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WYRY, UL. PSZCZYŃSKA 48 A (TEREN GIGU)

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00 
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00

TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS

TEL. 536 512 512

www.PRESSPOL2.pl

KOSTKA · ORZECH 
MIAŁ · EKOGROSZEK

www.ekstraoptyk.pl

Mikołów, ul. Krakowska 7, tel. 32 307 29 41, pn-pt: 9.30-17.00, so: 9.30-13.00

bezpłatne - komputerowe badanie wzroku
okulary w godzinę!

PROMOCJA
NOWOROCZNA

-70%
na wybrane modele

oprawek

Oferta ważna do 31.01.2017r.

Serwis samochodowy 
AuTO KONDROT 
zatrudni mechaników, 
lakierników i blacharzy 

tel. 603 111 405
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Termin zgłoszeń upływa 
z końcem stycznia

MIĘDZY
NAMI

FILARAMI

Dostało mi się ostatnio 
za niepoprawne poli-
tycznie poczucie hu-

moru. W ramach pokuty po-
stanowiłem już nic nie pisać  
o problemach naszych za-
chodnich sąsiadów z imigran-
tami. Ale jak na złość, w cza-
sie świąt przyjechał z Niemiec 
mój kuzyn Michał, to znaczy Mi-
chael. Wiem, że ktoś znów za-
dzwoni, ale muszę to Państwu 
opowiedzieć. Michael mieszka 
w małej miejscowości, 50 km 
od Kolonii. W tym roku posyła 
dziecko do komunii. W koście-
le jego syn dostał broszurkę, 
a tam… ilustrowana rozpraw-
ka między małym Niemcem  
i Arabem. Rozmawiają głównie  
o islamie. Zamiast wiedzy o Je-
zusie, mój młody krewny nie 
wiadomo po co przyjął sporą 
dawkę informacji o Mahome-
cie. To się nazywa indoktryna-
cja w imię poprawności poli-
tycznej! Ale to jeszcze nic. We 
władzach miasta zasiadają tam 
także politycy Zielonych. Cał-
kiem poważnie zaproponowa-
li ostatnio, aby do niemieckich 
szkół wprowadzić obowiązko-
wy język arabski. Skoro „go-
ście” Angeli Merkel nie chcą 
się integrować z Niemcami, 
to Niemcy powinni zintegro-
wać się z nimi. Michael miesz-
ka w Niemczech od prawie  
30 lat. Ciężko pracuje. Dorobił 
się nawet małego domku jed-
norodzinnego, który wygląda 
jednak blado wobec sąsiedz-
twa. Miasto zbudowało za jego 
płotem trzy okazałe bliźniaki, 
w których zamieszka wkrót-
ce 60 uchodźców. Michael czę-
sto dowcipkował, że jak mi się  
w Polsce podwinie noga, to 
mogę przyjechać do niego  
i stróżować w firmie, w której 
pracuje. W tym roku, Micha-
el spojrzał na domek gospo-
darczy, który mam na końcu 
ogródka i zapytał: przyjmiesz 
mnie kuzyn, jak już będę miał 
dosyć Niemiec... 

Jerzy

Skoro wszyscy piszą  
o świąteczno-sylwe-
strowej szopce w pol-

skiej polityce, to nie możemy 
być gorsi. Poza tym mamy 
większe prawo do nabija-
nia się z Petru i Kijowskiego, 
bo byliśmy w tej branży pio-
nierami. Jeszcze kilka mie-
sięcy temu, kiedy większość 
mediów widziała w „Rychu”  
i „Mateo”, polskich mężów 
opatrznościowych, my do-
strzegaliśmy ich słabość,  
a raczej śmieszność. Zawsze 
wiedziałam, że w polskim 
szołbiznesie rządzą Ryś-
ki. Rysiek Ochódzki z „Mi-
sia”, Rysiek z „Klanu” i Ry-
siek Petru z Nowoczesnej. 
Wiem, że nie powiedział on 
jeszcze ostatniego słowa,  
a gafy strzela w takim tem-
pie, że przy miesięcznym 
cyklu wydawniczym nigdy 
nie będziemy na bieżąco.  
Z Kijowskim sprawa wyglą-
da trochę mniej śmiesznie. 
Środowisko, które wymy-
śliło KOD powinno wylan-
sować kogoś bardziej sym-
patycznego. Podstarzały fa-
cet, który lansuje się na mło-
dzieńca nie budzi wiarygod-
ności. Prawdziwy niesmak 
budzą jednak jego finanso-
we kombinacje. Problemy  
z alimentami, żenujące prze-
konywanie, że utrzymuje go 
rodzina, choć za plecami 
„kodowców” wydoił ich or-
ganizację na grube tysiące, 
świadcząc samemu sobie 
kosztowne usługi informa-
tyczne. Jeżeli nie jest to pa-
tologia, to na pewno skraj-
ne cwaniactwo. Opozycja 
chce jak najszybciej odsu-
nąć PiS od władzy. Czemu 
nie? Ale w imieniu spragnio-
nych wrażeń i emocji wybor-
ców mam prośbę, aby pre-
mierem został Ryszard Pe-
tru, a Mateusz Kijowski mi-
nistrem cyfryzacji i informa-
tyzacji. 

Beata
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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 podsumowanie. W tym przy-
padku sportowe, bo te nas interesują.

W roku 2016 sportowcy Ziemi Mikołowskiej 
byli widoczni nie tylko w imprezach lokalnych 
i regionalnych, ale również na arenach kra-

jowych i zagranicznych. Startowali i odnosili 
sukcesy. Sportowi „ambasadorowie” tej ziemi 
powinni zostać zauważeni oraz uhonorowani  
i temu służy nasza sportowa zabawa.

Mamy już kilku wytypowanych kandydatów 
do takich tytułów, ale na ich przyznawanie nie 
chcemy mieć wyłączności. Dlatego też zwra-
camy się z prośbą do działaczy sportowych 
klubów powiatu mikołowskiego oraz kibiców 
o przysłanie nam swoich propozycji. Choć 
wiemy sporo o tym, co się dzieje w lokalnym 
sporcie, to nie jesteśmy w tej materii wszech-
wiedzący i nie chcemy kogoś pominąć. Każda 
nadesłana propozycja zostanie przez nas wni-
kliwie rozpatrzona. Przypominamy, że osobo-
wościami mogą być nie tylko zawodnicy star-
tujący w kategorii seniorów, ale również tre-
nerzy, sędziowie, działacze. 

Propozycje do tytułu „Sportowa Osobowość Ziemi 
Mikołowskiej Roku 2016” wraz z uzasadnieniem 
(krótki opis dokonań w minionym 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

RADIO TAXI
MIKOŁÓW

www.taxi-mikolow.pl

32/19-19-6
32/29-29-999
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Autoryzowany 
sprzedawca:

TWÓJ SKŁAD OPAŁU

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

Oferujemy tylko
polski węgiel ! 
- kostka 
- orzech I 
- orzech 
- orzech II 
- groszek 
- ekogroszek 
- flotokoncentrat 
- miały 
oraz duży wybór 
węgli workowanych

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
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• 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 ABC, ul. Słowiańska 26

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

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

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

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

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

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

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

ul. Zwycięstwa 194
PANIÓWKI:

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

tu jesteśmy!



Bieg przez Pl tki
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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)

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

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

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

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

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

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

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

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

Bełk, ul. Wolności 1
www.restauracjamat.pl

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

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

Tradycja w nowoczesnej odsłonie

Na przełomie grudnia 
i stycznie nie dzia-
ło się nic ciekawe-

go w naszym powiecie, przynaj-
mniej jeżeli chodzi o sprawy, któ-
re nadają się do publikacji. Byli-
śmy już bliscy decyzji o zawiesze-
niu na miesiąc plotkarskiej rubryki, 
ale na szczęście w sukurs przyszły, 
niezawodne w takich sytuacjach 
władze powiatu. Podczas ostat-
niej w ubiegłym roku sesji oma-
wiano sprawy budżetu i planów fi-
nansowych. Starosta Henryk Jaro-
szek opowiadał, ile starostwo ma 
długu i kiedy zostanie spłacony.  
I właśnie ten fragment wybił z głę-
bokiego zamyślenia radnego Mi-

rosława Dużego. Starosta Jaroszek 
podkreślił, że SPŁACIMY należno-
ści do 2026 roku. Zaniepokojony 
Duży zapytał, czy to znaczy, że sta-
rosta chce trwać na stanowisku do 
tego roku. Ku zaskoczeniu wszyst-
kich, Henryk Jaroszek nie zaprze-
czył. I to jest - proszę Państwa - 
plotka dużego kalibru. Henryk Ja-
roszek przynajmniej od dwóch ka-
dencji ogłasza, że wycofuje się  
z polityki, a później zmienia plany 
i ogrywa wszystkich. Zdobywał już 
władzę dzięki Platformie Obywa-
telskiej, aby w cztery lata później 
skorzystać z usług Prawa i Spra-
wiedliwości. Kobietom nie zaglą-
da się do metryki, ale mężczyznom 
wolno, zwłaszcza jeżeli trzymają 
fason. Henryk Jaroszek w tym roku 
obchodzić będzie 73 urodziny, ale 
nikt mu tyle nie daje. Wniosek pły-
nie stąd jeden, że nic tak nie kon-
serwuje jak sprawowanie władzy. 
Zresztą wystarczy popatrzeć na 
Donalda Trumpa albo Sylwio Ber-
lusconiego, którzy mają siódmy 
krzyżyk na karku, a zachowują się, 
jak młodzieńcy. W 2026 roku Hen-
ryk Jaroszek będzie miał 82 lata. 
Cóż to jest! Konrad Adenauer rzą-
dził RFN w wieku 87 lat, a obiek-
tywnie trzeba przyznać, że Niem-
cy Zachodnie to bardziej skompli-

kowany organizm, niż powiat mi-
kołowski. W związku z tą sytuacją, 
mamy pewien pomysł, choć oba-
wiamy się, że zostanie on stor-
pedowany przez siły wrogie zie-
mi mikołowskiej. Otóż, biorąc 
pod uwagę skuteczność politycz-
ną Henryka Jaroszka i jego żywot-
ność, proponujemy mianować go 
dożywotnim starostą. 

Z okolic powiatu na-
płynęła jeszcze jed-
na informacja. No-

wym naczelnikiem Wy-
działu Edukacji, Kultu-
ry i Sportu została Iwona 
Smorz, dotychczas dyrek-
torka Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Or-
nontowicach. Przyjęliśmy 
tę informację z miesza-
nymi uczuciami. Oczywi-
ście, życzymy nowej na-
czelniczce sukcesów, ale 
chodzi o coś innego. Iwo-
na Smorz prowadziła cie-
kawą, urozmaiconą i pro-
fesjonalną politykę infor-

macyjną na temat ornon-
towickiej placówki. Nie 
było tygodnia, żeby na ad-
resy okolicznych redak-
cji nie przyszedł ciekawy, 

dobrze opracowany news 
dotyczących osiągnięć 
uczniów ZSP. Chętnie ko-
rzystaliśmy z tego źródła, 
bo to miło opublikować  

w gazecie coś, nad czym 
nie trzeba samemu się na-
pracować. Mamy nadzie-
ję, że po awansie pani Iwo-
ny, nie wyschnie źródeł-
ko informacji z Ornonto-
wic. Ciekawe, jak była dy-
rektorka sprawdzi się na 
stanowisku naczelnicz-
ki? Mikołowskie staro-
stwo powiatowe nie nale-
ży do instytucji, które po-
rażają otwartością i dyna-
miczną polityką informa-
cyjną. Jeżeli władzom po-
wiatu zależy na poprawie-
niu tej dziedziny, to doko-
nały właściwego wyboru.

(Nie)oczekiwany awans

Nie liczę godzin i lat…



Generalnie, miej-
scem uprawia-
nia lokalnej po-
lityki są se-

sje Rady Miejskiej. Miesz-
kańcy utrzymują samorzą-
dowców ze swoich po-

datków i mają prawo wie-
dzieć, co planują burmistrz 

i radni. Sesje są transmito-
wane, protokołowane, moż-
na wreszcie przyjść oso-
biście, usiąść w kącie i po-

słuchać. Mikołów uczy-
nił odstępstwo od tej zasa-
dy. Oprócz „normalnych” se-

sji, burmistrz i radni skrzykują 
się raz w miesiącu, zatrzasku-
ją za sobą drzwi i nie wiado-
mo co tam robią, ponieważ ob-
rady są zamknięte dla gawie-
dzi. Sprawdziliśmy, jak to wy-
gląda w innych miastach. Ni-
gdzie w naszym regionie nie 
ma zwyczaju organizowania 
tajnych narad. Czasami, kiedy 
samorządowcy chcą się spo-
tkać poza sesją, organizowa-
ne jest połączone posiedzenie 
wszystkich komisji Rady Miej-
skiej, ale zgodnie z prawem, 
mogą w nim brać udział miesz-
kańcy. Mikołowskie sesje-bis, 
wymykają się wszelkim defi-
nicjom. Ktoś powie, że to jest 
wolny kraj, gdzie ludzie mogą 
spotykać się i gadać, o czym 
chcą. Niby prawda, ale nie do 
końca. Z tego, co wiemy radni 
i burmistrz nie stanowią zwar-

tej grupy towarzyskiej. Pod-
czas nieformalnych spotkań 
nie wspominają przecież im-
prez z liceum ani nie plotku-
ją o kolegach z wojska. Praw-
dopodobnie rozmawiają o mie-
ście. Czy aby na pewno? Artur 
Wnuk, nasz współpracownik 
i mikołowski animator społe-
czeństwa obywatelskiego, po-
prosił o protokoły z listopado-
wego i grudniowego spotka-
nia. Sekretarz miasta odpisał, 
że nie ma takich dokumentów. 
To znaczy, że skoro nie proto-
kołują, to mają coś do ukrycia. 
Pod względem prawnym spra-
wa jest dyskusyjna, ale mar-
ketingowo wygląda to fatal-
nie. Samorządowcy zachowują 
się tak, jakby robili sobie pró-
by generalne przed prawdziwą 
sesją, a życie polityczne w Mi-
kołowie było„ustawką”.  (fil)
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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
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Wracamy do tematu nieformalnych 

spotkań burmistrza Mikołowa 
z radnymi. Samorządowcom 

wyjątkowo podobały się  
w ubiegłym roku pogaduchy 
za zamkniętymi drzwiami. 

Zorganizowali dziesięć tajnych 
spotkań. Jak będzie w tym roku?

PAulA KŁuCIńSKA, 
Sieć Obywatelska Watchdog,

Omawiane spotkania odbywają się z założenia 
z udziałem wszystkich radnych, co prawda po go-
dzinach pracy Urzędu, natomiast w jego pomiesz-
czeniach. Nie ulega zatem wątpliwości, iż spotka-
nia mają charakter służbowy (oficjalny). W tym 
miejscu pojawia się zatem pytanie, czy istnieje 
konieczność ich ustalania poza oficjalnymi posie-
dzeniami Rady i Komisji? Odpowiedź w tym przy-
padku wydaje się oczywista - nie. Mimo iż prze-
pisy prawa nie wprowadzają wprost takiego za-
kazu, zjawisko to należy ocenić jako niepożąda-
ne. Nie po to bowiem obrady Rady odbywać mają 
się na sesjach (zwoływanych w miarę potrzeby), 
aby o wybranych sprawach decydować poza nimi. 
Jednocześnie, nie po to Radzie przyznaje się pra-
wo do powoływania Komisji, aby ich prace prze-
noszone zostały na dodatkowe zebrania. Powsta-
je zatem uzasadniona obawa, czy przypadkiem 
rolą takich spotkań nie jest próba obejścia przepi-
sów prawa, a tym samym pozbawienia mieszkań-
ców możliwości uzyskania wiedzy o omawianych 
na nich problemach oraz możliwości prowadzenia 
społecznej kontroli nad działalnością władz.

MIChAŁ RuPIK, 
przewodniczący Rady Miejskiej

Jednym z elementów sprawowania manda-
tu radnego jest uczestniczenie w różnego rodza-
ju spotkaniach mających charakter roboczy, infor-
macyjny, szkoleniowy, służących wymianie poglą-
dów i stanowisk oraz poszerzaniu wiedzy. Inicja-
torami i organizatorami takich spotkań są różne 
podmioty, również Radni. Tworzenie listy zapra-
szanych osób, to wyłączna kompetencja organi-
zatora. Sprawą oczywistą jest, że na tych spotka-
niach poruszane są sprawy dotyczące bezpośred-
nio miasta i jego mieszkańców. W spotkaniach 
uczestniczą przedstawiciele władzy wykonawczej 
i uchwałodawczej, jest to w mojej ocenie niezbęd-
ne w procesie zarządzania miastem. Informacje  
z tych „tajemniczych” w Pana ocenie spotkań 
może przekazać osoba biorąca w nich udział, jeżeli 
uzna to za zasadne, nie doszukiwałbym się w tym 
miejscu złych intencji czy celowego utajniania fak-
tów. Idąc dalej Pańskim tokiem myślenia doszliby-
śmy do sytuacji, w której każda rozmowa radnych, 
burmistrza czy urzędników dotycząca spraw mia-
sta i jego mieszkańców powinna być publikowana, 
nagrywana i przy udziale świadków.

„Ustawka” 
na salonach władzy

Jeszcze im mało? Radni co miesiąc debatują z burmistrzem podczas sesji, a oprócz tego organizują 
sobie, w tajemnicy przed mieszkańcami dodatkowe spotkania.
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Burmistrz Mikołowa Sta-
nisław Piechula otworzył 
przebudowany most, kład-
kę dla pieszych oraz świe-

żo przebudowany odcinek ul. Kato-
wickiej (wjazd i wyjazd z Mikołowa 
w kierunku Katowic). Ta informacja  
z pewnością ucieszy wszystkich 
mieszkańców, którzy w ostatnich mie-
siącach musieli korzystać z objaz-
dów. Przebudowa mostu nad poto-
kiem Jamna była konieczna ze wzglę-

dów bezpieczeństwa. Po odsłonię-
ciu fundamentów starego mostu oka-
zało się, że ma on inne posadowie-
nie niż założono w projekcie budow-
lanym. Wyszło na jaw także kilka in-
nych poważnych usterek. Generalnie, 
most musiał powstać od nowa. Po-
nadto, z powodu małej nośności kon-
strukcji drogi, należało przebudować 
fragment ul. Katowickiej, od ronda do 
wiaduktu nad Drogą Krajową 81. In-
westycja została ukończona przed 

Świętami Bożego Narodzenia. Wyko-
nawcą robót była mikołowska firma 
SBL - Żelbet Sp. z o.o., a koszt inwe-
stycji to nieco ponad 2 mln zł. 

Kolejny milion  

na mieszkania

- Chcemy ustandaryzo-
wać nośniki reklamowe  
w miejscach mających spo-
łeczną akceptację. Ma-
rzy mi się uporządkowa-
nie przestrzeni publicznej 
w sposób, który wyekspo-
nuje atuty historyczne i es-

tetyczne naszego miasta  
a także zadba o tereny zie-
lone i rekreacyjne - mówi 
Mateusz Handel, zastępca 
burmistrza Mikołowa.

Trwają prace nad projek-
tem stosownej uchwały. Jed-
nym z pierwszych, ale bardzo 

istotnym elementem są kon-
sultacje społeczne.

Samorządy zainteresowa-
ne ochroną własnej przestrze-
ni otrzymały skuteczne narzę-
dzie, które pozwala na przy-
wrócenie przestrzeni publicz-
nej walorów estetycznych, hi-

storycznych i krajobrazowych. 
Chodzi o ustawę krajobrazo-
wą, która obowiązuje od 2015 
roku. Precyzuje ona kompeten-
cje Rady Miejskiej w porząd-
kowaniu reklamowego chaosu. 

Rada Miejska może okre-
ślić lokalizację reklam, ich 

wymiary, a nawet materiały, 
z jakich mają być wykonane. 
Regulacje prawne obejmu-
ją również szyldy, ogrodzenia  
i obiekty małej architektury. 
Istnieje również możliwość 
całkowitego zakazu umiesz-
czania reklam na wybra-

nym obszarze, co wydaje się 
szczególnie istotne w przy-
padku ochrony terenów zie-
lonych lub obszarów objętych 
nadzorem konserwatora za-
bytków. Wszystkie te zasady 
zostaną zawarte w kodeksie 
reklamowym. 

W grudniu minionego roku 
przypadła 35 rocznica pa-
cyfikacji KWK „Wujek”.  

W rocznicę tych tragicznych wyda-
rzeń Stanisław Piechula, burmistrz Mi-
kołowa, wraz ze swoim zastępcą Ma-
teuszem Handlem i towarzyszącym im 
ks. Kornelem Undasem, proboszczem 
Parafii Ewangelicko - Augsburskiej św. 
Jana w Mikołowie odmówili wspólną 
modlitwę nad grobem Jednego z Dzie-
więciu. Zapalili znicze i złożyli kwia-
ty. W Mikołowie bowiem znajduje się 
grób górnika z Wujka, Joachima Gnidy, 
który 16 grudnia 1981r. w czasie masa-

kry został ciężko ranny w głowę. Zmarł 
2 stycznia 1982r. Trzy dni przed swoimi 
dwudziestymi dziewiątymi urodzinami. 

Wielkie emocje wzbudzał pogrzeb 
pana Joachima. Dzień wcześniej ów-
czesnego proboszcza naszli esbecy  
i naciskali, by trumnę z ciałem prze-
nieść bezpośrednio z kaplicy do gro-
bu. Obawiali się, że górnicy zorganizu-
ją demonstrację i wyjdą na ulice.

Podczas wspólnej modlitwy ks. Un-
das prosił o wieczny odpoczynek dla 
duszy zamordowanego górnika oraz 
dla pozostałych poległych w masakrze 
16 grudnia 1981 w kopalni Wujek. 

K olejny rok z rzędu przed Wigilią Bożego Na-
rodzenia Burmistrz Stanisław Piechula zapro-
sił dzieci z mikołowskich szkół i przedszko-

li do wspólnego strojenia choinek na Rynku. Dzieci 
przyniosły własnoręcznie wykonane, piękne i oryginal-
ne ozdoby. We wspólnym kolędowaniu wspierały ich 
członkinie zespołu „Mikołowianki”.

Natłok reklam w przestrzeni publicznej budzi zastrzeżenia natury estetycznej i rodzi niebezpieczeństwo w ruchu 
drogowym, bo dekoncentruje kierowców. Niestety, problem ten dotyczy także Mikołowa. Widać to szczególnie  
w rejonie skrzyżowań i głównych dróg dojazdowych. Władze miasta chcą uporządkować reklamowy chaos.

Uporządkują reklamowy chaos

Modlitwa nad grobem górnika z „Wujka”

Cześć jego pamięci!

Pod koniec grudnia Bank 
Gospodarstwa Krajowego 
po raz kolejny dofinanso-

wał w formie bezzwrotnej dota-
cji budowę szeregowych budyn-
ków przy ul. Nowy Świat. Przy-

pomnijmy, że powstaje tam osie-
dle komunalne na 38 mieszkań. 
Łączny koszt tego przedsięwzię-
cia wynosi 3,1 mln zł. Wcześniej 
Mikołów otrzymał z BGK prawie 
milion złotych.

Po remoncie i przebudowie, ulica Katowicka została otwarta dla ruchu

Zdążyli na Święta

2 mln zł
kosztował remont 

ul. Katowickiej

Hej kolęda, kolęda…
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W Łaziskach Górnych  
placówki miejskie 
przygotowały wie-
le atrakcji. Zapra-

szamy oczywiście do hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
W pierwszym tygodniu ferii w go-
dzinach 10.30-12.00 zorganizowane 
zostaną bezpłatne ogólnodostępne 
zajęcia sportowe (piłka nożna, siat-
kówka, koszykówka). W obu tygo-
dniach ferii, w poniedziałki, wtorki 
i czwartki w godzinach 16.30-18.00 
będzie można uczestniczyć w za-
jęciach tenisa stołowego. W dru-
gim tygodniu ferii w godzinach  
10.30-12.00 w zajęciach sportowych 
można będzie uczestniczyć na hali 
przy ul. Staszica. W tym roku łazi-
ska propozycja obejmuje też zajęcia 

na kręgielni klasycznej w Łaziskach 
Średnich, na które zapraszamy w po-
niedziałek 16 stycznia, środę 18 stycz-
nia, poniedziałek 23 stycznia i środę 
25 stycznia, w godz. 12.00-14.00.

Czas wolny można znakomicie 
spędzić przy dobrej lekturze, a do-
bre książki znaleźć można… oczywi-
ście w bibliotece. Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka, oddział dziecięcy za-
prasza dzieci i młodzież codziennie 
w godzinach 12.00-16.00 na gry i za-
bawy przy konsoli Xbox, rozgrywki 
planszowe, łamigłówki, szarady, re-
busy, kolorowanki dla najmłodszych. 
Poniedziałkowe samo południe de-
dykowane będzie czytaniu na dywa-
nie. We wtorki, środy i czwartki w go-
dzinach 12.00-14.00 biblioteka zapra-
sza na warsztaty plastyczne pod na-

zwą „Nawet bałwan to potrafi” czyli 
plastyczne godzinki dla chłopczyka  
i dziewczynki, a 26 stycznia o godzi-
nie 17.30 w bibliotece zagości teatrzyk  
z przedstawieniem „Kopciuszek”.  
W Filii nr 1 biblioteki, która mieści się 
przy ul. Wyszyńskiego 8 codziennie  
w godzinach 11.00-16.00 proponowa-
ne będą gry planszowe, układanki, re-
busy, zgadywanki, a w drugim tygo-
dniu ferii w poniedziałek, wtorek i śro-
dę, o godz. 11.00 filia zaprasza na zaję-
cia plastyczne. Przedstawienie „Kop-
ciuszek” w filii odbędzie się w czwar-
tek 26 stycznia o godzinie 16.00.

Wiele feryjnych atrakcji przygoto-
wał też Miejski Dom Kultury. W pierw-
szym tygodniu od środy do piątku  
w godzinach 10.00-14.00 propono-
wane będą zajęcia ruchowo-tanecz-
no-muzyczne, świetlicowe oraz kre-
atywno-plastyczne warsztaty, w po-
niedziałek zorganizowany zostanie 
wyjazd do kina, a we wtorek 17 stycz-
nia do planetarium na seans: Podróż 
Małego Księcia. W drugim tygodniu 
ferii w poniedziałek czeka nas wyjazd 
do kina, a we wtorek do Teatru Dzieci 
Zagłębia na spektakl „Miłek Opiłek”, 
w środę i czwartek w godzinach 10.00 
- 14.00 łaziski MDK zaprasza na zaję-
cia twórcze - Fabryka Kreatywności 
oraz zajęcia świetlicowe, a 27 stycz-
nia zaplanowano wyjazd do Studia 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Bia-
łej. Zapisy przyjmowane są w sekre-
tariacie MDK.

Dyspozytor Akcji Zima:
tel. 32 224 14 52, 32 224 10 88

fax. 32 224 14 20
tel. kom. 603 196 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego:
tel. 32 326 04 30, 798-717-178

Powiatowy Zarząd Dróg :
tel. 32 224 44 99, 512 294 375 (interwencyjny), 

609 760 134 lub 32 221 00 54 oraz 513 174 201 (wykonawcy) 
Drogi powiatowe na terenie Łazisk Górnych: Barlickiego, Brada, Chopina od  

ul. Dworcowej do ul. 1 Maja, Cieszyńska, Dworcowa, Gostyńska, Gajowa, Goździ-
ków, Górnicza, Hutnicza, Kopalniana - od ul. Staszica do ul. Mikołowskiej, Lasoki,  
22 Lipca, Łazy, Łąkowa, 1 Maja- od ul. Chopina do ul. Goździków, Mikołowska, Ogro-
dowa - od ul. Świerczewskiego do ul. Szarotki, Orzeska, Pstrowskiego, Sikorskiego, 
Słowackiego, Szkolna - od ul. Mikołowskiej do ul. Górniczej, Staszica, Szarotki, Świer-
czewskiego, Wyrska, Wyszyńskiego, Wyzwolenia - od ul. Cieszyńskiej do ul. Lasoki)

Drogi Krajowe (siedziba Mikołów-Mokre):
32 224 13 13, 32 314 24 05 w. 21 

32 259 67 06 (GDDKiA Katowice)

W tym sezonie zi-
mowym na łazi-
skim lodowisku 

postawiono na bezpieczeń-
stwo. Dlatego zlikwidowano 
opłatę za wypożyczenie ka-

sków. Wszyscy chętni mogą 
kask wypożyczyć za dar-
mo! Łącznie do dyspozy-
cji korzystających z tafli są 
32 sztuki kasków, w rozmia-
rach 50-59.

Najmłodsi, którzy dopie-
ro stawiają pierwsze kroki na 
lodzie wciąż mogą też korzy-
stać z pomocy pingwinów, 
czyli stojaków na płozach do 
nauki jazdy na łyżwach. Pin-

gwiny mają uchwyty, za które 
początkujący łyżwiarz może 
się trzymać. A ponieważ są 
ciężkie, więc i stabilne. Tak 
więc ryzyko upadku małe-
go adepta białego szaleń-

stwa jest naprawdę minimal-
ne.  Pingwinki są udostępnia-
ne dzieciom do 10 roku życia 
bezpłatnie w wypożyczalni 
sprzętu sportowego. 

W czasie ferii zimowych za-
praszamy na III edycję bez-
płatnej nauki jazdy na łyż-
wach! W dniach od 23 do  
27 stycznia na ślizgawce o go-
dzinie 10:30 wykwalifikowa-

ny instruktor będzie uczył jak 
stać, jeździć, hamować i bez-
piecznie upadać na łyżwach. 
A to wszystko w formie świet-
nej zabawy. Dodatkowo od 16 
do 27 stycznia ślizgawki o go-
dzinie 10:30 oraz 12:00 będą 
bezpłatne dla dzieci i mło-
dzieży mieszkającej w Łazi-
skach Górnych lub uczącej 
się w łaziskich szkołach.

Początek roku to czas sprzy-
jający podsumowaniom. Jak 
przedstawia się obraz Łazisk 

Górnych w ujęciu statystycznym?
Na koniec roku 2016 łaziszczan 

było 20 946, to o 101 osób mniej 
niż w 2015, kiedy to na koniec roku 
ilość łaziszczan zamknęła się liczbą 
21 047.

W Łaziskach Górnych mieszka  
o 736 więcej kobiet niż mężczyzn. 
Tych drugich na koniec 2016 roku 
było 10 105, a kobiet 10 841.

W 2016 roku w Łaziskach Górnych 
przyszło na świat 231 dzieci, to jest 
o 11 mniej niż w roku 2015. 

Zmalała liczba ślubów zawiera-
nych w mieście, w ubiegłym roku ła-
ziski Urząd Stanu Cywilnego zareje-
strował 108 ślubów (57 konkordato-
wych, 46 cywilnych, 5 umiejscowio-
nych), w roku 2015 - 135 (63 kon-

kordatowe, 67 cywilnych, 5 umiej-
scowionych). Zmalała też liczba roz-
wodów. W 2014 roku zarejestrowa-
no 28 rozwodów, w roku 2015 - 36,  
a w roku ubiegłym 26.

Zarejestrowano 144 akty zgonu, 
w tym 2 z nich nastąpiły za granicą. 
To spadek w porównaniu z rokiem 
2015, kiedy to zarejestrowano 158 
aktów zgonu. Łaziski Urząd Stanu Cy-
wilnego zarejestrował 29 aktów uro-
dzenia, gdzie wszystkie miały miej-
sce za granicą. W 2015 było ich 17.

3032 - to liczba wniosków o wy-
danie dowodu osobistego złożo-
nych w roku 2016 w łaziskim Wydzia-
le Spraw Obywatelskich, 245 osób 
zgłosiło w ubiegłym roku utratę do-
wodu tożsamości, czyli o 22 osoby 
mniej niż w roku 2015, kiedy to doku-
ment tożsamości zapodział się 267 
osobom.

Łaziskie 
statystyki

Informacje o wszystkich atrakcjach feryjnych 
dostępne są na stronie internetowej: www.laziska.pl

Dopiero co zakończyła się przerwa 
świąteczna, a tu już ferie za pasem. 
W tym roku województwo śląskie 
rozpoczyna jako pierwsze okres 
zimowego odpoczynku. Ferie 2017 
startują w piątkowe popołudnie 
13 stycznia, a dzieci i młodzież 
wrócą do szkoły w poniedziałek 
30 stycznia. Jak zawsze te dwa 
tygodnie przerwy od zajęć 
szkolnych warto spędzić aktywnie. 

FERiE, FERiE, FERiE…

akcja zima - ważne telefony: 

atRaKCjE Na lODOWiSKU
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W grudniu burmistrz Mirosław Blaski w towarzystwie 
przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Macha 
oraz zastępcy kierownika USC Magdaleny Wa-

niek uhonorował długoletnie związki małżeńskie, wręczając 
medal Prezydenta RP oraz pamiątkowy dyplom. W minionym 

roku w Orzeszu 50. rocznicę ślubu (złote gody) obchodziły aż 
czterdzieści trzy pary. Ale są również i z dłuższym stażem - 
60. rocznicę ślubu (diamentowe gody) obchodziło dziewięć 
par, a żelazne gody (65 lat po ślubie) świętowały dwa mał-
żeństwa - im również burmistrz wręczył wyróżnienia.

W tym roku znacznie wcze-
śniej niż dotychczas roz-
poczęła się rekrutacja do 

przedszkoli w Orzeszu. W dniach od 
9 stycznia do 10 lutego każdy rodzic 
lub opiekun prawny dziecka powi-
nien zgłosić je do wybranej placówki. 
Dzięki temu, że rekrutacja prowadzo-
na jest wcześniej, będzie można ro-

zeznać, jak wiele jest chętnych dzie-
ci i tym samym, ile zostanie miejsc dla 
trzylatków. 

W razie większego zainteresowania 
posłaniem trzylatków do przedszkoli 
niż jest miejsc, tak jak burmistrz Blaski 
zapowiedział w zeszłym roku, utworzo-
ne zostaną dodatkowe oddziały: w Jaś-
kowicach, Zawiści i Zawadzie.

Przed samymi świętami Boże-
go Narodzenia przy koście-
le ewangelicko-augsburskim  

pw. św. Ducha w Orzeszu z inicjatywy 
radnego Bartłomieja Marka we współ-
pracy ze wspólnotą parafialną oraz 
proboszczem ks. Henrykiem Reske 
odbył się po raz pierwszy jarmark bo-
żonarodzeniowy.

Tradycja organizowania jarmar-
ków świątecznych jest bardzo długa 
- pierwsze odbywały się już w XIII w.  
w Austrii, a od XIV w. były też orga-
nizowane w Niemczech. Początko-
wo były to tylko jednodniowe targi,  
w trakcie których można się było zaopa-
trzyć w produkty potrzebne na święta. 
Z biegiem lat stawały się coraz dłuższe  
i atrakcyjniejsze. 

W Orzeszu dopiero zaczynamy, 
ale od razu z wielkim rozmachem. Już 
przed godziną 10 rozstawiono kramy  
i stoiska z ozdobami świątecznymi. 
Były stroiki, dekoracje do okien, świeże 
choinki, lampki i mnóstwo oryginalnych 
bibelotów. Na wigilijne stoły można 
było zakupić opłatki oraz świece Cari-
tas. Były stoiska z rękodziełem, swoj-
skimi piernikami i miodowym ciastem, 
z których dochód przeznaczony był na 
przedszkole w Zawadzie i szkołę w Jaś-
kowicach. Przy stoisku przedszkola do 
zakupu słodkości skutecznie zachęca-
li strażacy z jednostek OSP Orzesze  
i Jaśkowice, którzy dodatkowo w swo-
im namiocie uczyli, jak udzielać pierw-
szej pomocy.

O godz. 16 rozpoczął się koncert, 
dzięki czemu można było w takt kolęd 
i świątecznych melodii rozruszać zmar-
znięte nieco nogi. Część artystycz-
ną rozpoczęły Szarotki pod kierownic-
twem Renaty Sachy, a później swój re-
pertuar zaprezentował drugi orzeski 
zespół regionalny - Jaśkowiczanie - na 
czele z Marią Gawlik.

Potem rozpoczęło się wspólne kolę-
dowanie z naprędce zorganizowanym 
zespołem (aby zastąpić artystów, któ-
rym nie udało się dojechać:)) pod na-
zwą „Ratuj się, kto może”, w skład któ-
rego weszli Marcin Biel, Tomasz Pin-
kowski, ks. Henryk Reske i radny Bar-
tłomiej Marek, który zagrał na trąbce. 
Po nich wystąpiły utalentowane gim-
nazjalistki z Zawady tworzące duet Jula 
i Paula, które zaprezentowały skocz-
ne świąteczne przeboje. Po nich wkro-
czyła orkiestra dęta Elektrowni Łazi-

ska z dyrygentem Bogusławem Plich-
tą na czele, która nawet największych 
zmarzluchów rozgrzała na całego. Kon-
cert zakończył występ duetu Showman, 
który między innymi zaprezentował ich 
świąteczną piosenkę zatytułowaną po 
prostu „Święta”. Wszyscy artyści wystą-
pili zupełnie za darmo, za co należą się 
im szczególne podziękowania.

Jarmark, mimo że organizowany po 
raz pierwszy, przyciągnął wiele osób 
nie tylko z centrum miasta, ale z ca-
łej okolicy, które przyszły, aby poczuć 
świąteczny klimat i spędzić czas w ser-
decznej atmosferze. Życzymy sobie, 
aby to radosne i pełne optymizmu wy-
darzenie na stałe wpisało się w kalen-
darz imprez w Orzeszu, a z każdym ro-
kiem przybywało atrakcji i uczestni-
ków, którzy wspólnie, w radosnym na-
stroju oczekiwać będą na kolejne świę-
ta Bożego Narodzenia.

W czasie ferii, nikt kto spędza 
je w domu, nie będzie się nu-
dził, bo Miejski Ośrodek Kul-

tury przygotował szereg różnorodnych 
zajęć dla przedszkolaków i uczniów, 
ale też całych rodzin. Będzie wspólne 
oglądanie filmów i wyjazdy na wyciecz-
ki, będą kreatywne warsztaty. Zadbano 
również o dużą dawkę ruchu w postaci 
zajęć tanecznych i integracyjnych.

15 stycznia odbędzie się wycieczka 
do Kopalni Srebra w Tarnowskich Gó-
rach, zamku w Tarnowicach Starych 
oraz Muzeum Górnośląskiego w Byto-
miu, a 26 stycznia - do Studia Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej, gdzie 
uczestnicy obejrzą film i dowiedzą się, 
jak wyglądają kolejne etapy tworze-
nia filmu animowanego, zwiedzą studio  
z przewodnikiem i dowiedzą się, jak po-
wstawały kultowe bajki o Bolku i Lolku, 
Reksiu, Smoku Wawelskim czy Marce-
lim Szpaku. 

Przez całe ferie w wybrane dni odby-
wać się będą zajęcia plastyczno-tech-
niczne, podczas których tworzona bę-
dzie makieta miasta, a w inny dzień 
maski - niezbędne na balu karnawało-
wym, który zaplanowano na 25 stycznia.  
W pracowni konstrukcyjnej powstawać 
będą rakiety, a miłośnicy robótek ręcz-
nych będą szyć maskotki. Samodzielne 
wykonanie bransoletki handmade skusi 

niejedną modnisię, a koszyczki z papie-
rowej wikliny czy podkładki pod kub-
ki jak nic przydadzą się do dekoracji 
na święta wielkanocne. Na pewno wie-
lu chętnych przyciągną zajęcia z ce-
ramiki, które odbywać się będą w gru-
pach z podziałem na wiek. Komu zaś nie 
w smak rękodzieło, będzie mógł oddać 
się wspólnemu oglądaniu filmów w ki-
nie MOK.

Kto nie był jeszcze w Izbie Regional-
nej w Mościskach prowadzonej przez 
członkinie zespołu Szarotki, będzie miał 
okazję zobaczyć dawne urządzenie 
domu czy tradycyjne wykonywanie ślą-
skich potraw. A dla tych, którzy są dobrze 
obeznani z naszym orzeskim folklorem, 
20 stycznia MOK zaplanował wyjazd do 
Izby Tradycji „Wiejska Chata” w Gliwi-
cach, gdzie będzie można poznać zwy-
czaje i tradycje tamtego regionu.

Ferie te obfitować będą w liczne i róż-
norodne zajęcia taneczne. Nie zabraknie 
baletu w grupach z podziałem na wiek, 
gdzie już trzylatki będą mogły spróbo-
wać swoich sił. Będzie dyskotekowo  
i rytmicznie, będzie hip-hop i showdan-
ce. Słowem - zajęcia ruchowe i integra-
cyjne dla każdego.

Szczegółowe informacje nt. 
poszczególnych zajęć znajdują 
się na: www.orzesze.pl oraz na  
facebook.com/mokorzesze.

Wspomnienie świąt

Gratulacje
fot. W. Krzemińska

Ferie! Hurra!

Ruszyła rekrutacja 
do orzeskich przedszkoli
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hARMONOGRAM ZBIÓRKI ZMIESZANYCh ODPADÓW KOMuNAlNYCh Z tERENu GMINY WYRY (zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz nieruchomości niezamieszkałe) - odbiór co 2 tygodnie
PONIEDZIAŁEK WtOREK ŚRODA CZWARtEK PONIEDZIAŁEK WtOREK ŚRODA CZWARtEK PIĄtEK

Pszczyńska do nr 215, 
Słoneczna, Łaziska, 

Orzechowa, Spokojna,  
Na Wierzysko, Różana, Dwór

Wagonowa, Rubinowa, 
Lawendowa, Kopaniny, 
Miodowa, Tysiąclecia, 

Magazynowa, Zawodzie, 
Zacisze, Astrów

Puszkina, Chabrowa, 
Brzoskwiniowa, 

Leśniczówka, Kasprowicza, 
Leszczynowa, Wróbla, 

Dworcowa, Porzeczkowa, 
Zwycięstwa, Markiela, 

Wrzosowa

Dąbrowszczaków, Widok,  
Ks. Bojdoła, Łabędzia, 

Ładna, Profilowa, 
Zjednoczenia

Pszczyńska od nr 216, 
Jodłowa, Fr. Fityki, Miarowa, 

Zaleśna

Rybnicka do nr 175, Olmy, 
Brzeźna, Płk. Kiełbasy, 

Rybczyńskiego, Grabowa, 
Wil. Bojdoła, Zajęcza, 

Pszczela

Rybnicka od nr 176, 
Akacjowa, Leśna, 

Jarzębinowa, Jesionowa, 
Klonowa, Magnolii, 

Kasztanowa, Wiśniowa,  
Ks. Mamzera, Zbożowa

Motyla, Brzozowa, Dębowa, 
Lipowa, Sasanek, Drzymały, 

Stokrotek, Bukowa,  
Obr. Ziemi Śląskiej, Kłosa

Tyska, Tęczowa, Pod lasem, 
Sosnowa, Łuczników, 

Macierzanki

2017-01-09, 2017-01-23
2017-02-06, 2017-02-20
2017-03-06, 2017-03-20

2017-04-03, 2017-04-18 - wt
2017-05-02 - wt, 2017-05-15

2017-05-29, 2017-06-12
2017-06-26, 2017-07-10
2017-07-24, 2017-08-07
2017-08-21, 2017-09-04
2017-09-18, 2017-10-02
2017-10-16, 2017-10-30
2017-11-13, 2017-11-27

2017-12-11, 2017-12-23 - so

2017-01-10, 2017-01-24
2017-02-07, 2017-02-21
2017-03-07, 2017-03-21

2017-04-04, 2017-04-19 - śr
2017-05-04 - czw, 2017-05-16

2017-05-30, 2017-06-13
2017-06-27, 2017-07-11

2017-07-25, 2017-08-08
2017-08-22, 2017-09-05
2017-09-19, 2017-10-03
2017-10-17, 2017-10-31
2017-11-14, 2017-11-28

2017-12-12, 2017-12-27 - śr

2017-01-11, 2017-01-25
2017-02-08, 2017-02-22
2017-03-08, 2017-03-22

2017-04-05, 2017-04-20 - czw
2017-05-05 - pt, 2017-05-17

2017-05-31, 2017-06-14
2017-06-28, 2017-07-12
2017-07-26, 2017-08-09
2017-08-23, 2017-09-06
2017-09-20, 2017-10-04

2017-10-18, 2017-11-02 - czw
2017-11-15, 2017-11-29

2017-12-13, 2017-12-28 - czw

2017-01-12, 2017-01-26
2017-02-09, 2017-02-23
2017-03-09, 2017-03-23

2017-04-06, 2017-04-21 - pt
2017-05-06 - so, 2017-05-18
2017-06-01, 2017-06-16 - pt

2017-06-29, 2017-07-13
2017-07-27, 2017-08-10
2017-08-24, 2017-09-07
2017-09-21, 2017-10-05

2017-10-19, 2017-11-03 - pt
2017-11-16, 2017-11-30

2017-12-14, 2017-12-29 - pt

2017-01-02, 2017-01-16
2017-01-30, 2017-02-13
2017-02-27, 2017-03-13
2017-03-27, 2017-04-10
2017-04-24, 2017-05-08
2017-05-22, 2017-06-05
2017-06-19, 2017-07-03
2017-07-17, 2017-07-31

2017-08-14, 2017-08-28
2017-09-11, 2017-09-25
2017-10-09, 2017-10-23
2017-11-06, 2017-11-20
2017-12-04, 2017-12-18

2017-01-03, 2017-01-17
2017-01-31, 2017-02-14
2017-02-28, 2017-03-14
2017-03-28, 2017-04-11
2017-04-25, 2017-05-09
2017-05-23, 2017-06-06
2017-06-20, 2017-07-04
2017-07-18, 2017-08-01

2017-08-11 - pt, 2017-08-29
2017-09-12, 2017-09-26
2017-10-10, 2017-10-24
2017-11-07, 2017-11-21
2017-12-05, 2017-12-19

2017-01-04, 2017-01-18
2017-02-01, 2017-02-15
2017-03-01, 2017-03-15
2017-03-29, 2017-04-12
2017-04-26, 2017-05-10
2017-05-24, 2017-06-07
2017-06-21, 2017-07-05
2017-07-19, 2017-08-02
2017-08-16, 2017-08-30
2017-09-13, 2017-09-27
2017-10-11, 2017-10-25
2017-11-08, 2017-11-22
2017-12-06, 2017-12-20

2017-01-05, 2017-01-19
2017-02-02, 2017-02-16
2017-03-02, 2017-03-16
2017-03-30, 2017-04-13
2017-04-27, 2017-05-11

2017-05-25, 2017-06-08
2017-06-22, 2017-07-06
2017-07-20, 2017-08-03
2017-08-17, 2017-08-31
2017-09-14, 2017-09-28
2017-10-12, 2017-10-26
2017-11-09, 2017-11-23
2017-12-07, 2017-12-21

2017-01-13, 2017-01-20
2017-02-03, 2017-02-17
2017-03-03, 2017-03-17
2017-03-31, 2017-04-14
2017-04-28, 2017-05-12
2017-05-26, 2017-06-09
2017-06-23, 2017-07-07
2017-07-21, 2017-08-04
2017-08-18, 2017-09-01
2017-09-15, 2017-09-29
2017-10-13, 2017-10-27
2017-11-10, 2017-11-24

2017-12-08, 2017-12-22

hARMONOGRAM ZBIÓRKI POPIOŁu Z tERENu GMINY WYRY (zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna) - odbiór 1 raz w miesiącu
ulICE

Pszczyńska do nr 215, 
Słoneczna, Łaziska, 

Orzechowa, Spokojna,  
Na Wierzysko, Różana, 

Dwór

Wagonowa, Rubinowa, 
Lawendowa, Kopaniny, 
Miodowa, Tysiąclecia, 

Magazynowa, Zawodzie, 
Astrów

Puszkina, Chabrowa, 
Brzoskwiniowa, 

Leśniczówka, 
Kasprowicza, 

Leszczynowa, Wróbla 
Dworcowa, Porzeczkowa

Dąbrowszczaków, Widok, 
Ks. Bojdoła, Łabędzia, 

Zbożowa

Zwycięstwa, Markiela, 
Wrzosowa, Miarowa, 

Ładna, Profilowa,
Zjednoczenia

Pszczyńska od nr 216, 
Jodłowa, Fr. Fityki

Rybnicka do nr 175, Olmy, 
Brzeźna, Płk. Kiełbasy, 

Rybczyńskiego, Grabowa, 
Wil. Bojdoła, Zajęcza, 

Pszczela

Rybnicka od nr 176, 
Akacjowa, Leśna, 

Jarzębinowa, Jesionowa,
Klonowa, Magnolii, 

Kasztanowa, Wiśniowa, 
Ks. Mamzera

Motyla, Brzozowa, 
Dębowa, Lipowa, Sasanek, 

Drzymały, Stokrotek, 
Bukowa, Obr. Ziemi 

Śląskiej, Kłosa,  
Ks. Mamzera 54, 56, 58

Tyska, Tęczowa, Zaleśna, 
Pod lasem, Sosnowa, 

Łuczników, Macierzanki, 
Zacisze

DZIEń WYWOZu
17.01, 14.02, 14.03

11.04, 20.06, 08.08
10.10, 14.11, 12.12

19.01, 16.02, 16.03
25.04, 27.06, 10.08

12.10, 16.11, 14.12

24.01, 21.02, 21.03
27.04, 29.06, 29.08

17.10, 21.11, 19.12

26.01, 23.02, 23.03
27.04, 29.06, 31.08

19.10, 23.11, 21.12

17.01, 14.02, 14.03
25.04, 27.06, 08.08

10.10, 14.11, 12.12

19.01, 16.02, 16.03
13.04, 22.06, 10.08

12.10, 16.11, 14.12

10.01, 07.02, 07.03
04.04, 06.06, 01.08

03.10, 07.11, 05.12

12.01, 09.02, 09.03
06.04, 08.06, 03.08

05.10, 09.11, 07.12

10.01, 07.02, 07.03
04.04, 06.06, 01.08

03.10, 07.11, 05.12

12.01, 09.02, 09.03
06.04, 08.06, 03.08

05.10, 09.11, 07.12

tERMINY ZBIÓRKI ODPADÓW SEGREGOWANYCh NA tERENIE GMINY WYRY wg. ulic począwszy od stycznia 2017r. do grudnia 2017r.
Wyry Gostyń

Astrów, Brzoskwiniowa, Chabrowa, 
Dworcowa, Kasprowicza, Kopaniny,  

Ks. Fr. Bojdoła, Lawendowa, 
Leszczynowa, Leśniczówka, Łabędzia, 

Markiela, Miodowa, Porzeczkowa, 
Puszkina, Rubinowa, Tysiąclecia, 

Wagonowa, Widok, Wróbla, Zacisze, 
Zbożowa

Dąbrowszczaków, Dwór, Ładna, Łaziska, 
Magazynowa, Na Wierzysko, Orzechowa, 

Profilowa, Pszczyńska, Różana, 
Słoneczna, Spokojna, Wrzosowa, 

Zawodzie, Zjednoczenia, Zwycięstwa

Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, 
Dębowa, Drzymały, Fr. Kłosa, Grabowa, 
Jarzębinowa, Jesionowa, Kasztanowa, 

Klonowa, Ks. Mamzera, Leśna, Lipowa, 
Macierzanki, Magnolii, Miarowa, Motyla, 

Obrońców Ziemi Śląskiej,  
Pod Lasem, Rybnicka od nr 142 do 375 

- od Zespołu Szkół  w Gostyni do granic 
z miejscowością Zawiść, prawa i lewa 
strona, Sasanek, Sosnowa, Stokrotek, 
Tęczowa, Tyska, Wierzbowa, Wiśniowa

Brzeźna, Fityki, Jodłowa,  
Kpt. Rybczyńskiego, Ks. Fr. Olmy, 

Łuczników, Płk. Kiełbasy, Pszczela, 
Pszczyńska, Rybnicka od nr 1 do 141  

- od granicy z ul. Pszczyńską do Zespołu 
Szkół w Gostyni, prawa i lewa strona,  

W. Bojdoła, Zajęcza, Zaleśna

16.01, 13.02, 13.03, 10.04
15.05, 19.06, 17.07, 21.08
18.09, 16.10, 13.11, 11.12

17.01, 14.02, 14.03, 11.04
16.05, 20.06, 18.07, 22.08

19.09, 17.10, 14.11, 12.12

18.01, 15.02, 15.03, 12.04
10.05, 21.06, 19.07, 23.08
20.09, 18.10, 15.11, 13.12

19.01, 16.02, 16.03, 13.04
11.05, 22.06, 20.07, 24.08

21.09, 19.10, 16.11, 14.12

tERMINY ZBIÓRKI ODPADÓW ZIElONYCh NA tERENIE GMINY WYRY (worki koloru pomarańczowego)
wg. ulic począwszy od kwietnia 2017r. do listopada 2017r.

Wyry Gostyń
Astrów, Brzoskwiniowa, Chabrowa, 
Dworcowa, Kasprowicza, Kopaniny,  

Ks. Fr. Bojdoła, Lawendowa, 
Leszczynowa, Leśniczówka, Łabędzia, 

Markiela, Miodowa, Porzeczkowa, 
Puszkina, Rubinowa, Tysiąclecia, 

Wagonowa, Widok, Wróbla, Zacisze, 
Zbożowa

Dąbrowszczaków, Dwór, Ładna, 
Łaziska, Magazynowa, Na Wierzysko, 

Orzechowa, Profilowa, Pszczyńska, 
Różana, Słoneczna, Spokojna, 

Wrzosowa, Zawodzie, Zjednoczenia, 
Zwycięstwa

Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, 
Dębowa, Drzymały, Fr. Kłosa, Grabowa, 
Jarzębinowa, Jesionowa, Kasztanowa, 

Klonowa, Ks. Mamzera, Leśna, Lipowa, 
Macierzanki, Magnolii, Miarowa, Motyla, 

Obrońców Ziemi Śląskiej,  
Pod Lasem, Rybnicka od nr 142 do 375 

- od Zespołu Szkół  w Gostyni do granic 
z miejscowością Zawiść, prawa i lewa 
strona, Sasanek, Sosnowa, Stokrotek, 
Tęczowa, Tyska, Wierzbowa, Wiśniowa

Brzeźna, Fityki, Jodłowa,  
Kpt. Rybczyńskiego, Ks. Fr. Olmy, 

Łuczników, Płk. Kiełbasy, Pszczela, 
Pszczyńska, Rybnicka od nr 1 do 141  

- od granicy z ul. Pszczyńską do Zespołu 
Szkół w Gostyni, prawa i lewa strona,  

W. Bojdoła, Zajęcza, Zaleśna

13.04, 25.05, 22.06, 20.07
24.08, 21.09, 20.10, 23.11

13.04, 25.05, 22.06, 20.07
24.08, 21.09, 20.10, 23.11

13.04, 25.05, 22.06, 20.07
24.08, 21.09, 20.10, 23.11

13.04, 25.05, 22.06, 20.07
24.08, 21.09, 20.10, 23.11

Wywóz nastąpi w godzinach pomiędzy 6:00 a 22:00. W dniu wywozu od godz 6:00 pojemniki powinny być wystawione przed posesję w miejscu widocznym dla pracowników firmy wywozowej (pracownicy firmy odbierającej odpady nie mają prawa wchodzenia na teren posesji).

W Sali Sejmu Województwa Ślą-
skiego 09 grudnia 2016r. Wójt 
Gminy Wyry Barbara Prasoł ode-

brała nagrodę Marszałka Województwa Ślą-
skiego w konkursie „Gmina przyjazna rodzi-
nie 2016” za realizację najbardziej warto-
ściowych inicjatyw przyjaznych rodzinie.

W ogólnowojewódzkim konkursie zajęliśmy 
III miejsce. Choć wyprzedziły nas dwa duże 
ośrodki miejskie - Dąbrowa Górnicza i Rybnik, 
wśród gmin wiejskich, jesteśmy jedynym laure-
atem nagrodzonym w tegorocznym konkursie.

Do trzeciej już edycji konkursu „Gmi-
na przyjazna rodzinie” przystąpiło 10 gmin. 
Jury podkreśla bardzo wyrównany poziom, 
co potwierdzają niewielkie różnice punkto-
we między najlepszymi. Nagrody w imieniu 
Marszałka Województwa Śląskiego wręczy-
li Przewodniczący Grzegorz Wolnik oraz Ur-
szula Koszutska - Radna Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego.
• Miasto Dąbrowa Górnicza, zdobywca  

I miejsca, zostało wyróżnione za inicjaty-
wę pt. System działań prorodzinnych „Dą-
browa Górnicza przyjazna rodzinie”. Na-
grodę odebrała Iwona Krupa - Zastępca 
Prezydenta Dąbrowy Górniczej.

• Miasto Rybnik, zdobywca II miejsca, zo-
stało wyróżnione za inicjatywę pt. Rybnik 
- miasto wspierające rodziny. Nagrodę 
odebrał Piotr Masłowski - Zastępca Pre-
zydenta Rybnika.

• Gmina Wyry, zdobywca III miej-
sca, została wyróżniona za przedsięwzię-
cie pt. Inicjatywy przyjazne rodzinom za-
mieszkującym gminę Wyry. Nagrodę ode-
brała Barbara Prasoł - Wójt Gminy Wyry.

Laureaci konkursu otrzymali szklane sta-
tuetki, pamiątkowe tabliczki oraz tytuł „Gmi-
na przyjazna rodzinie 2016”.

Do uzyskania tytułu „Gminy przyjaznej 
rodzinie 2016” w szczególności przyczyni-
ły się gminne działania w obszarach: edu-
kacji i oświaty, pomocy społecznej, w tym 
rodzinom i osobom z orzeczoną niepełno-
sprawnością oraz kultury, sportu i wypo-
czynku.

Od 1 stycznia 2017r. nastą-
piły zmiany w gospodar-
ce odpadami na tere-

nie Gminy Wyry. W październiku 2016r. 
Rada Gminy Wyry uchwaliła m.in. na-
stępujące zasady:

1) Opłata za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi:
a) Budynki mieszkalne jednorodzinne - 

zbiórka selektywna
• Zamieszkałe od 1 do 5 osób - 16 zł za 

osobę za miesiąc
• Zamieszkałe przez więcej niż 5 osób 

- do kwoty 80 zł dolicza się 1 zł za 
osobę za miesiąc

b) Budynki mieszkalne jednorodzinne - 
zbiórka nieselektywna - 32 zł za oso-
bę za miesiąc

c) Budynki mieszkalne wielorodzinne - 
zbiórka selektywna - 14 zł za osobę 
za miesiąc

d) Budynki mieszkalne wielorodzinne - 
zbiórka nieselektywna - 28 zł za oso-
bę za miesiąc
2) Częstotliwość odbioru od-

padów:
• Odpady zmieszane - co 2 tygodnie 
• Odpady segregowane - raz w mie-

siącu 
• Odpady zielone i ulegające biode-

gradacji - raz w miesiącu od kwietnia 
do listopada, ale tylko worki koloru 
pomarańczowego zakupione przez 
mieszkańców w cenie 10zł/szt. Od-
pady zielone są przyjmowane bez-
płatnie w każdej ilości przez PSZOK 
(ul. Słoneczna 50 w Wyrach).

• Popiół - raz w miesiącu w okresie od 
stycznia do kwietnia, czerwiec, sier-
pień oraz od października do grudnia.
Poniżej i obok znajdują się 

harmonogramy zbiórki odpadów:

Gmina Wyry zaprasza 
do udziału w VI Mis- 
trzostwach w Nar-

ciarstwie Alpejskim, które od-
będą się w Ośrodku Narciar-
skim „Złoty Groń” w Istebnej 
- 19 lutego. Startujemy o godz. 
10. Karnet - czasowy 4 go-
dzinny (-20%) - zawodnik po-
krywa we własnym zakresie. 
Planowane są dwa przejaz-
dy każdego zawodnika. Zgło-
szenia przyjmujemy na adres: 
sport@wyry.pl do 12 lutego 
2017 roku z podaniem imie-
nia, nazwiska, numeru pesel 

i kategorii. Regulamin zawo-
dów na www.wyry.pl. Osoba 
do kontaktu w UG Wyry - Zofia 
Syta, tel. 32 325 68 12.

Nowe harmonogramy

Bal Seniora
i sympatyków
28.01.2017r. sobota, godz.17-22
Dom Kultury w Gostyni
Zagra zespół OPTIMA

bilety w cenie 30 zł/os. do nabycia w DK.

poszusuj z nami!Rodzina na pierwszym planie!
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INERNET ŚWIATŁOWODOWY i RADIOWY
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

DLA 
TWOJEJ 

POCIECHY 
VOUCHER 
DO SALI 
ZABAW Internet za 

1zł 
przez 

3 miesiące.

DLA 
CIEBIE 
MEGA 

SZYBKI 
INTERNET

Zadzwoń
już

dziś!

Zgodnie z corocz-
ną tradycją Stowa-
rzyszenie Pomoc-

na Dłoń Krystyn i Sympa-
tyków z Mikołowa zor-
ganizowało pod koniec 
roku spotkanie opłatkowo 
- noworoczne dla 70 osób  
w restauracji Stodoła  
w Mikołowie. Tu, w ro-

dzinnej atmosferze spo-
tkali się wolontariusze 
oraz podopieczni stowa-
rzyszenia. Przedszkola-
ki zaprezentowały jasełka 
zbierając za swój występ 
gromkie brawa. Uczestni-
cy imprezy byli szczęśliwi, 
że mogli się znów spotkać 
i tak miło spędzić czas. 

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

W świątecznym duchu

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Od ponad trzydzie-
stu lat, na po-
czątku karna-

wału panie z Ligii Kobiet przy 
KWK „Bolesław Śmiały” w Łazi-
skach Górnych bawią się na tra-
dycyjnym combrze. Tym razem 
w Domu Kultury w Wyrach zgro-
madziło się ich aż 240. Gwiazdą 
wieczoru był Krzysztof Respon-
dek. Zabawa odbyła się pod ha-
słem „Świat kobiety”.

- Zgodnie z tradycją panie 
wchodzące na salę wita orkie-
stra dęta, a później już zabawa 
trwa do późnych godzin wie-
czornych. Na naszych impre-
zach widać, ile energii i poten-
cjału artystycznego drzemie  
w każdej z naszych pań - opo-
wiada Krystyna Pucher, która 

opracowała wraz z mężem Ed-
mundem program tegoroczne-
go combra.

Na początek był kufel piwa 
oraz przysięga, którą odczyta-
ła Anna Cebula, przewodniczą-
ca koła. Panie powtarzały for-
mułkę, zgodnie zapewniając, że 
będą się doskonale bawić. I kie-
dy formalności zostały dopeł-
nione, impreza rozkręciła się na 
dobre.

Pierwszym motywem, który 
zaprezentowały na scenie panie 
z Ligii Kobiet był „Anioł i dia-
beł”, w zręczny i zabawny spo-
sób prezentujący dwoistość ko-
biecej natury. Następnie do ak-
cji przystąpił Krzysztof Respon-
dek. A że jest to wyśmienity ka-
bareciarz, to publika oklaskiwa-

ła go mocno i zasłużenie. Póź-
niej nadszedł czas konkursów, 
m.in. picia piwa oraz skeczy, 
typu: „przychodzi baba do leka-
rza”. W kolejnym punkcie pro-
gramu panie z zarządu wcie-
liły się w postaci znanych wy-
konawców piosenek. Na sce-
nie mogliśmy podziwiać takie 
gwiazdy jak: Sylwia Grzesz-
czak, Kamil Bednarek, Poparze-
ni Kawą Trzy, Kayah, Margaret, 
Bajm, a nawet Macieja Maleń-
czuka w więziennym stroju.

Na scenie pojawił się także 
Edmund Pucher, który stał się 
Joanną Horodyńską, a Krysty-
na Pucher zmieniła się w Toma-
sza Jacykowa. Był pokaz mody 
i wnikliwa ocena stylizacji. Nie 
zabrakło także sabatu czarow-
nic oraz dyskoteki. I tak w ryt-
mie przebojów 32 comber od-
szedł do historii. 

W programie wystąpili: Anna 
Cebula, Anna Żmija, Aleksan-
dra Piszczek, Barbara Kolonko, 
Beata Gorzawska, Bożena Goc, 
Danuta Ulczok, Krystyna Pu-
cher, Kazimiera Muszor, Mario-
la Wojciech, Wiesława Migda-
łek oraz Krzysztof Myszor i Ed-
mund Pucher - konkursy i pro-
wadzenie programu.  (bl)

Babski Comber, czyli (prawie wszystkim) 
mężczyznom wstęp wzbroniony

liczy się 
dobra zabawa

foto: studio-dario.pl

foto: studio-dario.pl
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- Co przyniesie 2017 
rok mieszkańcom Gmi-
ny Wyry?

- Przede wszystkim bę-
dziemy dalej budować kana-
lizację sanitarną, która jest 
największą inwestycję w na-
szej gminie. Pozostały jesz-
cze do zrobienia odcinki od 
nowego kościoła w Gostyni 
aż po ul. Akacjową, ul. Miaro-
wa z obu stron oraz końców-
ka ulicy Rybnickiej aż do gra-
nic z Orzeszem wraz z przy-
ległymi ulicami. Prace te za-

mierzamy wykonać w oparciu 
o dofinansowanie ze środków 
UE, a ściślej z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego oraz  
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. W sumie po-
wstanie około 15 kilometrów 
kanalizacji w obrębie aglo-
meracji i poza nią. Podczas 
prac dochodzi czasami do 
sytuacji, że na „drodze” inwe-
stycji stoją domy, których nie 
ma w naszej dokumentacji 
projektowej. Jeżeli dotyczy to 
dewelopera, to szukamy po-
rozumienia, aby on wykonał 
projekt sieci, a my budujemy 
kanalizację. Tak jest szybciej 
i daje możliwość włączenia 
do aglomeracji maksymalnej 
liczby domów. Podobną pro-
cedurę stosujemy w stosun-
ku do prywatnych właścicie-
li nieruchomości, jeśli wyka-
żą taką chęć.

- Część domów i tak 
pozostanie poza sie-
cią…

- To nieuniknione, bowiem 
przez cały czas zarówno 
gmina, jak i osoby prywatne 
sprzedają grunty pod budo-
wę domów. Nasza, mała gmi-
na zajmuje 34 miejsce w kra-
ju pod względem dodatnie-
go salda migracji i pierwsze 
miejsce w województwie. My-
ślę, że liczba mieszkańców 
stale będzie rosła, bowiem 
nasza polityka stwarzania ro-

dzinom dogodnych warunków 
do budowy domu czy też roz-
woju, sprzyja osiedlaniu się. 

- Jesteście gminą 
przyjazną rodzinie?

- O tak. Utrzymujemy cha-
rakter gminy wiejskiej, spokoj-
nej znajdującej się na obrze-
żach aglomeracji katowic-
kiej, ale jednocześnie oferu-
jącej infrastrukturę zapewnia-
jącą wygodne życie. Oprócz 
tego organizujemy imprezy 
adresowane do całych rodzin, 
m.in. zawody narciarskie, bie-
gi, rajdy czy festyny. Takie po-
dejście do sprawy zyskuje 
aprobatę mieszkańców. Pro-
szę sobie wyobrazić, że kiedy  
w ubiegłym roku zarezerwo-
waliśmy ślizgawkę w Tychach 
dla mieszkańców - wstęp był 
za darmo, to w ciągu dwóch 
godzin odwiedziło lodowisko 
aż 300 osób. Pod koniec ubie-

głego roku nasze starania za-
uważono w województwie, 
ponieważ zajęliśmy trzecie 
miejsce w konkursie „Gmina 
przyjazna rodzinie”. 

- Przyrost miesz-
kańców, to także po-
trzeba nowych miejsc  
w przedszkolach i żłob-
kach…

- To spore wyzwanie dla 
nas. W gminie działa prywat-
ny żłobek i dwa niepubliczne 
przedszkola, a ponadto dwie, 
gminne placówki przedszkol-
ne, a i tak mamy problemy 
lokalowe. I zapewne, kolej-
ny rok z rzędu będziemy mu-
sieli utrzymywać przedszkole 
w starym budynku w Wyrach, 
bowiem część dzieci sześcio-
letnich pozostanie w przed-
szkolu.

- Były przecież plany 
rozbudowy przedszko-
la w Gostyni?

- Tak i nadal są. Ale mu-
simy zorganizować remont  
w taki sposób, aby w jak naj-
mniejszym stopniu odczu-
ły go dzieci. To przedszko-
le dla 125 dzieci, których nie 
ma gdzie przenieść na czas 
remontu. Po rozstrzygnię-
ciu przetargu musi powstać 
taki harmonogram prac, by 
najcięższe roboty były wy-
konane w czasie wakacji.  

A zakres prac jest spory, bo 
to remont kapitalny (wymia-
na instalacji, sieci, okien, 
drzwi), adaptacja tarasu na 
kolejną salę oraz termomo-
dernizacja. 

- W tej sytuacji będzie 
pani chyba gorąco na-
mawiała rodziców sze-
ściolatków, by posłali 
dzieci do szkoły…

- Oczywiście, bowiem nasze 
szkoły są doskonale przysto-
sowane dla sześciolatków. Na 
pewno część dzieci pozosta-
nie w przedszkolach, ale mam 
nadzieję, że uda się utworzyć 
choć po jednej klasie pierw-
szej w przyszłym roku szkol-
nym 2017/2018 w Gostyni i Wy-
rach. To zdecydowanie odcią-
ży nasze przedszkola. 

- Obecnie wprowa-
dzane zmiany przez 

rząd nie wpłyną na 
organizację oświaty  
w gminie?

- U nas nie będą to zmiany 
rewolucyjne. Obecne Zespo-
ły Szkół zostaną zamienione 
na Szkoły Podstawowe. Ubę-
dzie nam za dwa lata jeden 
rocznik, ale w naszym przy-
padku to dobrze, bowiem na 
niedostatek dzieci nie może-
my narzekać. Planujemy tak-
że w 2017 roku wykonanie do-
kumentacji budowy pełnowy-
miarowej sali gimnastycznej 
przy szkole w Wyrach. Kiedy 
będzie już gotowa, to będzie-
my się starać o dofinansowa-

nie budowy ze środków ze-
wnętrznych. Wówczas polep-
szymy warunki naszym dzie-
ciom do uprawiania spor-
tu. Planujemy w tym roku tak-
że przygotowanie dokumenta-
cji projektowej dla rozbudowy 
świetlicy szkolnej w Gostyni.

- A co z remontem 
ul. Pszczyńskiej, czy-
li drogi wojewódzkiej  
nr 928?

- Jesteśmy dobrej myśli, 
bowiem dokumentacja tech-
niczna już powstała i zapisa-
ne w niej rozwiązania na pew-
no ograniczą oddziaływa-

nie transportu na domy sto-
jące wzdłuż ul. Pszczyńskiej.  
A jej przebudowa nadal jest 
w planach Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Katowicach. Je-
żeli przyznane zostaną fun-
dusze na jej remont, z nowej 
perspektywy unijnej, to prace 
może rozpoczną się najwcze-
śniej na początku 2018r. Mamy 
nadzieję, że wszystko pójdzie 
zgodnie z planem.

- Życzymy realiza-
cji wszystkich planów. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:  
Beata Leśniewska

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

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

32 738 13 22
669 80 70 80
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Najważniejsza jest rodzina
Rozmowa z BArBArą PrASOł, wójtem Gminy Wyry.

Utrzymujemy charakter gminy 
wiejskiej, spokojnej znajdującej się na 
obrzeżach aglomeracji katowickiej, ale 
jednocześnie oferującej infrastrukturę 
zapewniającą wygodne życie.



Ulica Bluszcza leży 
w ścisłym centrum 
Mikołowa. Wyjeż-
dża się z niej na 

ul. Pszczyńską, na wysoko-
ści stacji benzynowej koło ga-
lerii PiK. Trzeba w tym miej-
scu uważać. Wielu kierowców 
zjeżdżających ul. Pszczyńską 
ma problem z dostosowaniem 
się do zasady pierwszeństwa 

w stosunku do kierowców ja-
dących rondem. Aby uniknąć 
kłopotów, wystarczy prze-
strzegać przepisów. Niedaw-
no i znienacka pojawił się po-
mysł zmian w organizacji ru-
chu na ul. Bluszcza. Podobno 
idea wzięła się z profilu face-
bookowego burmistrza. Ktoś 
przesłał w ten sposób swoje 
uwagi. Z kolei burmistrz pole-

cił urzędnikom zająć się spra-
wą i zorganizować spotka-
nie z policją oraz strażą miej-
ską. Wyszedł z tego protokół  
z propozycjami zmian. Oka-
zuje się, że miasto chce za-
kazać wyjazdu z ul. Blusz-
cza. Na szczęście, zanim co-
kolwiek zostało zrobione, 
burmistrz skierował pismo  
z prośbą o zajęcie stanowiska 

do Krystyny Świerkot, radnej  
z tej części miasta. 

- Mając na uwadze do-
bro i bezpieczeństwo miesz-
kańców tej ulicy zajęłam 
się sprawą - mówi Krystyna 
Świerkot.

Na apel radnej, mieszkań-
cy podzielili się swoimi uwa-
gami. Podpisało się pod nimi 
kilkadziesiąt osób. Okaza-

ło się, że nikt nie zgadza się 
na proponowane rozwiąza-
nia. Większość mieszkań-
ców ul. Bluszcza zastanawia 

się wręcz, jakim interesem 
kierowało się miasto dążąc 
do wprowadzenia tego typu 
utrudnień.  (fil)
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Nie masz pomysłu
na aranżację łazienki?
Z nami znajdziesz
inspirację.

SALON 
ŁAZIENEK 

Zimowa wyprzedaż do -50%

To dobrze, kiedy 
władze chcą zrobić 

coś dla ludzi. Nie ma 
jednak nic gorszego, 

niż poprawianie 
świata na siłę, czasami 

wbrew logice i woli 
mieszkańców. Tak się 
dzieje na ul. Bluszcza  

w Mikołowie.

Zostawcie Bluszcza w spokoju

jEDNA Z OPINII 
MIESZKAńCÓW ul. BluSZCZA

Jako mieszkaniec ulicy Bluszcza, kategorycz-
nie sprzeciwiam się proponowanym zmianom za-
mknięcia wyjazdu z ul. Bluszcza na ul. Pszczyń-
ską. Zamknięcie tego wyjazdu nie poprawi w ża-
den sposób bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu, 
a wręcz przeciwnie, pogorszy bezpieczeństwo na 
skrzyżowaniach ul. Strzechy z ul. Pszczyńską oraz 
na ul. Grażyńskiego z ul. Krakowską. Ulica Strze-
chy na tym odcinku nie nadaje się do zwiększenia 
ruchu z ul. Bluszcza, ponieważ jest za wąska (4,7m 
dane Geoportal), jest tam mniej miejsca niż na  
ul. Bluszcza (7,20 m z parkingiem - dane Geo-
portal). Natomiast wyjazd z ul. Grażyńskiego na  
ul. Krakowską zwiększy natężenie ruchu przy szko-
le, co negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo dzie-
ci w tym rejonie. Nie wspomnę już o możliwości 
wyjazdu z ul. Słowackiego, gdzie przepychanie się 
między zaparkowanymi samochodami graniczy 
z cudem komunikacyjnym, aby nie potrącić pie-
szego wychodzącego z zaparkowanego samocho-
du. Jaki sens ma zamykanie tego wyjazdu? Prze-
cież na tym skrzyżowaniu nie było żadnego wy-

padku, były jedynie kolizje, ale nie związane z wy-
jazdem na ul. Bluszcza, a z wjazdem w ul. Blusz-
cza i z nieustąpieniem pierwszeństwa kierujące-
go jadącego ul. Pszczyńską. Poprawić bezpieczeń-
stwo na tym skrzyżowaniu można poprzez zrobie-
nie znaku Stop dla jadących ul. Pszczyńską dojeż-
dżających do tego skrzyżowania. Kierujący spo-
za miasta Mikołów nie mają pojęcia, że wjeżdża-
ją na rondo od strony Pszczyńskiej i muszą ustą-
pić pierwszeństwa jadącym na rondzie. Gdy kie-
rowcy będą musieli się zatrzymać przed rondem 
to poprawi to również bezpieczeństwo wyjazdu  
z ul. Bluszcza. Poza tym moim zdaniem należałoby 
zlikwidować przejście dla pieszych na ul. Pszczyń-
skiej na rondzie (przejście na stację benzynową)  
i przybliżyć przejście dla pieszych na ul. Pszczyń-
skiej do ul. Bluszcza od przychodni. Większość lu-
dzi przechodzi przez to skrzyżowanie nielegalnie 
właśnie w tym miejscu. Po zamknięciu wyjazdu 
na ul. Pszczyńską ten odcinek ul. Bluszcza stanie 
się jeszcze bardziej uciążliwy i niebezpieczny dla 
mieszkańców. W żaden sposób zamknięcie tego 
wyjazdu nie poprawi bezpieczeństwa, a wręcz po-
gorszy go w innych miejscach.

KRYStYNA ŚWIERKOt
Można odnieść wrażenie, że osobom propo-

nującym zmiany, brak jest gruntownej znajo-
mości problemów komunikacyjnych w tej czę-
ści Mikołowa.
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Na obrzeżach 
c e n t r u m 
Mikołowa 
f u n k c j o -

nuje kilkadziesiąt mniejszych  
i większych firm. Jest wśród 
nich także Lumatech. Firma po-
wstała od zera. Dziś jest cenio-
nym graczem na rynku techno-
logii i materiałów dla przemy-
słu drzewnego oraz meblar-
skiego. Zatrudnia około stu 
osób. Rozwojowi firmy, zza pło-
tu przyglądają się mieszkań-
cy ulicy Nowy Świat. Luma-
tech widzą jak na dłoni i słyszą. 
Brzęk blach, świst przemiesz-
czających się trocin w rurach 
transportowych, głośne wenty-
latory, hałas pracujących ma-
szyn. Dzień w dzień. Bywa, że 
w święta i niedziele, był okres, 
że także nocą. Teoretycznie 
sprawa powinna być prosta. 
Poziom hałasu można przecież 
zmierzyć. Jeżeli jego natężenie 
przekroczy dopuszczalny próg, 
można sięgnąć po przepisy, na-
kazy, zakazy, kary itp. Ale w ży-
ciu mało jest rzeczy prostych. 

UstAlAnIe, CZy 
LuMAteCh PrACuJe 
ZA GłOśnO, trWA 
OD SIeDMIu LAt, 
ChOć GeneZA 
KOnfLIKtu, JAKI 
WOKół teGO 
uróSł, SIęGA 
ZnACZnIe GłęBIeJ. 

Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego z 1992 
roku, zakazywał prowadze-
nia działalności przemysłowej 
szkodliwej lub uciążliwej dla 
sąsiednich terenów mieszkal-
nych. Od 2004 roku firmy, insta-
lujące się na Nowym Świecie, 

nie musiały się już martwić za-
kazami. Władze miasta uchwa-
liły nowe plany przestrzenne 
pozwalające na prowadzenie 
w tej części Mikołowa działal-
ności usługowej, rzemieślni-
czej i przemysłowej. Ludźmi 
mieszkającymi na obrzeżach 
„strefy ekonomicznej” nikt się 
nie przejął. Nie utworzono na-
wet pasa buforowego między 
częścią przemysłową a miesz-
kalną. Gdyby burmistrz Miko-
łowa wytyczył wówczas zie-
lony pas „ziemi niczyjej”, nie 
byłoby dzisiejszych proble-
mów. Takie refleksje nie mają 
już jednak większego sensu. 
Mleko się rozlało. Firmy się 
nie przeniosą, a ludzie nie wy-
prowadzą. W 2010 roku, miesz-
kańcy ul. Nowy Świat postano-
wili walczyć. Ich wrogiem - jak 
podkreślają - nie jest firma, ale 
hałas. 

- Nam się źle żyje, im źle 
pracuje przez nasze prote-
sty - mówił Mirosław Chmiel, 
prezes Stowarzyszenia Miesz-
kańców Dzielnicy Nowy Świat 
„Wymyślanka”. 

KOnfLIKt OBnAŻył 
PrZy OKAZJI, JAK 
nIePreCyZyjne  
I nIejeDnOZnACZne 
Są POLSKIe 
PrZePIsy. 

Najpierw należało ustalić 
instytucję, która ma prawo do 
wyznaczania progu dopusz-
czalnego hałasu. Okazało się, 
że jest to kompetencja staro-
sty powiatowego. Upłynęło 
jednak sporo czasu, zanim zo-
stała wydana pierwsza decy-
zja regulująca normy dopusz-
czalnego hałasu. Właściciel 

firmy odwołał się do Samo-
rządowego Kolegium Odwo-
ławczego i wygrał. Przy czym, 
SKO nie przyznało racji Luma-

techowi, ale wskazało na błę-
dy formalne w decyzji starosty. 
Taka sama sytuacja powtórzy-
ła się jeszcze raz. Spór o de-
cybele utknął w urzędniczych 
biurkach, a między mieszkań-
cami a właścicielem firmy co-
raz bardziej iskrzyło. Po zgło-
szeniu o łamaniu ciszy noc-
nej, musiał się on tłumaczyć 
na komendzie policji. W koń-
cu zmierzono natężenie hała-
su. W jednej z prób wyniósł on 

60 decybeli i przekroczył o 10 
punktów dopuszczalny próg. 
W innym badaniu (z powiado-
mieniem o ich terminie), ha-
łas zmieścił się w normie. Dwa 
lata temu starosta po raz trze-
ci wydał decyzję. Ustalono, że 
firma może hałasować do 50 
decybeli w dzień i do 40 nocą. 
Właściciel Lumatechu trady-
cyjnie odwołał się od tej de-
cyzji, ale tym razem SKO nie 
dostrzegło uchybień w decy-

zji starosty. Czy to oznaczało, 
że mieszkańcy Nowego Świa-
ta mogli pootwierać na oścież 
okna ciesząc się wiosennym 
słońcem i ciszą? Oczywiście, 
że nie. Firma odwołała się tak-
że od decyzji SKO. W grudniu 
ubiegłego roku zapadł wyrok. 
Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny przyznał rację mieszkań-
com i uznał za obowiązujące 
ograniczenia hałasu ustalone 
przez starostę.  (fil)
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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.

ul. Zwycięstwa 62
43-178 Ornontowice

www.Merc-Lux.com
kontakt@merc-lux.com
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O tej sprawie pisaliśmy w kwietniu 
ubiegłego roku. Mieszkańcy ul. Nowy 
Świat w Mikołowie od lat toczą spór  
z firmą Lumatech, która za ich płotami 
postawiła fabrykę. Chodzi o hałas. 
Wędrując po różnych instytucjach, 
sprawa trafiła w końcu do sądu, który 
przyznał rację mieszkańcom.

Nie wolno 
hałasować



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

Powstał spot z udziałem Fran-
ciszka Pieczki promujący ak-
cję pod hasłem „Nie truj sąsia-

da”, która ma na celu walkę z niską 
emisją i propagowanie społecznego 
sprzeciwu wobec spalania śmieci. 
Akcja dofinansowana przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach stanowi część projektu „Gmina 
z dobrą energią” realizowanego na 
terenie 28 gmin z terenu Subregio-
nu Zachodniego, koordynowanego 
przez Planergia.pl oraz Związek 
Gmin i Powiatów Subregionu Za-

chodniego Województwa Śląskiego. 
Franciszek Pieczka w tym klipie gra 
zdesperowanego człowieka, którego 
sąsiad notorycznie spala w swoim 
piecu śmieci. Film przedstawia różne 
rozwiązania tej sytuacji, ale na ko-
niec nasz bohater wiesza na klamce 
ulotkę z informacją o akcji. W ostat-
nim kadrze filmu Pieczka mówi: „Jak 
spalasz w piecu śmieci, to sam siebie 
trujesz i możesz fest wkurzyć sąsia-
da”. Pamiętajmy, smog zabija co roku  
45 tys. Polaków! Zmieńmy to! Film 
można zobaczyć na: www.gminaze-
nergia.pl, facebooku oraz youtube.

Uniwersytet Śląski przy 
wsparciu Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach rozbudowuje 
zaplecze dydaktyczne dla nowo 
otwartych kierunków studiów na 
Wydziale Nauk o Ziemi, o Uni-
wersyteckie Laboratoria Kontro-
li Atmosfery (ULKA). Mają one 
wzmocnić bazę dydaktyczną dla 
dotychczas istniejących i cie-
szących się dużym zaintereso-
waniem kierunków: Międzywy-
działowego Kierunku Ochrona 
Środowiska, kierunku Geofizyka, 
Geologia, Geografia i Biofizyka.

Fundusz wsparł ten projekt 
dotacją w wysokości 300 tys. zł. 
Środki dofinansują utworzenie 
unikalnego i zarazem pierwsze-
go w Polsce ruchomego labo-

ratorium w ramach Uniwersy-
teckich Laboratoriów Kontroli 
Atmosfery w postaci balonu na 
ogrzane powietrze, wraz z apa-
raturą do badań zanieczyszczeń 
atmosfery, stanowiącą jego wy-
posażenie.

Dzięki zastosowaniu balonu 
będzie można przeprowadzać 
bezpośrednie pomiary składni-
ków gazowych i aerozoli powie-
trza, pobierać próbki, zarówno 
w gradiencie poziomym jak  
i pionowym do wysokości około 
4 km. Ponieważ balon nie posia-
da napędu, ruch w kierunku po-
ziomym jest zgodny z naturalnym 
ruchem powietrza co stwarza 
unikalną sytuację poboru próbek 
w strefach atmosfery, które nie 
zostały zaburzone żadnymi urzą-
dzeniami mechanicznymi. Utrzy-

mując stałą wysokość położenia 
balonu, podczas lotu poziomego, 
istnieje możliwość przeprowa-
dzenia pomiarów i pobierania 
próbek na stałych wysokościach 
względem Ziemi, od źródła za-
nieczyszczeń, np. komina emi-
tora do miejsca, kiedy zawartość 
zanieczyszczeń spadnie poniżej 
progu oznaczalności. Będzie to 
możliwe, ponieważ balon będzie 
się poruszał biernie zgodnie  
z kierunkiem rozprzestrzeniania 
się zanieczyszczeń, co pozwoli 
na przeprowadzenie pomiarów 
związanych z transportem tych 
zanieczyszczeń i ustaleniem ich 
składu w zależności od odległo-
ści od źródła.

Projekt ULKA wprowadza 
do oferty dydaktycznej Uni-
wersytetu niekonwencjonalną, 

a zarazem bardzo nowoczesną 
metodę kształcenia w zakresie 
monitoringu stanu naszego śro-
dowiska, a szczególnie atmos-
fery. Pozwoli na zaznajomienie 
studentów z nowoczesnymi  
metodami badawczymi, mają-
cymi zastosowanie w poznaniu 
środowiska, wczesnym rozpo-
znaniu jego zagrożeń oraz sku-
tecznej ich eliminacji. Natomiast 
doposażenie istniejących stacjo-
narnych laboratoriów w nową 
aparaturę posłuży studentom 
oraz doktorantom w opanowa-
niu metod i technik badawczych 
stosowanych w ocenie stanu 
środowiska i jego zagrożeń,  
a także poznawaniu innowacyj-
nych działań proekologicznych 
zgodnych z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju.

Nie truj 
sąsiada!

Napowietrzne, mobilne laboratorium do kontroli atmosfery

Balony dla nauki 
i środowiska

Franciszek Pieczka twarzą kampanii „Nie truj sąsiada”.

I ch celem było nagrodzenie naj-
lepszych projektów ekopracow-
ni, a następnie sfinansowanie 

realizacji projektów. W obu konkur-
sach pula nagród osiągnęła ponad 
913 tys. zł. 

W konkursie można było otrzymać 
nagrodę finansową lub wyróżnienie 

w postaci nagrody rzeczowej m.in. 
projektora multimedialnego, laptopa, 
aparatu fotograficznego cyfrowego, 
mikroskopu, tabletu. Zdobyte nagro-
dy przeznacza się na realizację „Zie-
lonych pracowni”. Dlatego w następ-
nym konkursie pod nazwą „Zielona 
pracownia 2016” można było zdobyć 

nagrodę w postaci dotacji na realiza-
cję zaprojektowanej pracowni.

Gimnazjum nr 3 w Orzeszu-Gar-
dawicach po otrzymaniu nagrody 
finansowej w maksymalnej kwocie 
7500 zł za projekt, w drugim kon-
kursie również zdobyło najwyższą 
dotację w wysokości 30 000 zł. Au-
torami projektu pracowni przyrod-
niczo-laboratoryjnej „Zielona stre-
fa” są nauczycielki przedmiotów 
przyrodniczych: Katarzyna Bober 
i Ewa Kukla oraz dyrektor szkoły 
- Justyna Kret. Oprócz nauczycieli  
i uczniów w uroczystości wręczenia 
nagród wziął udział burmistrz Miro-
sław Blaski. Od nowego roku w G3  
w Gardawicach rozpoczną się prace 
przygotowujące otwarcie nowej pra-
cowni przyrodniczo-laboratoryjnej 
„Zielona strefa”.

Z powiatu mikołowskiego dofinan-
sowanie w wysokości 23 932 zł, na 
realizację „Zielonej Pracowni” otrzy-
mał także Zespół Szkół Specjalnych 
nr 2 w Mikołowie. 

W Orzeszu powstanie 
zielona strefa
W połowie grudnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom 
konkursów dla szkół i organów prowadzących placówki oświatowe  
z terenu województwa śląskiego pn. „Zielona pracownia - projekt” 
oraz „Zielona pracownia” zorganizowanych przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Prezes Andrzej Pilot gratuluje orzeskiej młodzieży i nauczycielom otrzymanej dotacji.
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Makarony:
� nitki do zupy cienkie
� nitki do zupy grube
� muszelki
� świderki
� z naturalnymi 

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

DoMowy Makaron 
z gospoDarstwa 
rolnego BojDoł

Domowy makaron ekologiczny  
bez dodatków chemicznych i smakowych. 

Jajka z własnego chowu, mąka  
z zaprzyjaźnionego gospodarstwa rolniczego, 

mielona w małym lokalnym młynie.

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

drogą szutrową do końca),

tel. 605- 852-627

nasz Makaron 
Dostępny jest  w:
� Rabat, Mikołów, ul. Nowa 1
� Anna, Mikołów, ul. 15 Grudnia 33
� HAM na targowisku w Mikołowie
� Plasterek, Mikołów, ul. Rynek 8
� Społem Zgoda, Mikołów, ul. Miarki 11
� Sklep Mięsny, Mikołów ul. Młyńska 13b 
(obok salonu fryzjerskiego „Modne Cięcie”)
� Spożywczy, Mokre, ul. Zamkowa 11
� Handel u Bena Benedykt Nikiel, Orzesze, ul. Rybnicka 20
� Sklep Spożywczy u Nikla, Orzesze, ul. Rynek
� Sklep Spożywczy u Nikla, Palowice, ul. Wiejska 59 
� Sklep, ul. Energetyków 14b, Łaziska Górne

Miłośnicy dwóch kółek  
w Mikołowie nie mogą na-
rzekać na nudę. W marcu 
2016 roku przy oddziale lo-

kalnego PTTK działalność rozpoczął Klub 
Turystki Rowerowej „Mikoło”, jesienią są-
siedzkie rowerowanie rozpoczęli miesz-
kańcy Rety. To ostatnie dzięki inicjatywie 
Anety i Kuby (Macieja), założycieli nie-
formalnej grupy rowerowej O`Rety Team.  
W ciągu 3 miesięcy zorganizowali 12 wy-
cieczek, w czasie których przejechali 
wspólnie ponad 2500 km. W wolnym tem-
pie, dwu-trzygodzinne wycieczki dla każ-
dego, z reguły w sobotnie przedpołudnie.

Obie grupy spotkały się 1 stycznia  
w Gostyni na mecie XVIII Rajdu Nowo-
rocznego organizowanego wspólnie 
przez PTTK w Tychach i Mikołowie. Było 
ognisko, okolicznościowa lampka szam-
pana, okazja do wspólnego zdjęcia i wy-
miany doświadczeń. O`Rety Team już 
dzień wcześniej rozpoczął świętowanie 
nadejścia Nowego Roku biorąc udział  
w Sylwestrowym Rajdzie Rowerowym tra-
są spod Kopalni Makoszowy w Zabrzu 
do „Rybaczówki” w Lesie Kochłowickim. 
Dojazd z Mikołowa do Zabrza oczywiście 
na rowerach.

- Wychodzimy z założenia, że jeżeli ro-
wer potrafi nam dać tyle frajdy, trzeba 
dać szansę innym, by też mogli się tym 
cieszyć. Przy okazji poznajemy cieka-

wych ludzi z naszego sąsiedztwa przez 
co sami korzystamy. Kluczowym impul-
sem był Dzień Rety, kiedy mieliśmy moż-
liwość poznania naszych sąsiadów - 
mówi Kuba, założyciel O`Rety Team. 

O`Rety Team dopiero się rozkręca. 
Wkrótce kolejne „sąsiedzkie rowerowa-
nia”, na które zaproszeni mogą czuć się 
wszyscy chętni - mieszkańcy Rety, Miko-
łowa i nie tylko. - W maju planujemy wy-
jazd z Mikołowa na Hel, będą kolejne 
wyjazdy. W towarzystwie kilometry tak 
jakoś szybciej znikają - dodaje Kuba.

Boom na rowery w Mikołowie trwa więc 
w najlepsze. W II edycji budżetu obywa-
telskiego w Mikołowie 4 z 15 projektów 

ogólnomiejskich dotyczyły infrastruktu-
ry rowerowej. Już wkrótce niektórymi uli-
cami legalnie pojedziemy „pod prąd”,  
w kilku miejscach staną stacje napraw-
cze, a przy mikołowskich gimnazjach (tak 
wiem - do likwidacji) wiaty rowerowe.  
W centrum pojawią się nowe stojaki rowe-
rowe, przy których bezpiecznie zostawi-
my swój rower. Chcemy, aby projekt Ro-
werowy Mikołów został zrealizowany do 
końca czerwca - deklaruje Mateusz Han-
del, zastępca burmistrza Mikołowa.

Artur Wnuk
Stowarzyszenie Reta
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Rowerem 
przez mikołów
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Podczas spotkania odczyta-
no list poseł Izabeli Kloc, 
która jest przewodniczą-
cą Sejmowej Komisji do 

Spraw Unii Europejskiej, a także 
szefową powołanej niedawno pod-
komisji nadzwyczajnej do spraw po-
lityki energetycznej Unii Europej-
skiej. Nie mogło się lepiej złożyć, że 
tak strategiczne stanowisko powie-
rzono parlamentarzystce ziemi mi-
kołowskiej. W decydującej mierze 
właśnie od polityki energetycznej 
Unii Europejskiej zależą losy Elek-
trowni Łaziska. 

ZłA InfOrMACJA 
DLA nAS JeSt tAKA, 
Że WęGIeL nIe MA 
nAJLePSZyCh nOtOWAń 
W BruKSeLI. 

Można dyskutować, ile jest w tym 
troski o środowisko, a ile polityki  
i ekonomicznej gry wielkich, global-
nych interesów. Trzeba jednak przy-
jąć do wiadomości, że elity rządzące 
Unią Europejską mówią językiem an-
tywęglowych lobbystów. Mówią i po-
dejmują decyzje. Z każdym rokiem 
rośnie poziom restrykcji i kar za nie-

przestrzeganie norm środowisko-
wych. Protokół Paryski, czyli podpisa-
ny w 2015 roku plan przeciwdziałania 
zmianom klimatu, wyraźnie sugeru-
je, że za 20 - 25 lat fundamentem ener-
getyki mają być odnawialne źródła 
energii (OZE). Unia Europejska idzie 
w tym marszu najszybciej. Już w 2021 
roku, wcześniej niż się spodziewano, 
mają być wprowadzone kolejne zmia-
ny, wymuszające dalsze ogranicze-
nie emisji, m.in. tlenków siarki, azotu, 
pyłów, dwutlenku węgla, chloru, rtę-
ci. Tak zwana konkluzja BAT (z ang. 
best available technology - najlepsze 
dostępne technologie), ma na celu 
podniesienie sprawności infrastruktu-
ry energetycznej, zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii przy jed-
noczesnym bardziej efektywnym wy-
korzystaniu surowców konwencjonal-
nych, w tym przede wszystkim węgla.

ALe MAMy teŻ 
DOBre InfOrMACJe. 
eLeKtrOWnIA łAZISKA 
DZIęKI InWeStyCJOM 
SłuŻąCyM OChrOnIe 
śrODOWISKA nADąŻA, 
A CZASAMI nAWet 
WyPrZeDZA UnIjne 
PrZePIsy.

W latach 1996 - 2015 wydano na ten 
cel ponad miliard złotych. Tylko w la-
tach 2011 - 2015 nakłady inwestycyj-
ne na bloki o mocy 225 MW wyniosły  
440 mln zł. To przede wszystkim 
przedsięwzięcia z zakresu redukcji 
emisji dwutlenku siarki i pyłów do po-
ziomu nie tylko zgodnego z aktualny-
mi przepisami, ale również zapewnia-

jące spełnienie przewidywanych wy-
magań. Elektrownia Łaziska staje się 
także prawdziwym laboratorium dla 
nowych technologii. Już dziś działają 
tam dwie pilotażowe instalacje: ami-
nowego usuwania dwutlenku węgla ze 
spalin, realizowana przy wsparciu Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju 
oraz monitorowania i redukcji emisji 
rtęci ze spalania węgla w kotłach py-
łowych. Ten projekt wspiera Unia Eu-
ropejska, w ramach programu Coal-
Gas. Niebawem w Elektrowni Łaziska 
powstanie kolejna instalacja: układ 
metanizacji dwutlenku węgla dla 
przechowywania energii elektrycznej  
z OZE poprzez produkcję gazu synte-
zowego. Partnerami w tym przedsię-
wzięciu są Tauron Wytwarzanie (lider) 
oraz CEA (Francja), ATMOSTAT (Fran-
cja), Akademia Górniczo-Hutnicza, In-
stytut Chemicznej Przeróbki Węgla,  
a także firmy RAFAKO, WTT i Exergon. 
W ramach tego projektu, w Łaziskach 
Górnych powstanie układ umożliwia-
jący wykorzystanie dwutlenku węgla 
z instalacji przemysłowych oraz nad-
miarowej elektryczności z OZE do 
produkcji metanu. Jest to przedsię-
wzięcie o wyjątkowym znaczeniu, któ-

re może zrewolucjonizować nie tyl-
ko polską energetykę. Dwutlenek wę-
gla zamiast niechcianym produktem 
ubocznym, może stać się cennym su-
rowcem, a gaz syntezowy będzie słu-
żył do magazynowania energii. Dzięki 
nowoczesnym, chroniącym środowi-
sko inwestycjom, Elektrownia Łaziska 
nie musi martwić się o przyszłość do 
co najmniej 2027 roku. W branży ener-
getycznej dziesięć lat to prawdziwa 
epoka. Zmieniają się nie tylko prze-
pisy, ale także rozwiązania technolo-
giczne. Energetyka należy do najbar-
dziej innowacyjnych i najszybciej roz-
wijających się branż współczesnej go-
spodarki. 

MAMy InfOrMACJe 
nIe tyLKO DOBre, ALe 
tAKŻe BArDZO DOBre. 
IStnIeJe teChnOLOGIA, 
KtórA POZWOLI 
PrZeDłuŻyć ŻyCIe 
eLeKtrOWnI łAZISKA 
nIe O DZIeSIęć, ALe CO 
nAJMnIeJ O 30 LAt.

Podczas spotkania z samorzą-
dowcami głos zabrał także Jacek Ja-

Niech moc będzie z nami
Spółka tauron Wytwarzanie w grudniu zorganizowała dla samo rządowców powiatu mikołowskiego zwiedzanie elektrowni 
łaziska połączone z prezentacją na temat obecnej sytuacji i per spektyw rozwojowych tego przedsiębiorstwa. Można jedynie 
przyklasnąć takim pomysłom. elektrownia łaziska, jak nigdy wc ześniej, potrzebuje silnego lobbingu i wsparcia. Zakład będzie na 
pewno pracował przez najbliższych 10 lat, ale chodzi o to, aby je go żywotność przedłużyć przynajmniej o 40 lat! Jest taka szansa.

Jacek Janas, prezes zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrow-
nie, przedstawił koncepcję Duobloku 500.

Joachim Adamczyk, dyrektor Elektrowni Łaziska i Adam Lewandowski, przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego.

Nowoczesne instalacje w Elektrowni Łaziska zrobiły na zwiedzających wielkie wrażenie.
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nas, prezes zarządu Towarzystwa 
Gospodarczego Polskie Elektrow-
nie. Do TGPE należą prawie wszy-
scy producenci prądu w Polsce. To 
wpływowa i opiniotwórcza organiza-
cja. Jacek Janas zdradził, że rząd Be-
aty Szydło sporo nadziei wiąże z pro-
jektem modernizowania elektrowni 
dzięki Duoblokom 500. Jak już wspo-
minaliśmy węgiel, jako paliwo, jest  
w naszej części świata niemile wi-
dziany. Przestrzegając unijnych norm 
Polska musi jednak uwzględniać wła-
sne uwarunkowania i potrzeby. Po-
nadto nie możemy ulegać klimatycz-
nej psychozie i odrzucać obiektyw-
ne zalety węgla, jako paliwa taniego 
i bezpiecznego w magazynowaniu.  
W tym kontekście kluczowe jest pyta-
nie, co robić z elektrowniami oparty-
mi na blokach o mocy 200 megawat? 
Można je odstawić z eksploatacji, 
szczególnie jeżeli nie spełniają za-
ostrzonych wymagań ekologicznych 
po 2016r. Innym rozwiązaniem jest 
pozwolenie na ich dalszą pracę przy 
ograniczeniu inwestycji jedynie do 
spełnienia wymagań ekologicznych 
oraz wymianie części grożących nie-
bezpieczeństwem. Można też zdecy-

dować się na bardzo kosztowne „głę-
bokie odtworzenie” ze spełnieniem 
wymagań ekologicznych i popra-
wą sprawności. Trzeba sobie jednak 
zdawać sprawę, że planując polity-
kę energetyczną na lata 2025+ Polska 
musi mieć lepsze rozwiązania tech-
niczne, niż bloki 200 MW. 

tAKą PrOPOZyCJą 
JeSt DuOBLOK 500. 
SPrOWADZAJąC tę 
SKOMPLIKOWAną 
teChnOLOGIę DO 
jeDneGO ZDAnIA, 
ChODZI O BLOK 
enerGetyCZny  
Z DWOMA KOtłAMI 
WSPółPrACuJąCyMI  
Z JeDną turBIną. 

Patrząc na realia międzynarodo-
wo-polityczne, najważniejszą zale-
tą Duobloku 500 jest spełnienie wy-
śrubowanej pod względem ekolo-
gicznym Konkluzji BAT. Dla narodo-
wej gospodarki ważne są także inne 
parametry, przede wszystkim eko-
nomiczne. Duoblok 500 będzie miał 
nowe urządzenia podstawowe bu-

dynku głównego, pozwalające na 
pracę przez 30 - 40 lat. Zostanie osa-
dzony w miejscu, po dwóch blokach 
200MW. Duoblok 500 wykorzysta,  
w racjonalny sposób, istniejące 
obiekty, instalacje i podłączenia ze-
wnętrzne - w szczególności poza bu-
dynkiem głównym. Układ z dwoma 
kotłami należy uznać także za roz-
wiązanie korzystniejsze z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa energetycz-
nego niż układy monoblokowe, gdyż 
nawet unieruchomienie jednego ko-
tła utrzymuje blok w połowie wydaj-
ności. Podczas niedawnej konferen-
cji w Ministerstwie Rozwoju na temat 
Dubloków 500 przedstawiono mapę 
z naniesionym elektrowniami, gdzie 
można zastosować tę technologię. Są 
tam także Łaziska Górne. 

fAChOWCy tWIerDZą 
WręCZ, Że Ze WZGLęDu 
nA LOKALIZACJę 
I rOZWIąZAnIA 
KOnStruKCyJne, 
łAZISKA eLeKtrOWnIA 
IDeALnIe nADAJe SIę 
POD DuOBLOK 500. 

Oczywiście, nie oznacza to jesz-
cze, że taka inwestycja zostanie  
u nas zrealizowana. Zapewne, przy 
wyborze miejsca Ministerstwo Roz-
woju kierować się będzie nie tylko 
względami technologicznymi. Dla-
tego tak ważny jest lobbing i wspar-
cie dla Elektrowni Łaziska. Powin-

ni się o nią upominać mieszkańcy, 
samorządowcy i politycy. Im wię-
cej takich spotkań, jak to z udziałem 
radnych i burmistrzów, tym więk-
sza będzie determinacja w działa-
niach, aby Duoblok 500 trafił do Ła-
zisk Górnych.

Jerzy Filar 

Nowoczesne instalacje w Elektrowni Łaziska zrobiły na zwiedzających wielkie wrażenie.

Spotkane z samorządowcami było przysłowiowym strzałem w „dziesiątkę”. W pierwszym rzędzie od lewej: Mirosław Bla-
ski, burmistrz Orzesza, Aleksander Wyra, burmistrz Łazisk Górnych i Henryk Jaroszek, starosta Powiatu Mikołowskiego.

Duoblok 500, wielka szansa dla Elektrowni Łaziska
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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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Gdyby pomyślność Świąt 
Bożego Narodzenia oce-
niać po frekwencji w mar-
ketach, należałoby napi-

sać, że święta były wyjątkowo uda-
ne. Przepełnione parkingi, kolejki do 
kas, bankomaty bez gotówki, a w wie-
lu przypadkach debety na kontach 
klientów pchających wózki pełne do-
bra wszelkiego. Kto za to zapłaci?

W szale świątecznych zakupów 
niewielu z nas zastanawia się, czy na-
prawdę tego wszystkiego potrzebuje-
my. Powszechnie wiadomo, że dużą 
część kupowanej żywności marnuje-
my. Na allegro.pl już pierwszego dnia 
świąt pojawiają się przedmioty z opi-
sem „nietrafiony prezent”. Z punktu 
widzenia gospodarki nasze zakupy 
to błogosławieństwo - PKB rośnie, lu-
dzie mają pracę, handlowcy liczą zy-
ski. Z punktu widzenia „Kowalskiego” 
szybka pożyczka świąteczna może 
się skończyć finansowym kacem i od-
bijać czkawką, kiedy przyjdzie czas 
spłaty kredytu. Nie inaczej jest  
z budżetem miasta. 

WyDAtKI, CZy 
tO BIeŻąCe CZy 
InWestyCyjne, trZebA  
Z CZeGOś fInAnSOWAć. 

Jeśli dochody nie wystarczają, po-
kusa sięgnięcia po środki zewnętrz-
ne jest u urzędników ogromna. Jest 
to przecież takie proste. W końcu 
trzeba się czymś w swojej ka-
dencji pochwalić, zostawić po 
sobie jeśli nie aquapark, to 
przynajmniej jakiś pomnik. 
Długi będą przecież spła-
cali następcy, co otwarcie 
deklaruje burmistrz Miko-
łowa na portalu społeczno-
ściowym.

Mikołowski ratusz po-
dejmuje właśnie drugą 
próbę emisji obliga-
cji, czyli dalsze-
go za-

dłużania 
miasta. W cią-

gu dwóch lat zo-
stanie wyemitowanych 

12 serii obligacji o łącznej 
wartości 20 mln złotych. 4 mln 

zostaną wprawdzie przeznaczone 
na spłatę dotychczasowego zadłuże-

nia, jednak 16 mln to zupełnie nowy 
dług, który będzie spłacany w latach 
2022-28. Emisja obligacji posłuży też 
do zasypania dziury w kasie miasta - 
w 2017 wydatki mają przekroczyć do-
chody o 3,45 mln złotych, w kolejnym 

r o k u 
d z i u r a 

w budżecie 
może wynieść nawet 4,8 mln.

- Chcemy skorzystać z możliwo-
ści jakie daje nam obecnie stabilniej-
sza sytuacja finansowa naszego mia-
sta. Stało się to możliwe dzięki prze-
prowadzonej racjonalizacji finan-
sów, ograniczeniu wydatków bieżą-
cych i udanemu zwiększeniu docho-
dów Gminy. Jednak nawet te dzia-
łania okazują się niewystarczające 

wobec potrzeb mieszkańców. Dzię-
ki obligacjom zrestrukturyzujemy 
obecny, niekorzystny dług w taki 
sposób, aby gminę w każdym ko-
lejnym roku stać było na jego spła-
tę. Wykorzystamy być może ostatnią 
szansę na realizację inwestycji zwią-

zanych z dofinansowaniem ze 
środków Unii Europejskiej. 
Co istotne, realizowane in-

westycje w przyszłości nie 
mają być kosztotwórcze. 
Innymi słowy, chcemy, aby 
planowane projekty mogły 
generować oszczędności 

w stosunku do stanu obec-
nego lub przynajmniej były fi-

nansowo obojętne, co powinno  
w rezultacie zwiększać pulę w bu-

dżecie na nowe działania rozwojo-
we w mieście - mówi Mateusz Han-
del, zastępca burmistrza Mikołowa.

PrOBLeMeM MIKOłOWA 
nIe jest nA PeWnO 
BrAK PIenIęDZy, LeCZ 
CO nAJWyŻeJ ZłA 
StruKturA DłuGu  
I KuMuLACJA SPłAt 
rAt KreDytu  
W nAJBLIŻSZyCh LAtACh.

Z oceną słuszności planów duetu 
burmistrzów należy poczekać. Jeśli 
nowy dług zostanie zgodnie z zapo-

wiedziami przeznaczony na sensow-
ne inwestycje (wkład własny w cie-
kawych projektach z zewnętrznym 
dofinansowaniem, termomoderni-
zacje budynków, inwestycje ograni-
czające koszty funkcjonowania mia-
sta) - będzie można bić brawo. Jeśli 
pieniądze przejemy - kac będzie nas 
męczył latami.

Co niepokoi to fakt, że proces po-
dejmowania decyzji w Mikołowie, 
mimo pozornej transparentności, jest 
ukrywany przed mieszkańcami. Sta-
nowienie prawa w istocie nie odbywa 
się na sesjach czy komisjach rady mia-
sta, lecz za zamkniętymi drzwiami re-
gularnych, comiesięcznych, tajnych 
spotkań, na których „Pan Burmistrz za-
poznaje radnych z szerszym uzasad-
nieniem odpowiedzi na interpelacje 
oraz przedkłada niektóre dokumen-
ty interesujące radnych”. W tej sytu-
acji urzędnicy nie powinni się dziwić 
ograniczonemu zaufaniu do pomysłów 
zaciągania kolejnych długów. Zwłasz-
cza, gdy forsowany jest przekaz, że 
oto właśnie musimy spłacać długi po-
przedników. Ta hipokryzja wiarygod-
ności urzędnikom z pewnością nie do-
daje. Nawet jeśli intencje mają słusz-
ne. Tak więc trzymajmy kciuki, ale co-
dziennie patrzmy na ręce.

Artur Wnuk,
autor jest zawodowym 

doradcą finansowym

Budżetowy kac… po latach?
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Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 9 

położonego w segmencie oznaczonym numerem 7A budynku 
przy ul. Pocztowej 7-7A w Świętochłowicach

W budynku przy ul. Pocztowej 7-7A w Świętochłowicach zawiązała się Wspólnota Miesz-
kaniowa. Udział Gminy na dzień 30 grudnia 2016r. wynosi: 829/10000.

Lokal użytkowy nr 9 stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie 
- Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1C/00010755/4. Lokal składa 
się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 35,09 m2, które usytuowane 
są na parterze w segmencie oznaczonym numerem 7A budynku przy ul. Pocztowej 7-7A  
w Świętochłowicach. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, 
brak ogrzewania.

Sprzedaż lokalu użytkowego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi 
wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 234/10000 we współwłasności:

1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli 
lokali, 

2) gruntu obejmującego działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1237/148, 2377/148, 
2378/148, o łącznej powierzchni 867 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział 
VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1C/00003285/6. 

Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Do-
mów Mieszkalnych nr 1 przy ul. Bytomskiej 22, tel. 32-245-21-53.

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości lokalowej odbył się w dniu  
15 lipca 2016r.

Drugi przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości lokalowej odbył się w dniu  
09 września 2016r.

Trzeci przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości lokalowej odbył się w dniu  
28 października 2016r.

Czwarty przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości lokalowej odbył się w dniu  
16 grudnia 2016r.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 2017r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Świę-
tochłowicach, ul. Katowicka 54.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 24 500 zł (słownie: dwa-
dzieścia cztery tysiące pięćset złotych). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. 

Wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) uprawniające do licytacji 
należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pokój nr 5) lub 
przelewem na konto nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 Urzędu Miejskiego prowadzo-
ne przez ING Bank Śląski S.A. O/Świętochłowice do dnia 6 lutego 2017r. w opisie podając: 

wpłata wadium na przetarg - lokal użytkowy nr 9 przy ul. Pocztowej 7A. (Za datę wpłaty wa-
dium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego).

Postąpienie - nie mniej 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 póź-
niej niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygra 
przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu, notarialnego, do wpłacenia 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 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych  
w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umo-
wy. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty 
sądowej ponosi nabywca.

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

1) dowód tożsamości, 
2) w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany 

w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez 
pełnomocnika oprócz aktualnego KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu no-
tarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego

3) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualny wy-
druk ze strony internetowej portalu nadzorowanego przez Ministerstwo Gospodarki dotyczą-
cy wpisu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi do Centralnej Ewidencji i Informacji 
Działalności Gospodarczej

4) kopię dowodu wniesienia wadium,
5) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieru-

chomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej: www.swietochlowice.pl  

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

RZUT LOKALU



WODNIK 20.01. - 18.02. 
Wbrew pozorom najbliższe ty-
godnie wcale nie będą dla Cie-
bie dobre. Twoje pomysły nie 
wzbudzą takiego uznania, jak-
byś oczekiwał. Na wszelki wy-
padek nie zaciągaj w najbliż-
szym czasie żadnych kredy-
tów, nie wchodź w ryzykowne 
interesy, nie podejmuj decyzji, 
które wymagają zobowiązań 
finansowych.

RYBY 19.02. - 20.03. 
Poświęć czas i energię na 
uporządkowanie zaległo-
ści z ubiegłego roku. Niektó-
re sprawy przyjmują dosyć 
nieprzewidywany obrót, więc 
trzeba się zastanowić, czy 
aby z nich nie zrezygnować. 
Zrewiduj także krąg swoich 
znajomych. Czy warto sztucz-
nie podtrzymywać przyjaźń, 
skoro wynikają z tego same 
kłopoty?

BARAN 21.03. - 19.04. 
Doświadczysz dosyć zaskaku-
jących wydarzeń w życiu zawo-
dowym i osobistym. Sukcesy 
będą przeplatać się z porażka-
mi. Jeżeli będziesz się emocjo-
nalnie angażował w ten ma-
giel, problemy przeważą nad 
korzyściami. Musisz zacho-
wać zimną krew, stalowe ner-

wy i ostrożność w kontaktach 
z innymi.

BYK 20.04. - 20.05 
Plany zawodowe napotkają 
na dosyć nieoczekiwane prze-
szkody. Twoje pomysły są do-
bre, ale z niezależnych od Cie-
bie przyczyn ich realizacja zo-
stanie ograniczona albo na-
wet wstrzymana. Nie masz in-
nego wyjścia, jak czekać. Nie 
zaszkodzi, jeżeli zaczniesz się 
rozglądać za nową pracą albo 
własnym biznesem.

BlIźNIętA 21.05. - 21.06. 
Gwiazdy Ci sprzyjają, ale tyl-
ko od Ciebie zależy, jak wyko-
rzystasz tę przychylność. Za-
chowaj rozsądek w podejmo-
waniu decyzji, tym bardziej, że 
zmierzysz się z kilkoma pro-
blemami, które w innych oko-
licznościach mogłyby Cię prze-
rosnąć. Jeżeli liczysz na popra-
wę sytuacji finansowej, to licz 
przede wszystkim na własną 
inwencję.

RAK 22.06. - 22.07. 
Początek roku przyniósł kilka 
rozczarowań, ale trudne mo-
menty pomoże Ci przetrwać 
najbliższa osoba. Napięte rela-
cje z przełożonymi mogą prze-
rodzić się w otwarty konflikt, 

a wtedy nie kieruj się sercem, 
ale rozumem, a na szalę spo-
ru połóż swój profesjonalizm. 
Miła niespodzianka czeka Cię 
w życiu osobistym.

lEW 23.07. - 22.08. 
Najbliższy czas będzie sprzyjał 
pracy na własny rachunek. Po-
niosłeś ostatnio kilka porażek, 
ale nie załamałeś się i wycią-
gnąłeś wnioski z popełnionych 
błędów. Masz duży potencjał 
energetyczny i intelektual-
ny, który - jeżeli się postarasz 
- zostanie dobrze wykorzysta-
ny. Pieniędzy Ci raczej nie za-
braknie.

PANNA 23.08. - 22.09. 
Będziesz miał sporo okazji, aby 
wykazać się swoją kreatyw-
nością. W pracy od tego bę-
dzie zależeć Twoja przyszłość 
zawodowa, a w życiu osobi-
stym naprawa relacji z najbliż-
szą osobą. Wyjdziesz obron-
ną ręką, jeżeli nie będziesz się 
kierować jedynie osobistymi 
korzyściami. Postaw na szcze-
rość w relacjach z innymi.

WAGA 23.09. - 22.10. 
Konflikty i walka z konkuren-
cją raczej Cię nie ominą, za-
równo w pracy zawodowej, jak 
i w życiu osobistym. Aby obro-

nić obecny stan posiadania 
musisz odważnie i bez kom-
pleksów stanąć do rywalizacji. 
Pamiętaj, aby nie rozmieniać 
się na drobne. Lekceważ drob-
ne niepowodzenia i skup się 
na rozgrywce finałowej.

SKORPION 23.10. - 21.11. 
Nadszedł najlepszy czas na 
zmianę pracy i zarabianie so-
lidnych pieniędzy. A jeże-
li chcesz pracować tam, gdzie 
dotychczas, to wykorzystaj 
okazję na poprawę swojej po-
zycji zawodowej. Warunki są 
dwa. Musisz być kreatywny 
i odważny. Będziesz musiał 
udowodnić, że to Ty masz ra-
cję, a nie Twoi konkurenci.

StRZElEC 22.11. - 21.12. 
Masz sporo ciekawych pomy-
słów. Widać, że świąteczno - 
sylwestrowe rozleniwienie nie 
odebrało Ci inwencji twórczej. 
Niestety, otoczenie nie nadąża 
za Tobą. Oni jeszcze nie są go-
towani do noworocznego przy-
spieszenia. Ale nic straconego. 
Poczekaj miesiąc-dwa, dopra-
cuj szczegóły, a Twoje plany na 
pewno się urzeczywistnią.

KOZIOROżEC 22.12. - 19.01. 
Jeżeli uporządkujesz stare 
sprawy, czekają Cię sukcesy za-
wodowe i powodzenie w intere-
sach. Problem w tym, że nieła-
two jest odciąć się od przeszło-
ści. Najlepiej zrób rachunek su-
mienia. Jeżeli przed sobą przy-
znasz się do popełnionych błę-
dów, łatwiej będzie je napra-
wić. Staraj się nie stresować, bo 
to odbije się na Twoim zdrowiu.
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Rabat 
-23% 
na wszystkie 

wanny i kabiny!!

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

POŻYCZKI 

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

Wśród osób, które do 31 stycznia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki roz-
losujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Natalia Mróz. 
Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!
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Horoskop



Po kilku latach 
przerwy, Po-
lonia po raz 
drugi z rzędu 

zgłosiła do rozgrywek drużynę 
rezerw, która gra w klasie „B” 
podokręgu Tychy. Podobnie jak 
rok temu, trenerem tej ekipy jest 
Sebastian Hendel. Przed rozpo-
częciem rozgrywek, szkolenio-
wiec tej grupy przyjął na rozpo-
czynający się sezon składające 
się z pięciu punktów założenia:

- wprowadzenie zawodni-
ków rocznika 2001/2002 do 
drużyny rezerw,

- nauka gry w systemie 1-4-
3-3 oraz jego modyfikacji,

- wprowadzenie specjali-
zacji treningu oraz rozwijanie 
maksymalnych możliwości za-
wodników,

- nauka radzenia sobie ze 
stresem oraz presją prowa-
dzącą do uzyskiwania do-
brych wyników sportowych,

- przygotowanie do gry  
w pierwszym zespole.

W rundzie jesiennej szkole-
niowiec konsekwentnie trzy-
mał się tych założeń. W trzy-
nastu meczach dał szansę gry 
aż 35 zawodnikom, „korzysta-
jąc z usług” zaledwie sied-
miu seniorów. Ten młody ze-
spół odpłacił się dobrymi wy-

nikami, odnosząc siedem zwy-
cięstw, trzy mecze remisując  
i trzy przegrywając, strzela-
jąc 29 bramek i 17 tracąc. Te 
wyniki pozwoliły zgromadzić  
24 punkty, pozwalające zakoń-
czyć pierwszą rundę na szó-
stym miejscu.

Na własnym boisku pod-
opieczni Sebastiana Hendla 
odnieśli pięć zwycięstw i je-
den mecz przegrali przy sto-
sunku bramek 18:6, w me-
czach wyjazdowych dwa spo-
tkania wygrali, trzy zremiso-
wali i dwukrotnie schodzi-
li z murawy z porażką, strze-
lając i tracąc po 11 goli. Na li-

stę strzelców w rundzie jesien-
nej wpisali się: Smyla 5 bra-
mek, Paszek 5, Piwoński 4, Just 
3, Moćko 2, Strzoda 2, Wolny 
2, Fuchs 1, Matura 1, Pitrasz 1, 
Prochownik 1, Nierada 1 i je-
den gol samobójczy.

W rundzie jesiennej Polo-
nia II czternastokrotnie ukara-
na została żółtymi kartami, co 
jak na taką ilość grających za-
wodników, jest osiągnięciem 
rzadko spotykanym. Recydy-
wistami byli tylko Smyla i Dra-
bik, którzy żółte kartoniki uj-
rzeli dwukrotnie.
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Nasza Polonia

Kiedy niebo rozświetlały tysią-
ce fajerwerków, a my składali-
śmy sobie noworoczne życze-

nia, Klub Sportowy „Polonia” Łaziska 
rozpoczął dziewięćdziesiątą roczni-
cę funkcjonowania w zorganizowanych 
strukturach polskiego ruchu sportowe-
go. Choć w Polsce jest wiele klubów  
z wcześniejszą datą powstania, to te  
90 lat działalności stawia Polonię w gro-
nie nestorów śląskich i polskich klubów 
sportowych. Na przestrzeni prawie wie-
ku Polonia wychowała nie tylko wielu 
znakomitych sportowców, z olimpijczy-
kami włącznie, ale przede wszystkim 
całe rzesze prawych obywateli nasze-
go kraju. Przeżywała lata „tłuste” i „chu-
de”, ale przetrwała i nadal funkcjonuje 
w służbie dla swojego środowiska. Dla-
tego też w roku jubileuszowym życzymy 
naszemu klubowi oraz wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób są z Polonią 
emocjonalnie związani sportowych i or-
ganizacyjnych sukcesów oraz tradycyj-
nych „stu lat”. Na razie, bo to najbliższy 
„okrągły” jubileusz!

Ogólnie udany. Jak w większo-
ści dziedzin życia, możemy 
powiedzieć - „trochę dobrze, 

trochę źle”. Oceniając miniony rok, nie 
możemy zapominać, jakim klubem je-
steśmy i w jakich warunkach funkcjo-
nujemy. Jesteśmy klubem amatorskim 
i obracamy się w określonej rzeczy-
wistości. Jak wiadomo, w dzisiejszych 
czasach bez odpowiednich środków 
stowarzyszenia sportowe (i nie tylko) 
nie mają szans na normalne funkcjono-
wanie. Dlatego też chwała władzom sa-
morządowym za ogromne wsparcie. To 
wsparcie, to nie tylko obiekty i ich wy-
posażenie, ale również środki finanso-
we na stypendia dla naszej utalentowa-
nej młodzieży, płace szkoleniowców, 
organizację imprez. Bez tej pomocy, 
Polonia nie byłaby klubem, jakim jest.

Teraz krótko o sekcjach. W sekcji 
piłki nożnej jeszcze w ubiegłym roku 
przyjęliśmy strategię oparcia drużyny 
na własnych wychowankach i zawod-
nikach naszego regionu (patrz powia-
tu). Realizując ten plan, wprowadzili-
śmy do zespołu wielu młodych piłkarzy 
i tą drogą zamierzamy kroczyć dalej. 
Pierwszy zespół poprzedni sezon za-
kończył jako wicelider czwartej ligi i to 
było to „trochę” dobrze. W rundzie je-
siennej trwających rozgrywek było go-

rzej (i to jest to „trochę źle), ale do za-
kończenia rozgrywek jeszcze 17 me-
czów do rozegrania i jestem przekona-

ny, że poprawimy naszą pozycję. Cie-
szy też trwająca w oparciu o MOSiR do-
bra praca w grupach młodzieżowych  

i odnoszone na tym polu sukcesy. Pro-
ces wprowadzania przyjętych założeń 
musi trochę potrwać, ale pamiętając  
o naczelnej dewizie naszego klubu, 
czyli wychowaniu przez sport, z pracy 
sekcji piłkarskiej w tym roku, możemy 
być usatysfakcjonowani.

Sekcja siatkówki kobiet drugi se-
zon z rzędu gra w drugiej lidze. Wyniki 
wprawdzie na kolana nie rzucają, ale ta 
drużyna zdobywa konieczne do postę-
pu doświadczenia. Satysfakcję (choć 
nie do końca) można mieć z pracy  
w grupie młodziczek, z której dwie dru-
żyny startowały w rozgrywkach na szcze-
blu Śląskiego Związku Piłki Siatkowej.

W trudnych warunkach pracowała 
w tym roku sekcja kręgli klasycznych. 
Pomimo kłopotów z dostępem do krę-
gielni (remont), młodzież osiągnęła 
wiele znaczących sukcesów, a Renata 
Skrzypczak oraz Daria Fajkus reprezen-
towały nasz kraj na Mistrzostwach Eu-
ropy w Chorwacji. Teraz może być tyl-
ko lepiej, gdyż po modernizacji, krę-
gielnia w Łaziskach spełnia wszelkie 
wymogi do organizowania poważnych 
zawodów.

Reasumując, pomimo sinusoidy wy-
ników uzyskiwanej przez sportowców 
Polonii, rok 2016 możemy zaliczyć do 
udanych.

Jubileuszowy 
rok Polonii Ogólnie udany

Sportowy rok 2016 za nami. 
W trzysekcyjnej Polonii Łaziska 

również. O to, jaki był to rok dla klubu, 
zapytaliśmy trenera, 

JAnuSZA MAJSnerA, 
który podsumował go tak:

tABElA PO RuNDZIE jESIENNEj:
 1. Polonia Międzyrzecze 13  31  34-13
 2. Czarni Piasek 13  31  48-18
 3. MKS II Lędziny 13  28  44-20
 4. LKS Wisła Mała 13  26  29-20
 5. LKS Woszczyce 13  25  31-18
 6. Polonia II Łaziska Górne 13  24  29-17
 7. LKS Brzeźce 13  20  28-20
 8. Leśnik Kobiór 13  18  23-17
 9. LKS II Goczałkowice Zdrój 13  12  18-24
10. Unia Bieruń Stary 13  12  22-39
11. LKS Mizerów 13  11  16-44
12. Krupiński II Suszec 13  11  17-33
13. UKS Warszowice 13   6  16-41
14. ZET II Tychy 13   3  11-42

trener, SEBAStIAN hENDEl: 
W tym sezonie zespół został mocno odmłodzo-

ny. Wprowadzanie 15-latków do drużyny okazało 
się dobrym pomysłem. Młodzi piłkarze, pomimo 
„skąpych” warunków fizycznych, dobrze radzili so-
bie w grze. Myślę, że niektórzy już dziś poradziliby 
sobie w pierwszym zespole. Ot choćby Łukasz Nie-
rada czy Arkadiusz Witek.

Trzeba też dodać, że zawodnicy trenujący  
z pierwszym zespołem (Oskar Wolny, Bartosz Just) 
zrobili bardzo duży postęp i w drużynie rezerw bry-
lują na boisku. Do ekipy po kontuzjach powrócili 
stoperzy Dawid Fuchs i Mateusz Ormanin. Dawid 
rozegrał rundę bez kontuzji i jego gra z każdym 
meczem wyglądała lepiej. Jest mocnym ogniwem 
naszej obrony. Jeśli solidnie przepracuje okres przy-
gotowawczy Mateusz Ormanin, to też może stać 
się pewnym punktem formacji obronnej. 

Największym zaskoczeniem na plus tej rundy 
był Jakub Paszek. Nominalny skrzydłowy bardzo 
dobrze spisywał się na pozycji nr 9 jako napast-
nik. To ważne, bo na tę pozycję brakuje nam za-
wodników.

Przed rundą wiosenną największym wyzwaniem 
będzie przygotowanie zespołu bez dostępu do bo-
iska. Brak sztucznej nawierzchni uniemożliwia wy-
konanie odpowiedniej pracy. Dlatego postaramy 
się rozegrać jak najwięcej meczów sparingowych. 

Rośnie zaplecze
Po kilku latach przerwy, Polonia po raz drugi z rzędu zgłosiła do 
rozgrywek drużynę rezerw, która gra w klasie „B” podokręgu tychy. 
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GWAreK OrnOntOWICe
21.01. sobota, Gwarek - MKS Myszków (IV liga)

28.01. sobota, Gwarek - Górnik II Zabrze (III liga)
 4.02. sobota, Gwarek - ROW Rybnik II liga 

11.02. sobota, Gwarek - Unia Dąbrowa G. (V liga)
18.02. sobota, Gwarek - Rozwój Katowice (II liga)

25.02. sobota, Gwarek - Szombierki Bytom (IV liga)
28.02. wtorek, Gwarek - Górnik 09 Mysłowice (klasa A)

04.03. sobota, Gwarek - Ruch Radzionków (IV liga)
07.03. wtorek, Gwarek - MKS Czerwionka (klasa A)

POLOnIA łAZISKA
21.01. sobota, Polonia - GKS Tychy (juniorzy)

28.01. sobota, Polonia - Szombierki Bytom (IV liga)
 4.02. sobota, Polonia - Ruch II Chorzów (IV liga)
 8.02. środa, Polonia - Sarmacja Będzin (V liga)

11.02. sobota, Polonia - LKS Goczałkowice (V liga)
18.02. sobota, Polonia - Gwarek Tarnowskie Góry (IV liga)

25.02. sobota, Polonia - Unia Turza Śląska (III liga)
 4.03. MKS Lędziny - Polonia (IV liga - Puchar Polski)

OrZeł MOKre
28.01. sobota, Orzeł - Pogoń Imielin (V liga)

 4.02. sobota, Orzeł - Nadwiślan Góra (IV liga)
11.02. sobota, Orzeł - KS Piekary (klasa A)

18.02. sobota, Orzeł - AKS Mikołów (V liga)
 1.03. środa, Orzeł - Pogoń Ruda Śląska (V liga)

 4.03. sobota, Orzeł - Podlesianka Katowice (V liga)

W dobrych humorach za-
kończyli rok 2016 wyrscy 
„Wojownicy”. Starowali  
w Tyczynie koło Rzeszo-

wa w VI Otwartym Pucharze Polski Ju-
niorów Polskiej Federacji Budo w Ju-Jitsu 
i Karate, gdzie nie mieli sobie równych, 

zajmując pierwsze miejsce w klasyfika-
cji medalowej. W sumie w Pucharze ry-
walizowało 14 klubów z całej Polski i po-
zostawienie całej stawki za plecami, ma 
swoją wymowę. W klasyfikacji indywidu-
alnej zawodnicy Szkoły Sztuk i Sportów 
Walki „Wojownik” startując w konkuren-

cjach kata, kata z bronią, synchron kata, 
semi-contakt i w ju-jitsu, zdobyli 23 me-
dale: 13 złotych, pięć srebrnych i pięć 
brązowych oraz cztery puchary dla naj-
lepszych zawodników i puchar dla naj-
lepszego klubu. Słowa uznania dla za-
wodników i trenerów. Tapi

Zimowe gry 
czwartoligowców
Runda wiosenna w czwar-

tej lidze rozpoczyna się 
12 marca, więc piłka-

rze czwartej ligi powiatu miko-
łowskiego rozpoczęli już okres 
przygotowawczy. Mają dwa 
miesiące na to, by przygoto-
wać formę pozwalającą im zre-
alizować założenia postawio-
ne przed rozpoczęciem rozgry-
wek. Po rundzie jesiennej prak-
tycznie wszystkie trzy zespoły 
z naszego terenu znajdują się 

„pod kreską” i wszystkie zakła-
dają, że druga runda rozgrywek 
będzie lepsza. W trakcie przy-
gotowań Gwarek Ornontowice, 
Polonia Łaziska oraz Orzeł Mo-
kre rozegrają cykl sprawdzia-
nów. Poniżej podajemy rywa-
li oraz terminy rozegrania me-
czów. Miejsca rozgrywania me-
czów oraz godziny rozpoczęcia 
ustalane będą na bieżąco przez 
trenerów wszystkich trzech 
drużyn.  Tapi

23 medale „Wojowników”

Zima, to pora roku, podczas 
której również można grać 
w piłkę nożną. Najlepiej 

w hali sportowej, czego przy-
kładem była siódma edycja Ha-
lowego Turnieju w Piłce Noż-
nej dla uczniów szkół podstawo-
wych klas 1-3, rozegrana w miko-
łowskiej hali sportowej przy uli-
cy Bandurskiego. Wystartowało 

sześć drużyn: AKS 2007, Kamion-
ka 2008, Borowiki Borowa Wieś, 
Kamionka 2009, Biała AKSA 2009 
oraz SP 7 Mokre. Gry było dużo, 
jako że startujące zespoły, grając 

systemem „każdy z każdym”, mu-
siały rozegrać pięć meczów. Zwy-
cięsko z tej konfrontacji wyszły 
Borowiki Borowa Wieś, wyprze-
dzając SP7 Mokre i AKS 2007. 

Nie zabrakło też nagród in-
dywidualnych. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju został Oskar 
Augustyn - SP7 Mokre, najlep-
szym bramkarzem - Marcel Mu-
lawa - Borowiki Borowa Wieś, 
 a „królem strzelców” został Ka-
rol Machulec - AKS 2007.

KLASyfIKACJA 
KOńCOWA turnIeJu: 
1. Borowiki Borowa Wieś
2. SP7 Mokre 
3. AKS 2007
4. Kamionka 2008
5. Biała AKSA 2009
6. Kamionka 2009 Tapi

Futsal dla najmłodszych

W połowie grudnia  
w Jaśkowicach od-
był się II Turniej 

Rycersko-Pingpongowy dla 
dzieci, którego organizatora-
mi byli Szkoła Podstawowa 
nr 4, Uczniowski Klub Teni-
sa Stołowego SOKÓŁ Orze-
sze oraz Fight Club NIEPO-
KORNI. Celem zawodów było 
m.in. zachęcenie dzieci do 
większego udziału w zaję-
ciach sportowych organizo-
wanych przez prężnie oraz 
z dużymi sukcesami działa-
jące na terenie Orzesza klu-
by sportowe, a także zapew-

nienie wszystkim biorącym 
udział w zawodach porcji do-
brej rozrywki.

Turniej rozegrano w sze-
ściu kategoriach sportowych 
- trzech swoistych dla teni-
sa stołowego i trzech charak-
terystycznych dla walk rycer-
skich. Do rozgrywek wykorzy-
stywano sprzęt sportowo-bo-
jowy z obu dyscyplin - piłecz-
ki, rakietki i stoły oraz automat 
treningowy używane w tenisie 
stołowym, a także miecze, to-
pory i tarcze rycerskie używa-
ne w zdobywającej w Orze-
szu coraz większą popular-

ność nowej dyscyplinie spor-
tu - walkach rycerskich.

Po zliczeniu punktów zdoby-
tych we wszystkich dyscypli-
nach w młodszej kategorii zwy-
ciężył Radek Pietrowski z Orze-
sza, który wyprzedził Olę Spen-
del również z Orzesza i Karo-
la Olszowskiego z Jaśkowic.  
W starszej kategorii zawody wy-
grał Janek Stencel z Jaśkowic, 
druga była Ala Zientek z Orze-
sza, a trzeci - Paweł Witkowski 
z Jaśkowic. Zwycięzcy w nagro-
dę otrzymali puchary, a wszyscy 
uczestnicy - pamiątkowe dyplo-
my, upominki oraz słodycze. 

Rakietką i mieczem

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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W r o z e g r a n y c h  
w grudniu w Szwe-
cji Mistrzostwach 
Europy w piłce 

ręcznej kobiet Polskę reprezento-
wały nie tylko podopieczne Lesz-
ka Krowickiego, ale również para 
sędziowska Joanna Brehmer - 
Agnieszka Skowronek. Polski duet 
był jedną z dwunastu par, która 
trzymała pieczę nad parkietowy-
mi wydarzeniami. Joanna Breh-
mer jest mikołowianką i Sportową 
Osobowością Roku Ziemi Miko-
łowskiej pierwszej edycji nasze-
go sportowego plebiscytu. Ubie-
głoroczne mistrzostwa Europy 
były jej drugą imprezą tej rangi. 
Podobnie jak w Serbii, teraz rów-
nież jej partnerką była Agniesz-
ka Skowronek. O skandynaw-
skiej przygodzie Joanna Brehmer 
opowiada naszym Czytelnikom  
w specjalnie napisanym „pamięt-
niku z ME”

4 GrUDnIA

Do Sztokholmu dotarłyśmy 
w czwartek, 1 grudnia, gdzie 
przed boiskowymi obowiązka-
mi czekały nas jeszcze semina-
rium, testy pisemne i sprawno-
ściowe oraz przydział do grupy 
rozgrywkowej. Testy „przeszły-
śmy” bez problemu. Trafiłyśmy 
do grupy „D” w Helsingborgu, 
gdzie o awans do drugiej fazy 
mistrzostw rywalizowały: Nor-
wegia, Rosja, Rumunia i Chor-
wacja, a nam przypadło sędzio-
wanie meczu pomiędzy Norwe-
gią i Rumunią. Cieszyłam się, że 
trafiłyśmy do „ciekawej” grupy, 
gwarantującej mecze na wyso-
kim poziomie, do których trzeba 
było przystępować z maksymal-
ną koncentracją.

5 GrUDnIA

W pierwszym meczu prowa-
dzonym przez nas, zwycięsko 
z tej konfrontacji wyszła ekipa 
Norwegii, wygrywając 23:21. 
Był to dla nas długi i trudny 
dzień. Długi, bo przyszło nam 
sędziować drugi mecz, a naj-
gorsze jest czekanie. Trudny, 
bo sędziowanie spotkania fa-
woryta z drużyną, która każde-
mu stawia trudne warunki gry, 
do łatwych nie należy. Taktykę 
prowadzenia tego meczu mia-
łyśmy ustaloną i nie pozostawa-
ło nic innego, jak wyjść na par-
kiet i nie przeszkadzać ekipom 
Norwegii i Rumunii grać. Jak na 
„przetarcie”, to był dla nas do-
bry mecz. Wysoki poziom, dużo 
walki, okresami szybko prze-
noszące się akcje spod jedne-
go pola bramkowego pod dru-
gie. Trzeba było trochę pobie-

gać. Czy były trudne momen-
ty? Nie, trzeba było być skon-
centrowanym przez całą godzi-
nę i podjąć każdą decyzję. Czy 
wszystkie były dobre? To za-
wsze zależy od tzw. „punktu wi-
dzenia”. Każda decyzja dla jed-
nej strony jest dobra, dla drugiej 
- niekoniecznie. Dla nas ważne 
jest to, że żadna z tych podję-
tych przez nas, nie miała wpły-
wu na losy meczu. W sumie wy-
daje nam się, że nie było źle, ale 
mogło być lepiej. Tę samooce-
nę potwierdziło mnóstwo SMS-
-ów po meczu, przesłanych nie 
tylko od kolegów i koleżanek  
z kraju, ale również z Europy. To 
sympatyczne i mobilizujące.

7 GrUDnIA

Po dotarciu do Malmö do-
wiedziałyśmy się, że będziemy 
miały „roboczą” środę, jako że 
zostałyśmy wyznaczone do sę-
dziowania meczu Dania - Wę-
gry. Po raz drugi będziemy 
prowadzić spotkanie fawory-
ta z drużyną, która po porażce 
z Czechami stoi pod „ścianą”  
i będzie chciała mu pokrzyżo-
wać plany. To dobrze, bo takie 
mecze lubimy. 

Nastawiłyśmy się na trud-
ny mecz i miałyśmy rację. Od 
pierwszych akcji na parkiecie 
rozgorzała twarda walka, w któ-
rej nikt nikogo nie oszczędzał  
i tak było do końca. Dlatego 
też przyjmując zasadę, że twar-
da gra - tak, brutalność i szar-
panie za koszulki - nie, ustali-
łyśmy twardą hierarchię pro-
gresji kar, a limit żółtych kartek 
oba zespoły wykorzystały bar-
dzo szybko. To chyba przynio-
sło skutek. Przez większą część 
spotkania wynik był „na styku”, 
więc nie można było sobie po-
zwolić na moment dekoncentra-
cji. Jedna z naszych decyzji była 
rzadko spotykana w meczach, 
czyli nie uznanie bramki po rzu-
cie karnym za przekroczenie li-
nii „siódmego metra”. Powtórki 
telewizyjne pokazały, że miały-

śmy rację. Po meczu trener Kim 
Rassmusen ukarany wcześniej 
żółtą kartką (na wniosek dele-
gata), podziękował nam za do-
brze prowadzone zawody, nad-
mieniając, że pretensje za po-
rażkę może mieć do swoich 
podopiecznych, które nie wy-
korzystały czterech rzutów kar-
nych. 

10 GrUDnIA

Każdej z dwunastu par sę-
dziujących na ME w fazie gru-
powej przypadał jeden dzień, 
w którym są tzw. parą „rezerwo-
wą”. Zakres prac takiej pary, to 
analiza pracy kolegów na par-
kiecie i przygotowywanie ma-
teriałów szkoleniowych. Jak wy-
gląda taka analiza? Mecz oglą-
da się na monitorach i przy 
„ciekawych” ze szkoleniowe-
go punktu widzenia akcjach do-
staje się sygnał, żeby taką akcję 
obejrzeć jeszcze raz na powtór-
ce i zdobić z niej „klipa”. Takich 
klipów w meczu robi się około 
dziesięciu - dwunastu. Nam ta 
rola pracy przy stoliku z moni-
torami przypadła w piątkowych 
meczach Dania - Czechy oraz 
Węgry - Czarnogóra. 

11 GrUDnIA 2016

Tak jak przypuszczałyśmy, 
„dostałyśmy” do sędziowania 
mecz Czechy - Rosja. Mecz dla 
obu zespołów niezmiernie waż-
ny. Czeszki, jako dotychczaso-
wa „niespodzianka” turnieju, 
grały o przybliżenie się do stre-
fy półfinałowej, Rosjanki bez 
punktu, stały pod ścianą. Przy-
jęłyśmy strategię pozwalania 
na grę i trzeba powiedzieć, że 
oba zespoły nam w tym pomo-
gły. Na początku szybko sięgnę-
łyśmy po „karomierz” w posta-
ci żółtych kartek i to pomogło. 
Oba zespoły walczyły, ale bez 
nadmiernej ostrości i brutalno-
ści. One po prostu grały, mając 
szacunek dla rywalek. W efek-
cie nie wykorzystałyśmy na-

wet wszystkich kartek (Czesz-
ki „zarobiły” tylko dwie), a w su-
mie mecz zakończył się tylko  
z jednym dwuminutowym wyklu-
czeniem. Może i w ostatniej fa-
zie meczu można było się dopa-
trzyć jakiegoś wykluczenia, ale 
skoro wcześniej pozwalałyśmy 
grać, to w ostatnich minutach 
nie chciałyśmy zmieniać przy-
jętej strategii. Skupiłyśmy się na 
tym, by obu drużynom pozwo-
lić grać. Jakby na to nie patrzeć, 
mecz z jednym wykluczeniem 
był rekordem tych mistrzostw.

Tak, to prawda, że trenerzy 
drużyn Czech i Rosji mają spo-
ro do powiedzenia podczas me-
czów prowadzonych przez pol-
skich arbitrów. W tym spotka-
niu dwukrotnie swoje zdanie 
miał trener ekipy czeskiej (po 
obejrzeniu powtórek, w jednym 
przypadku przyznajemy mu ra-
cję), ale po meczu powiedział, 
że za porażkę mogą mieć żal do 
siebie. 

13 GrUDnIA

W poniedziałek „nasza” gru-
pa nie grała, więc i my miały-
śmy wolne. No, może nie cał-
kiem, bo trzeba było podtrzy-
mać sprawność, nie obyło się 
też bez sędziowskiego spotka-
nia i omawiania rozegranych 
dzień wcześniej meczów. W po-
wietrzu wyczuwało się, że jest 
już „z górki”. Było coraz mniej 
spotkań do rozegrania, a tym 
samym do sędziowania. Na tam-
ten dzień byłyśmy zadowolone 
z tego, że sędziowałyśmy do-
brze i równo. Wieczorem do-
wiedziałyśmy się, że we wtorek 
mamy obowiązki. Po raz drugi 
przypadła nam rola pary rezer-
wowej w meczu Czechy - Ru-
munia. Zatem ponownie monito-
ry i szkoleniowe klipy. „Nakrę-
ciłyśmy” ich 17 i spokojnie mo-
głyśmy oglądać z trybun kolej-
ne mecze oraz czekać na infor-
mację, jaki mecz przyjdzie nam 
sędziować we wtorek. Dostały-
śmy mecz Czechy - Norwegia.

15 GrUDnIA 2016

Pierwsza myśl nasuwająca 
się po tym, jak dowiedziałyśmy 
się, który mecz przyjdzie na sę-
dziować, to „łatwy mecz”. Ale 
tak jak najłatwiej się jest prze-
wrócić na równej drodze, tak 
w sędziowaniu łatwo można się 
„wysypać” na prowadzeniu tzw. 
„łatwego meczu”. Stąd też nie 
mogłyśmy sobie pozwolić na ja-
kąkolwiek dekoncentrację. Do 
prowadzenia meczu przystąpi-
łyśmy maksymalnie skoncentro-
wane, a jak się potem okazało, 
nie był to mecz „wymagający” 
i nie było możliwości do poka-
zania wszystkich swoich umie-
jętności. W pierwszej połowie 
były to w pewnym sensie „za-
wody na dochodzenie”, w któ-
rych jedna drużyna nieznacz-
nie „odskakiwała”, potem dru-
ga odrabiała straty. W ostatniej 
fazie meczu Norwegia uzyskała 
dużą przewagę i spotkanie sta-
ło się nudne. 

16 GrUDnIA

Późnym popołudniem zamel-
dowałyśmy się w Goeteborgu  
i podobnie jak jedenaście po-
zostałych par, czekałyśmy na 
obsadę pozostających do roze-
grania meczów. Na „giełdzie” 
chodziły różne typy i my miały-

śmy też swoje. Nie liczyłyśmy 
na wiele, ale dreszczyk emo-
cji związany z oczekiwaniem 
gdzieś w nas siedział. Wresz-
cie pojawiła się lista „nomino-
wanych”. Zaskoczenia nie było. 
Liczyłyśmy na to, że w którymś 
ze spotkań będziemy parą re-
zerwową. Byłyśmy i to w fina-
le. Pewnie, że wolałybyśmy sę-
dziować na parkiecie jedno  
z pięciu pozostających spotkań, 
a jeśli już przypadła nam rola 
„rezerwy”, to fajnie, że w fina-
le. Był to nasz trzeci mecz w tej 
roli, a siódmy w ogóle i to po-
wód do zadowolenia.

18 GrUDnIA
fInAł Z POLSKIM 
AKCenteM

Norwegia nie zwalniała tem-
pa i po meczu godnym finału 
Mistrzostw Europy wywalczy-
ła złoty medal i siódmy tytuł mi-
strzowski. W ten stojący na bar-
dzo wysokim poziomie finał 
wpisałyśmy się również my, jako 
że byłyśmy parą rezerwową.

Moim zdaniem razem  
z Agnieszką, wykonałyśmy na 
tych mistrzostwach kawał do-
brej roboty.

Relacje Joanny Brehemr  
z parkietów Mistrzostw Europy  

w piłce ręcznej kobiet spisał:
Tadeusz Piątkowski

SIAtKÓWKA
W rozgrywkach ligowych siat-

kówki drużyny powiatu mikołow-
skiego uzyskały rezultaty:

II lIGA
Polonia Łaziska przegrała  

z Częstochowianką Częstochowa 
0:3, Sokołem Radzionków 0:3, 
Łaskovią Łask 0:3.

III lIGA
KOBIEtY

Burza Borowa Wieś pokonała 
Victorię Cieszyn 3:0, Stal Śrubar-
nię Żywiec 3:0, MKS Imielin 3:2.

MężCZYźNI
UKS Trójka Mikołów wygrał  

z KSG Bestwina 3:0, Metalikiem 
Radziechowy 3:0, Gwiazdą Tar-
nowskie Góry 3:0.

tENIS StOŁOWY
W rozgrywkach II ligi ko-

biet AKS Mikołów zremisował  
z JKTS-em II Jastrzębie 5:5, poko-
nał LUKS Stal Osowiec 8:2, ATS 
Gliwice 6:4, przegrał z Ruchem 
Pniów 3:7

W tej samej klasie rozgrywek 
mężczyzn:

Sokół Orzesze wygrał z LZS-
-em Kujakowice 7:3, Naprzodem 
Borucin 6:4, AZS-em Nysa 9:1.

AKS Mikołów pokonał AZS 
Nysa 7:3, zremisował z Naprzo-
dem Borucin 5:5, pokonał LZS 
Kujakowice 7:3.

fERIE DlA AKtYWNYCh
Mikołowski Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji tradycyjnie 
przygotował bogatą ofertę dla 
dzieci i młodzieży podczas ferii 
zimowych pod hasłem „Ferie dla 
aktywnych”. Będzie ona trwać od 
poniedziałku 16 stycznia, do piąt-
ku 27 stycznia na obiektach admi-
nistrowanych przez MOSiR Miko-
łów. Szczegóły na stronie interne-
towej www.mosir.mikolow.eu

POWIAtOWY W hAlI PO 
RAZ PIĄtY

W sobotę, 14 stycznia w hali 
sportowej MOSiR przy ulicy Ogro-
dowej 50 w Łaziskach Górnych 
rozegrany zostanie V Halowy 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Pre-
zesa Polonii Łaziska. W turnieju 
wystartuje osiem drużyn: Polonia 
Łaziska, Gwarek Ornontowice, 
Orzeł Mokre, AKS Mikołów, For-
tuna Wyry, Sokół Orzesze, LKS 
Woszczyce i Kamionka Mikołów. 
Początek turnieju o godzinie 
9.00. Zapraszamy! Tapi

Sprintem przez sportowe areny

Europejski championat 
oczami joanny Brehmer



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

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

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

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

NATURALNE ODMŁADZANIE
TWARZY I SZYI
METODĄ LARI YUGAI

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

,,

TERAPEUTKA MANUALNA MONIKA SŁOTWIŃSKA 
BĘDZIE PRZYJMOWAĆ 

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

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

www.monikaslotwinska.pl

Opinie ze strony internetowej:

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

Teresa 66 lat, Piekary Śląskie 

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

Agnieszka 42 lata, Gliwice

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

Krystyna 67 lat, Ruda Ślaska

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

Teresa S. 65 lat, Chorzów

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

Teresa 56 lat, Siemianowice Śląskie

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

Bożena 65 lat, Kraków

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

Aneta 65 lat, Mikołów

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

TerapeuTka manualna 
Monika SłotwińSka

Gabinet naturalnej medycyny estetycznej
Chorzów, ul. kadecka 2

Zapisy telefoniczne: 514 492 390
www.monikaslotwinska.pl


