urzędowego nakazu. Ostat-
nio, przy ul. Towaro-

wej przeprowadzo-
no wizję lokalną 
w sprawie słup-
ków oddzielają-
cych rów meliora-
cyjny od drogi. Miasto po-
stawiło słupki po tym, jak ko-
lej naprawiła rozjechany rów. 

Właściciel warsztatu popro-
sił o demontaż słupków, po-
nieważ utrudniały mu wyjazd  

z posesji.
- Kolej napra-

wiła rów na moją 
prośbę. Kiedy 

miasto ustawiło 
słupki, to mój są-
siad nie miał 

gdzie usta-
wiać sa-
mocho -
d ó w , 
k t ó r e 
c z e k a -
ły na na-

prawę. To 
naprawdę była 

śmieszna sytuacja, bo urzęd-

ników uczestniczących w wi-
zji nie zastanowiła nawet ta-
blica informacyjna, o funk-
cjonowaniu tu warsztatu. Ka-
zali tylko ją przenieść z pasa 
drogowego na teren posesji - 
opowiada Pani Małgorzata. 

Sprawa jest rozwojowa.  
Z obywatelskiego punktu wi-
dzenia ciekawi nas, czy w tej 

kadencji samorządu uda się ją 
rozwiązać. Rozumiemy też po-
stępowanie mechanika. Chce 
sobie dorobić, a skoro nikt mu 
tego nie zabrania, to dlaczego 
ma przestać? Sprawa może też 
nabrać tempa. Z tego, co udało 
się dowiedzieć, zainteresowała 
się nią także prokuratura. 

Beata Leśniewska
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Badysztela „U Filipa”
czyli ręczne czyszczenie aut!

„Ropol” - Mikołów, ul. Rybnicka 4-6,
Zadzwoń: tel. 730 043 412

przygotuj auto na Święta!

- 20% 
na wybrane 

usługi

www.kia.com

ETRANS | Autoryzowany Dealer
\aziska Grrne, ul. Levna 1, tel. 32 32 57 412, www.etrans.pl

7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczegr]owe okresy gwarancji oraz jej warunki okrevlone s� w ksi��ce gwarancyjnej. 
Ka�dy nowy samochrd marki Kia, fabrycznie wyposa�ony w system nawigacji firmy LG, 
umo�liwia korzystanie przez 7 lat z najnowszych wersji map bez ponoszenia dodatkowych kosztrw.

Kia Optima kombi. Twoja przestrze_. Twrj styl.
Mielivmy prosty pomys]. Zrobi� lepsze kombi. Du�o lepsze. Dlatego w eleganckie 
i komfortowe nadwozie spakowalivmy mnrstwo nowoczesnych technologii oraz systemrw 
bezpiecze_stwa. Do]o�ylivmy dynamiczne i ekonomiczne silniki. A i tak zosta]o 552 litry 
przestrzeni w baga�niku na Twoje dodatki. Bo proste pomys]y s� najlepsze.

Prosty pomys]: lepsze kombi.
Optima kombi.

Sprawa jest wzorcowym przy-
kładem na urzędniczą niemoc. 
Zamiast miejskie służby, to 
mieszkaniec musi dowieść, że 
jego sąsiad łamie prawo. A nawet 
jeżeli udowodni, to i tak nie ma 

gwarancji, czy sprawa zostanie 
doprowadzona do końca. Urzęd-
nicy widzą słupki na poboczu, ale 
szyldu z informacją, że działa fir-
ma, która w tym miejscu być nie 
powinna, już nie dostrzegają. 

KOMENtARZ

z tej historii nie płynie optymistyczny morał. Wynika z niej, że 
urzędnicze decyzje są nic niewartymi świstkami papieru, bo nie 
grozi żadna kara za ich nieprzestrzeganie. urzędnicy często udają, 
że nie ma problemu i czekają, aż sytuacja skomplikuje się do tego 
stopnia, że musi wkroczyć policja i prokurator. taki zapewne będzie 
finał sąsiedzkiego sporu przy ul. torowej w mikołowie. z tego, co 
wiemy, sprawą ma się zająć prokurator.

Warsztatu 
nie ma, choć jest



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

TRADYCJA22 NASZA GAZETA • listopad 2016r.

26 października, 
w Zajeździe 
Kasztelańskim 
- Domu Ślą-

skiej Kultury odbył się VIII Re-
gionalny Konkurs Gwarowy 
„Godomy po naszymu” pod 
honorowym patronatem Burmi-
strza Miasta Orzesza. Konkurs 
propaguje kulturę naszego re-
gionu, a w szczególności gwa-
rę, tradycje, historię i kuchnię 
śląską. Organizatorami corocz-
nego konkursu są Zajazd Kasz-
telański - Dom Śląskiej Kultu-
ry wraz ze Szkołą Podstawową  
nr 10 w Woszczycach.

Konkurs skierowany jest do 
uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów z powiatu miko-
łowskiego oraz Żor i umożli-
wia dzieciom i młodzieży pre-
zentowanie własnej twórczo-
ści oraz popularyzację tema-
tyki regionalnej. Tym razem  
o zwycięstwo rywalizowało  
32 uczestników z powiatu mi-
kołowskiego, których reper-
tuar składał się z utworów po-

etyckich lub pisanych prozą, 
wykonanych indywidualnie 
lub w dialogu. Występy pod-
legały ocenie jury w katego-
riach wiekowych: klasy I-III, 
IV-VI i gimnazjum. Przy ocenie 
brane były pod uwagę mię-
dzy innymi kryteria: popraw-
ność gwarowa, interpretacja 
tekstu (szczególnie tekstów 

własnych) i ogólny wyraz arty-
styczny (strój).

Uczestników festiwalu oce-
niała komisja w składzie: Ma-
ria Gawlik, Janina Jaworudz-
ka i Ewelina Janczura. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali dy-
plomy uczestnictwa i nagro-
dy rzeczowe, a laureaci także 
puchary.
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W zajeździe kasztelańskim gościł Viii regionalny konkurs gwarowy

WYStęPY ucZNIÓW GIMNAZjuM
I miejsce - Wojciech Rożek G-4 Mikołów, opiekun Jarosław Świerkot, II miejsce - Michalina Studnik  

i Szymon Bańczyk G-2 Orzesze, opiekun Anna Wiechaj, III miejsce - Kinga Sielicka G-3 Orzesze, opiekun Jo-
anna Bortlik, Wyróżnienie - Martyna Pierschkalla G-2 Orzesze, opiekun Żaneta Bonczek.

WYStęPY ucZNIÓW KlAS IV -VI
I miejsce - Amelia Sznapka SP-10 Orzesze-Woszczyce, opiekun Maria Fuchs, II miejsce - Agata Leśnik 

SP-8 Orzesze-Mościska, opiekun Patrycja Pacha, III miejsce - Piotr Pisarek SP-2 Orzesze, opiekun Ane-
ta Szawara, Wyróżnienie - Monika Grychtoł i Zofia Musioł Zespół Szkół nr 3 SP-12 Mikołów, opiekun To-
masz Zygmunt.

WYNIKI W POSZcZEGÓlNYch KAtEGORIAch PRZEdStAWIAją SIę NAStęPującO:
WYStęPY ucZNIÓW KlAS I-III

I miejsce - Oliwia Buchta SP-10 Orzesze-Woszczyce, opiekun Teresa Wolnik, II miejsce - Karolina Korus 
SP-4 Orzesze-Jaśkowice, opiekun Bożena Jankowiak, III miejsce - Bartłomiej Sładek i Michał Zabłocki SP-
10 Orzesze-Woszczyce, opiekun Alina Niechoj, Wyróżnienie -Nikola Kubica, Alicja Szablewska i Patrycja 
Wyleżuch SP-10 Orzesze-Woszczyce, opiekun Alina Niechoj.

Godomy po naszymu



Rezerwacje oraz pytania prosimy kierować pod numer tel.: (32) 77 000 77 
lub na adres: restauracja@krywanmikolow.pl

ul. Powstańców Śląskich 8, Mikołów

Krywań to doskonałe miejsce na spotkania 
okolicznościowe, urodziny, rocznice, rauty 

czy imprezy firmowe. Zapraszamy do 
rezerwacji terminów na wigilie firmowe, które 

przygotowujemy z zachowaniem tradycji 
bożonarodzeniowej.

Organizujemy także imprezę andrzejkową 
- 26 listopada, na której nie zabraknie 

dobrego jedzenia oraz muzyki. 

Zapraszamy Państwa na bal sylwestrowy 
i uroczyste powitanie Nowego Roku 2017r. 

Dworek góralski Krywań to klimatyczne miejsce, w którym poczujecie się Państwo 
jak na Podhalu. Dania kuchni polskiej z akcentami góralskimi serwowane przez naszych 

kucharzy zadowolą gusty i smaki najwybredniejszych smakoszy. 

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

mAKARONY:
� nitki do zupy cienkie
� nitki do zupy grube
� muszelki
� świderki
� z naturalnymi 

dodatkami (szpinaku, 
pietruszki, marchwi, 
dyni i buraka).

DOmOWY mAKARON 
Z gOSPODARSTWA 
ROLNEgO bOJDOł

Domowy makaron ekologiczny  
bez dodatków chemicznych i smakowych. 

Jajka z własnego chowu, mąka  
z zaprzyjaźnionego gospodarstwa rolniczego, 

mielona w małym lokalnym młynie.

Mikołów, ul. Pszczyńska 115 
(wjazd tak jak do Jelux-a, kierować się 

drogą szutrową do końca),

tel. 605- 852-627

NASZ mAKARON 
DOSTęPNY JEST  
W SKLEPACh  
W mIKOłOWIE:
� Rabat, ul. Nowa 1
� Anna, ul. 15 Grudnia 33
� HAM na targowisku
� Plasterek ul. Rynek 8
� Spożywczy, Mokre, 

ul. Zamkowa 11
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11 listopada ob-
c h o d z i m y  
w Polsce Świę-
to Niepod-

ległości, ale jest to również 
dzień świętego Marcina. Pa-
tronuje on, m.in. dzieciom, ho-
telarzom, jeźdźcom, kawa-
lerii, kapelusznikom, kowa-

lom, krawcom, młynarzom, 
tkaczom, podróżnikom, więź-
niom, żebrakom i żołnierzom. 
Jednym słowem jest to pa-
tron wyjątkowo przekrojo-
wy. Ponadprogramowo sprzy-
ja on także miłośnikom dobre-
go jedzenia. Z tego powodu,  
w dniu 11 listopada w wielu 

domach na obiad podawana 
jest gęsina, danie wykwintne 
i staropolskie, idealnie wpi-
sujące się w obchody Święta 
Niepodległości. Proponujemy 
przepis staropolski, ale z ak-
centami amerykańskimi, czy-
li gęsia noga pieczona w gla-
zurze ze śliwek kalifornijskich.

 
Przygotowanie:

Nogi gęsie umyj, osusz, na-
trzyj dwoma przeciśniętymi 
przez praskę ząbkami czosn-
ku, solą; obłóż tymiankiem, 
odstaw do lodówki na co naj-
mniej 30 minut (im dłużej, tym 
lepiej).

Glazura:

Śliwki kalifornijskie zalej 
wrzątkiem i odstaw na ok. 15 
minut. Odmoczone śliwki prze-
łóż do blendera, dodaj sok  
i skórkę z cytryny, listki tymian-
ku, przeciśnięty przez praskę 
czosnek, szczyptę soli, całość 
zmiksuj na jednolitą masę.

Purée przełóż do rondelka, 
gotuj ok. 10-12 minut, do uzy-
skania gęstej masy, na końcu 
dodaj łyżeczkę miodu. W wy-
smarowanej olejem lub wyło-
żonej słoniną brytfance ułóż 
gęsie nogi, piecz pod przy-
kryciem 30 minut w temp. 180 
stopni, góra/dół. Po tym cza-
sie zdejmij przykrycie, dodaj 
śliwki kalifornijskie i rozgnie-
cione ząbki czosnku (w łupi-
nie), piecz 30 minut, przy czym 
po 15 minutach nałóż pędzlem 
na gęsie nogi glazurę ze śli-
wek, zmniejsz temperaturę do 
160 stopni. Ilość glazury po-
winna być obfita. W ciągu ko-
lejnych 15 minut obserwuj sto-
pień spieczenia glazury.

Tagliatelle  
z warzyw:

Obrane marchewki i cuki-
nię umyj, ścinaj obieraczką do 
warzyw cienkie plastry. Mar-
chewki możesz ściąć do koń-
ca, cukinię ścinaj do gniazd 
nasiennych, resztę odłóż. Na 
małym ogniu rozgrzej patel-
nię, dodaj oliwę, wrzuć warzy-
wa, lekko je podsmaż ok. 2-3 
minut, zdejmij. Warzywa po-
winny być nadal lekko chru-
piące, al dente.
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Składniki:
2 nogi gęsie, 8 śliwek kalifornijskich, 6 gałązek świeżego tymianku, 
8 ząbków czosnku, 1/3 łyżeczki soli, 1 łyżka oleju do wysmarowania 
brytfanki lub plastry słoniny
Glazura:
100 g śliwek kalifornijskich, skórka otarta z jednej cytryny, sok z jed-
nej cytryny, 1 gałązka świeżego tymianku, 4 łyżki wody, 1 łyżeczka 
miodu, 1 ząbek czosnku, sól do smaku
tagliatelle z warzyw:
1 cukinia ok. 300 g, 2 większe marchewki, 2 łyżeczki oliwy

Niepodległa gęś

2 - 4 porcji

Czas 

przygotowania: 

120 minut
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Spotkanie samorządowców  
z władzami Taurona było 
niezwykle ważne ze wzglę-
dów praktycznych, a także 

symbolicznych. Trudno o lepszy sy-
gnał, że obie strony doskonale zdają 
sobie sprawę z konieczności ścisłej 
współpracy. Elektrownia Łaziska 
jest drugim co do wielkości praco-
dawcą w mieście, lecz jego znacze-
nie daleko wykracza poza gwaran-
cje zatrudnienia dla kilkuset miesz-
kańców. W przyszłym roku zakład 
obchodzi 100-lecie istnienia. Od sa-
mego początku stał się symbolem, 
marką i wizytówką miasta. W latach 
1927 - 1953 tutejsza elektrownia była 
największą w Polsce, rozsławia-

jąc Łaziska Górne na cały kraj. Od 
tamtego czasu sporo zmieniło się  
w energetyce.

łaziska elektrownia nie 
jest już największa, lecz 
wciąż bardzo ważna. 

Jest jedną z osiemnastu elektrow-
ni systemowych, pracujących w Kra-
jowym Systemie Elektroenerge-
tycznym. Pod względem zainstalo-
wanej mocy jest trzecia na Śląsku  
i dziewiąta w Polsce. Jeżeli podczas 
przyszłorocznych obchodów jubile-
uszowych mają się spełnić życzenia 
stu kolejnych lat pracy oraz współ-
pracy z miastem, musi przetrwać  

i wyjść zwycięsko z trudnych chwil, 
jakie przeżywa tradycyjna energety-
ka, oparta na węglu. W ostatnim cza-
sie pojawiło się wiele niepokojących 
informacji dotyczących przyszłości 
Elektrowni Łaziska. 

Październikowa sesja 
rady miejskiej była 
najlepszą sposobnością, 
aby rozwiać te obawy.

- W latach 2012 - 2015 zainwe-
stowaliśmy w Elektrownię Łaziska  
476 mln zł. Tych inwestycji nie widać 
z zewnątrz. Nie wyrosły nowe komi-
ny, ani nie powstały kolejne budyn-
ki, ale cała elektrownia została grun-

townie zmodernizowana i przystoso-
wana do najwyższych standardów 
emisyjnych - mówił wiceprezes Łu-
kasz Brzózka.

jeżeli ktoś zainwestował 
prawie pół miliarda 
w elektrownię, to na 
pewno nie po to, aby ją 
zamykać. 

Przeprowadzona modernizacja 
pozwoli czterem blokom o mocy 
200 MW spokojnie pracować przez 
co najmniej najbliższych dziesięć 
lat, spełniając wyśrubowane nor-
my środowiskowe. Niestety, nie da 
się utrzymać dwóch mniejszych 
bloków 125 MW. Zostaną wyłączo-
ne najpóźniej w 2018 roku. Wiąże 
się to ze zmniejszeniem stanu za-
łogi - część pracowników przej-
dzie na emerytury, pozostali znaj-
dą pracę w innych zakładach spół-
ki Tauron.

Zrealizowane inwestycje to waż-
ny krok, ale nie jedyny zapewnia-
jący przetrwanie Elektrowni Łazi-
ska. Minęły czasy, kiedy elektrow-
nie zajmowały się tylko produkcją 
prądu. Wiele z nich staje się obec-
nie nowoczesnymi laboratoriami, 
gdzie szuka się rozwiązań ograni-
czających zanieczyszczenia emito-
wane do atmosfery. Do tego grona 
zalicza się także Elektrownia Łazi-
ska. 

Prowadzone są tutaj 
badania, m.in. nad 
usuwaniem dwutlenku 
węgla ze spalin. 

To pierwszy i pilotażowy tego 
typu projekt w skali kraju. Pozwoli 
on na wzrost efektywności bloków 
energetycznych i obniży wskaźniki 
emisyjności. Projekt wspólnie pro-
wadzą specjaliści Grupy Tauron 
oraz Instytutu Chemicznej Przerób-
ki Węgla. 

Walka z emisją dwutlenku węgla 
jest najważniejszym wyzwaniem 
dla energetyki opartej na węglu. Je-
żeli branża sobie z tym nie pora-
dzi, nie sprosta konkurencji z od-
nawialnymi źródłami energii. Usta-
lenia ubiegłorocznego szczytu kli-
matycznego w Paryżu oraz restryk-
cyjne przepisy Unii Europejskiej, 
zmierzają do coraz większego 

Październikowa sesja rady miejskiej w łaziskach górnych miała niecodzienny przebieg i wyjątkowych gości. 
dyskutowano na temat przyszłości łaziskiej elektrowni. na zaproszenie burmistrza aleksandra Wyry, w sesji wzięli 
udział przedstawiciele władz spółki tauron, łukasz brzóz ka, wiceprezes tauron Wytwarzanie, janusz tchórz, 
dyrektor departamentu badań i technologii tauron Wytwa rzanie oraz joachim adamczyk dyrektor elektrowni łaziska.

Elektrownia ma przyszłość

476 mln zł 
najważniejsze modernizacje 

w Elekrtowni Łaziska 
w latach 2012-2015 część niskoprężna turbiny elektrofiltrwymiana osprzętu wewnętrznego walczaka 

Unikatowa w skali światowej instalacja do badania emisji   rtęcie w spalinach kotłów energetycznych.
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ograniczania emisji gazów cieplar-
nianych. Tradycyjne elektrownie 
węglowe, jeżeli chcą zostać na ryn-
ku, muszą dostosować się do no-
wych warunków gry. Tauron, jako 
wiodąca firma tej branży, prowa-
dzi własne albo współuczestniczy  
w wielu projektach badawczych, 
których celem jest ograniczenie 
emisyjności. 

część z tych prac 
prowadzona jest właśnie 
w łaziskach górnych. 

O przyszłości łaziskiej elek-
trowni zadecydują nie tylko pla-
ny inwestycyjne Tauron S.A. ale 
także, a raczej przede wszystkim, 
strategia i polityka energetyczna 
państwa. 

Rząd pracuje nad programem 
Energetyka 200+. Jego autorzy 
przekonują, że promowana w Unii 
Europejskiej energetyka odnawial-
na z powodu nierozwiniętych sie-
ci magazynów energii i niepew-
nych warunków atmosferycznych 
nie pokryje wzrastającego w Pol-
sce zapotrzebowania na moc. Jed-
nocześnie konieczność wyłącza-
nia najstarszych bloków i nieopła-
calność budowy dużych jednostek 
konwencjonalnych z powodu ni-
skich cen energii na rynku hurto-
wym, może spowodować niedobór 
mocy w systemie elektroenerge-
tycznym. Podstawowym celem pro-
gramu jest wydłużenie żywotności 
bloków 200 MW do 2035-2040r. Jest 
to ogromna szansa dla Elektrow-
ni Łaziska. Potwierdził to zresz-
tą wiceprezes Brzózka. Do 2020 
roku Tauron raczej nie podejmie 
poważniejszych inwestycji, ponie-
waż za kilka miliardów złotych bu-
duje duży blok w Jaworznie. Nato-
miast dalsze plany inwestycyjne są 
otwarte, także dla Łazisk Górnych. 

Jerzy Filar

Październikowa sesja rady miejskiej w łaziskach górnych miała niecodzienny przebieg i wyjątkowych gości. 
dyskutowano na temat przyszłości łaziskiej elektrowni. na zaproszenie burmistrza aleksandra Wyry, w sesji wzięli 
udział przedstawiciele władz spółki tauron, łukasz brzóz ka, wiceprezes tauron Wytwarzanie, janusz tchórz, 
dyrektor departamentu badań i technologii tauron Wytwa rzanie oraz joachim adamczyk dyrektor elektrowni łaziska.

Elektrownia ma przyszłość

systemy automatyki i sterowaniatransformator blokowystojan generatoraczęść niskoprężna turbiny 

Unikatowa w skali światowej instalacja do badania emisji   rtęcie w spalinach kotłów energetycznych.

Badania naukowe nad emisją rtęci w spalinach łaziskiej elektrowni.
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Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego  

nr 3b znajdującego się w budynku nr 26 przy ul. Bytomskiej w Świętochłowicach  
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

W budynku przy ul. Bytomskiej nr 26 zawiązała się Wspólnota Mieszkaniowa. Udział 
Gminy, na dzień 25 października 2016r., wynosi : 863/1000.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice 
nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 33/1000 we współwłasności:

1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali, 2) gruntu obejmującego działkę oznaczoną w obrębie Świętochło-
wice numerem ewidencyjnym: 3956/5 o powierzchni 909 m2, dla której Sąd Re-
jonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą:  
KW Nr KA1C/00007828/3. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wy-
nosi: 33,75 m2. Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze, składa się z jednego 
pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki z toaletą. Lokal sprzedawany jest wraz z po-
mieszczeniem przynależnym- piwnicą o powierzchni użytkowej 2,59 m2.

Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, 
elektryczną, brak ogrzewania. 

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

Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 roku o godzinie 1200 w Urzędzie 
Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 25 000 zł.
Wadium w wysokości 2 800 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzę-

du Miejskiego w Świętochłowicach (pokój 5.) lub winno wpłynąć na konto 
nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 Urzędu Miejskiego prowadzone 
przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice najpóźniej do dnia 28 listopada 
2016r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na ra-
chunku bankowym UM). 

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 no-
tarialnego, 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 usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umo-
wy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetar-
gu 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 przetargo-
wej 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 przy-

czyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem:  

www.swietochlowice.pl w BIP. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świę-

tochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój  
nr 114, tel. (32) 3491-934.



Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach po raz ko-

lejny zaprosił szkoły podstawowe (kla-
sy 4-6), gimnazjalne i ponadgimnazjal-
ne z terenu województwa śląskiego do 
udziału w konkursie Zielona _Pracow-
nia_Projekt. W ten sposób Fundusz 
chce nagrodzić projekty ekopracow-
ni, których przyszła realizacja pomoże 
uczniom z naszego regionu efektywnie 
i przyjemnie uczyć się i podnosić świa-
domość ekologiczną. W ubiegłorocz-
nej i obecnej edycji konkursu zainte-

resowanie było ogromne. Tegoroczna 
pula nagród to ponad 131 tys. zł. Jury 
wybrało projekty z 19 szkół i wsparło je 
finansowo. Ponadto przyznało 5 wyróż-
nień obdarowując placówki sprzętem, 
m.in. projektorem multimedialnym, ta-
bletem, laptopem, aparatem fotogra-
ficznym czy mikroskopem. Wśród na-
grodzonych projektów znalazł się je-
den z naszego powiatu. Dofinansowa-
nie w wysokości w 7500 zł trafi do Gim-
nazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza 
w Orzeszu - Gardawicach na projekt 
pracowni przyrodniczo-laboratoryjnej 
zatytułowanej „Zielona strefa”. 

...oraz w Pilchowicach.

Dzięki funduszom z ubiegłorocznego konkursu Zielona_Pracownia 
powstały ekopracownie w szkołach w Pańkach...

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

Śląski Ogród Botaniczny w Mi-
kołowie zaprasza na wyjątko-
wą, fotograficzną wystawę ple-

nerową - poświęconą grzybom. Pięk-
ne okazy utrwalone w obiektywach 
mistrzów budzą w nas zachwyt. Na 
wystawę „Grzyby - mistrzowskie 
rzeźby natury” zorganizowaną ra-
zem z Polskim Towarzystwem Myko-
logicznym w ramach kampanii Róż-
norodność - potęga życia dofinanso-
waną przez WFOŚiGW w Katowicach 
złożyło się 80 mistrzowskich makro-
fotografii wybitnych fotografów przy-
rody i jednocześnie jej wielkich miło-
śników: Barbary Kudławiec, Aleksan-
dry Radołowicz-Nieradzik i Bogusła-
wy Jankowskiej oraz Mirosława Wan-
tocha-Rekowskiego, Tadeusza Bziu-
ka, Romualda Cichosa, Marcina Ka-
retty, Konrada Wiśniewskiego, Jaro-
sława Szkodzika, Marka Siwulskiego 
i Mateusza Walczaka.

Zachęcamy do przyjrzenia się róż-
norodności świata grzybów, świata 
niezwykle fascynującego i zaskakują-
cego swym bogactwem form, kształ-
tów i kolorów. A interesujące opisy do 
zdjęć, przygotowane przez naukow-

ców z Polskiego Towarzystwa Mykolo-
gicznego, z całą pewnością wiele wy-
jaśnią i pozwolą zrozumieć, jak różno-
rodny to świat, znacznie bliższy zwie-
rzętom niż roślinom. Serdecznie zapra-
szamy w godzinach otwarcia Ogrodu!

W ojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach 

chcąc pomóc beneficjentom pilotażo-
wego projektu: „Dofinansowanie za-
dań realizowanych przez mieszkań-

ców województwa śląskiego na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji”, w rozli-
czeniu otrzymanej dotacji, uruchomił 
dwa numery telefonu, pod którym 
można zasięgnąć wszelkich infor-
macji na ten temat. Pod numerami:  

32 60 32 383 lub 32 60 32 390 dyżurują 
specjaliści, którzy pomogą wypełnić 
dokumenty i odpowiedzą na szcze-
gółowe pytania. Ponadto na stronie 
internetowej: wfosigw.katowice.pl,  
Fundusz zamieścił poradnik z in-
formacjami: jak rozliczyć dotacje  
i otrzymać pieniądze, dla osób, które 
otrzymały dofinansowanie w ramach 
tego projektu. 

Jeszcze tylko do 18 listopada 
można zgłaszać kandydatów do 
konkursu „EKOKARLIK” organi-

zowanego po raz drugi przez 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. 
Fundusz chce 
w ten sposób 
wyróżnić przed-
siębiorstwa, spół-
dzielnie oraz jed-
nostki samorządu te-
rytorialnego, samorządu 
gospodarczego z terenu woje-
wództwa śląskiego, realizujące sze-
roko pojęte przedsięwzięcia z zakre-
su ochrony środowiska. Nagrodami 
będą: statuetka i tytuł „EKOKARLIK” 

oraz możliwość posługiwania się lo-
go konkursu i zdobytym tytułem. 

Celem Konkursu jest promocja ety-
ki ekologicznej w działaniach 

na rzecz środowiska, 
ukazywanie różno-

rodności rozwiązań  
w ochronie środo-
wiska oraz zachę-
canie do podej-
mowania działań 
na jej rzecz. Powo-

łane przez Zarząd 
Funduszu Jury na pod-

stawie zgłoszeń dokona 
wyboru laureatów. Konkurs 

rozstrzygnięty zostanie w grudniu 
2016 roku.

Szczegóły na: 
www.wfosigw.katowice.pl.

Jak rozliczyć pieniądze?

Czas na Ekokarlik

Wojewódzki fundusz 
ochrony środowiska 
i gospodarki Wodnej 

w katowicach z prezesem za-
rządu andrzejem Pilotem, na 
zaproszenie śląskiego związ-
ku gmin i Powiatów, uczest-
niczył w konwencie wójtów, 
burmistrzów i starostów, któ-
ry odbył się 24 października 
w lyskach. 

Przedstawiciele Funduszu zapre-
zentowali uczestnikom szeroką ofer-
tę skierowaną do gmin o charakterze 
wiejskim i wiejsko-miejskim. Oma-
wiano wysokość dofinansowania  
w minionych latach, w perspektywie 
2010-2015 oraz obecne możliwości 
wsparcia przez fundusz inwestycji  
z zakresu gospodarki wodnej. Mowa 
była, m.in. o inwestycjach z zakre-
su gospodarki wodnej, dofinansowa-
nych ze środków zagranicznych, wy-
mianie odcinków sieci wodociągo-
wych azbestowo-cementowych i oło-
wianych, zdegradowanych sieciach 
wodociągowych, w których wystę-

pują znaczne straty wody czy też  
o inwestycjach z zakresu dostosowa-
nia do zmian klimatu poprzez zwięk-
szanie naturalnej i sztucznej retencji 
wodnej. 

Przedstawiciele Funduszu odnieśli 
się również do środków przeznacza-
nych na ochronę atmosfery i prioryte-
tów, jakie w tym zakresie stawia sobie 
WFOŚIGW w Katowicach. Dotyczą 
one zmniejszenia niskiej emisji, po-
przez programy skierowane zarów-
no do dużych podmiotów, np. spół-
dzielni, gmin czy zakładów pracy, jak  
i osób fizycznych. Mowa była zarów-
no o termomodernizacji, jak i moder-
nizacji kotłowni, likwidacji azbestu czy 
montażu odnawialnych źródeł energii 
- kolektorów słonecznych lub ogniw 
fotowoltaicznych. Szeroko omawia-
no także formy wspierania przez Fun-
dusz przedsięwzięć gminnych w po-
staci dotacji i pożyczek oraz o sposo-
bie ich rozliczania. Ponadto podczas 
konwentu poruszany był bardzo waż-
ny temat związany z nowym Prawem 
Wodnym i wszystkimi konsekwencja-
mi jego wprowadzenia.

fundusz zaprezentował swoją 
ofertę dla gmin i powiatów

Kompleksowo 
i rzeczowo

Grzyby w obiektywie

fundusz rozstrzygnął konkurs zielona_Pracownia 2016

Zielona strefa
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Nasza Polonia

Siatkarki Polonii w sezonie 2014/2015 wy-
grały dwa mecze (3:1 oraz 3:2 z Zorzą Wo-
dzisław) i z dorobkiem pięciu punktów 
uplasowały się na ostatnim miejscu w li-

gowej tabeli. W bieżącym sezonie start też nie był 
najlepszy. Aż do momentu konfrontacji z sąsiada-
mi w tabeli, czyli Sokołem 43 Katowice i Zorzą Wo-
dzisław. Te mecze podopieczne Sławomira Rubi-
na zakończyły zwycięstwami 3:1. Takie zwycię-
stwa mają podwójną wartość, gdyż punkty dopi-
suje się na własne konto, pozbawiając możliwo-
ści zdobycia ich przez rywala. I tu w zestawieniu  
z Sokołem i Zorzą, Polonia w pierwszej rundzie 
jest górą. Sześć punktów na koncie po sześciu 
meczach, to jak na razie rekordowy dorobek ła-
ziszczanek. A ponieważ w ich grze widać progres, 
to należy przypuszczać, że swój stan posiadania 
jeszcze powiększą. Poniżej krótkie relacje ze zwy-
cięskich meczów:

Polonia Łaziska - Sokół 43 AzS AWF Kato-
wice 3:1 (25:12, 25:27, 25:19, 25:21).

Polonia: Bruderek, Toborek, Kłopocka, Pilarska, 
Zawisza, Krzystała, Bereza (l) - Dominik, Rusek.

Pierwszego seta gospodynie rozpoczęły od 
prowadzenia 6:2, 8:4 i 16:9. Katowiczanki miały 
problemy ze swoją grą, a zawodniczki Polonii były 
dla nich profesorkami. Podobać się mogły ata-
ki Bruderek, Toborek czy Pilarskiej, ale general-
nie dziewczyny więcej widziały na parkiecie i to 
było przyczyną ich dominacji. W sumie był to „set 
w jedną stronę”, którego Polonia wygrała 25:12.

Gospodynie zbyt wcześnie poczuły się zwy-
ciężczyniami i przegrały drugą partię 25:27.

Trzeci set należał do Anny Kłopockiej. Sokół 
prowadził 4:0, kiedy ta zawodniczka poszła na 
zagrywkę i wyprowadziła Polonię na 5:4. Potem 
gra się wyrównała i przy stanie 15:13, ponownie  
w polu serwisowym pojawiła się Kłopocka. Uroz-
maiconym serwem tak „pogoniła” rywali, że te od-

dawały punkty albo piłkę, a wtedy jej koleżanki mo-
gły spokojnie kontrować. Efekt - zwycięstwo 25:19.

Set czwarty do stanu 18:18 był wyrównany. Ale 
wtedy to rywalki popełniły dwa błędy, oddając 
punkty miejscowym, a potem na zagrywkę po-
szła Monika Dominik. Wzięła przykład z Kłopoc-
kiej, posłała parę piłek nie do przyjęcia i Polonia 
odskoczyła na 23:18. Końcówka za długo nie trwa-

ła, po ataku Kamili Toborek łaziszczanki wygrały 
seta do 21.

Polonia - zorza Wodzisław 3:1 (25:22, 
31:29, 22:25, 26:24)

Polonia: Bruderek, Toborek, Kłopocka, Pilarska, 
Zawisza, Krzystała, Bereza (l) - Olszowiec, Kubac-
ka (l).

Pierwszy set, to równa walka do 20 punktu. 
Znawcy siatkówki twierdzą, że mecz rozpoczyna 
się dopiero po dwudziestym punkcie i tutaj więcej 
siatkarskiego „cwaniactwa” pokazały gospodynie, 
wygrywając tę partię 25:23.

„Szalony” był set drugi. W pierwszej fazie czte-
ropunktową przewagę uzyskały gospodynie, po-
tem taką samą przyjezdne i znów po serii zagry-
wek - gospodynie. Bliżej wygrania seta była Zo-
rza, która miała cztery setbole. Polonia miała tyl-
ko dwa, ale determinacja i szeroko otwarte oczy 
sprawiły, że to ona przechyliła szalę zwycięstwa 
na swoją stronę, wygrywając 31:29.

Stojące „pod ścianą” wodzisławianki w trzeciej 
partii zagrały z determinacją, postawiły „twardy” 
blok, wykorzystały kilka nieporozumień w szere-
gach gospodyń i wygrały seta do 22.

Czwarta odsłona rozpoczęła się od trzech 
„oczek” przewagi Polonii, ale rywalki zdołały 
ten dystans zniwelować. Gospodynie odskoczy-
ły po raz drugi, tym razem na 22:17 i stanęły. Wo-
dzisławianki doprowadziły do remisu 23:23. Po-
tem było po 24, ale dwie ostatnie akcje wygrały 
miejscowe.  (tapi)

- Urodziłem się...
- ...9 października 1998 roku w Mikoło-

wie.
- twoje pierwsze kontakty z piłką?
- Moje pierwsze kontakty z piłką, to gra 

z bratem przed domem. To on zaszczepił 
mi miłość do futbolu i jemu zawdzięczam 
miejsce, w którym jestem teraz. Jeśli to 
czytasz, to dzięki bracie. Generalnie, od 
wczesnego dzieciństwa piłka była obec-
na w moim życiu. Dziadkowie i rodzice 
mówią, że nawet jak szedłem spać, to ona 
była też gdzieś obok mnie w łóżku. 

- jak trafiłeś do klubu?
- Rodzice zauważyli moje zaintereso-

wanie piłką i tata zaproponował mi, abym 
się zapisał do klubu Polonia. Mój kuzyn, 
Dawid Fuchs grał już tam od paru miesię-
cy, więc i ja też chciałem spróbować. Pa-
miętam jak przyszedłem na pierwszy tre-
ning i miałem już ksywkę „skubany”.

- Pierwszy trener?
- Piotr Mrozek.
- Pierwszy mecz?
- Pierwszy mecz, a raczej mecze, to 

turniej Deichmann w Tychach jako druży-
na Lwów. Myślę, że to były takie pierwsze 
moje poważne mecze.

- Który trener pierwszej druży-
ny i kiedy zaproponował ci treningi  
z drużyną seniorów?

- Jeżeli dobrze pamiętam, to takie spo-
radyczne poważne treningi były u trenera 
Mleczki. A na stałe, u trenera Bosowskie-
go. Obaj byli moimi trenerami już wcze-
śniej w grupach młodzieżowych. 

- Kiedy i z kim rozegrałeś pierw-
szy mecz sparingowy w szeregach 
pierwszej drużyny seniorów?

- Nie pamiętam nazwy drużyny. Było to 
latem ubiegłego roku, kiedy Polonia roz-
grywała pierwszy sparing.

- A mecz mistrzowski?
- Debiut w meczu ligowym, to spotka-

nie z GKS-em Radziechowy - Wieprz, wy-
granym przez Polonię 5:1

- twoje mocne strony?
- Zdecydowanie gra po ziemi, dobre 

wprowadzenie piłki i strzał, chociaż go 
nie wykorzystuję w meczach. Dodałbym 
do tego jeszcze „odcięcie” się po błędzie 
od myśli negatywnych i powrót do gry  
z optymizmem.

- Braki?
- Nie mam braków (żartuję). Myślę, że 

twarda, fizyczna gra. 
- twoje warunki fizyczne nie pre-

dysponują cię do gry siłowej. czym 
chcesz zastosować te braki i jaki po-
winien być twój styl gry?

- Myślę, że mój styl gry powinien się 
opierać na dużej wymianie podań z part-

nerami, chociaż wydaje mi się że, wpro-
wadzać piłkę do gry potrafię, co pokazały 
rozegrane przeze mnie ostatnie dwa me-
cze. Wydaje mi się, że styl gry filigrano-
wych Xaviego, Iniesty, jest dla mnie od-
powiedni.

- jesteś jednym z najmłodszych za-
wodników w kadrze pierwszej druży-
ny. jak traktują cię starsi koledzy?

- Całkiem w porządku. Nie narzekam. 
Mamy młodą kadrę, więc większość 
aż tak dużo starsza ode mnie nie jest. 
Ta młoda kadra, to pozytyw tego klubu.  
A starsi jak już powiedziałem, traktują 
mnie dobrze. W szatni jest poczucie hu-
moru, a to też jest ważne.

- czy pilnowanie sprzętu, dostar-
czanie go na murawę itp., to twój 
„zakres” obowiązków?

- Tak to mój pozaboiskowy zakres obo-
wiązków. To normalne, że młodzi zawod-
nicy są odpowiedzialny za sprzęt i w Polo-
nii też tak jest.

- Ostatnio wchodzisz do gry w sy-
tuacji, kiedy w pierwszej połowie 
drużynie gra się „nie klei”. jakie są 
twoje zadania?

- Moim zadaniem jest przede wszyst-
kim kreowanie gry ofensywnej. Przeję-
cie na siebie zadania rozgrywania piłki  
i kierowanie jej do partnerów grających  

z przodu. Oczywiście, zadania w defensy-
wie też mam w swoim zakresie.

- jeśli to tylko możliwe, grasz w ze-
spole rezerw. Są zawodnicy, dla któ-
rych gra w drugiej drużynie jest dys-
honorem. jak to wygląda u ciebie?

- Dla mnie jest to wypełnianie swoich 
obowiązków względem klubu i siebie sa-
mego. To normalne, że jeśli nie grasz w 
pierwszym zespole, zaliczasz jednostkę 
treningową w meczu rezerw. A jest to su-
per jednostka, bo to przecież mecz, a po 
to się trenuje, by grać. Traktuję to jako na-
ukę gry w seniorach. Jest to coś innego 
niż gra w swoim roczniku.

- Który z zawodników Polonii jest 
dla ciebie wzorem do naśladowa-
nia?

- W naszym zespole takim piłkarzem 
jest Mateusz Mazurek i z niego warto 
brać przykład. Widać, że potrafi grać w 
piłkę na wysokim poziomie. Lubię z nim 
grać.

- A który z piłkarzy w ogóle?

- Andrew Iniesta i Xavi. Lubię oglądać w 
akcji zawodników topowych na mojej pozycji.

- twoje zainteresowania poza 
sportem?

- Może wielu zaskoczę, ale jest to czy-
tanie książek i gotowanie. Lubię w ten 
sposób spędzać wolny czas. 

- jesteś jeszcze uczniem...
- Tak, jestem uczniem ZST Mikołów.
- co po maturze?
- Po maturze? Jeszcze nad tym nie my-

ślałem. Jeśli wszystko się ułoży, chcą pod-
jąć studia na AWF. 

- Dalsze plany sportowe?
- Nie chcę być źle odebrany, ale nie 

lubię mówić o moich dalszych planach 
sportowych innym.

- znawcy twierdzą, że jesteś pił-
karskim talentem. czego zatem temu 
talentowi życzyć?

- Zdrowia, wytrwałości w tym, co robię, 
a także determinacji, bo bez tego trudno 
jest coś osiągnąć.

- i takiej determinacji życzymy!

Uwaga talent!
Na treningach pierwszego zespołu pojawił się dwa lata temu. W ubiegłym sezonie debiutował 

w drużynie Polonii w rozgrywkach ligowych, a w obecnym walczył z kolegami o punkty 
już w sześciu meczach. jest też podporą drużyny rezerw, o ile mecz tego zespołu nie koli-

duje z grą Polonii i. mówi się, że to piłkarski talent, który ma przed sobą przyszłość. ten talent, to wy-
chowanek Polonii, bartosz just, z którym rozmowa o jego dotychczasowym dorobku piłkarskim poniżej:

Rekordowy 
dorobek siatkarek
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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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Tu jesteśmy!
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 

Wśród osób, które do 30 listopada nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlo-
sujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Anna Jabłońska. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!
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25 medali i dwa ty-
tuły najlepszego 
technika, to do-

robek zawodniczek i zawod-
ników stowarzyszenia spor-
tów i sztuk Walki kong sao 
w otwartym Pucharze euro-
py kong sao, który rozegrany 
został w ostatni weekend paź-
dziernika w mikołowie.

Sceny rodem z Klasztoru Shaolin, 
to tradycyjny widok w mikołowskiej 
hali MOSiR w ostatnich dniach paź-
dziernika. W tym czasie zjeżdża-
ją tutaj najlepsi europejscy zawod-
nicy sztuki walki Kong Sao. W tym 
roku okazją ku temu był Otwarty Mię-
dzynarodowy Puchar Europy Kong 
Sao organizowany przez mikołow-
skie Stowarzyszenie Sportów i Sztuk 
Walki Kong Sao i MOSiR. W dwa dni 
przez halę przewinęło się prawie 200 
zawodników z Czech, Węgier, Sło-
wacji, Ukrainy, Niemiec oraz klu-
bów z całej Polski. Otwarcia impre-
zy dokonał zastępca burmistrza Mi-
kołowa, Mateusz Handel, a ceremo-
nię uświetnił występ grupy mażore-
tek AKCENT z MDK Ligota.

W pierwszym dniu zawodów roz-
grywano tradycyjne formy kata, kata 
z bronią, kata synchroniczne, a tak-
że walki w semi-contact oraz mix-ku-
mite w kategoriach dzieci i juniorów. 
Poziom rywalizacji adeptów tej formy 

sztuki walki był wysoki, co dowodzi 
o wzrastającym zainteresowaniu tą 
dyscypliną sportu.

Niedzielę Pucharu, śmiało moż-
na nazwać „krwawą”, gdyż tutaj wal-
czono już na poważnie w kontakcie 
ograniczonym i pełnym. Oprócz walk 
semi-contact i mix-kumite w katego-
rii seniorów, rozegrano również wal-
ki w formule K-1 oraz Open-Com-
bat (MMA). Te dwie ostatnie konku-
rencje rozegrano w octagonie (klat-
ce), co spotkało się z ogromnym i ży-
wym zainteresowaniem wśród licz-
nie zgromadzonej publiczności.

Skoro mowa o publiczności, to ta 
miała powody do radości. Raz, że 
oglądała ciekawe walki i dwa - do 
najlepszych należeli gospodarze. 
Zdobywając 25 medali (11 złotych, 
9 srebrnych i 5 brązowych) pokaza-
li, że są gościnni, ale nie wtedy, gdy 
stają do walki.

Podczas ceremonii otwarcia mia-
ła miejsce miła uroczystość. Przed-
stawiciele ukraińskiego klubu Sam-
son-Pravo wręczyli dyrektorowi za-
wodów, Sylwestrowi Czarnocie oraz 
Krzysztofowi Mrozowi ordery wydane 
przez Ministerstwo Ukrainy z okazji 
25-lecia odzyskania niepodległości, 
doceniając tym samum dziesięciolet-
nią współpracę między Stowarzysze-
niem Stowarzyszenia Sportów i Sztuk 
Walki Kong Sao a klubem z Ukrainy.

tadeusz Piątkowski

Mikołów, choć nie ma dru-
żyny siatkówki w rozgryw-
kach szczebla centralne-

go, to mieszkańcy miasta tę dyscy-
plinę sportu kochają. Najlepszym do-
wodem zamiłowania do siatkówki jest 
ilość startujących w corocznym gmin-
nym Festiwalu Piłki Siatkowej, który 
22 października rozegrano po raz je-
denasty. Wystartowało w nim siedem 
drużyn z sołectw Mokre, Śmiłowi-
ce, Borowa Wieś, Kamionka oraz po 
raz pierwszy ekipa z Rety, pod nazwą 

„Reta Team”. Okazało się, że na de-
biutantów nie było mocnych i to oni 
zostali triumfatorami turnieju. Trady-
cyjnie wybrano też najlepszych za-
wodników turnieju, zostali nimi: naj-
lepszy rozgrywający - Szymon Urbań-
czyk, atakujący - Krystian Lament, 
przyjmujący - Łukasz Sornek, a MVP 
turnieju został Krzysztof Pełka. 

Klasyfikacja końcowa:
1. Reta Team 2. Borowskie Wilki  

3. Mokre I 4. Śmiłowice 5. Kamionka I,  
Kamionka II 7. Mokre II. Tapi

Łaziscy kręgliści nie mają ostatnio łatwego ży-
cia. Remont kręgielni sprawia, że praktycz-
nie odcięci są od treningów, stąd też trudno 

oczekiwać dobrych wyników. A jednak! Przy wspar-
ciu Urzędu Marszałkowskiego grupa młodzieżowa 
kręglistów klasycznych MOSiR pod pieczą Henry-
ka Lisowskiego wyjechała na zgrupowanie szkole-
niowe do Tucholi. W tym samym czasie w tym mie-
ście organizowany był Ogólnopolski Turniej Mło-
dzieżowy o „Puchar Borów Tucholskich”, w których 
wystartowała ekipa z Łazisk. Nie tylko wystartowała, 
ale i pokazała się z dobrej strony. W kategorii wie-
kowej „młodzik” trzecie miejsce zajął Łukasz Ba-
cza uzyskując łącznie (eliminacje + finał) 977 krę-
gli. Najmłodszy Jakub Erkier również znalazł się  
w finale, uzyskując łącznie 884 kręgle, co dało mu 

11 miejsce. W kategorii młodziczek najlepiej wy-
padła Nicola Kobiór plasując się w finale na piątym 
miejscu z 918 kręglami.  Tapi

A matorzy „białego spor-
tu” w łaziskach zakoń-
czyli sezon na kortach 

otwartych. ostatnimi zawoda-
mi był turniej i Puchar Prze-
wodniczącego rady miejskiej 
w łaziskach górnych w grach 
podwójnych i mieszanych. naj-
lepszym deblem łazisk zosta-
ła para tadeusz mania i adil 
hilmi, a najlepszym mikstem - 
barbara Pituła janecka i miro-
sław śledź.

W grach podwójnych wystąpiło  
13 par, które rozegrały 23 mecze. Do 
półfinałów dotarły duety: Celina Śledź 
z Mirosławem Śledziem, Andrzej Ro-
sół z Markiem Żymłą, Tadeusz Ma-
nia z Adilem Hilmi oraz Marek Rajwa  
z Adrianem Braszczokiem. Rodzina Ślę-
dziów pokonała Rosoła i Żymłę 2:1 (2:6, 
6:2, 10:8), a Mania z Hilmim wygrali  
z Rajwą i Braszczokiem 2:0 (6:4, 6:1). 
W finale do wyłonienia zwycięstwa po-
trzebne były trzy sety. Debel Tadeusz 
Mania i Adil Hilmi wygrali z Celiną i Mi-
rosławem Śledziami 2:1 (6:2, 3:6, 6:2)  
i zostali triumfatorami turnieju. W me-
czu o trzecie miejsce Andrzej Rosół  
i Marek Żymła pokonali Marka Rajwę  
i Adriana Braszczoka 2:0 (6:2, 6:0).

W rywalizacji mikstów do walki sta-
nęło osiem par mieszanych i tu do wy-
łonienia zwycięzcy trzeba było roze-
grać 20 meczów. W finale para Miro-
sław Śledź z Barbarą Janecką ogra-
ła Celinę Śledź i Roberta Janeckiego  
w dwóch setach (7:6, 6:0). W tej rywa-

lizacji panie nie tworzyły duetów z mę-
żami, tylko ich zamieniły. Końcowa 
czwórka tego turnieju kształtowała się 
następująco:

1. Barbara Pituła - Janecka/Mirosław 
Śledź

2. Celina Śledź/Robert Janecki
3. Aleksandra Gonsior - Śledziona/

Henryk Zientek
4. Marta Klisińska/Marek Rajwa.

* * *
Uczestniczący w całorocznych roz-

grywkach (rozpoczęły się 13 kwietnia) 
tenisiści spotkali się na uroczystej gali, 
podczas której podsumowano ligę te-
nisową i cały sezon w Łaziskach oraz 
wręczono trofea

Liga Tenisowa MOSiR Łaziska Gór-
ne odbyła się po raz czwarty, a w te-
gorocznej edycji sklasyfikowano 66 za-
wodników i zawodniczek. I tak:

W kategorii Open wystartowało  
24 zawodników w pierwszej lidze i 20 
w drugiej.

W lidze kobiet o końcowe trofeum 
walczyło osiem przedstawicielek płci 
pięknej.

Rozgrywki „Open” wygrał nie do-
znając żadnej porażki Robert Ablewski, 
drugi był Norbert Kittel, a trzeci Miro-
sław Śledź.

Drugą ligę wygrali Łukasz Osypiń-
ski i Michał Spendel, a po rozegraniu 
spotkań barażowych, do pierwszej ligi 
awansowali Michał Cieśla oraz Robert 
Janecki.

W kategorii kobiet najlepszą oka-
zała się Aleksandra Gonsior - Ślezio-
na, drugie miejsce zajęła Aleksan-
dra Miczkowska, a trzecia - Celina 
Śledź.

Rozgrywki debla wygrała para 
Robert Ablewski/Adil Hilmi parę Mi-
rosław Duży/Henryk Zientek oraz 
duet Robert Janecki/Adrian Brasz-
czok.

Nad całością „ligi tenisowej” z ra-
mienia MOSiR pieczę sprawował Ro-
bert Janecki. Tapi

Debiutanci górą

25 medali 
mikołowian

Dobry występ kręglistów

Tenisiści zakończyli sezon
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W grudniu w Szwe-
cji odbędą się Mi-
strzostwa Europy 

w piłce ręcznej kobiet, w któ-
rych wystartuje reprezenta-
cja Polski. Miło nam poinfor-
mować, że na tę imprezę po-
jedzie również Sportowa Oso-
bowość „Ziemi Mikołowskiej” 
roku 2012, Agnieszka Brehmer, 
która wraz z Agnieszką Skow-
ronek będzie jedną z 12 par 
sędziowskich prowadzących 
europejski championat. Na 
Mistrzostwa Europy nasza lau-
reatka pojedzie po raz drugi.  
W Szwecji Brehmer i Skowro-
nek będą jedną z siedmiu żeń-
skich par sędziowskich.

Joanna Brehmer jako za-
wodniczka grała w „Malu-
chu” Tychy, „Fasamie” Ty-
chy, chorzowskich klubach 
„Azoty” i „AKS” i AZS-ie Kato-
wice. Kiedy reprezentowała 

barwy AKS-u Chorzów, za na-
mową trenera Janusza Szym-
czyka zapisała się na kurs sę-
dziowski i została arbitrem. 
W tym samym czasie „złapa-
ła” kontuzję ścięgna Achille-
sa, co „pomogło” jej podjąć 
decyzję. Wspólnie z Agniesz-
ką Skowronek w roli „roz-
jemczyń” na boiskach piłki 
ręcznej występują od 15 lat.  
W tym czasie sędziowały set-

ki spotkań na różnych szcze-
blach. Od meczów najmłod-
szych, do międzynarodo-
wych o dużą stawkę - z Ligą 
Mistrzów, finałem Pucharu 
Zdobywców Pucharów oraz 
spotkaniami ME i MŚ w pił-
ce plażowej, a także ME  
w Serbii. Na co dzień Joanna 
Brehmer pracuje w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Mikołowie.

- Przymiarki do obsady sę-
dziowskiej Mistrzostw Euro-
py robione były już w ubie-
głym roku. Byłyśmy w gronie 
par przewidywanych do sę-
dziowania, „gwizdałyśmy” fi-
nał Ligi Mistrzów i chyba mia-
łyśmy najlepszy sezon w karie-
rze. Po cichu liczyłyśmy na tę 
nominację, ale tak na sto pro-
cent nigdy nie wiadomo. Do-
póki nie ujrzy się „papieru”  
z nominacją, jest się tylko kan-
dydatem. Teraz wiemy, że na 
Euro do Szwecji jedziemy i cie-
szymy się, że jesteśmy jedną  
z siedmiu par żeńskich, które 
w tej imprezie będą „rozjem-
czyniami”. Jesteśmy z Agniesz-
ką na etapie przygotowań, 
dużo sędziujemy i wszystko 
podporządkowane jest gru-
dniowym Mistrzostwom Euro-
py - mówi Joanna Brehmer.

tadeusz Piątkowski

PIŁKA NOżNA
W meczach mistrzowskich 

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

IV lIGA
Polonia Łaziska przegrała  

z MKS-em Lędziny 1:2, Concor-
dią Knurów 1:4, zremisowała  
z Granicą Ruptawa 0:0,  
z GKS-em Radziechowy 1:1.

Gwarek Ornontowice zre-
misował z LKS-em Bełk 1:1, 
przegrał z Unią Racibórz 1:5, 
pokonał Krupińskiego Suszec 
3:0, przegrał z drugą drużyną 
Podbeskidzia 1:2.

Orzeł Mokre przegrał z Be-
skidem Skoczów 1:2, MKS-em 
Lędziny 2:3, z Concordią Knu-
rów 0:1, Granicą Ruptawa 1:2.

V lIGA
AKS Mikołów pokonał  

JUW-e Tychy 1:0, zremisował  
z Unią Kosztowy 1:1, uległ Po-
goni Nowy Bytom 0:2, zremi-
sował z Pogonią Imielin 0:0.

KlASA „A”
Fortuna Wyry uległa Ogrod-

nikowi Tychy 2:3, pokonała 
LKS Frydek 2:0, Stal Chełm 
Śląski 4:3, zremisowała z LKS-
-em Wisła Wielka 2:2.

Sokół Orzesze przegrał  
z LKS-em Gardawice 1:4, 
Ogrodnikiem Tychy 1:6, LKS-
-em Frydek 4:12, Stalą Chełm 
Śląski 3:7.

LKS Gardawice pokonał 
Sokoła Orzesze 4:1, przegrał 
z Czaplą Kryry 1:6, Josieńcem 
Rostowice 1:3, Zniczem Janko-
wice 1:6.

Rezerwy Gwarka Ornonto-
wice przegrały z Zamkowcem 
Toszek 1:2, Tęczą Wielowieś 
1:5, pokonały Ruch Kozłów 2:1, 
uległy Stali Zabrze 0:3.

Rezerwy AKS-u Mikołów 
uległy Kolejarzowi Katowice 
1:2, pokonały Jastrzębia Biel-
szowice 3:2, Victorię Katowice 
3:0, przegrały ze Stadionem 
Śląskim 4:5.

Strażak Mikołów pokonał 
drugi zespół Siemianowiczanki 
2:0, przegrał z Górnikiem 09 
Mysłowice 3:5, UKS-em Szo-
pienice 1:3, Kolejarzem Kato-
wice 0:3.

KlASA „B”
Rezerwy Polonii Łaziska 

przegrały z drugą drużyną 
MKS-u Lędziny 2:3, zremiso-
wały z Czarnymi Piasek 1:1, 
pokonały drugi zespół Krupiń-
skiego Suszec 3:1.

LKS Woszczyce wygrał z Le- 
śnikiem Kobiór 2:0, przegrał  
z Polonią Międzyrzecze 0:2, 
pokonał ZET II Tychy 2:1, zre-
misował z drugim zespołem 
MKS-u Lędziny 2:2.

LKS 45 Bujaków przegrał 
z Burzą Borowa Wieś 3:6, 
pokonał Sośnicę Gliwice 1:0, 
przegrał ze Startem Sie-
rakowice 0:1, zremisował  

z drugim zespołem Concordii 
Knurów 1:1. 

Burza Borowa Wieś po-
konała LKS 45 Bujaków 6:3, 
przegrała z drugim zespołem 
Concordii Knurów 1:3, pokona-
ła Orła Stanica 5:1, Naprzód 
Łubie 5:4.

Kamionka Mikołów przegra-
ła z rezerwami Pogoni Imielin 
1:4, pokonała drugi zespół Ja-
strzębia Bielszowice 5:3, prze-
grała z rezerwami Śląska Świę-
tochłowice 1:5, pokonała drugi 
zespół Wawelu Wirek 6:1.

SIAtKÓWKA
II lIGA

Polonia Łaziska przegrała 
z Sokołem Radzionków 0:3, 
Łaskovią Łask 1:3, pokonała 
Sokoła 43 Katowice 3:1, Zorzę 
Wodzisław 3:1, 

III lIGA
KOBIEtY

Burza Borowa Wieś pokona-
ła Jedynkę Rybnik 3:0, Victorię 
MOSiR Cieszyn 3:0, TS STAL 
Śrubiarnię /SMS ŻAPN Żywiec 
3:1.

MężcZYźNI
UKS Trójka Mikołów poko-

nał MUKS Michałkowice 3:2, 
Metalika Radziechowy 3:2, 
KSG Bestwina 3:2. 

tENIS StOŁOWY
W rozgrywkach II ligi kobiet 

AKS Mikołów przegrał z KTS-
-em Zawadzkie 2:8, Halem-
bianką Ruda Śląska 4:6, zremi-
sował z Beskidami Bielsko 5:5, 
pokonał UKS Dalachow 6:4.

W tej samej klasie rozgry-
wek mężczyzn:

Sokół Orzesze wygrał z Hu-
raganem Sosnowiec 8:2, Kuź-
nią Rybnik 10:0, Lwem Głub-
czyce 10:0, ATS-em Ligota 8:2.

AKS Mikołów zremisował  
z Anderesm Żywiec 5:5, poko-
nał MKS Czechowice Dziedzice 
8:2, Huragana Sosnowiec 8:2, 
Kuźnię Rybnik 10:0.

***
15-16 października w hali 

MOSiR w Łaziskach Górnych 
rozgrywano finał ogólnopol-
skiego turnieju MINI OLIMPIC 
GAMES 2016. Wystartowało 
w nim 120 zawodniczek i za-
wodników z całej Polski kate-
gorii „młodzików” z roczników 
2004 i młodszych.

W kategorii dziewcząt zwy-
ciężyła Anna Kubiak (JKS Ja-
strzębie Zdrój), wyprzedzając 
Martynę Hajduk (MLKS NURT 
Przemyśl), Annę Brzyską (PKS 
KOLPING Jarosław) oraz Julię 
Furman (KU AZS UE Wrocław).

W rywalizacji chłopców na 
pierwszym miejscu uplaso-
wał się Dawid Kosmala (UKS 
Płomień Limanowa) i wy-
przedził Patryka Bieleckiego 
(HEKSA Niedrzwica Duża), 
Stanisława Wnęka (TKS Gra-
nit Strzelin) oraz Alana Kul-
czyckiego (GKS Gorzovia Go-
rzów Wielkopolski). Tapi

sprintem przez 
sportowe areny

Mikołowskie Planty są do-
skonałym terenem do im-
prez kolarskich. Po uda-
nych wcześniej wyścigach 

MTB i roku rozbratu z cyklistyką, ponow-
nie zatętniły „kolarskim życiem”. A to za 
przyczyną kolarstwa przełajowego. Dys-
cypliny znajdującej miejsce pomiędzy ko-
larstwem szosowym a górskim. Tą impre-
zą był rozegrany w niedzielę 23 paździer-
nika Activlab Tour - I Ogólnopolski Wy-
ścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar 
Burmistrza Mikołowa, będący jednocze-
śnie trzecią serią Pucharu Polski. Ranga 
Pucharu Polski sprawiła, że na starcie po-
jawili się zawodnicy z całej Polski. W su-
mie w 15 kategoriach wiekowych kobiet 
i mężczyzn wystąpiło 292 zawodników  
i zawodniczek. Na atrakcyjnej i selektyw-
nej trasie można było oglądać pasjonu-
jącą walkę nie tylko o trofea, ale i punkty 
do rankingu Pucharu Polski. Oczywiście, 
najwięcej emocji wywołała rywalizacja 
w wyścigach głównych „Open” pań oraz 
„Elity” panów. W rywalizacji pań na naj-
wyższym stopniu podium dla zwycięzców 
stanęła Gabriela Wojtyła (Sokół Zator), 
wyprzedzając Patrycję Lorkowską (GKS 
Cartusia Kartuzy) i Kingę Kalembkiewicz 
(KLKS Azalia Brzóza Królewska). Wyścig 
„Elity” panów wygrał Adam Żuber (Ośka 
Warszawa), wyprzedzając Marcela Bogu-

sławskiego (Volkswagen sam. użytkowe) 
i Bartosza Milkera (MLUKS Victoria Jaro-
cin Helma).

W poszczególnych kategoriach zwy-
cięstwa odnieśli: Dawid Bytomski, Mał-
gorzata Jąderko, Krzysztofa Antonowicz, 
Zofia Krystyniak, Kacper Hoppa, Malwi-
na Mul, Brygida Piersiak, Łukasz Heliza-

nowicz, Maciej Borkowski, Kinga Kalemb-
kiewicz, Adam Żuber, Gabriela Wojtyłą, 
Maksymilian Bieniasz, Andrzej Michnik, 
Sławomir Frejowski, Maciej Samborski.

Swojego przedstawiciela na podium 
miał też Mikołów, a był nim Olgierd Sza-
rota, który zajął trzecie miejsce.

 tadeusz Piątkowski

Sportowa Osobowość Roku 2012 jedzie na ME

Przełajowcy na Plantach
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