
Nr 12 (58)  grudzień 2016r.

str. 3
TWÓJ SKŁAD OPAŁU

WYRY
UL. PSZCZYŃSKA 48 A (TEREN GIGU)

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00 
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00

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

TEL. 536 512 512
KOSTKA ORZECH MIAŁ EKOGROSZEK

Nie jestem politykiem

ŁAZISKA GÓRNE

str. 7

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Na półmetku

ORZESZE

str. 8
Jasno i oszczędnie

MIKOŁÓW

str. 6

HOSTEL
noclegi na stałe 

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

Bytom, Mysłowice, Katowice

Gołębie wróciły

WYRY

str. 9

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

życzy redakcja „Naszej Gazety”

Mieszkańcom 
Ziemi Mikołowskiej

wiary, nadziei i miłości

str. 16-17

Opowieść wigilijna



MIĘDZY
NAMI

FILARAMI
elieton poświęcam 
Katarzynie Syryj-
czyk-Słomskiej, wi-

ceszefowej mikołowskiej 
Rady Miejskiej. Pani Kata-
rzyno! Niech się Pani nie 
martwi. To jest dobra i po-
czytna rubryka, a w show-
biznesie zwanym samorzą-
dem, każda reklama jest na 
wagę złota. Otóż Pani Kata-
rzyna jest także wschodzą-
cą gwiazdą prężnie rozwi-
jającego się środowiska 
demonstrantów. Od czasu, 
kiedy PiS doszedł do wła-
dzy, mamy tego cały wy-
syp. W październiku nasza 
dzielna radna, nie bojąc się 
represji i tortur, pochwali-
ła się na facebooku udzia-
łem w czarnym marszu. 
Jak wszyscy wiemy, obec-
na dyktatura wsadza panie 
do więzienia za samą płeć. 
Ale to jeszcze nic. Z rów-
nym entuzjazmem czoło-
wa mikołowska protestant-
ka, to znaczy demonstrant-
ka, broni gimnazjów przed 
zakusami krwiożerczej mi-
nister Zalewskiej. W każ-
dym razie jestem jak naj-
bardziej za tym, aby Kata-
rzyna Syryjczyk-Słomska 
awansowała do pierwszej 
ligi demonstrantów pol-
skich. Jest osobą reprezen-
tacyjną i potrafi składnie 
mówić, co jest cechą rzad-
ką. Przyznam szczerze, 
że nie mogę patrzeć już 
na Mateusza Kijowskiego, 
który wygląda i gada, jak-
by całe lato spędził na mi-
kołowskim rynku w poszu-
kiwaniu towarzystwa i wia-
domego sklepu. Nastawi-
łem też tak pilota w telewi-
zorze, że kiedy pojawia się 
Petru albo jego koleżanka 
od „dyktatury kobiet”, au-
tomatycznie wyłącza się fo-
nia. Jeżeli demonstrowa-
nie w Polsce ma mieć dalej 
sens, musi to robić Pani Ka-
tarzyna!

Jerzy

owinnam przyzwy-
czaić się do treści 
artykułu o Orliku, bo 

wielokrotnie czytałam go 
przed drukiem, ale nawet 
teraz otwiera mi się na jego 
myśl nóż w torebce (oczy-
wiście przysłowiowy, bo 
nie noszę z sobą sztućców). 
Pomijam kwestie formalne, 
czyli wpadki i zaniechania, 
jakich dopuścili się autorzy 
tego skandalu. To wszyst-
ko jest w tekście. Braku-
je mi natomiast informacji, 
kto za to odpowie i zapła-
ci? Wszystko wskazuje na 
to, że nikt. Polskie prawo 
jest bardzo tolerancyjne 
dla urzędników i samorzą-
dowców, którzy żonglują 
naszymi pieniędzmi, jak że-
tonami do ruletki albo kar-
tami do pokera. Na Orliku 
mieszkańcy Mikołowa zo-
stali naciągnięci na prawie 
pół miliona złotych. To my, 
podatnicy zrzuciliśmy się 
na tę sądową karę. Przypo-
mina mi się sytuacja sprzed 
kilku miesięcy, kiedy przez 
pomyłkę zapłaciłam fisku-
sowi o 24 złote mniej podat-
ku VAT. Dostałam z urzę-
du skarbowego list, od któ-
rego mogły ugiąć się nogi. 
Cała litania konsekwencji, 
które mnie czekają, jeżeli 
nie przestanę okradać pań-
stwa. Ale tak to już jest, że 
mały ma zawsze pod gór-
kę. Widocznie organy ści-
gania i służby finansowe 
doceniają rozmach. Ktoś, a 
wszyscy wiemy kto, naroz-
rabiał za pół miliona pu-
blicznych pieniędzy. I co? 
I nic. Z tego, co wiem, były 
burmistrz Mikołowa wrócił 
do pracy na uczelnię, gdzie 
wykłada matematykę. Aż 
strach się bać, czego uczy 
swoich studentów. 

Beata
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RADIO TAXI
Mikołów

www.taxi-mikolow.pl

32/19-19-6

32/29-29-999
Życzymy wesołych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku 2017

Akceptujemy karty płatnicze

2 AKTUALNOŚCI

Przypomnijmy, że zamieszanie za-
częło się w 2010 roku. Spółka In-
terHall wygrała przetarg i wybu-
dowała boisko przy ul. Zawilców. 

Koszt tej inwestycji wyniósł 567 960 zł.  
Zgodnie z umową obiekt miał być goto-
wy najpóźniej 
do 28 listopada 
2009 roku. Fir-
ma nie zmie-
ściła się w tym 
terminie. Orlik 
został oddany 
na wiosnę 2010 
roku. Władze 
Mikołowa, z ty-
tułu poślizgu, 
naliczyły wyko-
nawcy abstrak-
cyjnie wysoką 
karę umowną  
w wysokości 
514 549 zł. Fir-
mie zapłacono zaledwie 53 410 zł, czy-
li mniej niż jedna dziesiąta kosztów inwe-
stycji. Jednym słowem, InterHall zafundo-
wał miastu boisko. Problem nie tkwił jed-
nak w wysokości kary, lecz w tym, że mia-
sto nie miało racji. Firma nigdy nie kwe-
stionowała, że spóźniła się z oddaniem Or-
lika, lecz - jej zdaniem - winę ponosiło za 
to miasto, które nie przygotowało placu 
budowy. Spółka, chcąc odzyskać ponad 
pół miliona złotych, skierowała sprawę do 
sądu. Pierwszy wyrok zapadł pod koniec 
grudnia 2010r. Wydział Gospodarczy Sądu 
Okręgowego w Katowicach uznał rację fir-
my i wydał nakaz zapłaty. Gmina nie za-
płaciła i procesowała się dalej. W czerw-
cu 2013 roku, wyrok wydał Sąd Okręgowy  

w Katowicach. Ponownie był on nieko-
rzystny dla miasta i nakazywał uregulowa-
nie należności wobec spółki. Władze Mi-
kołowa były jednak nieugięte. Sprawa po-
szła do wyższej instancji. W końcu Sąd 
Apelacyjny, po trwającym sześć lat pro-

cesie, wydał ostateczny wyrok. Mikołów 
musiał zapłacić firmie InterHall w sumie  
990 tys. zł za Orlika, który był wart 567 tys. 
zł. Po tym tekście rozdzwoniły się w naszej 
redakcji telefony z oczywistym pytaniem, 
czy Balcer i Putkowski brnęli w ciemno li-
cząc na łaskawość sądu, czy też zdawali 
sobie sprawę z konsekwencji i możliwości 
przegranej. Teraz już to wiemy, bo wyszły 
w tej sprawie na jaw kolejne dokumenty. 

Na początku 2011 roku 
władze miasta otrzymały 
ekspertyzę prawną, w której 
dokładnie przewidziano 
scenariusz wydarzeń, do 
których później doszło. 

Prawnicy zwrócili uwagę na dwa podsta-
wowe błędy, jakie popełniło miasto. Przede 
wszystkim, nie wolno w taki sposób na-
liczać kar umownych. Miasto doszło do 
wniosku, że należy mu się 514 tys. zł reko-
mensaty za opóźnienia w budowie i odbiło 

sobie tę kwo-
tę z faktury. Tak 
się nie robi. 
Do firmy na-
leżało wysłać 
wcześniej pi-
smo z informa-
cją, że zlece-
niodawca de-
cyduje się na 
taki krok i na 
jakiej podsta-
wie. Takiego 
dokumentu nie 
dostała spół-
ka InterHall. 
Druga sprawa, 

to niepotrzebne narażanie finansów mia-
sta. Balcer i Putkowski mieli prawo uważać, 
że wina za opóźnienie leży po stronie fir-
my. Ich przekonanie nie graniczyło jednak 
z pewnością. Prawnicy przestrzegali, że 
sprawa jest raczej przegrana. Skoro chcie-
li się procesować, to powinni najpierw za-
płacić firmie co do grosza, a później doma-
gać się na drodze sądowej odszkodowania. 
Zrobili inaczej. Nie zapłacili i przyglądali 
się, jak rosną odsetki od sumy wyjściowej. 
Aż skończyła się zabawa. Mieszkańcy Mi-
kołowa zapłacili ze swoich podatków pra-
wie pół miliona złotych, tylko z tego powo-
du, że ktoś myślał, że jest sprytny i mądry,  
a wcale taki nie był.

Jerzy Filar 

Pisaliśmy w ubiełym miesiącu o skandalicznej decyzji poprzednich 
władz Mikołowa, aby procesować się do upadłego z firmą, która 
wybudowała Orlika przy ul. Zawilców. W efekcie miasto przegrało 
trwajacy sześć lat proces i zapłaciło prawie pół miliona złotych 
kar,odsetek i opłat sądowy. Na jaw wychodzą kolejne dokumenty 
w tej bulwersującej sprawie. Okazuje się, przed takim obrotem 
sytuacji, na początku 2011 roku prawnicy ostrzegali burmistrza 
Marka Balcera i jego zastępcę Adama Putkowskiego.
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Mały jubileusz naszego plebiscytu.
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TWÓJ SKŁAD OPAŁU
Oferujemy tylko
polski węgiel ! 
- kostka 
- orzech I 
- orzech 
- orzech II 
- groszek 
- ekogroszek 
- flotokoncentrat 
- miały 

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

Najserdeczniejsze życzenia 
szczęśliwych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności 
i sukcesów w nadchodzącym roku 
wraz z podziękowaniami 
za dotychczasową współpracę 

składa
właściciel i załoga
BEST TRANS 

Autoryzowany 
sprzedawca:

duży wybór węGlI wOrkOwaNych

PRZEKŁADANIEC  ŚWIĄTECZNY 3grudzień 2016r. • NASZA GAZETA

Cztery lata temu po raz pierw-
szy wręczyliśmy statuetki „Spor-
towych Osobowości Roku Zie-
mi Mikołowskiej”. Okazało się, 

że ta sportowa zabawa się przyjęła i w tym 
roku nasz plebiscyt obchodzi mały jubile-
usz. Wprawdzie dopiero „drewniany”, bo ta-
kie laury wręczymy po raz piąty, ale najwięk-
sze sportowe plebiscyty w naszym kraju też 
tak zaczynały. Do czterdziestki laureatów  
z poprzednich lat, dołączy kolejna dziesiąt-
ka. Tym razem będą to Sportowe Osobowo-
ści Ziemi Mikołowskiej 2016. Rok się kończy 
i pora na jego podsumowania. W tym przy-
padku sportowe, bo te nas interesują.

W roku 2016 sportowcy Ziemi Mikołow-
skiej byli widoczni nie tylko w imprezach lo-
kalnych i regionalnych, ale również na are-
nach krajowych i zagranicznych. Startowa-

li i odnosili sukcesy. Sportowi „ambasado-
rowie” tej ziemi powinni zostać zauważeni 
oraz uhonorowani i temu służy nasza sporto-
wa zabawa.

Mamy już kilku wytypowanych kandyda-
tów do takich tytułów, ale na ich przyzna-
wanie nie chcemy mieć wyłączności. Dlate-
go też zwracamy się z prośbą do działaczy 
sportowych klubów powiatu mikołowskie-
go oraz kibiców o przysłanie nam swoich 
propozycji. Choć wiemy sporo o tym, co się 
dzieje w lokalnym sporcie, to nie jesteśmy 
w tej materii wszechwiedzący i nie chcemy 
kogoś pominąć. Każda nadesłana propozy-
cja zostanie przez nas wnikliwie rozpatrzo-
na. Przypominamy, że osobowościami mogą 
być nie tylko zawodnicy startujący w kate-
gorii seniorów, ale również trenerzy, sędzio-
wie, działacze. 

Propozycje do tytułu „Sportowa Osobowość Ziemi 
Mikołowskiej Roku 2016” wraz z uzasadnieniem 
(krótki opis dokonań w bieżącym roku) prosimy 

przesłać na adres redakcji:
„Nasza Gazeta”, 43-190 Mikołów, Rynek 18, 

ewentualnie pocztą elektroniczną na adresy: 
redakcja@naszagazeta.info lub tedpress@o2.pl.

Czekamy na propozycje!

Sportowe Osobowości 
mają pięć lat



Bieg przez

ineRnet RaDioWY oraz ŚWiatłoWoDoWY
4 NET S.C. 
orzesze, ul. Mikołowska 17, tel.: 32 737 16 40 
biuro@4-net.pl, www.osk4net.pl

Jesteśmy 
we wszystkich 

miastach 
powiatu

Do 
160 Mbit/s

55 
złotych 

internet za 

1zł 
przez 

3 miesiące.

Zrób sobie 
i rodzinie 

prezent pod 
choinkę.

Zadzwoń
już

dziś!

Mega
szybki 
internet

oFeRta DostĘPna na teRenie PoWiatU

Najbliższy ruch należy 
do Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Śro-

dowiska, który musi wydać tzw. 
decyzję środowiskową 

w sprawie tej in-
westycj i . 

Aby lepiej 
się myślało Bernardowi Błasz-
czykowi, dyrektorowi RDOŚ, 
kilkudziesięciu mieszkańców  
z orzeskich dzielnic Zgoń, 
Woszczyce i Królówka prote-
stowało pod jego katowicką sie-
dzibą. Pierwotnie decyzja miała 
zostać wydana do końca wrze-
śnia. Pisaliśmy już o tym, że do 
RDOŚ wpłynęło ponad pół ty-
siąca, w większości krytycz-
nych opinii na temat planowanej 
kopalni. Dyrektor ma więc co 
czytać i analizować. Nieoficjal-

Jeszcze niedawno władze 
powiatu mikołowskiego 
często i chętnie informowa-

ły o tym, co dzieje się u naszych 
niemieckich przyjaciół, z part-
nerskiej miejscowości Neuss. 
Od jakiegoś czasu panuje w tej 
sprawie cisza w eterze. Musi-
my więc nadrobić zaległości. 
Z góry jednak uprzedzamy, że 
nie będzie to tekst optymistycz-
ny i Czytelników o miękkim ser-
cu oraz słabych nerwach pro-
simy o przejście do następne-
go artykułu. Otóż, naszych ma-
łych niemieckich przyjaciół po-
zbawiono tego, co lubią najbar-
dziej, czyli kiełbasek i parówek. 

W szkołach  
i przedszkolach Neuss 
nie wolno już podawać 
wieprzowiny. 

Zapewne odkładają teraz 
Państwo gazetę z myślą, że nie 
mamy tematów i wymyślamy 
różne bzdury. Ale nie. Tę infor-
mację podało w swoim serwi-
sie internetowym Radio eM, po-
wołując się na niemiecki por-
tal Stadt-kurier.de. Za co spo-
tkała małych Niemców taka 
kara? Nie dali sobie wyrwać 
kiełbasek okupacyjnym ar-

miom w 1945 roku, a teraz od-
dają je sami, bez walki. Okazu-
je się, że wszystkiemu są winni 
... imigranci. Pod wpływem na-
cisku ze strony muzułmańskiej 
społeczności, firma cateringo-
wa obsługująca trzy miejscowe 
szkoły, wycofała się ze sprze-
daży produktów z wieprzowi-

ny. Dzieci mają teraz wybór 
pomiędzy kurczakiem a indy-
kiem. Oznacza to koniec wie-
przowych kiełbasek i parówek 
w szkolnym menu. Co ciekawe, 
jedna ze szkół, którą obsługuje 
firma cateringowa, była do nie-
dawna katolicka. Teraz w więk-
szości uczęszczają do niej wy-

znawcy Allaha, którzy wieprzo-
winy nie jedzą. Można zapy-
tać, czy to jest ostatnia grani-
ca zidiocenia, jaką przekroczy-
li nasi zachodni sąsiedzi? Za-
pewne nie. A muszą mieć się 
teraz na baczności, bo zbli-
ża się Sylwester, czyli ulubio-
ny czas zabawy dla „gości” 
cesarzowej Niemiec, Ange-
li Merkel. W tamtym roku z ra-
dości, że nadchodzi nowy rok, 
zgwałcili, wymacali i okradli ty-

siące niemieckich kobiet. Nie 
spotkała ich za to żadna kara, 
więc zapewne powtórzą ten nu-
mer. Co mogą zrobić w tej sytu-
acji nasi zaprzyjaźnieni Niemcy  
z Neuss? Wyjścia są dwa. 
Niech w Sylwestra pozamykają 
swoje kobiety w domach, albo 
- jeżeli lubią plenerowe zaba-
wy - mogą przyjechać do nas. 
W sumie, jako dobrzy partnerzy 

powinniśmy dla 
niemieckich braci 
zorganizować wczasy 
terapeutyczne  
w powiecie 
mikołowskim. 

Dzieci, codziennie dostawały-
by na śniadanie ogromny talerz 
parówek. Bidulki najadłyby się na 
zapas. Z kolei dla mężczyzn mo-
glibyśmy urządzić rajd po knaj-
pach z chlaniem na umór. Powin-

ni pić na zapas, bo nie zna-
ją dnia ani godziny, kie-
dy strażnicy szariatu ogło-
szą w Niemczech prohibi-
cję. Dziewczętom proponu-
jemy zaś zajęcia na pływal-
niach. Młodemu pokole-
niu Niemek może to się wy-
dać dziwne, ale w Polsce 
widok kobiety w stroju ką-

pielowym nie budzi mrocz-
nych i dewiacyjnych instynktów. 
W tamtym roku Stanisław Piechu-
la, burmistrz Mikołowa zdeklaro-
wał, że miasto może przyjąć ro-
dzinę uchodźców w ramach eu-
ropejskiego planu dyslokacji, któ-
ry wziął w końcu w łeb. Mamy na-
dzieję, że oferta jest ważna także 
dla niemieckich uchodźców, któ-
rzy uciekną ze swojego kraju ze 
strachu przed swoimi „gośćmi”. 
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Kopal nia dalej niż bliżej

4

Zabrali małym Niemcom parówki!

Keine Grenzen,
Keine Wurst!

Zagęszcza się atmosfera wokół kopalni, którą chce zbudować 
pod Orzeszem niemiecka spółka Silesian Coal. 



Bieg przez Pl tki

PONADTO OFERUJEMY:
- KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI 

SPOZA PRZEDSZKOLA W WIEKU  
OD 2,5 DO 8 LAT (poniedziałek - 16:20,  
środa - 16:00), zapisy na drugi semestr trwają 
koszt 145 zł/miesięcznie

- PRZYJĘCIA URODZINOWE NIE TYLKO  
DLA PRZEDSZKOLAKÓW 

- SOBOTNIE WARSZTATY KULINARNE  
10:00-12:00 koszt 35 zł/osoba

JEDYNE PRZEDSZKOLE W OKOLICY OFERUJĄCE JĘZYK 
ANGIELSKI PRZEZ CAŁY DZIEŃ W CENIE CZESNEGO

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA - ZAPISY TRWAJĄ 
(dziecko może zacząć uczęszczać do przedszkola w dowolnym miesiącu)

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

GOSTYŃ, W. DRZYMAŁY 8 E
(10 min od Mikołowa, Tychów), tel. 798 961 539
www.przedszkoleoxfordzik.pl, przedszkoleoxfordzik@gmail.com

CZESNE MIESIĘCZNE 300 ZŁ

PRYWATNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE 
OXFORDZIK W GOSTYNI 

(w Gminie WYRY obok Kobióra, Mikołowa, Łazisk, Orzesza)

Obyśmy zdrowi byli!
Obyśmy przeżyli dobrą zmianę...
Oby przyszły rok był trochę lepszy! 
i dużO, dużO, dużO dobrego 
z okazji Świąt i Nowego roku! :)

Życzy 

MiRoSłAw 
DuŻy 

radny powiatowy

5

M ikołowscy radni nie pozwalają o so-
bie zapomnieć. Gdyby „Nasza Gazeta” 
była „Naszą Telewizją” można by rzec 

przekornie, że to „parcie na szkło”. Co sesja to ja-
kiś kwiatek, nie inaczej było w listopadzie. Zakrę-
cone były nie tylko kable od mikrofonów.

Tytułem wstępu - na sesjach omawiane są tema-
ty wiodące - bezpieczeństwo, oświata, gospodar-
ka mieszkaniowa. Kierownik ZGL-u przedstawia 
prezentację, a radni mają materiał do dyskusji. Ga-
simy światło, włączamy rzutnik, wszyscy widzą cy-
ferki na ekranie i jest o czym rozmawiać. Nie tym 
razem. Tematy wiodące omówiono… bez omawia-
nia. Budzący kontrowersje wielu mieszkańców Mi-
kołowa temat Śląskiego Ogrodu Botanicznego 
niby był w programie, ale tak jakby go nie było. 
Prezentacji brak.

Miło i sympatycznie zrobiło się przed głoso-
waniem uchwały o wręczaniu stypendiów. Rad-
na Wilkoszyńska podziękowała burmistrzowi  
i pani skarbnik za dodatkowe 26 800 zł, których 
zabrakło dla wszystkich spełniających wymogi. 
Naprawdę trzeba dużo samozaparcia, aby się 
nie pogubić. Rada uchwala „stypendia burmi-
strza”, a później dziękuje temu samemu burmi-
strzowi za przyznanie pieniędzy z budżetu gmi-

ny, który zatwierdza rada? Dobrze, że uchwała 
przeszła.

Swoje do pieca dołożył też burmistrz proponując 
radzie, aby podjęła „uchwały burmistrza”. Władza 
wykonawcza chce podejmować uchwały? W dodat-
ku na sesji 22 listopada zamierzano podjąć je z datą 
październikową, a próby wyjaśnienia urzędnicze-
go bałaganu w dokumentacji spotkały się z niezro-
zumiałą reakcją radnej Katarzyny Syryjczyk i niedo-
puszczeniem do głosu radnej Ewy Chmielorz przez 
przewodniczącego Rupika. Czeski film. Rację nale-
ży natomiast przyznać radnemu Eugeniuszowi Wy-
cisło - uchwały wyglądają niechlujnie, urzędnikom 
można jedynie zalecić wyszukanie w internecie 
sformułowania „twarda spacja”. Porada gratis.

Apogeum śmieszności rada osiągnęła pod sam 
koniec sesji. Oczywista wydawać by się mogła 
sprawa wniosku, aby wszyscy prezentujący tematy 
wiodące sporządzali informację pisemną. Wniosek 
nie przeszedł w głosowaniu. Komu zależy na ukry-
waniu finansów dotowanego przez Gminę Mikołów 
Śląskiego Ogrodu Botanicznego? Dla przewodni-
czącego Rupika to zbędna papierologia. Informacji 
pisemnej do pełnienia funkcji radnego nie potrze-
bują też m.in. radni Kuś ze Śmiłowic i Żur z Boro-
wej Wsi. 
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nie dowiedzieliśmy się, że de-
cyzja środowiskowa zapadnie 
najwcześniej pod koniec stycz-
nia przyszłego roku. Każda de-
monstracja, która oddali widmo 
kopalni pod Orzeszem 
jest dobra, ale 

warto się zastanowić, na ile li-
czy się w tej układance RDOŚ? 
Oczywiście, oficjalnie opinia 
tej instytucji jest ważna, wiążą-
ca i kluczowa. W praktyce, de-
cyzje o uruchomieniu nowej ko-
palni zapadają tylko i wyłącznie 
w politycznych gabinetach. Każ-
dy, kto zna te mechanizmy od 
kulis, ten potwierdzi, że zielone 
światło zapala się wtedy, kiedy 
inwestor dogada się z rządem. 
Tak naprawdę to jest jedyny wa-
runek, jaki musi spełnić każ-

da, nowa kopalnia. Za interesa-
mi Silesian Coal, w Polsce bie-
ga Jerzy Markowski, były wice-
minister gospodarki oraz znany 
i skuteczny lobbysta branży gór-
niczej. Nie były tajemnicą jego 
dobre kontakty z politykami Plat-
formy Obywatelskiej. Starania 
o eksploatację złóż pod Orze-
szem, niemiecka spółka rozpo-
częła pod rządami PO-PSL. Po 
zmianie władzy w Polsce, kon-
takty polityczne Markowskie-
go przestały być atutem, a sta-
ły się przeszkodą. Sprawa pla-
nowanej kopalni ma jeszcze jed-
no, znacznie głębsze dno. Jak 
już wielokrotnie pisaliśmy, nie-
miecki inwestor chce wykorzy-
stać infrastrukturę planowanej 
do likwidacji KWK „Krupiński”, 
aby podziemnymi korytarzami 
dotrzeć do orzeskich złóż. W li-
stopadowym numerze biuletynu 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
prezes Tomasz Gawlik deklaro-
wał, że nie odda kopalni Niem-
com, a infrastrukturę wykorzysta 
do budowy centrum logistycz-
nego dla JSW. Pierwszego grud-
nia zapadła jednak ostatecz-

na decyzja o przekazaniu „Kru-
pińskiego” do Spółki Restruktu-
ryzacji Kopalń. Oznacza to też 
podniesienie szczebla decyzyj-
nego. 

Już nie JSW, ale 
bezpośrednio 
Ministerstwo Energii 
będzie kierować 
kopalnią. 

Na tym poziomie gra toczy się 
o znacznie poważniejszą staw-
kę, niż znajomości Markowskie-
go. Wokół likwidacji KWK „Kru-
piński” wciąż toczy się spór. Ko-
palnia przynosi rocznie ponad 
300 mln zł strat. Aby uchronić 
się przed upadkiem, JSW pod-
pisała umowę z bankami, opartą 
na ostrej dyscyplinie wydatków. 
Nie zmienia to faktu, że kopal-
nia z Suszca „siedzi” na bardzo 
bogatych złożach węgla ener-
getycznego. JSW ani polski rząd 
nie mają na razie kasy, aby zain-
westować w poszerzenie moż-
liwości eksploatacyjnych „Kru-
pińskiego”. Ale Niemcy mają 
pieniądze. Jest więcej niż pew-

ne, że eksploatacja orzeskich 
złóż byłaby jedynie pierwszym 
krokiem w szerszej, zaplanowa-
nej na lata ekspansji wydobyw-
czej. Później przyszłaby pora na 
węgiel energetyczny „Krupiń-
skiego”. Jest to zgodne ze stra-
tegią gospodarczą Niemiec, któ-
ra nie jest przecież żadną tajem-
nicą. U siebie likwidują kopal-
nie, aby pokazać troskę o śro-

dowisko i pakiet klimatyczny. 
Z drugiej strony, Niemcy paku-
ją ogromne pieniądze w inwe-
stycje węglowe poza granicami 
swojego kraju. Bez względu na 
to, jaka opinia panuje na świecie 
na temat przemysłu górniczego, 
węgiel jeszcze przez dziesiątki 
lat będzie najtańszym i najbar-
dziej dostępnym źródłem ener-
gii. Niemcy znają się na gospo-

darce i - co naturalne - chcą na 
tym interesie zarobić. Wiedzą 
też o tym w Warszawie. „Krupiń-
ski” raczej nigdy nie wpadnie  
w obce ręce. Nieoficjalnie mówi 
się też, że Silesian Coal wyco-
fa się z polskich planów, jeżeli 
nie uda się przejąć gotowej in-
frastruktury. Podobno, budowa 
nowej kopalni od podstaw, nie 
wchodzi w grę.

Kopal nia dalej niż bliżej

Radny Sylwester Czarnota właśnie wstaje, a za chwilę wyjdzie i trzaśnie drzwiami. Wcale mu się nie dziwimy.

Sesja cudów

Zagęszcza się atmosfera wokół kopalni, którą chce zbudować 
pod Orzeszem niemiecka spółka Silesian Coal. 



NASZA GAZETA • grudzień 2016r.6 MIKOŁÓW
Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

M ikołów po-
z y s k a ł 
maksymal-

ną dotację na wymia-
nę opraw oświetle-
nia ulicznego i par-
kowego. Pienią-
dze pochodzą z Re-
gionalnego Progra-
mu Operacyjnego 
Województwa Ślą-
skiego na lata 2014- 
2020. W ramach projektu „poprawa 
efektywności energetycznej oświe-
tlenia w Gminie Mikołów” wymie-
nionych zostanie 1047 opraw, czyli 
ponad 60% znajdujących się w zaso-
bach gminy. Wymianie podlegają naj-
bardziej energochłonne stare lampy 

rtęciowe i sodowe. Zastąpią je ener-
gooszczędne, typu LED. Dzięki mo-
dernizacji oświetlenia Mikołów nie 
tylko zaoszczędzi konkretne pienią-
dze, ale zmniejszy się także emisja 
dwutlenku węgla. Inwestycja zwróci 
się miastu w niecały rok. To pierwszy 

etap całego projektu zakładającego 
wymianę wszystkich opraw na LED. 
Docelowo zostanie zmodernizowane 
całe oświetlenie w mieście.

Przy lodowisku jest szat-
nia i wypożyczalnia ły-
żew. Można je także 

na miejscu naostrzyć. Nor-
malny bilet wstępu kosztu-
je 5 zł za godz., ulgowy dla 
osób do 24 roku życia 3 zł. Na 
zniżki mogą liczyć uczestni-

cy samorządowego progra-
mu Gminy Mikołów „Licz-
na Rodzina”. Normalny bilet  
w ramach LR kosztuje 4,50 zł, 
a ulgowy 2,50 zł za godz. (do-
tyczy uczniów i studentów do 
24 roku życia, emerytów i ren-
cistów powyżej 60 roku życia, 

osób z orzeczonym znacz-
nym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności). 
Ceny na podstawie zaświad-
czenia MOPS w Mikołowie: 
bilet normalny - 3 zł, ulgowy 
- 2 zł. Dzieci do lat sześciu 
wchodzą za darmo.

W Miejskim Domu Kul- 
tury odbyły się  
XXVI Impresje Miko-

łowskie. Otwarto wystawę po-

plenerową oraz towarzyszącą jej 
ekspozycję Młodych. Komisa-
rzem artystycznym i współtwór-
cą „Impresji Mikołowskich jest 

Stanisław Mazuś. Na uroczystość 
Burmistrz Mikołowa zaprosił bur-
mistrza z Beuningen z Holandii, 
oraz burmistrzów Litovela i Ilavy.

Uczestnicy XXVI Pleneru Ma-
larskiego Impresje Mikołowskie 
2016: Anita Baenisch-Juda, Ma-
ria Bereźnicka-Przyłęcka, Sta-
nisław Jan Czarnecki, Agniesz-
ka Czyżewska, Jan Norbert Du-
browin, Bogusław Jagiełło, Ja-
nusz Karbowniczek, Elżbieta 
Kuraj, Juliusz Marweg, Stanisław 
Mazuś, Krzysztof Rzeźniczek, 
Agnieszka Sitko, Jacek Wojcie-
chowski i Jan Żyrek.

Część artystyczną zapewni-
ła grupa muzyczna wykonująca 
poezję śpiewaną „U studni”.5 grudnia przypada Między-

narodowy Dzień Wolon-
tariatu. Z tej też okazji od-

była się uroczysta gala w miko-
łowskim MDK. Wręczono pod-
czas niej statuetki Wolontariu-

sza Roku 2016 i Dobroczyńcy 
2016. W przerwie Gali, była też 
chwila dla podniebienia. Czę-
stowano się tortem przygotowa-
nym na tę okazję, pajdami chle-
ba ze spyrką oraz śląskim żu-
rem z kuchni Restauracji Moc-
ca d’Oro. W części artystycznej 
odbył się pokaz „Moda Bez Ba-
rier”.

Gali Wolontariatu towarzyszy-
ło hasło, „Tym razem po naszy-
mu”, o co zadbało Stowarzysze-
nie „Szkryfka”, które průmuje 
wiedza ło Šlůnsku, godce a kul-
tůrze ai bajslowaniý šlůnskich 
dinksůw, dbaniý ło pozytyw-
ne filowanie na Šlůńsk a Šlůn-
zokůw.

W Miejskim Domu 
Kultury odbyła 
się uroczystość 

wręczenia uczniom i stu-
dentom stypendiów burmi-
strza. Przyznano je za bar-
dzo dobre wyniki w nauce 
oraz osiągnięcia sportowe 
i artystyczne. Uczniom sty-
pendia przyznawane są od 
1 września 2016 roku do  
30 czerwca 2017 roku, zaś 
studentom od 1 październi-
ka 2016 roku do 30 czerw-
ca 2017. 

W tym roku przyznano 
stypendia największej licz-
bie osób, a przeznaczona 

na nie kwota jest najwyższa 
z dotychczasowych. - War-
to zauważyć, że jesteśmy 

miastem, w którym kwota 
przeznaczana na stypendia 
w stosunku do budżetu jest 

jedną z największych w kra-
ju... - powiedział burmistrz 
Stanisław Piechula.

Stanisław Piechula, burmistrz 
Mikołowa, zadeklarował, że 
przeznaczy swoją jedną pensję 

na wybrany projekt z Budżetu Oby-
watelskiego. W pierwszej edycji były 
to canoe (kajaki) dla mikołowskich 
harcerzy - wodniaków. W tym roku, 
obserwując zaangażowanie i odda-
nie Strażaków z OSP dla naszego 
miasta postanowił sfinansować dra-
binę pożarniczą za 6 tys. zł, o którą 
starali się w Budżecie Obywatelskim.

T akie credo przyświeca uta-
lentowanemu bilardziście 
i uczniowi I Liceum Ogól-

nokształcącego im. Karola Miar-
ki w Mikołowie, reprezentującemu 
obecnie DSB Baribal Lubin, Danie-
lowi Maciołowi. Po brązowym i zło-
tym medalu Mistrzostw Świata w ka-
tegorii U17, przyszedł czas na medal 
srebrny. Tym razem Daniel („Spor-
towa Osobowość Ziemi Mikołow-
skiej Roku 2015”) reprezentował Pol-
skę w rozgrywanych w Chinach Mi-
strzostwach Świata U19. Podczas tej 
imprezy Daniel był jednym z jej naj-
wybitniejszych zawodników, rozpra-
wiając się w eliminacjach i meczach 
pucharowych z utytułowanymi rywa-
lami. Przegrał dopiero w finale z za-
wodnikiem gospodarzy De Jing Kon-
giem 2:11 i został wicemistrzem świa-

ta. Pasmo medalowych sukcesów Da-
niela jest najlepszym osiągnięciem 
reprezentanta naszego kraju w histo-
rii mistrzostw świata juniorów.

W mistrzostwach dobrze wypadł 
też partner Daniela, Wiktor Zieliński  
z Hadesu Poznań, który wywalczył 
medal brązowy. (Tapi)

impresje mikołowskieGala Wolontariatu

Srebrny medal mistrzostw świata 
dla młodego bilardzisty z Mikołowa.

Daniela interesuje tylko podium

Drabina dla 
strażaków

Od drugiego grudnia w Mikołowie można korzystać ze sztucznego lodowiska przy ul. Konstytucji 3 Maja 38. 

Ślizgawka na całego

Stypendia Burmistrza

jasno i oszczędnie
1,2 mln zł

wartość projektu, 
z czego 85 proc. 

pochodzi z dotacji

300 tys. zł
roczna oszczędność 

uzyskana dzięki 
wymianie oświetlenia



- Czuje Pan tremę 
przed otwarciem ośrod-
ka zdrowia?

- Dlaczego tremę? Przed roz-
poczęciem budowy czułem lek-
ki niepokój, ponieważ jak na na-
sze miasto nowy ośrodek zdro-
wia jest naprawdę dużą inwe-
stycją. Przy tej skali robót za-
wsze może pójść coś nie tak. 
Obyło się jednak bez przykrych 
niespodzianek. Wykonawca się 
spisał. Ci, którzy mieli już oka-
zję obejrzeć ośrodek, są po-
zytywnie zaskoczeni. Budynek 
jest nowoczesny i estetyczny. 
Nie ma w nim tandety. Myślę, że 
mieszkańcy innych, większych 
miast mogą nam pozazdrościć 
takiej lecznicy.

- Jak zostanie rozwią-
zany problem miejsc 
parkingowych?

- Na terenie między ośrod-
kiem zdrowia i urzędem po-
wstaje parking na 140 miejsc. 
Myślę, że pacjenci i klienci 
Urzędu Miejskiego nie powin-
ni mieć problemu z zaparkowa-
niem samochodu.

- Pomówmy o mniej 
przyjemnych sprawach. 
Samorządowcy, a przy-
najmniej ich część, pro-
testują przeciwko refor-
mie edukacji opartej na 
likwidacji gimnazjów. 
Jak Pan ocenia sztanda-
rowy projekt rządu PiS?

- Reforma edukacji znalazła 
się na pierwszej linii politycz-
nego frontu, który dzieli Polskę. 
Ocenę tego pomysłu pozostaw-
my wyborcom. Ja nie jestem po-
litykiem, ale samorządowcem  
i życiowym praktykiem. Rząd 
jest zdeterminowany we wpro-
wadzeniu tej reformy i zapewne 
ją zrealizuje. Nie ma znaczenia, 
co ja o tym sądzę. Ważne, czy 
poradzę sobie z tym jako samo-
rządowiec.

- Poradzi Pan sobie? 
- W Łaziskach Górnych przy-

gotowujemy się już do tego. Do-
kładnie policzyliśmy uczniów, 
nauczycieli, klasy, godziny lek-
cyjne…

- I co wyszło z tych ob-
liczeń?

- Wyszło nam, że reformę 
edukacji w naszym mieście 
można przeprowadzić na kil-
ka sposobów. Zdecydowaliśmy 
się na wersję najdroższą, ale 
najmniej uciążliwą dla uczniów  
i nauczycieli. Obecnie mamy  

w Łaziskach Górnych sześć bu-
dynków szkolnych i mogę za-
pewnić, że w każdym z nich 
od przyszłego roku szkolne-
go będzie szkoła podstawowa. 
Nie podam jeszcze szczegóło-
wych rozwiązań, bo cały czas 
konsultujemy z rodzicami i na-
uczycielami plan rozlokowania 
uczniów. 

- Nauczyciele w Łazi-
skach Górnych stracą na 
reformie?

- Robimy wszystko, aby nie 
stracili. Do tego potrzebna jest 
też solidarność środowiska na-
uczycielskiego. Nie można roz-
patrywać tej sytuacji w kon-
tekście pojedynczych szkół, 
ale całego miasta. Aby nikt nie 
stracił etatu, na pewno trzeba 
ograniczyć przyjęcia do pracy 
i zastanowić się nad systemem 
nadgodzin.

- Zdecydowaliście się 
na wersję najdroższą,  
a konkretnie?

- Sporo kosztuje adapta-
cja pomieszczeń. W szkołach, 
gdzie utworzymy podstawówki, 

pojawią się małe dzieci, dla któ-
rych trzeba przygotować klasy 
i łazienki. Powstaną nowe pra-
cownie. Generalnie, przygoto-
wanie jednej klasy do nowych 
warunków edukacyjnych, kosz-
tuje około 70 tys. zł. Nie chcę 
operować jeszcze konkretnymi 
liczbami w skali całego miasta, 
ale trzeba się liczyć z wydatka-
mi rzędu kilkuset tysięcy zło-
tych.

- Samorządy liczyły się 
też z tym, że sześciolat-
ki pójdą do szkoły, ale 
według nowych przepi-
sów mogą jeszcze zostać  
w przedszkolu. To jest 
problem w Łaziskach 
Górnych?

- To jest problem w każ-
dym mieście, ale trzeba so-
bie jakoś radzić. W Łaziskach 
Górnych zabraknie około stu 
miejsc w przedszkolach, ale 
tworzymy dodatkowe oddzia-
ły przedszkolne w szkołach, 
co odciąża przedszkola. Za-
pewniam, że żaden rodzic nie 
został i nie zostanie sam z tym 
problemem.

- Od kilku lat znakiem 
firmowym Łazisk Gór-
nych jest rozbudowa  
i tworzenie nowych miejsc 
rekreacyjnych. Jest Ynzla, 
Żabka, Małpi Gaj. Miesz-
kańcy mogą liczyć na coś 
nowego?

- Szykujemy niespodzian-
ki na „Żabce”. Ze środków ze-
wnętrznych, w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Teryto-
rialnych, dostaniemy ponad mi-
lion złotych, które przeznaczy-
my na montaż instalacji fotowol-
taicznych. Pozwoli to na podnie-
sienie temperatury wody o kilka 
stopni. Dzięki temu mieszkańcy 
będą mogli korzystać z „Żabki” 
także w chłodniejsze dni.

- Problemem „Żabki” 
jest fatalny stan parkin-
gu.

- W budżecie zarezerwowali-
śmy 800 tys. zł na budowę par-
kingu. Ta informacja powinna 
ucieszyć także kibiców Polonii 
Łaziska, którzy przyjeżdżają na 
mecze samochodami. Przygo-
tujemy przy „Żabce” 350 miejsc 
parkingowych.

- Jakich jeszcze inwe-
stycji mogą spodziewać 
się w przyszłym roku 
mieszkańcy?

- Razem z Przedsiębior-
stwem Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej ruszamy  

z unijnym projektem dokoń-
czenia kanalizacji w naszym 
mieście. Po poprzednich eta-
pach podłączono do sieci około  
80 proc. domostw. Kiedy zreali-
zujemy ostatni znaczący etap, 
skanalizowane zostanie prak-
tycznie całe miasto, z wyjątkiem 
nielicznych miejsc, gdzie nie da 
się tego zrobić z przyczyn tech-
nologicznych. Warto też wspo-
mnieć o wymianie foteli na wi-
downi w Miejskim Domu Kultu-
ry. Wiele osób twierdzi, że nasz 
MDK może pochwalić się naj-
ładniejszą salą widowiskową  
w powiecie mikołowskim. Po 
remoncie, będzie nie tylko ład-
na, ale bardziej funkcjonalna. 

- Pomówmy na koniec 
o problemie, który doty-
czy nie tylko Łazisk Gór-
nych, ale praktycznie ca-
łej południowej Polski. 
Chodzi o smog i niską 
emisję. Co mogą zrobić 
samorządy, aby powie-
trzem dało się oddychać 
bez obaw o zdrowie?

- Nie chcę zabierać głosu  
w imieniu innych samorządow-
ców, mogę za to powiedzieć, co 
robią w tej sprawie Łaziska Gór-
ne. Konsekwentnie, od lat do-
kładamy do wymiany systemów 
grzewczych. Najważniejsze, 
że potrzebę domowych, ekolo-
gicznych inwestycji dostrzega-
ją także mieszkańcy. Od daw-

na nie mieliśmy tak dużej liczby 
wniosków o dotację. W tym roku 
zrealizowaliśmy już 73 podania. 
Przypomnę, że kwota dofinan-
sowania to do 70% inwestycji, 
nie więcej niż 6 tys. zł. To duże 
wsparcie dla decydujących się 
na tę proekologiczną zmianę. 
W sumie, od początku trwania 
programu udzieliliśmy dotacji 
do 1114 urządzeń grzewczych 
na kwotę prawie 3,8 mln zł. To 
kwoty imponujące, ale myślę, 
że łaziszczanie doceniają ten 
wkład.

- A czego życzyć burmi-
strzowi i miastu w przy-
szłym roku?

Spokoju, stabilności, bra-
ku rewolucyjnych zmian. My 
naprawdę wiemy, jak zadbać  
o siebie samych, co zmieniać, 
co ulepszać i w co inwesto-
wać. Mówię tak jako łaziszcza-
nin przede wszystkim, a dopie-
ro na drugim miejscu burmistrz.

- Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję również za roz-

mowę. Przy okazji, w związku 
ze zbliżającymi się Świętami 
Bożego Narodzenia oraz No-
wym Rokiem chciałbym prze-
kazać wszystkim mieszkań-
com Łazisk Górnych życzenia 
zdrowych, spokojnych Świąt, 
a także pomyślności w nowym 
2017 Roku.

Rozmawiał: Jerzy Filar

7ŁAZISKA GÓRNE/MiastoLaziskaGornegrudzień 2016r. • NASZA GAZETA
Sfinansowano ze środków Gminy Łaziska Górne

Nie jestem politykiem, 
ale samorządowcem 

i życiowym praktykiem
Rozmowa z AlEkSANDrEM WYrA, burmistrzem Łazisk Górnych

My naprawdę wiemy,  
jak zadbać o siebie samych, 
co zmieniać, co ulepszać  
i w co inwestować. Mówię 
tak jako łaziszczanin przede 
wszystkim, a dopiero na 
drugim miejscu burmistrz.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



8 ORZESZE NASZA GAZETA • grudzień 2016r.

W ciągu dwóch 
lat sprawowa-
nia funkcji bur-

mistrza większość z zało-
żeń, które zawarł w pro-
gramie wyborczym, wy-
konał, a część jest w trak-
cie realizacji. Cały czas 
pojawiają się też aktualne 
sprawy, które na bieżąco 
przedstawia radnym, aby 
wspólnie znajdować ko-
rzystne rozwiązania. Dzie-
li się z nimi swoimi spo-
strzeżeniami, a wszyst-
kie zadania i plany me-
rytorycznie argumentuje, 
wskazując na korzyści dla 
miasta. Jego współpraca 
z radnymi układa się bar-
dzo dobrze, ponieważ łą-
czy ich wspólny pogląd 
na gospodarne zarządza-
nie miejskim budżetem.

Wszystkie działania burmistrza Bla-
skiego zmierzają do oszczędności. 
Wszędzie tam, gdzie jest możliwość 
wprowadzania lepszych i tańszych 
rozwiązań, stara się to czynić. W tym 
celu m.in. przekształcił Miejski Zespół 
Oświaty w wydziały urzędu miasta oraz 
wprowadził przetargi na remonty dróg 
w okresie zimowym. Zweryfikował 
ubezpieczenie mienia gminnego, dzię-
ki czemu cena spadła trzykrotnie. Do 
tej pory na rok kosztowało ono 220 tys., 
a po przetargu prawie trzykrotnie spa-
dło i wynosi 77 tys. na rok. Doprowa-
dził również do korzystnego przetargu 
na gospodarowanie odpadami, dzięki 
czemu przy niezmienionej cenie orze-
szanie mogą korzystać z większego za-
kresu usług, czyli dodatkowo dwa razy 
w miesiącu od kwietnia do paździer-
nika mogą oddawać odpady zielone,  
a w trzech aptekach - przeterminowane 
leki. Od grudnia zaś mają do dyspozy-
cji oddzielne pojemniki na popiół, a to 
wszystko przy tych samych stawkach. 

Dzięki jego staraniom, popartym 
przez radnych, zwiększone zostały 
środki na remonty dróg gminnych i do-
finansowania do remontów dróg powia-

towych i chodników oraz na inwesty-
cje oświetleniowe i czyszczenie rowów 
melioracyjnych. 

Za jego kadencji powstały nowe 
kompleksy sportowe, place zabaw przy 
przedszkolach oraz miejski park za-
baw w centrum. Trwa budowa przed-
szkola w Mościskach. Utworzono czte-
ry dodatkowe oddziały przedszkolne 
dla trzylatków. Dzięki jego propozycji, 
popartej przez radnych, zostały uru-
chomione dopłaty do żłobków dzieci  
z Orzesza. 

Z jego inicjatywy wprowadzony zo-
stał fundusz dla Jaśkowic oraz centrum 
na wzór funduszy sołeckich, dzięki 
czemu mieszkańcy tych terenów rów-
nież mają „swoje” pieniądze. Ze środ-
ków przyznanych na 2016 rok w Jaś-
kowicach powstała w zeszłym miesią-
cu siłownia pod chmurką, a w parku na 
Górze św. Wawrzyńca w trakcie reali-
zacji jest plac zabaw. Do końca stycz-
nia 2017 roku mieszkańcy mogą skła-
dać kolejne projekty, które zostaną zre-
alizowane w przyszłym roku. 

W ciągu minionych dwóch lat z pry-
watnych środków przekazał 30 tys. zł na 
cele statutowe fundacji i stowarzyszeń, 
dopomógł kołom emeryckim i osobom 

prywatnym. Sfinanso-
wał z własnych pienię-
dzy parki zabaw pod-
czas Dni Orzesza w 2015 
i 2016 roku oraz dofinan-
sował I Międzynarodo-
wy Turniej Rycerski. 

Dzięki jego osobi-
stym staraniom doszło 
do powstania bezpłat-
nej linii „Ł” na trasie Jaś-
kowice - Orzesze - Łazi-
ska, a w centrum miasta 
pojawiły się trzy tzw. hot 
spoty (bezpłatny dostęp 
do szerokopasmowego 
Internetu).

W trakcie realizacji 
jest budowa parkingu 
przy ul. Bukowina oraz 
projekt nowoczesnej 
oczyszczalni ścieków 
i kolektora tłocznego. 

Projektowany jest skate park, boisko 
wielofunkcyjne w Zawadzie, trwają tak-
że prace nad utworzeniem żłobka, któ-
ry jest bardzo potrzebny w gminie. Bur-
mistrz spotkał się już z potencjalnymi 
inwestorami, są też pierwsze propozy-
cje jego umiejscowienia. Jeszcze w tym 
roku ma zostać złożony wniosek o do-
finansowanie do budowy, które może 
wynieść nawet 80 procent. 

Przez cały czas wraz ze swoją za-
stępczynią Sylwią Krawczyk oraz 
urzędnikami rozważa nowe projek-
ty dla gminy, służące poprawie życia, 
wprowadzaniu udogodnień i korzyst-
nej zmianie wizerunku Orzesza, któ-
remu ciągle przybywa mieszkańców, 
co z kolei przekłada się na zwiększo-
ne zapotrzebowanie na różne usłu-
gi, m.in. edukacyjne, rekreacyjne, kul-
turalne czy sportowe. Temu wszyst-
kiemu trzeba sprostać. Dlatego Mi-
rosław Blaski chętnie uczestniczy we 
wszelkich wydarzeniach w gminie, 
bo są to doskonałe okazje do rozmów 
z mieszkańcami, do poznawania ich 
problemów i oczekiwań. Otwarty jest 
na współpracę ze wszystkimi, którzy 
chcą unowocześniać i zmieniać Orze-
sze na lepsze. 

Grudzień to miesiąc, w którym 
dominują jarmarki, kiermasze 
rękodzieła i swojskich wy-

pieków niezbędnych na świątecznych 
stołach. W szkołach, przedszkolach  
i w wielu innych miejscach pomocnicy 
świętego Mikołaja obdarowują dzieci 
łakociami, te zaś z entuzjazmem przy-
gotowują jasełka i uczestniczą w pró-
bach kolędowania, a dla najuboższych 
organizowane są zbiórki żywności  
i zabawek - wszystko to świadczy nie-
zbicie, że Święta Bożego Narodzenia 
są tuż, tuż.

Nie inaczej jest w Orzeszu. Od 28 li-
stopada w bibliotece głównej i filiach 
działa Biuro św. Mikołaja, gdzie po-
mocnicy świętego przyjmują dary dla 
potrzebujących mieszkańców. 

Z początkiem grudnia Miejski Ośro-
dek Kultury zorganizował kiermasz 
świąteczny, na którym nie zabrakło 
oryginalnych ozdób, dekoracji, biżu-
terii handmade i wielu pomysłów na 
oryginalne prezenty. Kilka dni później,  
6 grudnia, w szkołach i przedszkolach 
gościł św. Mikołaj. Dodatkowo przed-
szkolaków odwiedzili jego pomocni-
cy w osobach burmistrza Mirosława 
Blaskiego i przewodniczącego Rady 
Miejskiej Jana Macha, którzy obdaro-
wali najmłodszych słodkościami oraz 
wręczyli nagrody w jesiennym konkur-
sie ekologicznym. Jak co roku z udzia-

łem Mikołaja odbyła się również za-
bawa w MOK-u. Były prezenty i tań-
ce. W tym dniu w Zajeździe Kasztelań-
skim - Domu Śląskiej Kultury również 
odbyła się zabawa mikołajkowa z di-
dżejem oraz gry i konkursy z nagroda-
mi.  Święty Mikołaj z podarkami dotarł 
również do dzieci z Zawady na zorga-
nizowaną przez radnego Bartłomieja 
Marka i radę sołecką imprezę.

18 grudnia zaś odbędzie się jarmark 
bożonarodzeniowy przy parafii św. Du-
cha z akcentem muzycznym, bowiem 
przy okazji zakupu opłatków na wigi-
lijny stół czy świec Caritas, pierników  
i choinek będzie można wysłuchać 
koncertu, w którym wystąpią regio-
nalne zespoły Szarotki i Jaśkowicza-
nie, Grupa Wokalna Camerton, zespół 
Showman, duet Jula i Paula oraz chór 
działający przy parafii św. Ducha. Za-
gra również Orkiestra Dęta Tauron Wy-
twarzanie Oddział Elektrownia Łazi-
ska. W tym samym dniu, ale w kościele  
pw. św. Jana Chrzciciela w Jaśkowi-
cach, koncert kolęd da Anna Kamyk. 
Z kolei 8 stycznia kolędowania w wy-
konaniu Jaśkowiczan oraz dzieci, któ-
re ćwiczą w SP 4 już od listopada pod 
kierunkiem pani Marii Gawlik, będzie 
można wysłuchać, jak co roku, w sali 
MOK-u w Jaśkowicach. 

Szczegółowe informacje nt. wyda-
rzeń kulturalnych na Orzesze.pl.

z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim mieszkańcom Orzesza
radośnie spędzonych świątecznych chwil 
w gronie najbliższych, a w Nowym roku 
- wszelkiej pomyślności i zdrowia.

Zima tuż, tuż, a wraz z nią często 
zmieniająca się pogoda, a co za 
tym idzie - trudne warunki dro-

gowe. Opady śniegu i mróz powodują 
oblodzenia, które skutecznie utrudnia-
ją życie zarówno kierowcom, jak i pie-
szym. Orzesze już w listopadzie ogłosi-
ło listę firm odpowiedzialnych za dba-
nie o drogi i chodniki w całej gminie  
w okresie zimowym.

Ale odśnieżanie i posypywanie 
solą przez służby drogowe to jedno. 
My sami również powinniśmy zadbać  

o swoje bezpieczeństwo i zwrócić 
szczególną uwagę na przygotowanie 
pojazdu na tę porę roku, a także na za-
opatrzenie się w odpowiednie obuwie, 
którym na pewno nie są wysokie szpil-
ki czy gumowe trampki. Solidna, gruba 
podeszwa niejednokrotnie już uchroni-
ła przed upadkiem i związanymi z tym 
nieprzyjemnymi konsekwencjami. 

Na stronie Orzesze.pl w aktualno-
ściach pod hasłem Akcja Zima 2016/2017 
znajduje się pełen wykaz firm dbających 
o drogi i chodniki w mieście.

Orzesze gotowe do zimy

Świąteczny czas

Na półmetku
Dwa lata temu 9 grudnia Mirosław Blaski został zaprzysiężony na burmistrza Orzesza. Jest to 
jego pierwsza kadencja na tym stanowisku. Wcześniej, przez osiem lat, sprawował mandat rad-
nego. Od niemal zawsze była mu bliska działalność na rzecz lokalnej społeczności i dlatego 
angażował się w życie zarówno Gardawic, jak i całej gminy.

Sfinansowano ze środków Gminy Orzesze

zastępca burmistrza
Sylwia Krawczyk

burmistrz Orzesza
Mirosław Blaski

przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mach

fot. Julia Szymańczyk
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29 listopada 2016r.  Za -
rząd Województwa 
Śląskiego uchwałą  

nr 2437/156/V/2016 wybrał do dofi-
nansowania projekty w ramach Dzia-
łania: 4.1. Odnawialne źródła energii 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 
2014 - 2020.

Projekt Gminy Wyry pn. „Montaż 
lamp hybrydowych LED na terenie 
Gminy Wyry” znalazł się na 21. miej-
scu listy rankingowej i został wybrany 
do dofinansowania. 

Celem projektu jest „Wzrost efek-
tywności energetycznej oraz poprawa 
bezpieczeństwa mieszkańców Gmi-
ny Wyry”.

W ramach inwestycji zostanie za-
montowanych 13 sztuk lamp hybrydo-
wych słoneczno - wiatrowych z opra-
wami LED na terenie obu miejscowo-
ści Gminy Wyry, przede wszystkim 
przy wiatach rowerowych oraz wzdłuż 

ulic, na których nie planuje się budo-
wy typowego oświetlenia ulicznego.

Realizacja projektu została prze-
widziana na 2017r. Wartość przedsię-
wzięcia to 297 331,54 zł, w tym wartość 
dofinansowania wynosi 199 729,02 zł. 

Sekcja Wyry Polskiego 
Związku Hodowców Go-
łębi Pocztowych pod-

sumowała mijający rok. Na 
spotkaniu gościli: Wójt Gmi-
ny Wyry - Barbara Prasoł oraz 
przedstawiciel firmy ADW - 
Marek Słota.

Sekcja Wyry liczyła w tym 
roku 21 członków. Pomimo 
tego, że miniony sezon należał do trud-
nych, ze względu na panujące warunki at-
mosferyczne, członkowie naszej sekcji, 
jak co roku uplasowali się na czołowych 
pozycjach w Oddziale Tychy.

W roku 2015, trzy gołębie z naszej sek-
cji reprezentowały Rejon Pszczyna na wy-
stawie okręgowej. Jeden gołąb reprezen-
tował Okręg na wystawie ogólnopolskiej, 
w styczniu 2016r. Sekcja włożyła na loty 
gołębi starych 7953 gołębi i zdobyła 2154 
konkursy, co daje 27,08%. Cztery razy go-
łąb z naszej sekcji był pierwszy na liście 
oddziałowej.

Przed wręczeniem nagród wystąpił 
Prezes Sekcji Wyry Andrzej Rajwa, który 
w imieniu kolegi z oddziału Orzesze Mi-
chała Moronia podziękował wszystkim 
hodowcom w naszej sekcji za pomoc fi-
nansową, przeznaczoną na jego kosztow-
ne leczenie.

Puchary zwycięzcom w poszczególnych 
kategoriach wręczali: Wójt oraz przedsta-

wiciel firmy ADW. Na wniosek Oddziału Ty-
chy, Okręg Katowice przyznał srebrne od-
znaki PZHGP. Odznaczenia otrzymali kole-
dzy: Stanisław Kulig, Bogdan Szwarc, Piotr 
Dyrda i Krzysztof Gorzawski.

Zarząd Sekcji Wyry pragnie 
podziękować Urzędowi Gmi-
ny Wyry oraz Firmie ADW za 
wszelką pomoc, dzięki któ-
rej możemy kultywować naszą 
pasję zapoczątkowaną w Wy-
rach w 1949r. Dziękujemy Jaro-
sławowi Góralczykowi z firmy 
Sport Active za pomoc przy za-
kupie pucharów oraz Krzyszto-

fowi Gorzawskiemu, właścicielowi piekarni 
w Gostyni za wypieki i poczęstunek. Dzię-
kujemy także koledze Piotrowi Dyrdzie za 
pomoc w zorganizowaniu zakończenia se-
zonu lotowego sekcji Wyry.

W ójt Gminy Wyry Bar-
bara Prasoł ogłasza 
Konkurs fotogra-

ficzny pt. „Gmina Wyry w świą-
tecznej odsłonie”. Zachęcamy 
mieszkańców Gminy Wyry, by 
w okresie okołoświątecznym 
zabawić się w fotografa i pięk-
ny świąteczny nastrój uwiecz-
nić na fotografii. Podpowiada-
my, co może znaleźć się na fo-
tografiach: 
n przygotowania świąteczne, zakupy, pieczenie ciasteczek, 

pakowanie prezentów
n strojenie choinki i dekoracja stołu
n wigilijne spotkania przy stole i choince
n przystrojone lampkami obejście domu
n zimowe szaleństwa na śniegu, lepienie bałwana, zjeżdża-

nie na sankach.
Liczymy na zaangażowanie i inwencję twórczą mieszkań-

ców. Zdjęcia będziemy publikować na stronie www.wyry.pl, 

www.facebook.com/gmi-
nawyry oraz w miesięcz-
niku samorządowym Wi-
cie. Najciekawsze prace zo-
staną wykorzystane w ce-
lach promocyjnych Gmi-
ny Wyry. Konkurs trwa do  
31 stycznia 2016r.

Zasady konkursu:
n warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest przesłanie 
maksymalnie 5 zdjęć wraz  

z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym dostępnym 
na stronie www.wyry.pl;

n parametry zdjęcia: pliki JPG (bez kompresji), TIF lub GIF, 
rekomendowana rozdzielczość minimum 300 dpi;

n fotografie konkursowe należy dostarczyć drogą mailową na 
adres promocja@wyry.pl lub w opisanej, zaklejonej koper-
cie bezpośrednio bądź listownie do Urzędu Gminy Wyry. 
Więcej szczegółów zawiera regulamin konkursu dostępny 
na stronie www.wyry.pl. Serdecznie zapraszamy! :)

MIEjScA REAlIZAcjI pROjEKtu:

Lp. Miejscowość Ulica Ilość lamp

1. Wyry Wagonowa (przy wiatach rowerowych) 2

2. Wyry Puszkina (przy wiacie rowerowej) 1

3. Wyry Leśniczówka (przy wiacie rowerowej) 1

4. Gostyń Tyska (przy wiacie rowerowej) 1

5. Gostyń Pod Lasem 4

6. Gostyń Sosnowa 3

7. Gostyń Dębowa (przy wiacie rowerowej) 1

Zamontujemy lampy hybrydowe!

Gołębie wróciły do domu

WYNIKI SEZONu lOtOWEGO SEKcjI WYRY 2016
Mistrzostwo typowane 10/10 (Kategoria I): Mistrz Andrzej & Paweł Rajwa, I wice-

mistrz Antoni Dyrda, II wicemistrz Jan Gałeczka
Mistrzostwo 10/50 (Kategoria II): Mistrz Andrzej & Paweł Rajwa, I wicemistrz Anto-

ni Dyrda, II wicemistrz Stanisław Kulig
Mistrzostwo Gołębi Rocznych: Mistrz Tadeusz Ujma, I wicemistrz Andrzej & Paweł 

Rajwa, II wicemistrz Antoni Dyrda
Mistrzostwo Gołębi Młodych: Mistrz Teodor Spendel, I wicemistrz Tadeusz Ujma,  

II wicemistrz Kamil Kowalski
Najlepszym lotnikiem sekcji Wyry został gołąb hodowcy Antoniego Dyrda zdobywa-

jąc 12 konkursów, przelatując 5232 km.
Najlepszą lotniczką, która zdobyła 12 konkursów i przeleciała 4996 km została sa-

miczka hodowcy Antoniego Dyrda.
Najlepszym maratończykiem został gołąb Antoniego Dyrda.
Najlepszym lotnikiem wśród gołębi młodych został gołąb hodowców Andrzeja  

& Pawła Rajwa zdobywając 4 konkursy, przelatując 769km.

dOM kulTury w GOSTyNI ZaPraSZa

Święta tuż tuż, więc myślimy o pre-
zentach dla rodziny. Tylko co ku-
pić, jeśli nie ma się pomysłu?

Wstąp do biblioteki, tam znajdziesz 
oryginalny podarunek. Książka „Go-

styń od średniowiecza do wspólcze-
sności” oraz „Gmina Wyry w ekono-
miczno-socjologicznym zwierciadle” 
będą najlepszym prezentem, który 
możesz sprawić bliskim osobom.

Biblioteka zaprasza

Wszystkim mieszkańcom 
gminy Wyry z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia 
składamy serdeczne 

życzenia szczęścia i radości 
z przeżywania tych 

najpiękniejszych dni w roku. 
życzymy, by Wigilia 

we wszystkich domach 
przyniosła państwu wiele refleksji, 

ciepła rodzinnego i spokoju, 
a Nowy 2017 rok, 

spełniając państwa marzenia 
i oczekiwania, dostarczył 

samych pogodnych dni. 
Radni 

Gminy wyry
wójt Gminy wyry

 Barbara Prasoł

Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

Barbara Prasoł, wójt Gminy Wyry gościła na podsumowaniu sezonu 
u hodowców gołębi.



M ikołowska reta nie ma 
szczęścia do miejskich wło-
darzy. Przez lata nikt nawet 

nie dotknął kluczowego problemu tej 
części miasta - fatalnej jakości dróg  
i braku chodników. Jeszcze niedaw-
no wydawało się, że „nowy” bur-
mistrz chce wreszcie coś zmienić, 
kurtyna właśnie opada…

W projekcie budżetu na 2016 rok na przebu-
dowę ulicy Jasnej zarezerwowano 400 tys. zło-
tych. To efekt wielu spotkań, apeli z podpisa-
mi mieszkańców i indywidualnych pism, ale 
przede wszystkim realnej oceny jej fatalnego 
stanu. Nadzieje na poprawę stanu dróg szyb-
ko jednak minęły. Kwotę „400” zamieniono na 
„200”, by ostatecznie ogłosić, że póki co bę-
dziemy projektować. Projektować, ale nie to, 
od czego chcemy zacząć budować. Urzędnicy 
zdecydowali, że zaprojektują ulice Jasną, Brzo-
zową i Reta, ale póki co będzie to projekt do 
szafy. Jak się okazało, teraz chcą zacząć od uli-
cy Dzieńdziela.

Burmistrz Mikołowa ma pełną świadomość, 
iż Reta jest najbardziej zaniedbaną inwestycyj-
nie częścią miasta. W 2015 roku upublicznił 
ciekawe zestawienie - wydatki na głowę miesz-
kańca w ciągu 10 lat były tu kilka razy mniejsze 
niż gdziekolwiek indziej w Mikołowie.

- Rozpoczynamy program rozłożony na 
przyszłe lata systematycznego remontu czte-
rech dróg - szumnie zapowiada burmistrz Mi-
kołowa. Z informacji uzyskanych w Urzędzie: 
do końca 2017 roku ma być gotowa dokumen-
tacja na wykonanie 800 metrów przebudowy 
drogi i 1100 metrów chodnika wzdłuż ul. Dzień-
dziela. Kiedy wykonanie - trudno powiedzieć. 
Mam nieodparte wrażenie, że w tej kadencji  
z zapowiadanym wyrównywaniem zaległości 
inwestycyjnych może być bardzo trudno. 

Tymczasem 
konsultujmy…

Urząd Miasta zamówił w przetargu dwie 
koncepcje dróg. Po co dwie, skoro taniej jest 
jedną, a wszyscy wiedzą, że mieszkańcy Rety 
nie chcą autostrad? Tego nie wie nikt. 

20 października mieszkańcy Rety tłumnie 
wzięli udział w posiedzeniu komisji miejskiej, 
na którym w ekspresowym tempie przedsta-
wiono zarys koncepcji dróg. Mimo oporów ze 
strony burmistrza ustalono, że odbędą się kon-
sultacje społeczne. Dlaczego nie przeprowa-
dzono ich przed ogłoszeniem przetargu? To 
kolejne pytanie pozostające bez odpowiedzi.

Urząd zaplanował też dodatkowe spotkanie 
15 listopada w MDK. 

Po spotkaniu zawrzało, mieszkańcy Rety  
o sprawie mówią bez ogródek - „kabaret nie-
mocy połączony z indolencją urzędniczą” - to 
jedna z łagodniejszych wypowiedzi, jakie moż-
na było usłyszeć.

- To kolejne spotkanie, na którym nie są 
istotne postulaty mieszkańców, a jedyną 
prawdą i racją jest stanowisko władz. Jest to 
wygodne, bo przecież przedstawiają pięk-
ną wizję bogatych i bezpiecznych rozwią-
zań, jednak co z tego, skoro są one niere-
alne finansowo. Zróbmy coś z głową, ale na 
tyle, na ile nas stać i słuchajmy tych, którzy 
tu mieszkają, a nie wizjonerów, chcących 
się chyba zapisać w historii, jako przewidu-
jący na 50 lat mistrzowie urbanistyki. Kolej-
ną rzeczą, która mi się nie podoba, to oto-
czenie burmistrza,  czyli „fachowcy staran-
nie wykształceni”, którzy traktują mieszkań-
ców jak ciemny lud, który nie, wie czego i co 
chce - mówi Krzysztof Lewandowski, miesz-
kaniec Rety.

- Na spotkanie szedłem przekonany, że 
uzyskam tam odpowiedzi na pytania, które za-
warłem w formularzu dotyczącym konsulta-
cji. Byłem bardzo zdziwiony, gdy dowiedzia-
łem się, że nie będzie odpowiedzi, bo jak tłu-
maczyli się urzędnicy - zdążyli tylko pogrupo-
wać wnioski, a odpowiedzieć - już nie - mówi 
Przemysław Rubacha z Rety. To opinia, z któ-
rą trudno się nie zgodzić. Mieszkańcy zosta-
li potraktowani jak dzieci - najważniejsze zda-
je się było podpisanie listy obecności w kon-
sultacjach, za które projektant miał skasować 
dodatkowe wynagrodzenie. Mieszkańcy do-
wiedzieli się, że parkowania przy Jasnej nie bę-
dzie, ktoś zażartował, że zawsze można pod 

Auchan. W jaki sposób z ulicy Jasnej, która zda-
niem miejskiego urbanisty Wojciecha Klasy, nie 
spełnia parametrów drogi dojazdowej urzęd-
nicy chcą zrobić szeroką drogę zbiorczą i co 
miałaby zbierać - nie wiadomo. Jeden z miesz-
kańców, z wykształcenia lekarz, zadeklarował 
w imieniu wszystkich, że mieszkańcy chcą się 
dogadać. Pytając o argumenty prawne, usły-
szał w odpowiedzi, że architekt ma 25 lat do-
świadczenia, że trzeba skończyć 5-letnie stu-
dia, 10 lat popraktykować, a potem zdać egza-
min. Czy na pewno tak powinny wyglądać kon-
sultacje społeczne?

- Osoba z sali w sposób merytoryczny ar-
gumentowała potrzebę zmniejszenia szero-
kości drogi. Do rozmowy urzędnik-mieszka-
niec włączył się burmistrz, pytając, w czym 
mu to osobiście przeszkadza, udając że wy-
powiadane argumenty są mało istotne. Mam 
wrażenie, że chodziło o zaognienie sytuacji  
i sprowadzenie jej do poziomu pyskówki. Na 
szczęście nie daliśmy się sprowokować - do-
daje pan Przemek

Chciałoby się przyklasnąć burmistrzowi 
Mikołowa. Za odwagę. Od wielu lat nikt nie 
podszedł poważnie do tematu dziurawych 
dróg na Recie. Zdaje się jednak, że i tym ra-
zem to tylko bicie piany. Z powodu ignorowa-
nia problemu przez dwa lata projekty będą 
gotowe pod koniec kadencji i zdaje się do  
10 zmarnowanych lat trzeba będzie doliczyć 
kolejne 4. Na pytanie o źródła finansowania 
potencjalnej inwestycji, Burmistrz odpowiada 
krótko – „Nie ma”. 

Artur Wnuk,
prezes Stowarzyszenia reta

MIKOŁÓW 
NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Nieruchomość położona w Mikołowie, obręd Mi-
kołów, przy ul. Marii Skłodowskiej-curie, ozna-
czona numerem 1061/32 o powierzchni 4949 m2. 
Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem 
KA1M/00062129/6 prowadzona jest przez Sąd Re-
jonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości  
w PZP: 68 ZE, K5Z1/2. cena wywoławcza: 230 000 zł  
(cena sprzedaży nieruchomości jest zwolniona z po-
datku od towarów i usług VAT). 
termin przetargu: 20.01.2017r.

Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mo-
kre, przy ul. 15 Grudnia 7, oznaczona numera-
mi 898/123, 899/123 o powierzchni 4277 m2. Księ-
ga wieczysta dla działek, oznaczona numerem 
KA1M/000060448/7 prowadzona jest przez Sąd Re-
jonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości  
w PZP: 124 MN, 110 ZE. cena wywoławcza: 360 000 zł 
(cena sprzedaży nieruchomości jest zwolniona z po-
datku od towarów i usług VAT). 

Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Śmiło-
wice, przy ul. Zgody. Około 30 działek o powierzch-
ni od ok. 700 m2 do ok. 1800 m2. Działki przeznaczo-
ne pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe. 
Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 48 MNU, 49 MN.

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, gospodar-

ka.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.

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
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Pełnych spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym 2017 Roku

mieszkańcom Mikołowa 
życzy 

Stowarzyszenie Reta

W kółko i krzyżyk z REtą



Problemy mieszkańców 
ulic Kwiatowej, Stokro-
tek i Chopina rozpo-

częły się w lipcu 2012 roku. 
Do Urzędu Miejskiego w Łazi-
skach Górnych wpłynęły wte-
dy pierwsze skargi dotyczące 
hałasu, smrodu i zanieczysz-
czeń powietrza, które docho-
dziły z pobliskich zakładów 
przemysłowych. Sprawę prze-
kazano do Starostwa Powiato-
wego w Mikołowie, które ma 
kompetencje do rozwiązywa-
nia tego typu problemów. Nic 
to nie dało. Czasami hałas 
ustawał, a smród okazywał się 
mniej uciążliwy. 

Poza tym nie 
działo się nic 
konstruktywnego,  
co mogłoby ulżyć 
doli mieszkańców. 

Latem tego roku zaalarmo-
wali o swojej sytuacji media. 
W rejonie Kwiatowej pojawi-
ły się samochody telewizyjne,  
a w ślad za nimi przyjecha-
ły też pojazdy Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska. Aparaturę pomiaro-
wą ustawiono w czterech punk-
tach. We wszystkich zanotowa-
no przekroczenie dopuszczal-
nych norm. W jednym z miejsc 
hałas był za wysoki aż o 14,3 
decybeli. W tej sytuacji WIOŚ 
zawnioskował o wszczęcie po-
stępowania administracyjnego 
wobec firmy Nowa Plast. Przed-
siębiorstwo nie czekało na roz-
wój wypadków, ale samo zade-
klarowało podjęcie działań na-
prawczych. Pisaliśmy w paź-
dzierniku, że to jest dobra infor-
macja dla mieszkańców, choć 
nie w pełni satysfakcjonująca, 
ponieważ pozostał jeszcze pro-
blem smrodu. I faktycznie. 

Opadł medialny kurz, 
a kwestia smrodu 
zamiast wyjaśnić, 
jeszcze bardziej się 
skomplikowała.

Czwartego listopada te-
ren firmy nawiedziła kontrola 

WIOŚ. Nie wykazano żadnych 
nieprawidłowości. Tymcza-
sem w dzień później, miesz-
kańcy znów zaczęli uskarżać 
się na nieprzyjemne zapachy. 
Znów ruszyła korespondencja 
między mieszkańcami, WIOŚ  
i starostwem powiatowym. 
Lektura tych dokumentów nie 
jest budująca. 

Oto co pisze WIOŚ:  
(…) W przypadku wystąpienia 
uzasadnionych podejrzeń naru-
szania przepisów ochrony śro-
dowiska, sprawę należy prze-
kazać właściwemu organowi 
ochrony środowiska, którym 
w przypadku Państwa miejsca 
zamieszkania jest Starosta Mi-
kołowski. Organ rozpatrzy in-
terwencję w ramach własnych 
kompetencji lub podejmie dal-

sze działania mające na celu za-
łatwienie sprawy. (…) 

A co na to „właściwy 
organ”? Oto fragment odpo-
wiedzi, jakiej podczas wrześnio-
wej sesji Rady Powiatu udzielił 
starosta: (…) W kontekście zor-

ganizowania ewentualnej wi-
zji w terenie, w celu ustalenia, 
które zakłady na terenie Erg 
emitują toksyczne opary, nale-
ży stwierdzić, że Starosta Miko-
łowski nie posiada kompetencji 
do przeprowadzenia postępo-
wania w tym zakresie, jednakże 

poinformował właściwe organy 
o możliwości takiej emisji (…). 

Jednym słowem, wszyscy 
umywają ręce. Niestety, uła-
twiają to nieprecyzyjne pol-
skie przepisy. 

Podczas kontroli 
WIOŚ ustalił, że 
emisja ma charakter 
niezorganizowany. 
Co to oznacza? 

Emisja zorganizowana to 
taka, kiedy zanieczyszczenia 
do atmosfery wprowadzane są 
za pośrednictwem odpowied-
nich urządzeń technicznych, 
jak kominy czy wyrzutnie wen-
tylacyjne. Firmy stosujące ta-
kie technologie są pod stałym 
monitoringiem i lupą instytu-
cji kontrolnych. Z kolei emisja 

niezorganizowana to nic inne-
go, jak przypadkowe incyden-
ty. Firmy, nie muszą się nikomu 
z niczego tłumaczyć, a jeże-
li chce się im udowodnić prze-
kraczanie norm, trzeba je zła-
pać na gorącym uczynku. Zde-
sperowani mieszkańcy po raz 
kolejny interweniowali u bur-
mistrza Łazisk Górnych, choć  
w sprawach środowiskowych, 
samorząd gminny może niewie-
le. Stanęło na tym, że mieszkań-
cy mają za każdym razem zgła-
szać Straży Miejskiej, kiedy po-
czują ciężki zapach, podob-
ny do palenia gumy. Ewidencja 
takich zgłoszeń może pomóc, 
gdyby w sprawie smrodu i za-
nieczyszczeń, jakaś kompetent-
na instytucja wszczęła postępo-
wanie. Na razie nie zanosi się 
na nic takiego. (fil)
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ŚLADEM NASZYCH 
PUBLIKACJI

Wracamy do sprawy 
mieszkańców ulic Kwiatowej, 

Stokrotek i Chopina  
w Łaziskach Górnych, którzy 

zaprotestowali przeciwko 
hałasowi i smrodowi, 

dobiegającym z pobliskich 
zakładów przemysłowych. Po 

medialnej burzy opadły emocje, 
ale problemy - a przynajmniej 

ich część - pozostały.

Wszyscy umywają ręce

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy ulic Kwiatowej, Stokro-
tek i Chopina znów zostali sami ze swoim problemem.



Pośrednik cdF S.c. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.

POżycZkI 

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

• Stomatologia zachowawcza

• Stomatologia estetyczna

• Stomatologia dziecięca 

• Pracownia RTG

• Profilaktyka

• Endodoncja

• Ortodoncja 

• Wybielanie 

• Protetyka

Stomatologia Rodzinna

Św.Wojciecha 2b 
43-190 Mikołów
T.32 326 00 55
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Dzień Młodego Górni-
ka, świętowali w Ze-
spole Szkół Ponadgim-

nazjalnych w Ornontowicach. 
Jak zwykle z tej okazji w pro-
gi szkoły zawitało liczne grono 
dostojnych gości. W uroczysto-
ści uczestniczyli, m.in. przed-
stawiciele starostwa powia-
towego oraz Adam Ratka, dy-
rektor pracy, Mirosław Kwiat-
kowski, kierownik Działu BHP 
i Szkolenia oraz Marek Król, 
główny mechanik urządzeń 
szybowych - JSW KWK „Bu-
dryk”. Gościliśmy także Piotra 
Czajkowskiego, byłego dyrek-
tora kopalni Budryk z lat 2003-
2006, dzięki któremu w szkole 
udało się uruchomić kształce-
nie górników. 

Podczas uroczystości od-
była się ceremonia pasowania 
na górnika (skok przez skórę), 
której dokonał dyrektor ko-
palni - Józef Jaszczyk w towa-
rzystwie tzw. Starej Strzechy. 
Miano górnika otrzymali: Ma-
teusz Wojtoń, Mateusz Pen-

siński, Krzysztof Więcek, Ma-
rek Dyś, Mateusz Stokłosa, Ja-
cek Porembski, Michał Dudło  
i Adam Szary. Później mło-
dzież zaprezentowała pro-
gram artystyczny, pod tytułem 
„Koniec i początek czyli re-
strukturyzacja”. (opr. Red.)
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W I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Ka-
rola Miarki w Miko-

łowie odbył się Dzień Szkoc-
ki. Nasi uczniowie mieli moż-
liwość wysłuchania ciekawych 
wykładów dotyczących kultu-
ry szkockiej przeprowadzo-

nych przez rodowitego Szkota. 
Mogli również nauczyć się tra-
dycyjnych tańców szkockich 
oraz wziąć udział w wielu kon-
kursach związanych ze znajo-
mością tradycji, kultury i histo-
rii Szkocji.

Alicja Bogdanowicz

Tradycyjnie, jak co roku w remizie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach 
zagościł Święty Mikołaj, który miał mnó-

stwo prezentów dla najmłodszych. Zgromadzo-
nym w sali bankietowej OSP dzieciom towarzy-
szyła atmosfera oczekiwania na świętego, któ-
rą umilił pokaz gimnastyki artystycznej w wy-
konaniu, bardzo uzdolnionej, Weroniki Kra-
jewskiej. Później do akcji wkroczył ksiądz Pro-
boszcz Antoni Cebula, który w muzycznym ryt-
mie poprowadził spotkanie śpiewając z dzieć-
mi piosenki na powitanie niezwykłego gościa. 
Wreszcie w asyście śmiłowickich strażaków, 
ku zdumieniu dzieci, w drzwiach balkonowych 
sali pojawił się długo wyczekiwany Święty Mi-
kołaj z worem prezentów. I zaczęło się!

Mikołaj musiał obdarować 92 dzieci ze śmi-
łowickiego sołectwa w wieku od roku do lat 12.  

Dla najmłodszych - Karolinki Kuś oraz Bartosz-
ka Boguszewskiego było to pierwsze spotka-
nie ze świętym i pierwsza okazja na pamiąt-
kowe zdjęcie. To w dniu Św. Mikołaja widać 
jak małe Sołectwo Śmiłowice rośnie w potę-
gę. Dzieci były bardzo grzeczne, bo Św. Miko-
łaj bez wyjątku wszystkie obdarzył prezentami,  
a te dziękując mu za dary śpiewały kolędy, mó-
wiły wierszyki, a odważniejsze pytały - czy za 
rok znowu do nich zawita. 

- W tak w miłej i niepowtarzalnej atmos-
ferze miałem okazję poznać nowych miesz-
kańców i ich pociechy. Okazuje się, że nasze 
małe sołectwo rozrasta się i w szybkim tem-
pie przybywa nam mieszkańców i mamy coraz 
więcej dzieci. To już czas pomyśleć o budo-
wie przedszkola i szkoły w naszym sołectwie - 
mówi Józef Świerczyna, sołtys Śmiłowic. (J.Ś)

Dzień Szkocki 
w miarce

Świętowali młodzi górnicy

mikołaj w Śmiłowicach
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Mikołów, ul. Krakowska 21
czynne: pn - pt 10.00 - 17.00, sob. 10.00 - 13.00

www.deco-trends.pl

Najlepszy design, 
wysoka jakość produktu, 
oryginalne rozwiązania. 
Trafiamy w najbardziej 
zróżnicowane gusta.

560 zł 
dla emeryta, rencisty
8 dni z wyżywieniem 

z 40% dofinansowaniem.
Możliwość dowozu gratis.

„Miodowy Raj” 
U nas w ferie wnuk gratis

tel. 33 870 30 50

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

*promocja dotyczy wybranych 
materiałów zakupionych w grudniu

WYPRZEDAŻ 
MATERIAŁÓW I FIRAN*

ATRAKCYJNE CENY
ZAPRASZAMY

WYPRZEDAŻ 
MATERIAŁÓW I FIRAN*

ATRAKCYJNE CENY
ZAPRASZAMY
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Szanowny Państwo!
Jestem zdenerwowany, zbulwersowany i cho-

ry. Od kilku dni męczy mnie i moich bliskich „je-
litówka”. Ale nie zachorowaliśmy przypadkowo. 
Wiele wskazuje na to, że zawdzięczamy to na-
szemu sąsiadowi - potentatowi rolniczemu, któ-
ry nic sobie nie robi z przepisów i zasad sąsiedz-
kiego współistnienia. Po raz któryś wyrzucił na 
pole w Paniowach biodegradowalne odpady  
z oczyszczalni ścieków. I może ktoś powiedzieć, 
że to przecież nie jest szkodliwe, to od razu pro-
stuję: otóż jest. Zawsze, kiedy na polu lądują od-
pady z oczyszczalni - wszyscy z sąsiedztwa cho-
rują na „jelitówkę”. Być może nie dochodziłoby 
do takich sytuacji,  gdyby po wywiezieniu biomasy 
od razu ją zaorano. Tymczasem ona leży, śmier-
dzi, a my chorujemy. Dzwoniliśmy w tej spra-
wie do katowickiego sanepidu, ale oni rozkła-
dają ręce i twierdzą, że wszystko jest zgodnie  

z prawem. Rozumiem, że właściciel gruntów jest 
wpływowym i majętnym człowiekiem, ale prze-
cież instytucje państwowe powinny dbać o zdro-
wie i bezpieczeństwo mieszkańców, bez względu 
na ich status majątkowy i społeczny. Przecież nie 
może być tak, że mamy chorować, a on sobie nic 
z tego nie robi. Prosimy o zajęcie się tą sprawą. 

Czytelnik z Paniów.
Od redakcji: do sprawy wrócimy w stycz-

niowym wydaniu „Naszej Gazety”.

Nadal toczy się sprawa 
zanieczyszczonych 
biologicznie odpa-
dów sztucznych skła-

dowanych przez firmę NT Recy-
kling w Wyrach przy ul. Pszczyń-
skiej. Obecnie 
trwa ich wy-
wożenie. Fir-
ma miała czas 
na ich usunię-
cie z posesji 
do 12 grudnia - 
później do akcji 
wkroczą służby 
kontrolne gminy 
Wyry. 

P i s a l i ś m y  
o tym w ubie-
głym miesiącu. 
Przypomnijmy, że 
firma, pod koniec 
minionego roku 
uzyskała wszystkie wymagane 
zezwolenia na uruchomienie li-
nii do produkcji paliwa alterna-
tywnego z tworzyw sztucznych.  
W założeniach i na papierze mia-

ła to być czysta technologia, po-
legająca na przetwarzaniu plasti-
ku. Uzyskane drobne kryształki  
i wiórki mają zastosowanie, m.in. 
w cementowniach, energetyce, 
podczas wypału klinkieru w pie-

cach obro-
towych. To 
tyle teorii - 
r zeczywi -
stość oka-
zała się 
zgoła inna. 
P r o b l e -
my zaczę-
ły się wio-
sną, kie-
dy na te-
ren fir-
my przy-
w i e z i o -
no od-

pady. We-
dług firmy NT Recykling nie ta-
kie, jak zamówili. Przywieziono 
im zanieczyszczony surowiec. 
Sterta plastikowych śmieci wy-
stawała poza wysokość ogrodze-

nia. Zrobiło się ciepło i na efekty 
nie trzeba było długo czekać. Po-
jawiło się wszelkiej maści robac-
two, w tym karaczany. Oburzyli 
się mieszkańcy i pracownicy fir-
my Rafako, najbliższy sąsiad NT 
Recykling. Żądali natychmiasto-
wej zmiany sytuacji i nawet zwo-
łania specjalnej sesji rady gminy.

- Wydaliśmy stosowne de-
cyzje i teraz będziemy je bez-
względnie egzekwować. Także 
Wojewódzki Inspektorat Ochro-
ny Środowiska w Katowicach 
obiecał nam skontrolowanie sy-
tuacji do końca grudnia. Rów-
nolegle do działań gminny to-
czy się postępowanie w staro-
stwie powiatowym. Jeżeli pro-
cedury nie będą przestrzega-
ne, a zwożone do produkcji od-
pady nie będą czyste, to będzie-
my zabiegać, by ich działalność 
na terenie naszej gminy została 
zakończona - zapewnia Barbara 
Prasoł, Wójt Gminy Wyry.

Oliwy do ognia, w dosłow-
nym i przenośnym znaczeniu, 

dolał pożar, do którego tutaj do-
szło kilka tygodni temu. Miesz-
kańcy mocno się zdenerwowa-
li, bowiem zapach z palącego 
lub nawet tlącego się plastiku 
do przyjemnych nie należy. Do-
gaszanie pożaru trwało kilka-

naście dni. Obecnie policja ze 
strażakami ustalają jego przy-
czyny. Pogoda sprzyja firmie  
NT Recykling, bowiem karacza-
ny nie rozłażą się już po okoli-
cy, a więc można spokojnie wy-
wieźć odpady i zdezynfekować 
teren. Mieszkańcy, jak i władze 
gminy nie wyobrażają sobie po-
wtórki sytuacji na wiosnę. 

- Mam nadzieję, że firma do-
stosuje się do naszych zale-

ceń i będzie działać tak, jak po-
winna. W wielu miejscach trwa 
przetwarzanie tworzyw sztucz-
nych, ale nigdzie nie generuje 
to tylu problemów co u nas. Je-
żeli ma to być czysta technolo-
gia, to niech taka będzie. Dzia-
łań na skróty i wbrew intereso-
wi mieszkańców na pewno nie 
będziemy tolerować - zapewnia 
wójt, Barbara Prasoł. 

Beata Leśniewska
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ŚLADEM NASZYCH 
PUBLIKACJI

List do redakcji

Do końca roku działalność NT recykling 
w Wyrach ma skontrolować katowicka 

inspekcja ochrony środowiska.

jak nie robale, to pożar



Niech moc 
Wigilijnego wieczoru 

i wspomnienie narodzin 
Jezusa Chrystusa 

da Wam spokój i radość.
Niech każda chwila 
Bożego Narodzenia 
przyniesie miłość, 
ciepło i szczęście.

Wszelkiej pomyślności 
Mieszkańcom powiatu 

mikołowskiego z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia i realizacji 

marzeń i planów w Nowym Roku 2017

życzą 
Izabela Kloc
Poseł na Sejm RP

Adam Lewandowski
pełnomocnik

Prawa i Sprawiedliwości
w powiecie mikołowskim
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K onkurs Lady 
D. zainicjował  
w 2002 roku  

w Katowicach, Marek 
Plura, dziś poseł do Par-
lamentu Europejskie-
go ze Śląska. Honoro-
wy tytuł „Lady D.” (od 
angielskiego: Lady Di-
sabled, czyli Dama Nie-
pełnosprawna) przy-
znawany jest niepełno-
sprawnym paniom, któ-
re są szczególnie ak-
tywne w różnych dzie-
dzinach życia. Począt-
kowo konkurs miał za-
sięg regionalny. Od 
roku 2011 nabrał charakteru ogólnopol-
skiego. Przez długie lata przewodniczą-
cą Kapituły Konkursu była Krystyna Bo-
chenek, znana dziennikarka i senator, 

która zginęła w katastrofie smoleńskiej. 
Od 2012 roku konkurs nosi jej imię.  
W organizację tegorocznej gali finałowej 
zaangażowały się panie z mikołowskie-

go Stowarzyszenia Pomocna 
Dłoń Krystyn i Sympatyków. 
W tym roku, za sprawą Mar-
ka Plury, Konkurs Lady D. za-
debiutował także w Parla-
mencie Europejskim. 

- Laureatkami gali finało-
wej zostały cztery wspania-
łe panie: Marta Zając, Sonia 
Osiecka-Babut, Anna Wan-
dzel i Grażyna Trębacz. Po-
znałyśmy niezwykłe, wspa-
niałe, silne kobiety, któ-
rym niepełnosprawność nie 
przeszkadza w pracy spo-
łecznej. Działają w wielu 
dziedzinach. Gratulujemy 
im zdobycia tytułu Lady D. 

im. Krystyny Bochenek. Marek Plura po-
dziękował nam za uczestnictwo i współ-
pracę przy organizacji gali finałowej - 
mówią mikołowskie Krystyny.  (TW)

Uśmiechnięte buzie 125 dzieci były 
najlepszą nagrodą dla wolontariu-
szy ze Stowarzyszenia Pomocna 

Dłoń Krystyn i Sympatyków, którzy 6 grud-
nia zorganizowali dla najmłodszych spo-
tkanie z Mikołajem. Impreza odbyła się  
w Domu Kultury w Mikołowie.

- W spotkaniu z Mikołajem wzięło 
udział 50 dzieci, które są pod opieką mi-
kołowskiego MOPS. Każde wyszło z im-
prezy z prezentem i mnóstwem pozy-
tywnych wrażeń, bo program był bogaty  

i bajkowy - zapewnia Kry-
styna Świerkot, prezes Sto-
warzyszenia.

Dla dzieci był to dzień 
wyjątkowy, radosny z wie-
loma niespodziankami. Na 
scenie MDK wystąpiła mło-
dzież z Gimnazjum Nr 1  
w Mikołowie, pod kierun-
kiem swoich nauczycieli. 
Potem była zabawa i oczy-

wiście wręczenie paczek przez oczeki-
wanego Mikołaja. 

- Chciałabym serdecznie podzięko-
wać młodzieży i nauczycielom za wkład 
pracy i zaangażowanie w przygotowa-
nie tej imprezy. Młodzież jest wspaniała, 
udziela się aktywnie w różne przedsię-
wzięcia dobroczynne i robi to z dużym 
zaangażowaniem. Dziękuję również: Mi-
kołajowi, który przytulił każde dziecko  
i wręczył mu upragnioną paczkę - dodaje 
Krystyna Świerkot.

Zgodnie z kilkuletnią tra-
dycją Stowarzyszenie 
Pomocna Dłoń Krystyn 

i Sympatyków włącza się do 
świątecznej akcji zbiórki żyw-
ności dla potrzebujących. Dary 
trafiają do podopiecznych sto-
warzyszenia, osób niepełno-
sprawnych, chorych i seniorów. 

W tym roku, w ostatni week-
end listopada akcję zorgani-
zowano, m.in. w mikołowskim 

i tyskim LIDL, sklepie ogólno-
spożywczym OD - DO w Miko-
łowie, a także w Biedronkach: 
mikołowskiej przy ul. Młyń-
skiej, w Łaziskach Górnych przy  
ul. Dworcowej i tyskiej przy  
ul. Zwierzynieckiej. 

- Pragniemy serdecznie po-
dziękować kierownictwu skle-
pów za zgodę na przeprowa-
dzenie akcji, a także osobom, 
które postanowiły wesprzeć po-

trzebujących, aby mogli przeżyć 
godnie Święta Bożego Narodze-
nia. Akcja nie udałaby się, gdy-
by nie zaangażowanie nauczy-
cieli i wolontariuszy - uczniów 
z Gimnazjum nr 1 w Mikołowie 
oraz członków i sympatyków 
Stowarzyszenia. Bardzo dzięku-
jemy panom Andrzejowi i Jano-
wi za przewóz wszystkich da-
rów - mówi Krystyna Świerkot, 
prezes Stowarzyszenia.

ZEBrANO:
1410 kg żywności, któ-

ra trafi w formie paczek do ro-
dzin w trudnej sytuacji życio-
wej, osób samotnych oraz in-
stytucji działających na rzecz 
seniorów,

728,25 zł w ramach zbiór-
ki do specjalnych puszek. 
Pieniądze zostaną przezna-
czone na potrzeby osób nie-
pełnosprawnych i na spo-
tkanie opłatkowo - nowo-
roczne, które odbędzie się 
29.12.2016r.  (k.s.)

Zbierali żywność

Świąteczne 
Krystyny

mikołajowe dary Lady D. na europejskich salonach



REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII               IIIIIIIIIII

PRZEKŁADANIEC  ŚWIĄTECZNY 15grudzień 2016r. • NASZA GAZETA

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

Mikołów, ul. Rynek 11
tel. 32 226 20 62, 533 300 981
www.domksiazki.pl

KsięgaRnia 
zapRasza

książki  poradniki  puzzle

kalendarze  upominki  gry

ŚWiĄTECznE RaBaTY
5-10%

Wesołych Świąt
oraz Szczęśliwego
Nowego Roku !

życzy 
załoga firmy Merc-Lux

Chcąc uniknąć nie-
porozumień oraz 
ewentualnych kon-
fliktów w rodzi-

nie coraz więcej osób decy-
duje się na rozdysponowa-
nie majątku. Najczęstszym na-
rzędziem do tego wykorzysty-
wanym jest umowa darowizny 

powszechnie nazywana daro-
wizną. Przez umowę darowi-
zny darczyńca zobowiązuje się 
do bezpłatnego świadczenia 
na rzecz obdarowanego kosz-
tem swego majątku. Warto pa-
miętać, że darowizna jest umo-
wą, a jej stronami są darczyń-
ca, który dokonuje darowi-
zny oraz obdarowany, który ją 
przyjmuje. Przedmiotem umo-
wy łączącej strony jest bez-
płatne świadczenie darczyńcy 
na rzecz obdarowanego. 

Teoretycznie, 
darczyńca nie 
otrzymuje nic  
w zamian za 
swoje świadczenie 
- z wyjątkiem 
pozaprawnego 
obowiązku 
wdzięczności od 
osoby obdarowanej.

Najczęściej poprzez daro-
wiznę dochodzi do przeniesie-
nia własności rzeczy, przelewu 
wierzytelności, a nawet zby-
cia spadku. Nie stanowią da-
rowizny następujące bezpłatne 
przysporzenia: 

1) gdy zobowiązanie do 
bezpłatnego świadczenia wy-

nika z umowy uregulowanej in-
nymi przepisami kodeksu cy-
wilnego; 

2) gdy ktoś zrzeka się pra-
wa, którego jeszcze nie nabył 
albo które nabył w taki sposób, 
że w razie zrzeczenia się pra-
wo jest uważane za nienabyte. 

Oświadczenie 
darczyńcy powinno 
być złożone w formie 
aktu notarialnego. 

Jednakże umowa darowi-
zny zawarta bez zachowania 
tej formy staje się ważna, jeżeli 
przyrzeczone świadczenie zo-
stało spełnione. Konieczność 
sporządzenia aktu notarialne-
go pełni nie tylko funkcję infor-
macyjno- dowodowe- jako do-
kument pisany, ale również ma 

status dokumentu urzędowego 
sporządzonego przez upraw-
niony podmiot, tj. notariusza. 
Kwestią uboczną jest rejestra-
cja aktów notarialnych dla ce-
lów podatkowych.

Darczyńca może odwołać 
darowiznę jeszcze niewykona-
ną, jeżeli po zawarciu umowy 
jego stan majątkowy uległ ta-
kiej zmianie, że wykonanie da-
rowizny nie może nastąpić bez 
uszczerbku dla jego własne-
go utrzymania odpowiednio do 
jego usprawiedliwionych po-
trzeb albo bez uszczerbku dla 
ciążących na nim ustawowych 
obowiązków alimentacyjnych.

Warto zdawać sobie rów-
nież sprawę, że jeżeli po wy-
konaniu darowizny darczyń-
ca popadnie w niedostatek, 
obdarowany ma obowiązek  
(w granicach istniejącego 
jeszcze wzbogacenia), dostar-
czać darczyńcy środków, któ-
rych mu brak do utrzymania 
odpowiadającego jego uspra-
wiedliwionym potrzebom albo 
do wypełnienia ciążących na 
nim obowiązków alimentacyj-
nych. Obdarowany może jed-
nak zwolnić się od tego obo-
wiązku zwracając darczyńcy 
wartość wzbogacenia. 

Darczyńca 
może odwołać 
darowiznę (zarówno 
niewykonaną, jak  
i wykonaną), jeżeli 
obdarowany dopuścił 
się względem 
niego rażącej 
niewdzięczności. 

Przez rażącą niewdzięcz-
ność - w warunkach rodzinnych 
- najczęściej rozumiemy niewy-
wiązywanie się z obowiązków 
względem darczyńcy, np. brak 
opieki nad osobą starszą i nie-
samodzielną. Ocena takowe-
go zachowania jest dokonywa-
na każdorazowo indywidualnie, 
mając na uwadze konkretną sy-
tuację, jednakże przy zacho-

waniu obiektywnych kryteriów 
oceny. Darowizna nie może 
być odwołana z powodu nie-
wdzięczności, jeżeli darczyńca 
obdarowanemu przebaczył. Je-
żeli w chwili przebaczenia dar-
czyńca nie miał zdolności do 
czynności prawnych, przeba-
czenie jest skuteczne, gdy na-

stąpiło z dostatecznym rozezna-
niem. Spadkobiercy darczyń-
cy mogą odwołać darowiznę  
z powodu niewdzięczności 
tylko wtedy, gdy darczyńca  
w chwili śmierci był uprawnio-
ny do odwołania albo gdy obda-
rowany umyślnie pozbawił dar-
czyńcę życia lub umyślnie wy-
wołał rozstrój zdrowia, którego 
skutkiem była śmierć darczyń-
cy. Darowizna nie może być 

odwołana po upływie roku od 
dnia, w którym uprawniony do 
odwołania dowiedział się o nie-
wdzięczności obdarowanego. 
Odwołanie darowizny następu-
je przez oświadczenie złożone 
obdarowanemu na piśmie. 

Przytoczone wyżej informacje 
są jedynie częścią zagadnień 
dotyczących darowizny - pamię-
tać należy również o kwestiach 
podatkowych. 

AGAtA cISZAK
Autorka prowadzi Kancelarię 
Radcy Prawnego, specjalizuje 

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

tel: 502 982 338.
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Wraz z nadejściem Świąt Bożego Narodzenia i nowego roku często 
zastanawiamy się nad uporządkowaniem spraw majątkowych, 
nad przyszłością i bezpieczeństwem naszych bliskich. 

Darowizna
Korzystając z okazji chciałabym złożyć 

wszystkim Czytelnikom „Naszej gazety” 
zdrowych i spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia i Szczęścia w2017 roku.



W murowanej piwnicy, 
tańcowali zbójnicy…

Elegancko ubrany męż-
czyzna, wystylizowany tro-
chę na Don Corleone, odło-
żył na stół butelkę szampa-
na. Zamiast wystrzału korka, 
powietrze przeciął złowrogi 
szept.

- Hej, wy! Grajki! Do kogo 
pijecie? Kto tu niby jest zbój-
nikiem?

Od początku nie podobał 
mu się pomysł tej impre-
zy. Można się integrować, 
ale do pewnych granic.  
W dodatku, kto zaprosił ten 
zespół? Jak knajpiani szan-
soniści mogą nazywać się 
„Suweren - band”?

- Mirek! Spasuj trochę. Ci 
ludzie ciężko pracują, abyś 
ty się mógł opychać ośmior-
niczkami i zapijać szampa-
nem - od sąsiedniego stolika 
gwałtownie zerwał się do-
brze zbudowany mężczyzna 
z kilkudniowym zarostem.  
W zamarłej nagle sali zło-
wieszczym echem odbiło się 
zderzenie krzesła z podłogą.

- Lepsze ośmiorniczki od 
kartofli, panie przewodni-
czący.

Ruszyli ku sobie jak młode 
harty, które zwietrzyły krew 
rannego lisa. Zapowiada-
ło się zdrowe mordobicie, 
ale rwących się mężczyzn 
usadziło głośne trzaśnięcie 
drzwiami. W progu knajpy 
stanął ubrany w czerwony 
płaszcz, starszy facet z wiel-
ką siwą brodą.

- Nie przeszkadzaj nam 
dziadek i spadaj do MOPS. 
To jest zamknięta impreza - 
przywitał gościa jeden z bo-
haterów awantury.

- Ho! Ho! Ho! Chyba mnie 
nie poznajecie. Nazywam 
się Mikołaj. Święty Mikołaj - 
przybysz pstryknął palcami, 
a środek sali bankietowej 
spowiła srebrna, bajkowa 
poświata. Wyszły z niej dwa, 
wielkie renifery. 

- Rany boskie! Bierz Pan 
stąd te krowy, bo jeszcze na-
robią i kto to posprząta - zza 
bufetu wyskoczyła właści-
cielka knajpy. 

Mikołaj machnął ręką. Re-
nifery i mgła znikły.

- Słuchajcie mnie uważ-
nie, bo nie będę powtarzać. 
Generalnie, Mikołaje są od 
prostych spraw. Dają dzie-
ciom gadżety, aby przynaj-
mniej raz w roku zaspokoić 
ich roszczeniowe zapędy. 
Ale są też Mikołaje od zadań 
specjalnych. Jak w wojsku. 
Jest piechota i są komando-
si. Dlatego grzecznie pytam: 
kto tu rządzi?

- Ja - z cienia wyszedł star-
szy mężczyzna z młodzień-
czym błyskiem w oku.

- Ja, czyli kto?

- Henryk Pierwszy, to zna-
czy Henryk Jaroszek. Staro-
stą tu jestem.

- Dlaczego Pierwszy?

- Bo mam wiernego dru-
ha, też Henryka. Zawsze był 

moim zastępcą, czyli Henry-
kiem Drugim.

Mikołaj machnął ręką.

- Starczy już tych dyna-
stycznych historyjek. Mo-
żesz mi powiedzieć, kim 
są ci dwaj i dlaczego tak 
wrzeszczą na siebie? Sły-
chać ich w górnej warstwie 
stratosfery.

Henryk Pierwszy wzruszył 
lekceważąco ramionami. 
Mikołaj niby światowy, a taki 
nieobyty. 

- Co mają nie wrzeszczeć. 
Przecież muszą. Jeden to Mi-
rek Duży z PO, a drugi Adaś 
Lewandowski z PiS. Gdyby 
przestali się drzeć, to byłoby 
cicho. A jak będzie cicho, to  
w centralach partyjnych tę 
ciszę usłyszą. Chłopaki trafią 
wtedy na dywaniki i będzie po 
nich. A tak, jak się awanturują, 
to przynajmniej mają spokój.

Mikołaj nie zrozumiał  
z tego ani słowa. Rozejrzał 
się po sali. Z tłumu wyłowił 
szpakowatego mężczyznę 
z brodą, niezbyt bujną, ale 
zawsze.

- Podejdź do mnie dobry 
człowieku.

„Suweren” cicho zanucił: 
To Aleksander… 

- …Aleksander Kwaśniew-
ski przyjechał do was na jed-
nego? - ożywił się Mikołaj.

- Nie Kwaśniewski, ale 
nasz Aleksander. Wyra Alek-
sander z Łazisk Górnych.

- Też ładnie - mruknął 
Mikołaj - Z oczywistych 
względów wyglądasz mi na 
uczciwego faceta. Możesz 
powiedzieć, o co tutaj cho-
dzi?

- Pytasz generalnie o Pol-
skę, czy nasz powiat?

- Za niski stopniem jestem, 
żeby ingerować na szczeblu 
krajowym. Nawijaj o waszym 
grajdołku. 

- To proste, jak drut. Rządzi 
koalicja, ale jest też opozy-
cja. W koalicji jest wewnętrz-
na opozycja, która czasami 
głosuje tak, jak ta normalna 
opozycja. Ale w normalnej 
opozycji też jest wewnętrz-
na opozycja, która nieraz ma 

sztamę z koalicją, a przynaj-
mniej z tą frakcją, która kom-
binuje po cichu z opozycją,  
a przynajmniej…

Mikołaj z głęboką troską 
zajrzał rozmówcy w oczy.

- Co wy tutaj pijecie? Ukra-
ińskie paliwo lotnicze? 

- No wiesz, ty co. Wszyscy 
trzeźwi jesteśmy, jak stodoła. 

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

życzymy wszystkim mieszkańcom
Gminy Ornontowice 

szczęścia, spokoju 
oraz wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i sukcesów 
w pracy zawodowej

Radni KWW GiP Ornontowice:
Kazimierz Adamczyk, Sławomir Bijak,
Franciszek Gołąb, Grzegorz Pałka,
Tadeusz Zientek, Symeon Rzymski,
Wojciech Kubicki, Łukasz Machulik, 
Eugeniusz Kaczor, Janina Kozioł, 
Ryszard Milanowski, Ryszard Zieliński
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Opowieść wigilijna



Impreza dopiero się zaczyna-
ła. Mirek miał otworzyć szam-
pana, ale wybuchła ta awantu-
ra, a później ty się wkręciłeś 
na sępa. Tłumaczę ci proste 
sprawy, a ty tego nie łapiesz. 
Zresztą ja rządzę w gminie,  
a nie w powiecie. Nic ci już 
nie powiem - Aleksander 
Wyra obraził się na dobre.

Zbity z tropu Mikołaj ro-
zejrzał się niepewnie po 

sali. Jego uwagę przykuła 
jedna z dwóch kobiet w tym 
towarzystwie. Wyróżniała się 
kolorowymi pasemkami na 
grzywce.

- Może Pani mi coś pod-
powie? Pani chyba zna się 
nie tylko na polityce, ale i na 
modzie…

- Chciałeś pewnie do-
dać: nowoczesna w domu 

i zagrodzie. Nic z tego. Nie 
dam się wciągnąć w twoje 
gierki. Moja wieś jest cicha 
i spokojna. Niepotrzebna mi 
tu żadna wojna - ostro i z ry-
mem odcięła się wójt Barba-
ra Prasoł z Wyr.

Mikołaj z niemą prośbą 
spojrzał na stojącego obok 
niej szpakowatego mężczy-
znę w okularach.

- O ile dobrze się orientu-
ję, Pan też jest wójtem. Zna-
nej i bogatej gminy Ornonto-
wice…

- Pocałujta w… czoło wój-
ta! - Kazimierz Adamczyk nie 
zdzierżył. Uchodził za spo-
kojnego człowieka, ale wszy-
scy wiedzieli, że lepiej nie ga-
dać z nim o finansach gminy.

- A Pan? - Mikołaj wyce-
lował palec w postawnego 
mężczyznę, stojącego obok 
choinki.

- Co ja? Ja sobie spokojnie 
orzechy wieszam na choin-
ce. 

- Acha! Zrozumiałem alu-
zję. Pan jest zapewne burmi-
strzem Orzesza? 

- No i co z tego. W zasadzie 
jestem tu na gościnnych wy-
stępach. Orzesze nigdy nie 
pchało się do powiatu miko-
łowskiego. Co złego, to nie ja 
- Mirosław Blaski ostentacyj-
nie odwrócił się do Mikołaja 
plecami.

Atmosfera gęstniała. Mi-
kołaj, choć świętego nie 
powinny męczyć ludzkie 
przypadłości, zaczął się in-

tensywnie pocić. Nie mógł 
się wycofać, a nie posunął 
sprawy ani krok. Dręczyła 
go wizja nagany i służbowej 
degradacji. Bał się, że wróci 
do czarnej mikołajowej robo-
ty. Nie przepadał za dziećmi 
i nie lubił się przemęczać 
przy taszczeniu worów z pre-
zentami. 

- A kto z was był ostatnio 
niegrzeczny? - uśmiechnął 
się nieszczerze.

Rękę podniósł wysoki, 
szczupły mężczyzna.

„Suweren” zanucił: Piekła 
nie ma, dusza hula, oto bur-
mistrz Staś Piechula.

- Chcesz się przyznać? - 
zdziwił się Mikołaj.

- Chcę kogoś podkablo-
wać. Tam w kącie siedzi 
facet. Nic nie mówi, bo tyl-
ko słucha, a potem donosi. 
Wymądrza się, przeszkadza  
w rządzeniu, wypytuje o ja-
kieś pierdoły. 

Przy narożnym stoliku sie-
dział młody i młodzieżowo 
ubrany facet. Samotnie sto-
jący kieliszek i jeden talerz 
były najlepszym dowodem, 
że nie jest on duszą tego to-
warzystwa.

- Mogę prosić cię na słowo 
młody człowieku? - uprzej-
mie zagaił Mikołaj.

- Jestem Wnuk.

- Czyj wnuk? 

- Syn Wnuka i wnuk Wnu-
ka. To nazwisko.

- Aaa! Coś sobie przypo-
minam. Metoda „na Wnuka”. 
Głośna sprawa. Dlaczego 
dręczysz samorządowców? 
Mało mają problemów? Mu-
szą się męczyć z ludźmi, 
martwić o stołki, a jeszcze ty 
się wcinasz.

- Chyba sobie jaja robisz. 
Nie widzisz, tam z góry, co 
oni wyprawiają? Knują, kom-
binują, migają się od roboty, 
obiecują zamiast robić coś 
konkretnego - zaperzył się 
Artur Wnuk.

- Dość! Nie chcę już tego 
słuchać! Jesteś arogancki 
i trzeba cię sprowadzić na 
ziemię. Jak będziesz mi tak 
dalej pyskował… - twarz Mi-
kołaja poczerwieniała, jak 
jego kubrak.

-…Hola! Hola! Mikołaju 
szanowny, przystopuj trochę 
i nie wchodź między wódkę 
a zakąskę - przerwał ten mo-
nolog Stasiu Piechula. 

- Chyba nie rozumiem. Nie 
znam waszych wszystkich 
powiedzonek.

- No to słuchaj i ucz się. 
Nie naskakuj tak na Wnuka, 
bo nic ci do niego. To jest 
mój wróg, a nie twój. Nie 
oglądałeś „Samych swo-
ich”? Nie pamiętasz, co 
mówił Kargul, jak Pawlaka 
spotkał na ziemiach odzy-
skanych? „Wróg bo wróg, 
ale swój”. 

Mikołajowi do reszty opa-
dły wąsy. Napotkał wzrokiem 
Dużego i Lewandowskiego. 
Ich spojrzenia nie wróżyły 
niczego dobrego. 

Tymczasem z saloniku dla 
VIP-ów wyszła czarnowłosa, 
elegancka kobieta. Omiotła 
spojrzeniem całe towarzy-
stwo. Mikołaj poczuł ciarki 
na plecach.

„Suweren” przestraszo-
nym falsetem zanucił na me-
lodię „Z twarzą Merylin Mon-
roe”: W niej jest siła, w niej 
jest moc, oto poseł Iza Kloc.

- Bije ze mnie samo dobro, 
ale znam też Zbyszka Ziobro 
- powiedziała posłanka i to 
wystarczyło.

Mikołaj padł na kolana. 
Wyglądał, jak Cezary Pazura 
w kultowej scenie z „Psów”, 
kiedy spadł ze skarpy, a Ma-
rek Kondrat mierzył do niego 
z pistoletu.

- To ja już pójdę. Co tutaj 
będę tak sam siedział - wy-
mamrotał Mikołaj i pstryknął 
palcami. W ekspresowym 
tempie zmaterializowały się 
dwa renifery i równie szybko 
zniknęły razem ze swoim pa-
sażerem.

W sali przez kilkadziesiąt 
sekund panowała głucha ci-
sza.

- Śniło nam się to? - zapytał 
Lewandowski.

- Śniło?! - zapytał ironicz-
nie Duży. - Lepiej zobacz co 
zostawił po sobie renifer. Na 
szczęście ja tu nie jestem od 
sprzątania. Ja tu tylko nale-
wam.

- Póki co, grać kapela, 
szwagra biją - Henryk Pierw-
szy, zarządził powrót do za-
bawy.

„Suweren-band” nie dał się 
prosić: W cembrowanej piw-
nicy tańcowali zbójnicy… 

Wszyscy złapali się za 
ręce i ruszyli w tan.

Max Star
Ciąg dalszy nastąpi przed 
Świętami Wielkanocnymi.

ŻYWE 
CHOINKI 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE

PlANtACJA ChOINEK ORNONtOWICE
ul. Kolejowa 73, tel. 600-521-404

 Jodły kaukaskie   Świerki Srebrne  
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Opowieść wigilijna



Z nutką rozmarzenia w głosie 
wspominamy wspaniałe babci-
ne makarony. Jedliśmy je ze sma-

kiem zarówno z zupami, jak i cyna-
monem i serem. Dziś nie możemy 
już cofnąć się do czasów dzieciń-
stwa, ale możemy je powspomi-
nać, zajadając się mikołow-
skim makaronem robio-
nym przez rodzinną firmę, 
prowadzoną przez ciocię 
i siostrzenicę, czyli Annę 
Małek i Urszulę Bojdoł. 

- Mamy gospodar-
stwo, w którym hodu-
jemy w naturalny spo-
sób kury. I kiedyś wpa-
dłyśmy na pomysł, żeby 
może z tych jajek zro-
bić domowy makaron  
i go sprzedawać. W mąkę 

potrzebną do wykonania makronu za-
opatrujemy się w lokalnym, małym 
młynie. Dbamy o jej wysoką jakość  

i przestrzeganie receptury, by 
nasz makaron był i smakował jak 
domowy - opowiadają o swojej fir-

mie Anna I Urszula.
Projekt dość ryzykow-

ny, bowiem firm produku-
jących makarony z najróż-
niejszych mąk jest na pol-
skim rynku sporo, ale ta-
kich, które oferują ma-
karon domowy, z krót-
kim terminem do spoży-
cia już niewiele. W na-
szym powiecie to jedy-
na taka firma. Makarony 
produkowane w gospo-
darstwie rolnym pań-
stwa Bojdoł są naturalne 

i ekologiczne, a ich skład to wyłącznie 
swojskie jajka oraz mąka - bez dodat-
ków chemicznych i smakowych.

O jakości produktu świadczy fakt, że 
gotujemy go krótko, tak jak babcia ro-
biła to dawniej.

Obecnie firma oferuje kilka rodzajów 
makaronów:

- nitki cienkie
- nitki średnie
- nitki grube
- świderki
- muszelki
- łazanki
- makaron warzywny ze szpinakiem, 

czosnkiem niedźwiedzim, marchewką, 
dynią oraz pietruszką, itd.

Oferujemy możliwość wykonania 
makaronu pod indywidualne zamówie-
nie. Zapraszamy do współpracy sklepy 
i restauracje.

Przyjdź na mikołowski jarmark bożonarodzeniowy i kup nasz makaron - skosztuj!

makaron domowy

� Rabat, Mikołów, ul. Nowa 1
� Anna, Mikołów, ul. 15 Grudnia 33
� HAM na targowisku w Mikołowie
� Plasterek, Mikołów, ul. Rynek 8
� Spożywczy, Mokre, ul. Zamkowa 11
� Handel u Bena Benedykt Nikiel, 
   Orzesze, ul. Rybnicka 20

� Sklep Spożywczy u Nikla, 
   Orzesze, ul. Rynek
� Sklep Mięsny, Orzesze ul. Młyńska 13b 
(obok salonu fryzjerskiego „Modne 
Cięcie”)
� Sklep Spożywczy u Nikla, 
   Palowice, ul. Wiejska 59

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:

pIEKARNIA GARuS SŁAWOMIR
Wyry,  ul. Dąbrowszczaków 56, 

tel: 32 218 72 55 e-mail: sgarus@gazeta.pl

Naszym obecnym oraz przyszłym klientom
z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wielu pięknych 
i radosnych chwil 
w gronie najbliższych. 
Niech ten czas wypełniony będzie 
wzajemnym zrozumieniem, 
spokojem i życzliwością. 

W Nowym 2017 roku 
życzymy tego, 
co najcenniejsze: 
dobrego zdrowia, 
pomyślności 
oraz spełnienia 
życiowych planów 
i zamierzeń.

ADRESY NASZYch SKlEpÓW:
Wyry, ul. Dąbrowszczaków 56, Kobiór: ul. Centralna 35

Tychy: al. Niepodległości 87, ul. Katowicka 115, ul. Elfów 30
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P arafia św. Ducha  
w Orzeszu oraz rad-
ny Bartłomiej Marek 

zapraszają 18 grudnia, w nie-
dzielę na Orzeski Jarmark Bo-
żonarodzeniowy. Impreza od-
będzie się na placu przed ko-
ściołem św. Ducha w godzi-
nach od 11 do 20. Organiza-
torzy zapewniają wspania-
łą atmosferę 
adwentową 
oraz bo-
gatą ofer-
tę arty-
k u ł ó w 

świątecznych. Znajdziecie tu, 
m.in. stoiska ze świecami Wi-
gilijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom, opłatki, lampki i ozdoby 

choinkowe, a także żywe 
drzewka, pierniki, 
grzaniec oraz wie-
le innych artyku-
łów, m.in. rę-
kodzieła ar-
t ys tycznego. 
Ale to nie ko-
niec atrakcji, 
bowiem w roli 
p r o w a d z ą -

cych wystąpią ks. Henryk Re-
ske oraz Bartłomiej Marek, 
którzy zadbali także o opra-
wę muzyczną świątecznego 

handlowania. Wystąpią: Re-
gionalny Zespół Śpiewa-

czy Szarotki, Regionalny 
Zespół Śpiewaczy Jaś-
kowiczanie, Zespół 
Młodzieżowy im. Jana 
Pawła II, Orkiestra 

Dęta Tauron Wy-
twarzanie Od-

dział Elek-
t r o w n i a  

Łaziska,  

Zespół Muzyczny Showman, 
duet Julia i Paul oraz Chór Pa-
rafii Św. Ducha. Patronat nad 
imprezą objął Mirosław Bla-
ski, burmistrz Orzesza. 

POD PATRONATEM „NASZEJ GAZETY”

Orzeski 
jarmark 
Bożonarodzeniowy

BARtŁOMIEj MAREK, orzeski radny:

Serdecznie zapraszam na jarmark, 
nie tylko mieszkańców Orzesza,  
ale całego powiatu mikołowskiego.

REKLAMA



W ramach dofinansowania ze 
środków Programu Rządowe-
go na rzecz Aktywizacji Spo-

łecznej Osób Starszych na lata 2014-
2020, łaziskie Centrum Społecznego 
Rozwoju przygotowało projekt „Senior 
z Pasją Aktywny Wolontariusz”. Pierw-
szą grupą, która w jego ramach stworzy-
ła swój program, było Stowarzyszenie 
Artystyczne Krystynki z Łazisk Górnych. 
W listopadzie, w Mikołowskim Domu 
Kultury mogliśmy zobaczyć tego efekty. 
Stowarzyszenie przedstawiło program 
artystyczny. „Marszowo, romantycznie 
i przebojowo”. Widowisko upamiętnia-
ło Święto Niepodległości 11 listopada. 
Nie tylko tematyka żołnierska była tre-
ścią koncertu. Na scenie wystąpili: Ka-
mila Nowak, solistka operetkowa, Dwaj 
z Trzebini, duet grający na trąbkach, 
Trio Sisters, Krystynki i duet Optima. 
Najmłodsze pokolenie solistów repre-

zentował Mateusz Skórka. Podczas kon-
certu odbył się również krótki pokaz flo-
rystyczny w wykonaniu Marka Moskały. 
Gwiazdą koncertu była Krystyna Giżow-
ska. Z Żor przyjechała duża grupa Kry-
styn, by podczas koncertu na scenie za-
prezentować piękne kapelusze ze swo-
jego zjazdu. Jak duże jest zapotrzebo-
wanie na takie imprezy niech świadczy 
fakt, że już na dwa tygodnie przed kon-
certem zabrakło zaproszeń. Widownia 
wspaniale się bawiła, a nagrodą dla wy-
stępujących były gromkie brawa i spon-
tanicznie odśpiewane sto lat. 

- Projekty, jak ten przygotowany 
przez CSR, są wielką pomocą dla osób 
aktywnych, chcących rozwijać swo-
je pasje, w tym wypadku artystyczne. 
Chodzi o to, aby zaktywizować jak naj-
więcej grup społecznych naszego mia-
sta i powiatu - mówi Krystyna Pucher, 
przewodnicząca Stowarzyszenia.  (k.p)
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3 sale 20, 50, 60 osób

www.zajazdlitwor.pl

Mikołów, ul. Gliwicka 213, tel.: 32 322 59 89, 600 410 944

orGanizacja przyjęć okolicznościowych
caterinG, wiGilie FirMowe
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Jest nam szczegól-
nie miło poinformo-
wać, że Ewa Pro-

chaczek, współpracują-
ca z „Naszą Gazetą” mi-
kołowska artystka wie-
lu sztuk, wystawi eks-
pozycję swoich minia-
tur plastycznych w prestiżowym, ka-
towickim „Marchołcie”, należącym 

do Klubu Nieza-
leżnych Stowa-
rzyszeń Twór-
czych. Werni-
saż odbędzie  
się 15 grudnia  
o godz. 18, przy  
ul. Warszawskiej 37. Wy-

stawa potrwa do marca przyszłe-
go roku.  (fil)

Mikołowskie  miniatury w Marchołcie
Ewa prochaczek:

Zapraszam Czy-
telników „Naszej 

Gazety” na werni-
saż wystawy. Proszę 

potraktować grudniowy 
numer gazety jako specjalne za-
proszenie. 

Marszowo, Romantycznie i Przebojowo

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

Powiatu Mikołowskiego. Serwu-
ją tu doskonałe jedzenie, obsługa 
jest miła i profesjonalna, a wesela 
i przyjęcia okolicznościowe nieza-
pomniane. Właściciele zapraszają 
wszystkich do odwiedzenia swo-
jego lokalu po remoncie, który na-
dał obiektowi nowoczesną formę. 
Można tu zjeść doskonały obiad, 
miło spędzić 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 deko-
racjom, miejsce to będzie idealne 
na organizację wesel, lecz także 
każdej innej imprezy. Lokal łączy 
tradycję z nowoczesnością.

Zajazd „Mat” dysponuje także 
dwoma mniejszymi salami ban-
kietowymi, które podkreślą ka-
meralną atmosferę danej uroczy-
stości. Są doskonałe na impre-
zy firmowe, bankiety czy konfe-
rencje. 

Obiekt dysponuje także wspa-
niale utrzymanym ogrodem, gdzie 
w pogodne, letnie dni można rów-
nież organizować imprezy czy we-
sela, a także odetchnąć na chwi-
lę 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

życzymy Wesołych Świąt 
oraz Szczęśliwego Nowego roku!
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Nie tylko dla osób, które 
mają poważne problemy 
w relacjach z bliską rodzi-
ną, święta bywają źródłem 

stresu. Ludzie, którym święta kojarzą 
się pozytywnie, również przeżywają 
stres związany z chęcią zorganizowa-
nia idealnych świąt. Świąt boją się oso-
by samotne lub rodziny, które niedaw-
no straciły bliską osobę. Sporą część 
osób dotyka gorączka przedświątecz-
na, część z nas jest w stanie się zadłu-
żyć, byle tylko podołać stawianym so-
bie wyzwaniom.

Bo musi być idealnie. Porządnie, czy-
sto, pięknie, pachnąco, smakowicie. 
Tak, aby zbudować idealną tzw. świą-
teczną atmosferę. Najlepiej taką, jaką 
widzimy w reklamach lub serialach: 
elegancka, uśmiechnięta, wypoczęta  
i tryskająca energią pełna rodzina, przy 
świecach i choince do sufitu rozkłada 
cieszące wszystkich góry prezentów. 
I tu niestety zaczyna się problem. Bo 
święta w wielu rodzinach naprawdę 
sporo odbiegają od tych uwodzących 
obrazów.

CZY ZATEM WArTO  
JEST DąŻYć DO 
ŚWIąTECZNEGO IDEAŁu?

Myślę, że warto się starać, by świę-
ta przeżyć wystarczająco dobrze. Na 
początku dobrze by było zastanowić 
się nad sensem świąt. Co dla mnie 
oznaczają święta? Co jest w nich naj-
ważniejsze? Niezależnie od tego, czy 
jesteśmy religijni, czy nie odpowiedź na 
to pytanie może nas przybliżyć do tego, 

co dla nas jest sensem świąt, wytyczyć 
nam szlak, ustalić pewną hierarchię 
wartości.

W święta, jak w soczewce, widać 
problemy dnia codziennego: naszą 
pogoń, konsumpcjonizm, mnóstwo 
nieprzemyślanych, powodowanych 
pośpiechem i „świątecznym uniesie-
niem” zakupów. Kobiety często wariują 
na punkcie porządków i ilości potraw 
doprowadzając się do wyczerpania. 
A czasami wystarczyłby jasny podział 
obowiązków lub na przykład prośba 
do gości, by również coś upichcili  
i przynieśli.

BąDźMY DlA SIEBIE 
DOBrZY I PAMIęTAJMY, ŻE 
ŚWIęTA TO TAk NAPrAWDę 
BArDZO TruDNY CZAS.

 Wielu z nas doświadcza wtedy 
różnych problemów, przeżywa kon-
flikty wewnętrzne oraz w relacjach. 
Rodzina to również źródło naszych 
urazów, latami trzymanych żali. Cza-
sami w święta bywamy rozgorycze-
ni lub podirytowani zachowaniem 
innych, czasami mamy żal również 
do siebie, że nie potrafimy wyrazić 
pozytywnych uczuć, powiedzieć  

o naszej miłości. Przeżywamy ambi-
walencję chcąc podołać duchowej 
tradycji i na przykład wybaczyć lub 
zbliżyć się do bliskich. A to bywa bar-
dzo trudne. Osoby samotne z kolei  
w świątecznym czasie jeszcze bar-
dziej dotkliwie doświadczają swego 
osamotnienia.

 Jeśli zadbamy o swój wewnętrzny 
spokój i weźmiemy odpowiedzialność 
za własne uczucia jest szansa, że wyj-
dziemy ze świąt cało. Bądźmy w kon-
takcie z samymi sobą - nawet jeśli ktoś 
z rodziny nas strasznie drażni, pamię-
tajmy, że to od nas zależy jak na tę oso-

bę reagujemy - możemy dusić złość, 
możemy wręcz odwrotnie - wyrzucać 
złość i złe słowa, ale możemy także 
spróbować odpuścić sobie i jedno,  
i drugie bez poczucia porażki. Próba 
zmieniania innych jest często walką  
z wiatrakami, a nawet jeśli lubimy wal-
czyć, to zostaje nam jeszcze na to oko-
ło 360 innych dni w roku.

SPróBuJMY DAć SOBIE  
I INNYM PrAWO DO BYCIA 
TAkIMI, JAkIMI JESTEŚMY. 

Spróbujmy pozwolić sobie na to, 
żeby nadchodzące święta nie były 
idealne, ale wystarczająco dobre. Jeśli 
dotychczasowe święta bywały dla nas 
źródłem stresu, przemyślmy te trudno-
ści. Czy nie za dużo obowiązków sobie 
narzuciliśmy, czy nie zaszaleliśmy za-
nadto z wydatkami, czy nie oczekiwa-
liśmy zbyt wiele od siebie, rodziny. Czy 
nasze oczekiwania co do świąt były 
realistyczne?

Święta będą wystarczająco dobre, 
jeśli będziemy starali się zadbać  
o siebie i o bliskich. Odpuścić sobie  
i cieszyć się najprostszymi, a za-
razem najważniejszymi rzeczami, 
choćby tym, że dożyliśmy kolejnych 
świąt, że mamy dach nad głową i cie-
pły posiłek. 

Z okazji Nadchodzących Świąt życzę 
Państwu przede wszystkim poczucia 
wdzięczności!

Agnieszka korbel 
- psychoterapeutka w Bielskim Oddziale 

krakowskiego Gabinetu Psychoterapii,  
www.krakowskigabinetterapii.pl

Święta - jak wyjść z nich cało i zdrowo
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Nie znają Państwo pojęcia Brafit-
ting? Po lekturze tego tekstu bę-
dziecie wiedzieli na ten temat 

prawie wszystko. Warto, aby braffitin-
giem zainteresowali się także mężczyź-
ni, bo cóż jak nie troska o kobietę jest naj-
lepszym dowodem ich życiowej odpowie-
dzialności. 

DObRANIE bIUsTONOsZA 
JEsT bARDZO WAŻNE, 
bO DOTYCZY NIE TYLKO 
KObIECEgO WYgLĄDU,  
ALE I ZDROWIA. 

Damski kręgosłup na co dzień dźwiga 
piersi. To miły ciężar, ale zawsze ciężar. 
Powinny zwłaszcza o tym pamiętać panie 
z dużym biustem. Jego bezpieczna waga 
wynosi około 1 kilograma. 20 proc. kobiet 
ma jednak dużo większe i cięższe pier-
si. Wiele pań marzy o większej miseczce,  
a panowie w większości im wtórują. Jed-
nak nie każdy zdaje sobie sprawę, że po-
siadanie dużego biustu niesie także pro-
blemy. Medycznie stwierdzono, że zbyt 
duże piersi powodują: bóle i skrzywie-
nie kręgosłupa, bóle karku i migreny, złe 
samopoczucie, odparzenia, trudności  

w uprawianiu sportów. Kobietom z dużym 
biustem żyje się trudniej i ciężej. Codzien-
nie przez 24 godziny na dobę, przez cały 
rok, przez całe życie dźwigają ze sobą od 
3 do 6 kg. Czy myślicie, że jest to proste? 
W profesjonalnych sklepach z bielizną 
pracownicy przechodzą specjalne szkole-
nia, by pomagać w dobraniu odpowied-
niego biustonosza dla każdej klientki, któ-
ra o to poprosi. Od niedawna taka placów-
ka znajduje się także w Mikołowie. War-
to przyjść do Bel Seno Brafitting i zapy-
tać o radę specjalistkę. Mimo postępują-
cej świadomości kobiet, wiele z nich nadal 
kupuje biustonosze po omacku i kurczowo 
trzyma się pewnych ustalonych ram. 

Słynne już 75B to statystyczny roz-
miar biustonosza, ale ta liczba nie ma 
nic wspólnego z rzeczywistością, bo każ-
de piersi powinny być traktowane abso-
lutnie indywidualnie. Rozmiar stanika ma 
ogromne znaczenie. 

WIELE KObIET NIE POTRAfI 
W PRAWIDŁOWY sPOsób 
DOPAsOWAć bIUsTONOsZA 
DO sWOJEgO CIAŁA. 

Często wybierają zbyt szeroki ob-
wód pod piersiami i za małą miseczką, 
z której biust dosłownie wylewa się na 

zewnątrz. Jest to duży błąd, ponieważ 
taki biustonosz nigdy nie spełnia swo-
ich zadań.

W mikołowskim sklepie warto sko-
rzystać z pomocy brafitterki i zastoso-
wać się do jej rad. Szeroka gama obwo-

dów, od 60 do 100 pod biustem i mise-
czek, od B do M, pozwoli zaspokoić ocze-
kiwania każdej klientki. 

W bEL sENO POZNAsZ 
sWóJ bIUsT NA NOWO.

bel seno
Mikołów, ul. Pszczyńska 16/1 (Galeria PIK)
tel: +48 730 517 617, www.belseno.pl
pn-pt: 10:00-18:00 sb: 9:00-13:00

Mamy dobrą informację dla kobiet dbających o urodę, 
sexapil oraz przede wszystkim zdrowie. W Mikołowie 
powstał pierwszy, profesjonalny sklep, gdzie przy doborze 
biustonosza fachowej pomocy udziela brafitterka.

Biusty w górę

Dobrze dobrany biustonosz powinien:
1. Unieść piersi i optycznie wyszczuplić tym talię.
2. Nadać im ładny kształt.
3. Trzymać je w ryzach.

Naturhouse odchudza w Łaziskach!
Już 2 stycznia 2017 zostanie otwarte Centrum Dietetyczne Naturhouse w Łaziskach 

Górnych. W nowo powstałym Punkcie będzie można skorzystać z pomocy dietetyka, 

który udzieli specjalistycznych konsultacji, przeprowadzi dokładne pomiary ciała i 

dobierze plan diety dopasowany do indywidualnych potrzeb organizmu.Wielkie Otwarcie
Centrum Dietetycznego

Już dziś zapisz się
na wizytę!

W ramach otwarcia zapraszamy na bezpłatne:

degustację i upominki dla wszystkich odwiedzających

indywidualne konsultacje dyplomowanego dietetyka

pomiary zatrzymanych płynów metabolicznych
w organizmie

pomiary zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie

pomiary wagi

NATURHOUSE

Łaziska Górne
os. Centrum 6

tel. 696 087 207

2 styczeń 2017

BEZSKUTECZNIE 
WALCZYSZ Z NADWAGA?
ZADZWON I UMÓW SIE NA  KONSULTACJE Z DIETETYKIEMBEZPLATNA

tel.  696 087 207
KUPON NA KONSULTACJE DIETETYCZNA BEZPLATNA 

-

, , ,

,

-

, , ,

Łaziska Górne
os. Centrum 6

tel. 696 087 207

Uroczyste	 otwarcie	 pierwszego	

Centrum	Naturhouse	w	 Łaziskach	

zaplanowano	 na	 2	 stycznia	 2017.	

P i e rws i 	 k l i enc i 	 będą 	 mog l i	

zapoznać	 się	 z	 ideą	 Naturhouse,	

skorzystać	 z	 bezpłatnych	 porad,	

konsultacji	 dietetycznych	 oraz	

pomiarów	 ciała.	 Na	 gości	 czekać	

b ę d ą 	 r ó w n i e ż 	 k o n k u r s y 	 z	

nagrodami	 oraz	 poczęstunek	

składający	 się	 z	 dietetycznych	

produktów.	

Centrum	 Naturhouse	 powstałe	 w	

Łaziskach	Górnych	na	os.	Centrum	

6	 należy	 do	 międzynarodowej	

f i rmy, 	 będącej 	 ekspertem	 w	

dziedzinie	 dietetyki	 i	 	 reedukacji	

żywieniowej.	 Jego	 innowacyjna	

koncepcja	opiera	się	na	współpracy	

z	 osobistym	 dietetykiem,	 który	

dob i e ra 	 i ndywidua lny 	 p l an	

dietetyczny	 wraz	 suplementami.	 -	

Podczas 	 pierwszej 	 wizyty 	 w	

n a s z ym 	 C en t r um , 	 d i e t e t yk	

przeprowadzi	 dokładny	wywiad	 z	

o s o b ą , 	 k t ó r a 	 z m a g a 	 s i ę 	 z	

nadmie rnymi 	 k i l og ramami ,	

wykona	 specjalistyczne	 pomiary	

ciała,	 	 sprawdzi	 zawartości	 tkanki	

t ł u s z c z o w e j 	 o r a z 	 w o d y	

metabolicznej	 w	 organizmie	 –	

mówi	dietetyk	 z	nowego	Centrum	

Naturhouse	w	Łaziskach	-	Dopiero	

na	 tej	 podstawie	 ekspert	 określi	

przyczyny	 nadwagi	 i	 dobierze	

kurację	odchudzającą,	dopasowaną	

do 	 indywidua lnych 	 potrzeb	

o r g a n i zmu . 	 N a s t ę p n i e , 	 n a	

cotygodniowych	 wizytach	 będzie	

na	bieżąco	kontrolował	przebieg	

diety,	udzielał	wskazówek,	a	przede	

wszystkim	 motywował	 do	 dalszej	

pracy	–	dodaje	dietetyk	z	Naturhouse.	

Pomoc	specjalisty	obejmuje	również	

etap	 po	 zakończeniu	 diety,	 kiedy	

niezbędne	 jest	 utrzymanie	 wagi	 i	

uniknięcie		efektu	jo-jo.	

Problemy	 z	 nadwagą	 to	 nie	 jedyny	

powód,	dla	którego	warto	skorzystać	

z	konsultacji	dietetyka.	Specjalista	z	

Na turhouse 	 pomo że 	 r ówn ie ż	

osobom,	 które	 z	 rożnych	 powodów	

nie	są	zadowolone	z	swojej	 figury	–	

kobietom	 po	 okresie	 ciąży	 lub	 w	

trakcie	menopauzy,	a	także	osobom,	

które	z	uwagi	na	stresujący	tryb	życia	

mają	 trudności	 z	 komponowaniem	

zdrowej	diety.

Rolą 	 d ie te tyka 	 jes t 	 przede	

wszystkim	 przekazywanie	 zasad	

prawidłowego	 odżywania,	 które	

w p r o w a d z o n e 	 n a 	 s t a ł e	

spowodują,	 że	 problemy	 z	 wagą	

nie	będą	powracały.	

Zapraszamy	wszystkich	miesz-

kańców	 Łazisk	 na	 bezpłatne	

pomiary	składu	ciała	2	stycznia	

podczas	oficjalnego	otwarcia.
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Na naszej li-
ście przed-
świą tecz -
nych przy-

gotowań obowiązkowo musi 
znaleźć się mycie okien, pole-
rowanie zastawy i srebra, praso-
wanie, mycie podłóg i odkurza-
nie. Na szczęście dzięki dobrze 
opracowanej strategii i nowo-
czesnym akcesoriom zazwyczaj 
czasochłonne prace porządko-
we możemy wykonać nie w kil-
ka godzin, a w kilka chwil.

PONIEDZIAŁEk: 
Organizacja to podstawa

Aby uporządkować tygo-
dniowy grafik porządków, war-
to chwilę poświęcić na uważ-
ne planowanie oraz określe-
nie priorytetów. Spisując naj-
ważniejsze czynności posta-
raj się pominąć te, które nieko-
niecznie muszą być wykonane 
przed świętami. Wigilia z pew-
nością będzie udana, nawet je-
śli zrezygnujemy z szorowania 
fug, mycia lamp czy trzepania 
dywanów. Dobrze też każdego 
dnia jedną czynność wykonać  
od A do Z, niż rozpoczynać 
wszystko na raz. Wtedy za-
miast porządku w domu zapa-
nuje jeszcze większy chaos. 
Przed porządkami warto rów-
nież przygotować wszystkie 
produkty potrzebne do sprzą-
tania, tak by kolejnego dnia od 
razu przejść do działania.

WTOrEk: 
Pożegnanie z kurzem

Aby porządkowanie domu 
było efektywne, ważna jest ko-
lejność prac. Dlatego też pierw-
sze powinno być odkurzanie. 
Najpierw oczyszczamy po-
wierzchnie płaskie, a następ-
nie półki, dekoracje i sprzęty 
RTV. Odwrócenie prac sprawi, 
że unoszące się przy odkurza-
niu drobiny z  powrotem osiądą 
na meblach. 

- Do przecierania półek war-
to wybrać ściereczkę wyko-
naną z mikrofibry o właściwo-
ściach antystatycznych. Dzię-
ki temu kurz ściera się szyb-
ko, bez użycia wody i dodat-
kowych środków - podpowiada 
Piotr Piecha, ekspert firmy Vile-
da, która produkuje, m.in. ście-
reczki z mikrofibry.

ŚrODA: 
Okna jak kryształy

Każde większe porządki są 
niemalże synonimem mycia 
okien. Czynność tę najlepiej 
wykonywać regularnie, kilka 

razy w roku, aby dom prezento-
wał się estetycznie, a promienie 
słoneczne miały swobodny do-
stęp do jego wnętrz. Inwestując 
w akcesoria, które przyspieszą 
mycie okien zaoszczędzimy so-
bie dużo czasu i wysiłku, nie tyl-
ko przed Bożym Narodzeniem. 
Ponadto zimą, przy niesprzyja-
jących warunkach pogodowych 
mycie okien najlepiej przepro-
wadzić w ekspresowym tem-
pie. Elektryczna ściągaczka jest 
gwarancją idealnie czystych  
i pozbawionych nawet najmniej-
szych smug okien, a także oczy-
ści inne szklane powierzchnie 
w domu - lustra, gabloty oraz 
ścianki kabiny prysznicowej.

CZWArTEk: 
Niech się stanie czystość!

Choć w czasie gotowania  
i dekorowania mieszkania pod-
łogi z pewnością zdążą się jesz-
cze zabrudzić, warto przed cza-
sem gruntownie je wyczyścić,  
a później tylko odświeżyć. 

- Mop automatyczny sprawi, 
że wstępne odkurzanie zrobi 
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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

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, 
spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół,

oraz wszelkiej pomyślności 
i realizacji planów w Nowym Roku

życzy 
STUDIO KURPAS

Oferujemy usługi z zakresu projektowania 
oraz grawerowania tabliczek znamionowych, 
o dowolnym kształcie oraz treści. Wymiary 
maksymalne tabliczek to 300 x 350 mm. 

Tabliczki mogą być do zastosowań we-
wnętrznych oraz zewnętrznych. 

Metoda wykonywania tabliczek to grawe-
rowanie mechaniczne.

Tabliczki wykonujemy z: 
• laminatów grawerskich,
• aluminium anodowanego.
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Jak w siedem dni posprzątać dom na Święta?

Poprzedzające Święta porządki wcale nie 
muszą trwać w nieskończoność. uważnie 

planując kolejność poszczególnych 
czynności oraz ograniczając się 

do najistotniejszych punktów bez 
większego wysiłku i w zaledwie tydzień 
wysprzątamy całe mieszkanie na błysk. 

Od czego najlepiej zacząć?
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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.
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się prak-
t y c z n i e 
samo. My 
w tym czasie 
możemy oczy-
ścić dywany 
mopem parowym, 
a następnie umyjemy 
nim również podłogi. Go-
rąca woda sprawi, że podłogi 
będą wyczyszczone na błysk, 
a z ich powierzchni zniknie aż 
99,9 % bakterii, i to bez uży-
cia dodatkowych detergentów 
- doradza ekspert firmy Vileda.

PIąTEk: 
kuchenna rewolucja

Zanim nadejdzie pora na wy-
poczynek i degustację świą-
tecznych specjałów więk-
szość czasu spędzać będziemy  
w kuchni. Dlatego warto również 
ją ująć w harmonogramie. Wte-
dy też gotowanie mijać będzie 
w przyjemniejszej atmosferze, 
a po zakończeniu kulinarnych 
wyczynów szybko przywróci-
my w niej ład. Najwięcej pro-
blemu sprawiać może przypa-

lony piekarnik i płyta grzewcza. 
Aby nie narażać przygotowywa-
nego w nim jedzenia na kontakt 
ze środkami chemicznymi warto 
postawić na sposób eko. Zabru-
dzenia skutecznie usunie roz-
twór wody, sody oczyszczonej  
i octu. Przy nowoczesnych urzą-
dzeniach możemy wykorzystać 
funkcję termoobiegu, wstawia-
jąc do piekarnika naczynie ża-
roodporne wypełnione wodą - 
para rozmiękczy zabrudzenia  
i ułatwi ich usuwanie.

SOBOTA: 
Święta bez fałdek

Gdy mieszkanie już lśni, 
nadchodzi pora na detale. So-

botę warto zarezerwować na 
prasowanie. Po pierwsze, do-
brze jest odświeżyć firany i za-
słony, tak by idealnie kompo-
nowały się z czystymi oknami. 
Jak zaoszczędzić sobie pra-
cy przy ich wieszaniu? Jeśli 
możemy zdjąć żabki z karni-
sza, wystarczy poprzyczepiać 
je na firance przed prasowa-
niem, delikatnie wyprasować 
największe zagniecenia, a na-
stępnie całość nawlec na kar-
nisz. Wtedy też w niewygod-
nej pozycji z uniesionymi ręko-
ma spędzimy zaledwie 5, a nie 
20 minut. Prasowania wyma-
gać będą także obrusy i ser-

wetki. Ponadto, by nie zo-
stawiać wszystkiego 

na ostatnią chwi-
lę, warto rów-

nież zawczasu 
przygotować 

strój na ko-
lację wigi-
lijną i upra-
sowany od-
wiesić do 

szafy.

NIEDZIElA: 
Sposób na 

blask

Ostatni dzień tygodnio-
wego rozkładu porządków po-

winien minąć nam w spokojnej 
atmosferze. Koniec tygodnia 
możemy poświęcić na mało ab-
sorbujące czynności, takie jak 
polerowanie sreber i czyszcze-
nie zastawy. 

- Szkło najlepiej polerować 
nie ręcznikiem papierowym, 
który pozostawia mikro włók-
na, ale delikatnymi ściereczka-
mi na rolce. Srebra z kolei od-
zyskają nieskazitelny wygląd 
za sprawą specjalistycznej 
ściereczki do armatury, która 
zbiera wodę, usuwa osad oraz 
nie powoduje zarysowań - ra-
dzi Piotr Piecha.

Polerowanie przyspieszymy 
zanurzając wcześniej sztućce  
w wodzie z solą lub trzymając 
nad parującą wodą z cytryną.

Jak w siedem dni posprzątać dom na Święta?



A wszystko zaczęło się w po-
czątkach dwudziestego 
wieku. W Łaziskach domi-
nował wtedy przemysł wy-

dobywczy księcia pszczyńskiego oraz 
zakłady z nim związane. Wydobywanie 
węgla początkowo odbywało się wy-
łącznie w oparciu o siłę fizyczną gór-
ników. W 1914 roku kopalnia „Brada”, 
jako pierwsza w regionie, otrzymała ze-
zwolenie na przewóz załogi podziemną 
kolejką elektryczną. W tym samym roku 
powstała kopalnia „Książątko”.

Energia elektryczna dla kopalń była 
innowacją pozwalającą zwiększać wy-
dobycie. Rozwijająca się kopalnia mu-
siała zapewnić sobie własne źródło 
taniej energii, dlatego przy kopalni, 
w 1917 roku, rozpoczęto budowę du-
żej elektrowni i fabryki karbidu. Za-

kład pod nazwą Kraft - und Schmel-
zwerke „Prinzengrube” Aktiengesell-
schaft (Elektrownia i karbidownia ko-
palni „Książątko”) powstał, jako spółka 
akcyjna przy udziale księcia pszczyń-
skiego i kapitału banków niemieckich.

Z czasem rozbudowana została sieć 
elektryczna i w okolicznych miastach 
pojawiło się elektryczne oświetlenie 
ulic, a żarówki zaczęły w domach wy-
pierać lampy naftowe.

W niestabilnych politycznie 
i gospodarczo warunkach 
elektrownia wraz  
z pobliską hutą rozwijały 
się korzystając z wojennej 
koniunktury, a później 
pracując na potrzeby 
zrujnowanej Polski. 

Już w 1923 roku, pomimo kryzysu, 
podjęto pierwszą poważną rozbudo-
wę elektrowni. Zmodernizowano ko-
tłownię 15 atmosfer. Nowy turbozespół 
o mocy 12,5 MW był poważną inwesty-
cją i czynił tę elektrownię największą 
na polskim Śląsku. W pobliżu kotłow-
ni zainstalowano wywrotnicę wagonów, 
usprawniającą rozładunek przywożo-
nego węgla. W 1927 roku zmieniono 
nazwę firmy na Zakłady „Elektro” Spół-
ka z ograniczoną poręką (własność To-
warzystwa Akcyjnego „Elektra” z sie-
dzibą w Zurychu).

Po przezwyciężeniu początkowych 
trudności gospodarka kraju rozwijała 
się dynamicznie do końca 1929 roku. 
Na fali rozwoju i po zawarciu długoter-
minowych umów na dostawę energii, 
Zakłady „Elektro” rozpoczęły w 1928 

roku drugą poważną rozbudowę. Przy 
opracowywaniu projektów rozbudowy 
wzorowano się na elektrowni Kligen-
berg w Berlinie, najnowocześniejszej  
i największej wówczas w Europie. 

Nowa kotłownia i dwa turbozespoły 
zwiększyły kilkakrotnie moc elektrow-
ni, czyniąc ją największą elektrownią  
w Polsce. Zainstalowane wtedy nowo-
czesne turbozespoły firmy Brown-Bove-
ri o mocy 28 i 36 MW posiadały gene-
ratory należące do największych jedno-
stek na świecie. Kotły 30 atmosfer firmy 
Sultzer opalane były pyłem węglowym, 
co stanowiło wyraźny postęp technicz-
ny. Kolejnym ważnym elementem roz-
budowy była rozdzielnia 60 kV (obecnie 
siedziba łaziskiego Muzeum Energety-
ki). Rozdzielnia i linie wysokiego napię-
cia stanowiły podstawę tworzącego się 
na Śląsku systemu energetycznego.

Czarny Wtorek 29 października 1929 
roku zapoczątkował największy w hi-
storii krach giełdowy. W przeciągu 
paru dni kryzys objął zasięgiem cały 
świat. W tym czasie Zakłady „Elek-
tro” właśnie zakończyły rozbudowę, li-
cząc na rozwój gospodarczy. Zamiast 
spodziewanej koniunktury nastąpił za-
stój, a później spadek produkcji prawie  
o połowę! W takich warunkach firma 
nie mogła spłacić pożyczki zaciągniętej 
na rozbudowę. Zadłużenie podatkowe 
spółki i innych dóbr książęcych spowo-
dowały interwencję państwa. W zarzą-
dzie Spółki Akcyjnej Zakłady „Elektro” 
zasiedli przedstawiciele skarbu pań-
stwa polskiego, jednak związek z kapi-

tałem zagranicznym i majątkiem rodzi-
ny książąt pszczyńskich pozostał silny.

W 1939 roku w ramach realizacji nie-
mieckich planów rozwoju przemysłu, 
Zakłady „Elektro” zostały zobowiązane 
do zwiększenia mocy. Już w 1941 roku 
oddano do użytku nowy kocioł 30 at-
mosfer (zamówiony jeszcze przed woj-
ną w Zakładach Hipolita Cegielskiego). 
Był to pierwszy w elektrowni kocioł  
z elektrofiltrem. 

Zbliżał się front wschodni, 
a wraz z nim kolejny „nowy 
porządek”. 

Zaraz po wyzwoleniu, załoga przy-
stąpiła do usuwania zniszczeń wojen-
nych. Pomimo wielu trudności Zakła-
dy „Elektro” dostarczały nieprzerwa-
nie energię elektryczną, tak potrzebną  
w czasie odbudowy ze zniszczeń wojen-
nych. Po nacjonalizacji, Zakłady „Elek-
tro” zostały podzielone w 1949 roku na 
Hutę „Łaziska” i Elektrownię „Łaziska”. 
W 1954 roku, w pobliżu Elektrowni „Ła-
ziska” powstał „Ytong” - zakład produ-
kujący elementy budowlane w oparciu  
o pyły pochodzące z elektrowni.

Na początku lat sześćdziesiątych zli-
kwidowano wysłużoną kotłownię 15 at-
mosfer wraz z kominami i trzema turbi-
nami, które zasilała. Na miejscu starej 
kotłowni i części hali maszyn powstały 
dwa bloki po 120 MW (generator, turbi-
na i kocioł były polskiej produkcji). 

W 1966 roku, dla uzyskiwania pary 
na potrzeby ciepłownictwa zamonto-

Niewiele jest zakładów w naszym kraju, które mogą świętować 100-lecie nieprzerwanej 
działalności. W większości przypadków takie jubileusze dotyczą jedynie tradycji, pewnego 
mitu, po którym nie ma już materialnego śladu. Inaczej rzecz ma się z Elektrownią Łaziska, która 
nieodmiennie istnieje na tym samym terenie i przez cały czas produkuje energię elektryczną. W jej 
przypadku możemy jedynie mówić o zmieniających się wraz z upływem lat nazwach. Elektrownia 
istnieje tu od stu lat i zawsze była zakładem znajdującym się w czołówce swojej branży. 

100 lat 
„ŁaZiSK”

Najstarsza zachowana fotografia przedstawiająca elektrownię.

Pracownicy elektrowni w latach 20-tych (we wnętrzu kotłowni 15 atmosfer).
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wano turbozespół przeciwprężny, wę-
gierskiej firmy LANG. W ten sposób 
elektrownia rozpoczęła produkcję cie-
pła dla odbiorców zewnętrznych. Tur-
bozespół o mocy 4,5 MW otrzymał nu-
mer 3 i nieoficjalną nazwę „Gigant”.

Po rozbudowie Elektrownia „Łazi-
ska” posiadała osiem jednostek: dwa 
bloki po 120 MW, „Giganta” i pięć tur-
bozespołów po 35 MW. W sumie stano-
wiło to ok. 420 MW, czyli ponad dwu-
krotny przyrost mocy.

W latach 1967-73 tuż obok pracują-
cego zakładu powstała odrębna, nowo-
czesna elektrownia. Cztery nowe blo-
ki po 200 MW produkcji krajowej wraz 
z ośmioma pracującymi do tej pory da-
wały moc ok. 1220 MW. 

Dzięki trzykrotnemu 
wzrostowi mocy „Łaziska” 
zostały największą krajową 
elektrownią na węgiel 
kamienny. 

Węgiel do elektrowni dostarczany 
był koleją. Do rozładunku wagonów 
wybudowano wywrotnicę i zbiornik 
szczelinowy. Nowe składy węgla były 

obsługiwane przez zwałowarkę i dwie 
ładowarki.

W związku z tym, że w latach sie-
demdziesiątych zaczęto zwracać coraz 
większą uwagę na zanieczyszczenie 
środowiska, wzrastające wraz z powo-
jennym rozwojem przemysłu na Śląsku, 
wiele nowych inwestycji miało charak-
ter proekologiczny. 

W sumie podczas realizacji pierw-
szego i drugiego etapu rozbudowy 
moc elektrowni wzrosła sześciokrot-
nie. Pomimo tego, miejscowy opad 
pyłu zmniejszył się ponad dwudziesto-
krotnie!

Lata 80-te to początek niesamowi-
tego rozwoju innowacyjności. Dzię-
ki wdrożonej polityce proinnowacyjnej 
pracownicy elektrowni zgłosili ponad 
2 tysiące projektów wynalazczych, któ-
re przyniosły wielomilionowe oszczęd-
ności. Najlepsze rozwiązania zosta-
ły zgłoszone do ochrony patentowej, 
dzięki czemu wynalazki elektrowni 
chronione były w Polsce i 8 innych kra-
jach świata 107 patentami. We współ-
pracy z wieloma polskimi naukowcami 
powstało około 50 prac badawczo-roz-
wojowych.

Pod koniec lat 80-tych rozpoczę-
ła się szeroko zakrojona modernizacja 
urządzeń wytwórczych. Zainwestowa-
no również w wiele nowych technologii 
zmniejszających negatywny wpływ za-
kładu na środowisko naturalne.

Powstało nowe, mokre składowisko 
popiołu w Gardawicach. Zazielenione, 
prawidłowo eksploatowane, niewyko-
rzystywane obecnie do składowania, 
wtopiło się w okoliczny krajobraz.

Elektrofiltry kotłów były kilkakrotnie 
modernizowane, a po każdej moderni-
zacji wzrastała ich sprawność i efek-
tywność. W oparciu o własną oryginal-
ną technologię pyły ze spalin lokowane 
były bezpośrednio w podziemiach ko-
palni „Bolesław Śmiały”.

Znaczącym osiągnięciem myśli inży-
nierskiej pracowników Elektrowni „Ła-
ziska” była także technologia reduk-
cji tlenków azotu w spalinach kotłów. 
Zastosowano ją z powodzeniem we 
wszystkich kotłach, a także w wielu in-
nych elektrowniach, co przyczyniło się 
do zmniejszenia uciążliwości energety-
ki dla środowiska.

Największą jednak inwestycją w eko-
logię była budowa instalacji odsiarcza-
nia spalin dla wszystkich bloków ener-
getycznych elektrowni. Dla bloków  
125 MW zastosowano metodę półsu-
chą, w której elektrofiltr zastąpiono fil-
trem workowym, wyłapującym ze spalin 
jednocześnie pył i związane chemicz-
nie tlenki siarki. 

Była to pierwsza tego 
typu instalacja na świecie 
zastosowana dla kotłów  
tej wielkości. 

Dzięki przeprowadzonej w latach 
1989-2000 modernizacji elektrowni, 
przedłużono żywotność bloków o ko-
lejne 20 lat, podwyższono ich spraw-
ność o 3 procent, uzyskano dodatkowo 
115 MW mocy, zmniejszono zużycie wę-
gla oraz oleju opałowego na jednost-
kę wyprodukowanej energii, obniżono 
awaryjność oraz znacznie ograniczo-
no wpływ zakładu na środowisko natu-
ralne. Dzięki tym zabiegom elektrownia 
spełniała surowe normy ekologiczne.

Dokonywały się również przekształ-
cenia własnościowe. Elektrownia w ra-
mach restrukturyzacji wydzieliła niektóre 
oddziały, tworząc z nich odrębne przed-
siębiorstwa. Sama elektrownia w 1996 
roku została przekształcona z przedsię-
biorstwa państwowego w jednoosobo-
wą spółkę Skarbu Państwa, a w 2000 roku 
weszła w skład Południowego Koncernu 
Energetycznego SA.

W 2001 roku uzyskano certyfikaty na 
Zintegrowany System Zarządzania Ja-
kością, Środowiskiem i Bezpieczeń-
stwem Pracy, zaś w 2003 roku certyfikat 

spełniania Normy Odpowiedzialności 
Społecznej SA 8000.

W roku 2005 elektrownia rozpoczę-
ła produkcję energii ze źródeł odna-
wialnych poprzez współspalanie węgla 
z biomasą drzewną. Pod koniec 2006 
roku oddano do użytku kolejną tech-
nologię - układ odżużlania z systemem 
separacji żużla, - która umożliwiła go-
spodarcze wykorzystanie żużla.

Obecnie Elektrownia Łaziska jest 
oddziałem spółki TAURON Wytwarza-
nie, wchodzącej w skład Grupy TAU-
RON Polska Energia. Dzięki restruktu-
ryzacji i wielu przemianom TAURON 
Wytwarzanie S.A. jest obecnie drugim, 
co do wielkości producentem ener-
gii elektrycznej w kraju, dysponuje  
5,4 GWe zainstalowanej mocy elek-
trycznej i 2,4 GWt osiągalnej mocy 
cieplnej. Spory udział ma w tym wła-

śnie Elektrownia Łaziska, - która po 
wszystkich modernizacjach jest dziś 
konwencjonalną elektrownią ciepl-
ną, jedną z osiemnastu elektrowni sys-
temowych pracujących w Krajowym 
Systemie Elektroenergetycznym. Pod 
względem wielkości mocy zainstalo-
wanej Elektrownia Łaziska jest 3. na 
Śląsku i 9. elektrownią w Polsce, wy-
twarzając około 4,2% krajowej pro-

dukcji energii elektrycznej. Posiada  
1155 MWe zainstalowanej mocy elek-
trycznej, w tym: dwa bloki o mocy po 
125 MW, trzy bloki o mocy po 225 MW 
oraz jeden blok o mocy 230 MW. Do-
datkowo posiada 196 MWt zainstalowa-
nej mocy cieplnej, co stanowi znaczą-
cy udział w energii cieplnej dostarcza-
nej do okolicznych zakładów przemy-
słowych i m. in. miasta Łazisk Górnych.

AnDrZEJ CYGIELSkI

100 lat 
„ŁaZiSK”

jAcEK jANAS, prezes Zarządu tAuRON Wytwarzanie S.A. 
- w wywiadzie dla korporacyjnej gazety „Nasze Forum”:

- Dziś prawdziwym wyzwaniem jest to, co będzie się działo dopiero po odstawieniu 
10 bloków 200-megawatowych mających moc sumaryczną ponad 2250 MW. Trzeba je 
będzie czymś zastąpić. Wyzwaniem jest, co będzie w miejsce Elektrowni Łaziska, któ-
ra ma przed sobą najkrótszą perspektywę - dziś jedynie bloki 120 i 200 MW. To wszyst-
ko jednak będzie się decydowało dopiero w zależności od tego, jak będą na rynku euro-
pejskim przebiegały regulacje w zakresie środowiskowym i jak generalnie będzie się za-
chowywał w najbliższej perspektywie rynek europejski, a także jak będą wyglądały wy-
miany transgraniczne. Budowa nowych bloków energetycznych z dzisiejszej perspekty-
wy to, co najmniej 5 lat przygotowania i co najmniej kolejne 3 lata budowy. Tak, więc  
w ciągu kilku lat wchodzimy w czas, kiedy trzeba będzie podejmować decyzje, czym 
zastępować bloki 200-megawatowe. Dziś tych decyzji jeszcze nie ma, mamy jeszcze 
minimum 5 lat na zastanawianie się i analizy. Wszystko zależeć będzie od kształtu 
rynku europejskiego, który dziś jest mocno rozregulowany i to pomimo olbrzymiej ilo-
ści przepisów, które go regulują. Nakłada się tu i kwestia środowiskowa decydująca,  
z jakich paliw i w jakich technologiach produkuje się energię elektryczną, oraz kwestia 
finansowania tych technologii.

Najstarsza zachowana fotografia przedstawiająca elektrownię.

Budowa chłodni bloków 200 MW.

Widok na część 200 MW - rok 2000.
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Śląskie bez smogu. Jak to zro-
bić? - to temat debaty, która 
odbyła się pod koniec listopa-
da w Parku Naukowo-Techno-

logicznym Euro-Centrum w Katowi-
cach. Było to kolejne z serii spotkań, 
którego zadaniem jest wypracowanie 
metod i działań służących ogranicze-
niu zapyleniu powietrza na Śląsku.  
W konferencji uczestniczyli, m.in. An-
drzej Pilot, prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach oraz 
marszałek województwa śląskiego, 

Wojciech Saługa, a także przedstawi-
ciele samorządowców, środowisk le-
karskich oraz organizacji związanych  
z ochroną przyrody. 

Smog na dobre zagościł 
w miastach województwa 
śląskiego. 

Z badań przeprowadzonych na prze-
łomie 2015 i 2016 roku przez naukow-
ców z Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie przy pomocy mobilnych 
stacji pomiarowych wynika, że smog 
dotyczy nie tylko dużych miast aglome-
racji, ale także małych miasteczek i wsi. 
Natomiast dane Europejskiej Agencji 
Ochrony Środowiska są jeszcze bar-
dziej alarmujące, bowiem aż 85 proc. 
miast na starym kontynencie dotyka 
problem przekroczenia normy pyłów  
w powietrzu. Z kolei z badań przepro-

wadzonych przez Śląskie Centrum 
Chorób Serca na mieszkańcach re-
gionu jednoznacznie wynika, że za-
nieczyszczone powietrze wpływa na 
częstsze zawały, udary mózgu, zdecy-
dowanie podwyższa ryzyko hospitaliza-
cji, a nawet śmierci.

Samorządowcy i WFOŚIGW 
walczą ze smogiem.

Dzięki działaniom WFOŚiGW w Ka-
towicach tylko w tym roku z naszego 
województwa zniknęło około 750 pie-

ców nie spełniających odpowiednich 
norm ekologicznych. Ale działania 
służące poprawie jakości powietrza 
Fundusz wdraża od 15 lat. Są to, m.in. 
dotacje i pożyczki na modernizacje 
kotłowni, sieci centralnego ogrzewa-
nia, termomodernizacje budynków, 
montaż instalacji solarnych czy foto-
woltaicznych. O dotychczas podejmo-
wanych działaniach, na katowickiej 
konferencji mówił Andrzej Pilot, pre-
zes Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach. Wymienił m.in. pilota-
żowy program ograniczania niskiej 
emisji, który pierwszy raz w Polsce, 
w tym roku przeprowadził, właśnie 
w województwie śląskim Fundusz. 
Środki trafiły do 750 osób głównie na 
wymianę starych pieców węglowych 
na nowe. - W tym roku po raz pierw-
szy udzielaliśmy bezzwrotnych dofi-

nansowań dla mieszkańców domków 
jednorodzinnych. Zainteresowanie 
było tak duże, że w następnych latach 
z pewnością będziemy kontynuować 
tę praktykę. To oczywiście kropla  
w morzu potrzeb, ale od czegoś trze-
ba zacząć - przekonywał Andrzej Pilot. 
Fundusz zapowiada kontynuację akcji 
w przyszłym roku. 

Także marszałek 
województwa śląskiego 
Wojciech Saługa 
podejmuje liczne działania 
służące ograniczeniu 
zanieczyszczenia powietrza. 

Podczas konferencji marszałek Sału-
ga mówił o przygotowaniach programu 
ograniczenia niskiej emisji w woje-
wództwie. - Zespół antysmogowy, któ-
ry pracuje nad stosownymi regulacja-
mi w tym zakresie, potrzebuje jeszcze 
dwóch tygodni na zaprezentowanie 
swoich założeń, które w efekcie mają 
polepszyć stan powietrza w całym re-
gionie. Smog bowiem nie ma granic, 
dlatego nasze działania przewidujemy 
na terenie całego województwa. Musi-
my jednak pamiętać, że tego wszyst-
kiego nie da się zrobić w jeden rok, 
to działania rozpisane na wiele lat - 
stwierdził marszałek Wojciech Saługa. 
Ponadto zapewnił, że Śląsk nie pójdzie 
drogą Krakowa. - Absolutnie nie chce-
my rezygnować z węgla. Wiemy, że nie 
jesteśmy w stanie zlikwidować całego 
smogu, ale już go mocno ograniczyć - 
tak - dodał marszałek. Z doświadczeń 
w wielu miejscach na świecie wiado-
mo, że węgiel można spalać inaczej, 
czyściej. 

Przypomnijmy, że władze woje-
wództwa zapowiadają powstanie na 
początku 2017 roku uchwały antysmo-
gowej, która ma obejmować całe wo-
jewództwo. Obecnie trwa uzgadnianie 
jej treści ze wszystkimi 167 gminami 
województwa, co może opóźnić jej 
wdrożenie.

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach 

po raz kolejny zaprosił szkoły podsta-
wowe (klasy 4-6), gimnazjalne i po-
nadgimnazjalne z terenu wojewódz-
twa śląskiego do udziału w dwóch 
konkursach: „Zielona _Pracownia_
Projekt” oraz „Zielona Pracownia 

2016”. W ten sposób Fundusz chce 
wspomóc działania samorządów, 
które stawiają na edukację proekolo-
giczną dzieci i młodzieży. W obu kon-
kursach pula nagród osiągnęła ponad 
913 tys. zł.

W pierwszym konkursie Fundusz 
nagradzał ciekawe projekty ekopra-
cowni. Jury wybrało projekty z 19 szkół 
i wsparło je finansowo. Tegoroczna 
pula nagród wyniosła ponad 131 tys. zł. 
Ponadto przyznało 5 wyróżnień obda-
rowując placówki sprzętem, m.in. pro-
jektorem multimedialnym, tabletem, 

laptopem, aparatem fotograficznym 
czy mikroskopem. Dofinansowanie  
w wysokości 7500 zł trafiło do Gimna-
zjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza 
w Orzeszu - Gardawicach na projekt 
pracowni przyrodniczo-laboratoryjnej 
zatytułowanej „Zielona strefa”

Natomiast w drugim konkursie „Zielo-
na Pracownia 2016”, na który wpłynęło 

100 wniosków 
wśród laure-
atów znala-
zły się także 
dwie szkoły 
z powiatu mi-
kołowskiego. 
Pierwsze to 
G i m n a z j u m  
nr 3 im. Hen-
ryka Sien-
k i e w i c z a  
w Orzeszu-

-Gardawicach i jego „Zielona strefa”, 
która otrzymała 30 tys. zł na realizację 
projektu oraz ZSS nr 2 w Mikołowie na 
stworzenie „Zielonej Pracowni”, którą 
Fundusz wsparł kwotą 23 932 zł. 

Jury przy ocenie wniosków wzięło 
pod uwagę przede wszystkim pomysł 
na zagospodarowanie pracowni, jej 
funkcjonalność, wykorzystanie prze-
strzeni oraz innowacyjność zapropono-
wanych rozwiązań. Istotnym kryterium 
wyboru była różnorodność pomocy dy-
daktycznych, wyposażenia oraz sprzętu 
multimedialnego.

Smog pojawia się zarówno w dużych, jak i małych 
miastach. Jest to problem na lata.

Śląsk bez smogu?

28 szkół z województwa śląskiego 
zostało finalistami drugiej edycji 
konkursu pn. „Zielona Pracownia 2016”

Dofinansowano dwie szkoły

Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach (drugi od prawej) mówił, m.in. o pilotażowym programie wymiany 
pieców węglowych w domach jednorodzinnych. 

Dzięki wsparciu funduszu o nową pracownię ekologiczną 
wzbogaciły się także szkoły podstawowe nr 15 i 26 w Zabrzu.

W powiecie mikołowskim 
trwa akcja strażników 
miejskich z Mikołowa 

którzy ze strażakami z ochotni-
czych straży pożarnych w Miko-
łowie, Bujakowie, a także z Wyr 
i Gostyni edukują mieszkańców, 
jak palić w piecach. 

- Większość mieszkańców nie umie 
palić w piecach. Zamiast „od góry”, 
palą „od dołu”. Chcemy ich nauczyć 
jak to robić, by przy spalaniu takiej sa-
mej ilości węgla dymu było mniej - tłu-
maczy Bogusław Łuczyk, komendant 
Straży Miejskiej w Mikołowie.

Do tej pory przeprowadzono już kil-
ka takich pokazów w Mikołowie oraz 

Gostyni. Najbliższy odbędzie się 18 
grudnia, właśnie w Wyrach i przy ko-
ściele pw. NSPJ.

Największy problem jest ze starymi 
piecami w domach jednorodzinnych. 
Tu też trafiają strażnicy, rozdają ulot-
ki, tłumaczą i próbują. Strażacy zwra-
cają także uwagę na systematyczne 
czyszczenie kominów, bowiem coraz 
częściej zdarzają się pożary spowo-
dowane zbyt dużą ilości sadzy w ko-
minie. - Mamy bardzo dużo pożarów 
spowodowanych niewłaściwym eks-
ploatowaniem urządzeń grzewczo- 
kominowych. Ilość interwencji ro-
śnie w sezonie jesienno-zimowym 
- wskazuje Sergiusz Sidełko z OSP  
w Mikołowie.

Ekologiczne spalanie
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Mikołowscy strażacy prezentują właściwe palenie w piecu.



Prezydent Miasta 
Świętochłowice

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego 
lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w segmencie nr 3b budynku 
mieszkalnego nr 3-3a-3b przy ul. Katowickiej w Świętochłowicach 

wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprze-
dażą udziału w wysokości 40/1000 we współwłasności:

1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,  
2) oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 16 marca 2103r. 40/1000 części działek oznaczonych  
w obrębie Świętochłowice numerami ewidencyjnymi: 851/129, 2778/133 i 2779/133 o łącznej powierzchni  
1291 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: 
KW Nr KA1C/00004671/6. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 88,10 m2. Lokal 
usytuowany jest na drugim piętrze, składa się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z toaletą, po-
mieszczenie przynależne: komórka na korytarzu, jeden z pokoi poza obrębem lokalu - wejście z korytarza.

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

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

Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2016 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Święto-
chłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 70 000 zł.
1. Pierwsza opłata 40/1000 części gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste stanowi 1,3357% 

wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości.
2. Pierwsza opłata za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste płatna w 2016r. stanowi 15% ceny gruntu. 
Od pierwszej opłaty naliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
3. Opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku począwszy od 2017r. stanowią 1% ceny gruntu.
Od opłat rocznych naliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium w wysokości 7 700 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowi-

cach (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 19 grudnia 2016r. (za datę 
wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku 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 notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy 
sprzedaży zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. 

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

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

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

2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać lub zmienić warunki przetargu z uzasadnionej 

przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem: www.swietochlowice.pl w BIP. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Kato-

wicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 118, tel. (32) 3491-934.

Prezydent Miasta 
Świętochłowice

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego 
lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w segmencie nr 3 budynku 
mieszkalnego nr 3-3a-3b przy ul. Katowickiej w Świętochłowicach 

wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprze-
dażą udziału w wysokości 26/1000 we współwłasności:

1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,  
2) oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 16 marca 2103r. 26/1000 części działek oznaczonych  
w obrębie Świętochłowice numerami ewidencyjnymi: 851/129, 2778/133 i 2779/133 o łącznej powierzchni  
1291 m2, dla której Sad Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczy-
stą: KW Nr KA1C/00004671/6. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 58,30 m2.  
Lokal usytuowany jest na poddaszu, składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z toaletą  
i pomieszczenia pomocniczego.

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

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

Przetarg odbędzie się w dniu 23 grudnia 2016 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Święto-
chłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 42 000 zł.
1. Pierwsza opłata 26/1000 części gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste stanowi 1,3103% 

wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości.
2. Pierwsza opłata za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste płatna w 2016r. stanowi 15% ceny gruntu. 
Od pierwszej opłaty naliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
3. Opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku począwszy od 2017 r. stanowią 1% ceny gruntu.
Od opłat rocznych naliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium w wysokości 4 700 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowi-

cach (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 19 grudnia 2016r. (za datę wpłaty 
wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku 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 notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy 
sprzedaży zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. 

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

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

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

2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać lub zmienić warunki przetargu z uzasadnionej 

przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem: www.swietochlowice.pl w BIP. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Kato-

wicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 118, tel. (32) 3491-934.
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- Przygotowania do rundy 
przebiegały zgodnie z założo-
nym planem. Zajęcia odbywa-
ły się bez przeszkód poza tym, 
że skład ćwiczących był „dy-
namiczny”. Poszukiwanie za-
wodników mających uzupełnić 
ubytki nie pozwoliły na stabili-
zację i tak naprawdę, to kadra 
pierwszego zespołu została 
„dopięta” na tydzień przed roz-
poczęciem rozgrywek, co nie 
wpłynęło na właściwe zgranie 
zespołu i zrozumienie na bo-
isku. W początkowych meczach 
(poza potknięciami na starcie) 
wyglądało to przyzwoicie, a bi-
lans siedmiu meczów bez po-
rażki zwiastował udaną rundę. 
Niestety, od meczu w Skoczo-
wie zaczęły się nasze kłopoty 

i problemy, mające wpływ na 
ostateczną ocenę rundy. Naj-
większą bolączką zespołu był 
brak doświadczonych zawodni-
ków w środku pola. Na tych po-
zycjach grali zawodnicy młodzi, 
bez tak potrzebnego na tej po-
zycji doświadczenia. Bolączką 
był również brak rywalizacji na 
poszczególnych pozycjach np. 
bocznych pomocników, środ-

ka pola i napastników. Szuka-
liśmy innych rozwiązań, prze-
suwając na te pozycje zawod-
ników z innych formacji. Plu-
sem w tym wszystkim jest to, 
że patrząc na całą rundę, stwo-
rzyliśmy dużo sytuacji bram-
kowych, których nie potrafili-
śmy wykorzystać. Stąd też moż-
na pozytywnie patrzeć w przy-
szłość, bo ci młodzi zawodnicy 

potrafią grać w piłkę i tworzyć 
zagrożenie dla bramki rywa-
la, a na tym właśnie nam zależy.  
W wielu meczach było widać 
pomysł na grę, prowadziliśmy 
ją, byliśmy zespołem lepszym 
na boisku, jak np. w meczu  
z Orłem Mokre, Concordią Knu-
rów, Szczakowianką Jaworzno i 
jeszcze kilku innych, ale mimo 
tych stworzonych sytuacji, 

przegraliśmy mecze po indy-
widualnych błędach w obronie. 
Jako trener wiem, jakie błędy 
zostały popełnione i wiem, jak 
je naprawić w następnej run-
dzie, aby zawodnicy jako ze-
spół, ponownie weszli na dro-
gę zwycięstw, bo mają ku temu 
wielki potencjał. Aby tak się 
jednak stało, kadra musi być 
wzmocniona doświadczonymi 

graczami, a „klub” musi stanąć 
na wysokości zadania w zakre-
sie lepszej organizacji (mam tu 
na myśli organizację finanso-
wą), bo warunki do treningu, 
stadion, sprzęt mamy bez za-
rzutu, powiem więcej, mamy go 
na poziomie wyższych lig. Ale 
wszystko musi iść w parze, aby 
można było zajmować wyższe 
miejsca w tabeli. 

W roku 2017 Polonia bę-
dzie obchodzić jubi-
leusz 90-lecia klubu. 

Pierwszy prezent przyszło-
rocznemu jubilatowi sprawi-
li trampkarze starsi, rocznik 
2002/2003 Polonii MOSir Ła-
ziska wywalczyli awans do  
III ligi wojewódzkiej i w roku 
jubileuszu będą grać w tej 
klasie rozgrywek.

Pierwsza faza rozgrywek czwar-
tej ligi trampkarzy starszych w pod-
okręgu tyskim, to jednorundowa kon-
frontacja startujących zespołów, bez 
meczów rewanżowych. Dwa naj-
lepsze zespoły grają mecze bara-
żowe o awans do rozgrywek woje-
wódzkich. Zwycięzca tej konfronta-
cji wiosną gra w trzeciej lidze, po-
zostali walczą na szczeblu podokrę-

gu. O tym, kto jesienią wygra gru-
pę trampkarzy starszych w podokrę-
gu Tychy, decydował ostatni mecz.  
W Orzeszu Sokół pokonał Polonię 2:0 
i uplasował się na pierwszym miej-
scu, co miało znaczenie przy roz-
stawieniu w meczach barażowych. 
Pierwsze spotkanie rozegrano w Ła-
ziskach. Mecz był emocjonujący i ob-
fitował w bramki. 4:3 zwyciężyli pod-
opieczni trenera Sebastiana Kassoli-
ka, po trzech golach Szymona Słupi-
ka oraz jednym „trafieniu” Jakuba Do-
lchonika. W meczu wyjazdowym ła-
ziszczanom do awansu potrzebny był 
remis. Ale trzeba było go wywalczyć 
na murawie w Orzeszu, co nie było 
sprawą prostą, gdyż piłkarze Sokoła 
też mieli chrapkę na grę w trzeciej li-
dze. Tym bardziej, że z Polonią już na 
własnym boisku wygrali. Dlatego też 
od pierwszych akcji meczu rewanżo-

wego przystąpili do zdecydowanych 
ataków, spychając Polonię do głębo-
kiej defensywy. Goście nie ustrze-
gli się błędów, stracili dwie bramki  
i na przerwę schodzili z wynikiem 
0:2. Bliżej awansu był jednak Sokół. 
Reprymenda trenera podczas prze-
rwy odmieniła ekipę z Łazisk. Po 
wznowieniu gry dwa „szybkie” gole 
strzelił Szymon Słupik, co sprawi-
ło, że Polonia zaczęła grać mądrzej. 
Ataki gospodarzy rozbijała daleko od 
własnej bramki, „szanowała” piłkę  
i pilnowała korzystnego dla siebie 
wyniku. Mało tego, widząc, że jest 
szansa na coś więcej, zawodnicy 
chcieli postawić kropkę nad „i”. Kie-
dy do końca meczu zostało pięć mi-
nut, wyprowadzili zabójczą kontrę, 
po której Wojtek Janik znalazł się na 
pozycji „sam na sam” z bramkarzem. 
Tej szansy nie zmarnował. Strze-

lił zwycięskiego gola, pieczętując 
awans do III ligi wojewódzkiej.

Awans dla Polonii MOSiR wywal-
czyli: Kamil Słowiak, Wiktor Kosiński, 
Mikołaj Środa, Kamil Opiła, Radosław 
Mendera, Wojciech Janik, Tomasz 
Kaczmarczyk, Marcin Iwan, Sebastian 
Zachar, Szymon Słupik, Jakub Dolcho-
nik, Maciej Pietryja, Szymon Piecha, 
Jan Niedźwiedzki, Marcel Ligęza, Da-
niel Leżok, Dominik Kozieł, Tomasz 
Kmieć, Piotr Latański, Alan Morczinek, 
Patryk Piwoński, Robert Spendel. Tre-
nerem zespołu jest Sebastian Kassolik.

Trener, Sebastian kassolik: 
Po rozgrywkach ligowych (przegra-
nym meczu 0:2 na wyjeździe z Orze-
szem) nie byłem pewien, jak zmotywo-
wać oraz ustawić drużynę do dwume-
czu w walce o awans do wyższej klasy 
rozgrywkowej. Zdecydowałem się na 
zawodników, których w Polonii znałem 

od pierwszego kopnięcia piłki. Byli to 
m.in. Radek Mendera, Tomek Kacz-
marczyk, Wojtek Janik, Szymon Słu-
pik. Nawiasem mówiąc, ten ostatni, ze 
względu na umiejętności, trenuje już  
z drużyną rezerw i juniorów. Pozostali 
moi podopieczni uzupełnili wcześniej 
wspomniany szkielet.

Przed dwumeczem z Sokołem w szat-
ni było nerwowo. Wiedzieliśmy, że za-
wodnicy rywala biją zawodników Po-
lonii pod względem warunków fizycz-
nych, więc nasza taktyka opierała się na 
szybkiej grze po murawie. Bardzo do-
brze funkcjonowały skrzydła, na któ-
rych ostro pracowali Marcin Iwan, 
oraz niezmordowany Sebastian Zachar, 
wspierani zmiennikami: Danielem Le-
żokiem oraz Dominikiem Koziełem. Po-
mimo straconych bramek, uznanie na-
leży się obrońcom oraz bramkarzowi, 
Kamilowi Słowiakowi, który bardzo do-
brze i z wielkim zaangażowaniem bro-
nił dostępu do naszej bramki. Momen-
tami problemy mieli środkowi pomoc-
nicy, ale były one skutkiem przewagi fi-
zycznej rywala. My przewyższaliśmy go 
kreatywnością gry. A ponadto mieliśmy 
w swoich szeregach snajpera - Szymo-
na Słupika, który strzelając w dwume-
czu pięć bramek, był wartością dodaną 
drużyny.

Jestem bardzo zadowolony z gry 
drużyny oraz Szymona, gdyż wspierał 
ekipę w trudnych momentach, two-
rzył grę, wracał do linii pomocy, by 
realizować zadania destrukcyjne, i co 
najważniejsze strzelał bramki.

Wiemy, że awans to dopiero po-
czątek. Musimy więcej pracować na 
treningach, gdyż poziom gry w wyż-
szej klasie rozgrywkowej będzie 
dużo wyższy, więc poprzeczka zosta-
nie podniesiona zdecydowanie wyżej, 
a nasi młodzi piłkarze wiedzą, że ich 
przygoda z piłką dopiero się zaczyna.

Kolumnę opracował: T. Piątkowski

rundy jesiennej piłkarze Polonii do udanych zaliczyć nie mogą. 
Tylko 22 zdobyte punkty i miejsce w dolnej połowie tabeli nikogo 
nie satysfakcjonują. O przyczynach takiego stanu rzeczy mówi 
trener i jednocześnie zawodnik teamu Polonii - Marek Mazur.

Zabrakło 
doświadczenia 

i rywalizacji

jubileuszowy prezent trampkarzy
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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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IV lIGA

W tej grupie powiat mikołowski re-
prezentowały: Polonia Łaziska, Gwa-
rek Ornontowice i Orzeł Mokre. Naj-
więcej oczekiwano po Polonii, która 
ubiegłoroczny sezon zakończyła na 
drugim miejscu. Tymczasem łazisz-
czanie zawiedli na całej linii. Po raz 
kolejny zaczęli sezon od serii po-
rażek i kiedy tę niemoc przełamali, 
rekompensując ją pasmem siedmiu 
meczów bez porażki, wydawało się, 
że na dobre zakotwiczą w czołów-
ce. Nic z tego. W ostatniej fazie 
rundy jesiennej przyszedł ko-
lejny kryzys, co przełożyło się 
na drugą serię porażek i osta-
tecznie łaziszczanie wylądowali 
na 13 miejscu w tabeli.

Ornontowicki Gwarek przystą-
pił do rozgrywek z nowym trene-
rem - Wojciechem Osyrą oraz prze-
budowanym i odmłodzonym ze-
społem. Początek nie był najlep-
szy, ale po zwycięstwie nad Gra-
nicą Ruptawa drużyna odmieniła 
swój wizerunek. Wygrywała kolej-
ne spotkania, ponosząc po drodze 
derbową porażkę z Polonią. Passa 
zakończyła się na 13 kolejce i zwy-
cięstwie w Suszcu. Do końca rundy 
Gwarek już tylko przegrywał, koń-
cząc ten etap na 10 miejscu.

Beniaminek - Orzeł Mokre rozpo-
czął czwartoligową przygodę od hi-
storycznego zwycięstwa 2:1 nad 
Szczakowianką Jaworzno. Na kolej-
ną zdobycz, tym razem jeden punkt, 
trzeba było czekać do szóstej kolejki. 
Potem przyszła porażka z Gwarkiem  
i kolejne dwa remisy. Wydawało się, 
że podopieczni Mateusza Karcza za-
aklimatyzowali się w tej klasie roz-
grywek, ale okazało się, że ten ze-
spół piłkarzy nie wytrzymuje czwarto-
ligowej presji. Porażki różnicą jedne-
go gola były bolesne. Ekipa z Mokre-
go wierzyła jednak w swój czas i ten 
przyszedł na finiszu. Remis z Radzie-
chowami i zwycięstwo w Łaziskach, 
na pewno podbudowało morale dru-
żyny, ale dziesięć zdobytych punktów 
wystarczyło na 17 miejsce w tabeli.

Reasumując tę klasę rozgrywek, 
śmiało można postawić tezę, że  
w przypadkach wszystkich drużyn li-
czono na więcej i te drużyny na lep-
sze osiągnięcia było stać.

V lIGA

W lidze okręgowej powiat miko-
łowski ma tylko jeden zespół - AKS 
Mikołów i łza się kręci w oku na 
wspomnienie, kiedy grały w niej czte-

ry ekipy, a kibice raz 
po raz emocjonowali 

się derbami. Grę 
AKS-u w run-

d z i e 
jesien-
nej moż-
na porównać do 
sinusoidy. Duża 
zmienność formy, 
a co za tym idzie, 
niespodziewane wyni-
ki. Mikołowianie wygry-
wali mecze, w których nikt 
na to nie liczył i przegrywa-
li takie, których przegrać 
nie było wolno. W sumie 
lepiej grali w meczach 
wyjazdowych, niż na 
własnym stadionie. 
Jakby na to nie patrzeć, 
AKS ma spory potencjał  
i po zakończeniu rundy jesien-
nej, na pewno jest „pod kreską”.

- Mamy chętną do grania mło-
dzież, a obecny skład prezentuje się 
coraz lepiej. Brakuje tylko potwier-
dzenia tego wszystkiego w postaci 

lepszej pozycji w tabeli. Na to mamy 
jednak jeszcze szansę w rundzie re-
wanżowej - podsumował rundę je-
sienną prezes klubu, 
Krzysztof Janeczek

klASA „A”

W rozgrywkach klasy 
„A” powiat mikołowski repre-

zentuje sześć drużyn. Trzy w pod-
okręgu Tychy (Fortuna Wyry, LKS 
Gardawice i Sokół Orzesze), dwie 
w podokręgu Katowice (Strażak 
Mikołów i rezerwy AKS-u) oraz jed-

na w podokręgu Zabrze (Gwarek II 
Ornontowice).

Najwięcej powodów do zadowole-
nia mają sympatycy Fortuny Wyry, któ-
ra na półmetku rozgrywek plasuje się 
na trzecim miejscu w tabeli, ze stratą 
pięciu punktów do lidera. Gdyby nie 
zadyszka po rewelacyjnej postawie 
w pięciu pierwszych kolejkach i dwie 
porażki z rzędu, Fortuna mogła zakoń-

czyć piłkarską jesień na fotelu li-
dera. Tym bardziej, że ma naj-

bardziej bramkostrzelny atak  
w grupie.

Dwie pozostałe dru-
żyny powiatu mikołow-
skiego - LKS Gardawice  

i Sokół Orzesze zamyka-
ją tabelę. LKS w pierw-
szej rundzie rozgrywek 
zdobył osiem punktów 

po dwóch zwycięstwach 
i dwóch remisach, co wy-
starczyło do uplasowania 
się na 15 miejscu w tabeli. 
Fatalnie spisuje się Sokół 
Orzesze. Drużyna, któ-

ra nie tak dawno gra-
ła w lidze okręgowej, 
w klasie „A” bije re-

kordy. In minus! Na 
15 rozegranych 

meczów, 15 
p r z e g r a -

ła. Kilka  

wysoko, albo bardzo wysoko. Zawod-
nicy Sokoła strzelili 16 bramek i stracili 
ich 80, co daje średni wynik 1,06:5,33. 
To wystarczy za cały komentarz.

W podokręgu Katowice na czwar-
tym miejscu, z takim samym dorob-
kiem jak trzeci zespół, czyli 25 punk-
tów, plasuje się Strażak Mikołów. To 
miejsce satysfakcjonuje działaczy 
klubu, którzy na dziś nie mają aspi-
racji na awans, choć jak powiedział 
prezes, Piotr Tabacki - jeśli coś się 
wykluje, to czemu nie. 

Rezerwy AKS-u Mikołów po czte-
rech zwycięstwach i dziewięciu po-
rażkach mają na koncie 12 punktów, 
co wystarczyło do zajęcia 12 miejsca 
w grupie. 

Barwy powiatu w podokręgu za-
brzańskim reprezentują rezerwy 
Gwarka Ornontowice. Trzy zwycię-
stwa, trzy remisy, dziewięć porażek, 
wystarczyło na 15 miejsce. Można 
było lepiej.

klASA „B”

Pięć drużyn z regionu walczy  
o punkty w klasie „B”. W grupie pod-
okręgu Katowice, spadkowicz z kla-
sy „A”, Kamionka Mikołów zakończy-
ła pierwszą rundę na czwartym miej-
scu z dorobkiem 21 punktów.

LKS Woszczyce i rezerwy Polo-
nii Łaziska grają w grupie podokrę-
gu tyskiego. W rundzie jesiennej 
minimalnie lepiej wypadła ekipa  
z Woszczyc, która uplasowała się 
na miejscu piątym. Tuż za nimi za-
kończyła rozgrywki druga drużyna 
Polonii. Temu zespołowi należą się 
jednak słowa uznania, gdyż w więk-
szości spotkań grał „młodym” skła-
dem, w którym najstarszy zawodnik 
liczy sobie 18 lat. To zespół z per-
spektywami.

Powody do zadowolenia mają 
sympatycy Burzy Borowa Wieś, która 
po raz drugi z rzędu przymierza się 
do awansu i na półmetku rozgrywek 
jest liderem klasy „B”, podokręgu Za-
brze. Na 33 zdobyte punkty, złożyło 
się 11 zwycięstw w 13 meczach. Sto-
sunek bramek też imponujący, bo 59-
21, choć jeszcze lepszy ma wiceli-
der - Sośnica Gliwice. Zapowiada się 
ciekawa walka o awans. W tej grupie 
gra także LKS 45 Bujaków, który za-
kończył rundę na szóstym miejscu.

klASA „C”

W najniższej klasie rozgrywkowej, 
w podokręgu Zabrze startuje druga 
drużyna LKS-u 45 Bujaków. Radzi so-
bie całkiem dobrze, gdyż wygrywając 
sześć meczów i dwa remisując  zdo-
była 20 punktów, co pozwoliło uplaso-
wać się na trzecim miejscu w tabeli.

Tadeusz Piątkowski

W sezonie 2016/2017, po 
kilku latach przerwy, 
powiat mikołowski do-

czekał się swojej „ligi derbów”. 
A to dlatego, że w jednej klasie 
rozgrywkowej grają więcej niż 
dwie drużyny z powiatu. Potrój-
nymi derbami mogą się emocjo-
nować kibice czwartej ligi, w któ-
rej grają: Polonia Łaziska, Gwa-
rek Ornontowice i Orzeł Mokre.

Mikołowska „liga derbów” 
była wyrównana, jako że każda 
z drużyn odniosła jedno zwy-
cięstwo i o kolejności końco-
wej tabelki decydują bramki.

O ile w dwóch pierwszych 
konfrontacjach (Gwarek - Po-
lonia i Orzeł - Gwarek), wy-
grywały drużyny plasujące się 
w tym momencie wyżej w ta-
beli, to w trzecich derbach, 

doszło do dużej niespodzian-
ki. Faworyzowana Polonia ule-
gła na własnym boisku Orło-
wi 1:2. Ot, cały smak derbo-
wych konfrontacji. Po rundzie 
jesiennej praktycznie jest rów-
no, więc wiosenna „liga der-
bów” zapowiada się ciekawie. 
Wszak gra będzie się toczyć  
o mistrzostwo powiatu! Przy-
pominamy historię spotkań 

derbowych powiatu w rundzie 
jesiennej.

Gwarek Ornontowice - Po-
lonia Łaziska 1:3 (1:1)

Orzeł Mokre - Gwarek Or-
nontowice 0:1 (0:1)

Polonia - Orzeł Mokre 1:2 
(1:2) Tade

tABElA lIGI DERBÓW
1. Polonia Łaziska 2  3  4-2
2. Orzeł Mokre 2  3  2-2
3. Gwarek Ornontowice 2  3  2-3

powiatowa „liga derbów”

aspiracje były wyższe
20 listopada finiszowały ostatnie zespoły piłkarskie, rywalizujące w rozgrywkach 
ligowych na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej. W sumie w czwartej i piątej 
lidze oraz w klasach „A”, „B” i „C” startowało 16 drużyn z powiatu mikołowskiego. 



W Gostyniu rozegrano Mi-
strzostwa Polski Mistrzo-
stwa Polski Juniorów  
w grze Parami i Indywi-

dualnie w Kręglarstwie Klasycznym. Jak 
już informowaliśmy, kategoria juniorów  
w tej dyscyplinie sportu zahacza o doj-
rzały wiek, a takich właśnie kręglistów 
ma Polonia MOSiR Łaziska. Czteroosobo-
wa reprezentacja z Łazisk spisała się na 
najważniejszej imprezie sezonu na me-
dal, a nawet dwa. W konkurencji par ła-
ziszczanki: Renata Skrzypczak oraz Mał-
gorzata Kurcok nie miały sobie równych 
i ze złotymi medalami oraz tytułami mi-
strzyń Polski, stanęły na najwyższym stop-
niu podium dla zwycięzców. Do medalu  
z najszlachetniejszego kruszcu, medal 
brązowy w konkursie indywidualnym „do-
rzuciła” Renata Skrzypczak, Małgorzata 
Kurcok była piąta. W mistrzostwach bar-
wy Łazisk reprezentowali jeszcze Kata-
rzyna Ciałoń i Krzysztof Bacza, którzy zo-
stali sklasyfikowani poza grupą finałową. 
Gratulacje dla całej ekipy!

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII               IIIIIIIIIII

pIŁKA NOżNA
W meczach mistrzowskich roz-

grywek Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej drużyny powiatu miko-
łowskiego uzyskały wyniki:

IV lIGA
Polonia Łaziska przegrała  

z Podbeskidziem II Bielsko 2:4, 
Orłem Mokre 1:2, Szczakowianką 
Jaworzno 0:3.

Gwarek Ornontowice przegrał 
z LKS-em Czaniec 0:4, Drzewia-
rzem Jasienica 0:4, Wilkami Wil-
cza 0:1.

Orzeł Mokre zremisował z GKS- 
em Radziechowy 2:2, pokonał Po-
lonię Łaziska 2:1, przegrał z rezer-
wami Podbeskidzia 1:2.

V lIGA
AKS Mikołów pokonał Pod-

lesiankę Katowice 1:0, GTS Boj-
szowy 4:0, uległ LKS-owi Łąka 
1:2.

KlASA „A”
Fortuna Wyry pokonała LKS 

Studzienice 4:0, Iskrę II Pszczy-
na 4:1, zremisowała z Siódemką 
Tychy 1:1.

Sokół Orzesze przegrał z LKS-
-em Wisła Wielka 1:6, LKS-em 
Studzienice 0:3, drugą drużyną 
Iskry Pszczyna 0:9.

LKS Gardawice pokonał Sokoła 
Wola 2:0, przegrał z LKS-em Rudoł-
towice 2:5, LKS-em Studzionka 1:2.

Rezerwy Gwarka Ornontowice 
pokonały Zryw Radonia 4:2, ule-
gły Dramie Kamieniec 3:7.

Rezerwy AKS-u Mikołów prze-
grały ze Strażakiem Mikołów 2:3, 
z drugim zespołem Uranii Ko-
chłowice 0:5.

Strażak Mikołów pokonał dru-
gą drużynę AKS-u 3:2, Victorię 
Katowice 4:0.

KlASA „B”
Rezerwy Polonii Łaziska zre-

misowały z LKS-em Warszowice 
2:2, pokonały LKS Woszczyce 2:1, 
LKS Mizerów 7:0, uległy LKS-owi 
Brzeźce 1:2.

LKS Woszczyce uległ Czarnym 
Piasek 0:2, rezerwom Polonii 1:2.

LKS 45 Bujaków wygrał z Or-
łem Stanice 2:1, Naprzodem Łu-
bie 2:0.

Burza Borowa Wieś pokonała 
drugą drużynę Ruchu Kozłów 7:2, 
Stal Kleszczów 5:0.

Kamionka Mikołów uległa Si-
lesianowi Katowice 0:2, pokonała 
drugi zespół Naprzodu Lipiny 8:5, 
przegrała z drugą drużyną Pogoni 
Nowy Bytom 3:5.

SIAtKÓWKA
II lIGA

Polonia Łaziska przegrała  
z MKS-em Świdnica 1:3, AZS-em 
Opole 0:3, z Olimpią Jawor 0:3.

III lIGA
KOBIEtY

Burza Borowa Wieś pokonała 
3:0 MKS Imielin, 3:2 SMS PZPS 
Szczyrk III, 3:0 GS UKS Krzanowi-
ce, 3:0 Jedynkę ERBUD Rybnik.

MężcZYźNI
UKS Trójka Mikołów wygrał  

z Gwiazdą Tarnowskie Góry 3:1,  
z MCKiS-em Jaworzno II 3:1, AZS- 
em Politechniki Śląskiej Gliwice 
3:0, MUKS-em Michałkowice 3:1.

tENIS StOŁOWY
W rozgrywkach II ligi kobiet 

AKS Mikołów przegrał z JKTS-em 
Jastrzębie 3:7, KTS-em Mysłowice 
1:9, zremisował z drugą drużyną 
AZS AJD Częstochowa 5:5.

W tEj SAMEj KlASIE 
ROZGRYWEK MężcZYZN:
Sokół Orzesze wygrał z Lis- 

wartą Lisów 9:1, Skarbkiem Tar-
nowskie Góry 9:1, Dąbrowiakiem 
Dąbrowa Górnicza 6:4.

AKS Mikołów pokonał Lwa 
Głubczyce 10:0, ATS Ligotę 6:4, zre-
misował z Viretem Zawiercie 5:5.

Sprintem przez sportowe areny

Sprawdź: tel. 733-341-167, 796-527-990

świątecznie:
5 000 zł!
na oświadczenie, bez bik, 

w dogodnych ratach

Wśród osób, które do 31 grudnia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosu-
jemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Adam Kluzikowski. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!
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Ponad 70 młodych badmin-
tonistów z powiatu miko-
łowskiego uczestniczyło 

w IX edycji Mikołowskiej Jesie-
ni z Badmintonem, organizowa-
nej przez mikołowski MOSiR dla 

uczniów wszystkich typów szkół 
całego powiatu. Zawody stały na 
wysokim poziomie sportowym,  
a najlepsi zostali uhonorowani 
medalami, dyplomami i nagro-
dami rzeczowymi. Tapi

W Szkole Podstawo-
wej nr 4 w Jaśkowi-
cach, debiutującej 

w roli gospodarza tej corocz-
nej imprezy, rozegrano Zawody 
Szkół Podstawowych w Tenisie 
Stołowym o Puchar Burmistrza 
Orzesza. 

W klasyfikacji indywidualnej 
dziewcząt triumfowały zawod-
niczki Sokoła. Trzeci rok z rzę-
du wygrała Julia Tkocz z SP 2. 
wyprzedzając Wiktorię Cebu-
la z SP 5. Na trzecim miejscu 
uplasowała się Justyna Czyrnia 
z SP 2. Czwarte miejsce przy-
padło jedynej „amatorce” - Ju-
lii Buchman z SP 4. W klasyfi-
kacji drużynowej wygrała SP 2  
(J. Tkocz, J. Czyrnia, Alek-
sandra Spendel) przed SP 4 
(J. Buchman, Oliwia Szweda 

i Wiktoria Kita) i SP 9 (Marta 
Szromek, Faustyna Krymer i Ju-
lia Mrowiec). 

W klasyfikacji indywidual-
nej chłopców, podobnie jak 
w ubiegłym roku, zwyciężył 

jeden z najlepszych zawod-
ników w województwie ślą-
skim w kategorii młodzików 
- Łukasz Szatny z SP 6. Miej-
sce drugie zdobył Kamil To-
maszewski z SP 4, a trzecie 

Jan Łukasik z SP 2. Z pewno-
ścią największą niespodzian-
ką było czwarte miejsce naj-
młodszego zawodnika turnie-
ju - Kacpra Tomaszewskiego 
z SP 4. Cała czwórka to za-
wodnicy SOKOŁA Orzesze. 

Organizatorami turnieju byli: 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaś-
kowicach, Uczniowski Klub Te-
nisa Stołowego SOKÓŁ Orze-
sze i Urząd Miasta Orzesza,  
a fundatorem nagród - pucharów, 
medali i dyplomów - prywatnie 
burmistrz Mirosław Blaski.

inf. i fot. Przemysław Piątek

Jesień z badmintonem

młode sokoły

Łaziszczanki 
mistrzyniami



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

W naszym salonie znajdziesz 
meble pokojowe, komfortowe 
meble tapicerowane, systemy 

szaf, krzesła i stoły, materace oraz me-
ble kuchenne i mnóstwo 
inspiracji dla domu. Do-
pełnieniem oferty są do-
datki - tekstylia, dekoracje 
oraz akcesoria. W salo-
nie znajdziesz duży wy-
bór oświetlenia w atrak-
cyjnych cenach. Gwarantuje-
my krótkie terminy realizacji 
zamówienia.

- Oferujemy transport me-
bli gratis, a także zapewniamy wysoką ja-
kość usług związanych z montażem i wnie-
sieniem zakupionych mebli. Nasi klienci nie 
muszą się martwić o finansowanie zaku-
pu, bowiem prowadzimy sprzedaż ratalną 
- zapewniają właściciele salonu w Wyrach.

Wybierz coś dla siebie

Black Red White proponuje szeroki 
wybór kolorów, technik wykonania i sty-

lów swoich wyrobów. Boga-
ta oferta mebli sprawia, że 
coś dla siebie znajdą zarów-

no wielbiciele nowoczesnych 
wnętrz, mebli lakierowa-
nych, frontów szklanych 

oraz zwolennicy ponadcza-
sowej klasyki, którzy prefe-
rują szlachetne materiały - 
drewno czy naturalny fornir. 

Nasza marka to też funkcjo-
nalne rozwiązania oraz akcesoria, które 
gwarantują najwyższy komfort użytkowa-
nia produktów. Funkcja cichego domyka-
nia drzwiczek i szuflad, bezpieczne szkło 
hartowane czy energooszczędne oświe-
tlenie LED to tylko niektóre udogodnienia, 

dzięki którym wnętrze zyska piękny wy-
gląd i stanie się komfortowe. 

Kuchnia dla każdego

Szczególnie godna polecenia jest 
oferta studia kuchennego. Prezentuje-
my tu systemy z linii profesjonalnych 

kuchni na wymiar Senso Kitchens oraz 
modułowych Family Line. Współpracu-
jemy z renomowaną siecią Max Kuch-
nie, która do naszych projektów dostar-
cza sprzęt AGD wszystkich marek. Dzię-
ki temu, możesz u nas zamówić kuch-
nie z pełnym wyposażeniem. W ofercie 
mamy również kuchenne blaty z grani-

tu, kwarcu, hanexu i betonu. Duży wybór 
asortymentu, bogate wyposażenie do-
datkowe, zróżnicowana stylistyka i wa-
rianty cenowe sprawiają, że każdy znaj-
dzie tu coś dla siebie. W studio pracują 
fachowcy z ponad 10-letnim doświad-
czeniem. W cenie mebli jest wykonanie 
pomiaru u klienta oraz projektu kuchni. 
Zapewniamy także montaż.

Meble do każdego wnętrza

W salonie Black Red White prezen-
tujemy aranżacje wnętrz, m.in. pokoju 
dziennego, dla dziecka, jadalni, sypialni, 
przedpokoju, które do złudzenia przypo-
minają dom i dostarczają mnóstwo po-
mysłów na urządzenie własnego miesz-
kania. Dużym atutem oferowanych ko-
lekcji jest ich modułowość - większość 
systemów składa się z wielu elementów 
o zróżnicowanych wymiarach i funkcjach, 
dzięki czemu każda powierzchnia może 
zostać urządzona zgodnie z potrzebami 
domowników. 

Salon zaprasza także do korzystania 
ze strony internetowej marki Black Red 
White i zamawianie mebli z dowozem do 
domu.

Salon Meblowy lEONARDO
Wyry, ul. pszczyńska 20 
(budynek Instalatora)
tel. 510 710 505
biuro.wyry@meble-leonardo.pl

W budynku Instalatora przy ul. Pszczyńskiej 20 na granicy Mikołowa i Wyr otwarto nowy salon 
meblowy polskiej marki Black Red White. Prowadzi go firma leonardo, która ma również salon  
w Katowicach - ligocie przy ul. hetmańskiej 3. Firma zajmuje się sprzedażą tej polskiej marki 
mebli już od ponad 20 lat. Klientom służą radą i pomocą, a przy zakupie mebli obdarowują 

upominkami. to tu znajdziesz tysiące możliwości, jakie dają produkty oferowane przez 
markę Black Red White i Max Kuchnie (AGD do twojej kuchni). 

Doświadczenie i bogaty wybór

l lecZenie i UsUWanie ZĘBóW
l PRoteZY ZĘBoWe
l naPRaWY PRoteZ

łaziska górne
ul. chopina 5
tel. 32 / 738-87-67
kom. 507 199 016

www.stomalux.pl

cZYnne RóWnież W soBotY 9-12

Życzymy 
naszym 

obecnym i przyszłym 
Klientom zdrowych 
i radosnych Świąt 

Bożego 
Narodzenia

tu jesteśmy!
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Przyjdź i sprawdź! Nasze meble i sprzęty są dla każdego.


