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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

Serwis samochodowy 
AuTO KONDROT 
zatrudni mechaników, 
lakierników i blacharzy 

tel. 603 111 405
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Zapraszamy i oferujemy:

Mikołów, ul. Krakowska 7, tel. 32 307 29 41
www.ekstraoptyk.pl

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

v bezpłatne badanie wzroku 
v bezpłatny serwis okularów
v modne oprawy 

w gwarantowanej cenie 45 zł

v lekkie szkła okularowe 
plastikowe 40 zł komplet

v szeroki asortyment modnych 
oraz eleganckich opraw okularowych

EMERYTOWANA 
PIELęGNIARKA 

PODEjMIE SIę OPIEKI 
NAD CHORYM 

TEL. 601 875 886

Prokuratorskie 
zarzuty 
dla urzędników

Spór między mieszkańcami a miastem 
o podział działki przy ul. Wierzbowej 
rozstrzygnie sąd. str. 12-13

Walentynki 
w magistracie

str. 4

Przy makówkach 
o polityce str. 15



Dzięki uprzejmo-
ści Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa 
Wodociągów, mieli-

śmy okazję zobaczyć ośrodek 
w Ziemięcicach. GPW przy-
gotowało tam pierwszą w Pol-
sce ścieżkę edukacyjną w alfa-
becie Braille’a o tym, skąd się 
bierze woda w kranie. Placów-
ka w Ziemięcicach jest miej-
scem niezwykłym. W obecno-
ści dzieci niewidomych, niedo-
widzących, obarczonych jesz-
cze innymi niepełnosprawno-
ści, wszystkie nasze codzien-
ne problemy wydają się bła-
he i bez znaczenia. W ośrodku 
nie panuje jednak smutek, lecz 
optymizm. Placówka, obej-
mująca swym zasięgiem dzie-
ci z całego województwa ślą-
skiego, została zbudowana na 
wzór podobnych ośrodków  
w Niemczech. Powierzchnia 

pawilonów wynosi 2,4 tys. me-
trów kwadratowych. Przygoto-
wano 18 sal do zajęć dydak-
tycznych dla stu podopiecz-
nych z różnymi zaburzenia-
mi. Na miejscu znajduje się też 
internat dla pięćdziesięcior-
ga dzieci. Koszt budowy wy-
niósł 15 mln złotych, a przed-

sięwzięcie zostało sfinansowa-
ne ze środków europejskich,  
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego oraz Re-
gionalnej Fundacji Pomocy 
Niewidomym. Ośrodek jest do-
skonale wyposażony, a dzieć-
mi zajmują się opiekunowie  

o najwyższych kwalifikacjach 
zawodowych. Mamy dobrą in-
formację dla rodziców z powia-
tu mikołowskiego. Placówka 
działa od września i wciąż są 
w niej wolne miejsca. O zasa-
dach przyjęcia można dowie-
dzieć się ze strony interneto-
wej: www.sosw.rfpn.org.  (fil)

MIĘDZY
NAMI

FILARAMI

Zamieszanie wokół bur-
mistrza Piechuli jest naj-
lepszym podsumowa-

niem współczesnego świata. 
Oczywiście, nie mam na my-
śli obyczajowego tła, bo zdra-
dy, romanse i rozwody, towa-
rzyszą nam od zawsze. Chodzi  
o skalę i tempo medialnej re-
akcji. Burmistrz, chcąc nie 
chcąc, uczynił Mikołów sław-
nym. Kiedy piszę te słowa,  
w Radio Zet leci audycja,  
w której prowadzący robią so-
bie jaja i mówią, że w nagro-
dę za taką niespotykaną u po-
lityka szczerość, Mikołów  
w nagrodę trzeba przyłą-
czyć do Warszawy. Albo inny 
przykład. Moja córka studiuje  
w Krakowie i dzwoni, że pod-
szedł do niej elegancki ka-
waler z pytaniem: co się tam  
u was w Mikołowie dzieje? Są 
na jednym roku już od dwóch 
lat, ale wcześniej nie zaszczy-
cił mojej pociechy nawet spoj-
rzeniem. Mam też swoje do-
świadczenie w związku z mi-
kołowską aferą. Jako jeden  
z wielu dziennikarzy uczestni-
czyłem w Katowicach w kon-
ferencji prasowej. Dosyć nie-
oczekiwanie stałem się gwiaz-
dą spotkania. Jeden za drugim 
podchodzili do mnie dzienni-
karze z żądaniem: opowiadaj! 
Z jednej strony jest to śmiesz-
ne, ale też optymistyczne. Żyje-
my w nerwowych i niespokoj-
nych czasach. Na czołówkach 
mediów królują strach, prze-
moc, waśnie, spory. Czasami 
aż strach rano włączyć tele-
wizor, aby nie usłyszeć, że ja-
kiś wróg stoi u naszych bram 
albo komuś niechcący odpali-
ła bomba atomowa. I w takim 
oto złym świecie, wyobraźnię 
widzów, czytelników i słucha-
czy podbił nowy romantyk na-
szych czasów, czyli burmistrz 
Mikołowa. 

Jerzy

W sprawach reformy 
oświaty mogę tyl-
ko teoretyzować, 

bo rozterki młodego rodzi-
ca, który zastanawia się, co 
zrobić z dzieckiem po pod-
stawówce, mam już za sobą. 
Lekki dystans pozwala mi 
jednak inaczej spojrzeć na 
zmiany w edukacji, jakie 
szykuje rząd. Jeżeli wierzyć 
słowom minister edukacji,  
w tym zamieszaniu nie cho-
dzi o likwidację gimnazjów, 
ale o podniesienie jakości 
polskiego szkolnictwa. Z ta-
kim postulatem akurat się 
zgodzę. Trzeba sobie otwar-
cie powiedzieć, że na studia 
trafiają coraz słabiej przy-
gotowane roczniki. Znajomy 
dziennikarz dorabia sobie 
zajęciami na prywatnej wyż-
szej uczelni. Wykłada komu-
nikację społeczną. W kilku-
nastoosobowej grupie stu-
dentów zapytał, ilu zamierza 
zostać zawodowymi dzien-
nikarzami. Dwoje podniosłe 
ręce. - Po co Państwo studiu-
jecie - zapytał. W sali zapa-
nowała cisza. Pamiętam swo-
je czasy studenckie. Każdy 
chciał być dobry w tym, co 
robi, bo to była przepustka 
do sukcesu i ciekawego ży-
cia. Bycie nieobytym i nie-
oczytanym było towarzyskim 
„obciachem”. Uważam, że 
uczelnie wyższe powinny za-
chować wysokie wymagania 
i poziom nauczania, do któ-
rego muszą dostosować się 
studenci. Tymczasem uczel-
nie równają w dół i zapra-
szają w swoje progi coraz 
większe rzesze studentów, 
którzy chcą sobie jedynie 
przedłużyć młodość, a ro-
dzicom sprawić satysfakcję. 
Nie naprawimy uniwersyte-
tów, jeżeli nie postawimy na 
nogi jednostek oświatowych 
niższych szczebli - szkół 
średnich i podstawowych.

Beata
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RADIO TAXI
MIKOŁÓW

www.taxi-mikolow.pl

32/19-19-6
32/29-29-999
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O planowanej kopalni w Orzeszu pi-
saliśmy wielokrotnie. Zazwyczaj  
w kontekście protestów mieszkań-

ców, którzy nie chcą takiej inwestycji, ponie-
waż boją się degradacji środowiska i szkód 
górniczych. Przypomnijmy, że kopalnię pla-
nuje zbudować niemiecki koncern HMS 
Bergbau. Na potrzeby tej inwestycji powo-
łano spółkę Silesian Coal S.A., z prezesem 
Jerzym Markowskim, byłym wiceministrem 
gospodarki, uznawanym za jednego z naj-

lepszych w kraju fachowców od górnictwa. 
Niemcy nie chcą drążyć nowych szybów. 
Zamierzają dotrzeć do złóż pod Orzeszem  
i Żorami chodnikami kopalni „Krupiński”, 
która od listopada jest w stanie likwidacji. 
Inwestycja budzi wiele negatywnych emo-
cji. Okazuje się jednak, że nie wszyscy orze-
szanie są wrogami kopalni.

- Od pewnego czasu rozmawiamy  
z mieszkańcami Orzesza o naszej inwesty-
cji. Jako element tego dialogu postanowi-

liśmy zapytać wszystkich zamieszkujących 
miasto o ich zainteresowanie pracą w pro-
jekcie. W odpowiedzi otrzymaliśmy po-
nad dwieście deklaracji chęci współpra-
cy, a przypomnijmy, że jesteśmy dopiero 
na etapie ubiegania się o koncesję na wy-
dobycie. Cieszy również fakt, że kilkadzie-
siąt lokalnych i regionalnych firm już teraz 
zadeklarowało chęć kooperacji. To poka-
zuje, że w grupie wszystkich mieszkańców 
Orzesza, w tym przedsiębiorców, nasza in-
westycja cieszy się dużym zainteresowa-
niem i faktycznym poparciem - mówi Jerzy 
Markowski.

Można podziwiać prezesa Markowskiego 
za optymizm, ponieważ negatywnie postrze-
ga kopalnię nie tylko część mieszkańców, 
ale także politycy. Jest więcej niż pewne, że 
obecne władze nie zgodzą się na udostęp-
nienie niemieckiej firmie podziemnej infra-
struktury kopalni „Krupiński”.  (fil)

Ponad 200 osób i kilkadziesiąt firm zgłosiło 
się do współpracy ze spółką, która  
w Orzeszu planuje zbudować kopalnię.

Jeden  
z najlepszych  

w kraju, Ośrodek 
Szkolno-

Wychowawczy 
dla dzieci 

niewidomych  
i niedowidzących 
w Ziemięcicach 

czeka na 
pacjentów. 

Oferta dotyczy 
całego Śląska, 
w tym powiatu 
mikołowskiego.
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Zobaczyć szansę
Sprawdź nas: www.orew-wyry.pl, facebook.com/orew.wyry, tel: 32 218 70 01

Bezpłatna rehabilitacja dzieci: 
zespoły genetyczne, MPDz, 

zaburzenia integracji sensorycznej, 
całościowe zaburzenia rozwoju 

(autyzm, Z. Aspergera)

Kształcenie dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

- przedszkole i szkoła 

OREW Wyry

14 marca - Dni Otwarte!
10.00-12.00, 15.00-16.30

Odwiedź nas i zostań na dłużej

Jedni protestują, 
inni chcą
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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:
• Urząd Gminy, ul. Zwycięstwa 26a
• 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
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Przed zakupem ubezpieczenia war-
to porównać ceny polis dostępnych 
na rynku. Może się okazać, że mimo 

sporych podwyżek na rynku, wykwalifiko-
wany doradca będzie w stanie wyszukać 
najkorzystniejszą ofertę, tak by otrzymać 
odpowiedni zakres ubezpieczenia za sto-
sunkowo przystępną składkę. Okazuje się, 
iż różnice w cenach mogą wynosić nawet kil-
kaset złotych! Pytanie, co zrobić, żeby 
nie przepłacać lub nie kupić po-
lisy, która posiada bardzo 
ograniczony zakres?

Odpowiedź jest prosta 
- porównać oferty moż-
liwie jak największej ilo-
ści ubezpieczycieli. O ile 
w teorii brzmi to banalnie  
i wie to prawie każdy, o tyle już 
nie wszyscy mają na to wystarcza-
jąca ilość czasu oraz chęci. Bardzo często 
mamy do czynienia z sytuacją, w której sami 
zainteresowani zakupem polisy ograniczają 
się do porównania zaledwie kilku ofert - pod-
czas gdy na rynku jest ich kilkakrotnie więcej! 
Pomogą multiagencje ubezpieczeniowe, dzię-
ki którym szybko i w prosty sposób możemy 
porównać oraz zakupić najkorzystniejszą dla 
nas polisę. Jedną z takich multiagencji jest 
CUK Ubezpieczenia, która wykonuje indywi-
dualną kalkulację cen polis porównując ofer-
ty 30 najlepszych na polskim rynku ubezpie-
czycieli. Kalkulację można zrobić szybko i bez-
płatnie w nowo otwartej placówce.

Korzystając z profesjonalnego kalkulato-
ra doradca CUK, może dla każdego zainte-

resowanego przygotować 
porównanie cen ubezpie-

czeń OC, AC, ubezpieczeń ma-
jątkowych oraz oferty całych pakietów 

ubezpieczeniowych. Wystarczy podać pod-
stawowe informacje dot. kierowcy i pojaz-
du (pomocne będą prawo jazdy i dowód re-
jestracyjny samochodu), żeby otrzymać 
precyzyjną kalkulację cen OC i AC ponad  
30 ubezpieczycieli.

Jeśli zatem szukasz tańszego OC i pew-
nego AC, wizyta w największej polskiej mul-
tiagencji z pewnością okaże się najlepszym 
rozwiązaniem. W CUK Ubezpieczenia polisę 
kupisz od ręki. Co więcej, możesz ją podzie-
lić nawet na 11 rat, a pierwszą z nich zapła-
cić dopiero po 3 tygodniach od zakupu. Do-
datkowo istnieje możliwość zapłaty składki 
kartą płatniczą.

Każdy klient CUK do swojej rocznej polisy 
otrzymuje Pakiet Pomocy Prawnej GRATIS! 
Zyskuje dzięki temu osobistego prawnika 
całkowicie za darmo. Wystarczy, że zadzwoni 
w dowolnej sprawie, a adwokat od ręki, przez 
telefon, udzieli porady i wskaże możliwe roz-
wiązania. W ramach Pakietu Pomocy Praw-
nej przysługują nielimitowane porady aż  
w 5 sprawach!

Zapraszamy do odwiedzenia placów-
ki CuK ubezpieczenia w Mikołowie przy ul. 
Katowickiej 1, a doradca porówna oferty 30 
towarzystw i znajdzie najlepszą polisę do-
pasowaną to Państwa potrzeb. 

Nowo otwarta placówka jest do Państwa 
dyspozycji od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9:00-17:00 oraz w sobotę od 10:00 
do 13:00. Można również skontaktować się 
telefonicznie 32 738 04 44, www.cuk.pl.

Nareszcie w Naszym Mieście mamy
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Samorządowa rewolucja, którą szykuje prezes Jarosław 
Kaczyński nie ogranicza się jedynie do skrócenia ka-
dencji prezydentom, burmistrzom i wójtom. Dotarła do 

nas informacja, że PiS szykuje także niespodzianki dla powia-
tów ziemskich, czyli także mikołowskiego. Podobno plan jest 
taki, aby wybór starostów powierzyć wojewodom. Argumenta-
cja takiego posunięcia jest nawet logiczna. Skoro powiaty są 
jednostką państwową, a nie samorządową, na ich czele powi-
nien stać człowiek akceptowany przez rząd. A póki co, staro-
stowie wykuwani są w powiatowych kuluarach, na skutek in-
tryg, spisków, nieoczekiwanych odwołań i egzotycznych ko-
alicji. I niech tak zostanie! Stanowczo protestujemy przeciwko 
odebraniu naszej lokalnej społeczności starosty. Zmieniajcie 

Nie zabierajcie nam starosty!

Takiej plotki jeszcze u nas nie było. Jeżeli za jakiś czas 
ogłosimy pięcioletnie podsumowanie tej rubryki, dzisiej-
szy artykuł - póki co - jest zdecydowanym fa-
worytem. Co najlepsze, plotkę oficjal-

nie wypuścił w świat sam jej bohater. Na ty-
dzień przed Walentyn-
kami, burmistrz Sta-
nisław Piechu-
la opublikował 
- jak na siebie 
przystało - na 
f a c e b o o k u , 
zdjęcie wzbu-
rzonego mo-
rza, a pod nim 
„wyjaśnienie pew-
nej sytuacji”. I teraz 
bomba! Burmistrz przyznał się 
do romansu ze swoją asystentką. Tu nie cho-
dzi nawet o zwykły biurowy romans. W jednym z ko-
mentarzy burmistrz napisał nawet, że jest do tego stopnia 
zakochany, że wyzwalają się w nim endorfiny.

Dwa miesiące temu z plotką na temat romansu w magistracie 
zgłosił się do nas jeden z samorządowców, którego trudno na-
zwać fanem Stanisława Piechuli. Uznaliśmy, że chce nas zwy-

czajnie podpuścić. Kiedy na początku lutego opowiedział tę 
samą historię znajomy mechanik samochodowy, który na poli-
tyce zna się tak, jak my na mongolskim balecie, wiedzieliśmy, 

że afera wybuchnie lada dzień. I wybuchła. In-
formacja o romansie, ruszyła przez inter-

netową sieć z prędko-
ścią światła. Pisały 

o tym regionalne 
media ale też, 

m.in. Fakt, Su-
perekspres, 
Wprost, Onet. 

Na czołówce 
in formacyjne j 

Wirtualnej Polski 
przez pół dnia widnia-

ły tylko trzy nazwiska: Ange-
la Merkel, Mateusz Morawiecki i Stani-

sław Piechula. Od czasów Rafała Wojaczka, ża-
den mikołowianin nie miał takiej reklamy. W ciągu 

jednego dnia, burmistrz Mikołowa stał się politycznym 
celebrytą na krajową skalę. Gdyby odbywały się teraz jakieś ogól-
nopolskie wybory Stanisław Piechula miałby spore szanse, bo  
w polityce, podobnie jak w show biznesie, nieważne jest, jak mó-
wią, lecz byle mówili i nie przekręcali nazwiska. Wśród lawiny 

głównie krytycznych komentarzy, pojawiły się też głosy chwalą-
ce burmistrza za odwagę. W sumie nie miał innego wyjścia. Wie-
dział, że jego „love story” jest już w rękach mediów i nie wstrzy-
ma publikacji. Uprzedził więc atak, choć trudno uznać, że uspoko-
ił sytuację wokół siebie. O obyczajowym wątku tej historii napisa-
no już chyba wszystko. Mężczyzna w średnim wieku na stanowi-
sku, zakochana w nim atrakcyjna i młoda asystentka, w tle dwie 
rozbite rodziny - „M jak Miłość” ze swoimi naciąganymi wątkami 
może się schować. 

Choć jesteśmy plotkarską gazetą, zaglądanie ludziom pod koł-
drę nie jest w naszym stylu. Dorośli ludzie sami podejmują decy-
zje i biorą na klatę odpowiedzialność. W takich sytuacjach intere-
suje nas bardziej drugie, a może nawet trzecie dno, zwłaszcza je-
żeli w tle jest władza w mieście. Dziennikarze, którzy opisują takie 
historie lubią podkreślać, że „dotarli” do sensacyjnych informa-
cji. Jest to prawda niekompletna, bo zazwyczaj bywa na odwrót. 
Na tym polega komfort tego zawodu, że wszelkie kompromitujące  
i bulwersujące wiadomości same „docierają” do dziennikarzy.  

A raczej nie same, lecz za pośrednictwem życzliwych infor-
matorów, którzy zbierają haki, zdjęcia, dowody itp. Z tego, co 
wiemy, za Stanisławem Piechulą też mógł się ciągnąć „ogon”. 
Oczywiście, burmistrz ułatwił zadanie, bo - jak każdy zako-
chany - świata nie widział poza swoją wybranką, ale świat wi-
dział jego.

Nie wnikamy w życiowe sytuacje bohaterów tej historii. In-
teresują nas konsekwencje dla życia publicznego Mikołowa. 
Sytuacja nie jest zręczna dla samego magistratu. W instytu-
cjach publicznych, na bezpośrednio podległych stanowi-
skach szefowie nie mogą zatrudniać swoich bliskich. Czy nie-
formalna, choć oficjalna partnerka kwalifikuje się do tej kate-
gorii? Ciekawe też, jak potoczy się dalsza kariera polityczna 
Stanisława Piechuli. Na przykładzie Ryszarda Petru widać, że 
ekscesy w życiu prywatnym mogą psuć wizerunek, choć lide-
rowi Nowoczesnej już chyba nic nie jest w stanie zaszkodzić 
ani pomóc. Na drugim biegunie mamy Roberta Biedronia, 
prezydenta Słupska. Uchodził za skandalistę z powodu zade-
klarowanego homoseksualizmu, ale podobno dobrze rządzi 
miastem. Jedno jest pewne. Aby wygrać kolejne wybory, Sta-
nisław Piechula musi teraz udowodniać, że życiowe zawieru-
chy nie przeszkadzają mu w pracy. Każda wpadka zostanie 
zapisana na konto burzliwego życia osobistego.

M jak Mikołów
SP+AC=WM
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Miejski Dom Kultury 
w Mikołowie

15 lutego, godz. 17.00
Zarząd Regionu PO RP

Zapraszamy na spotkanie 
z parlamentarzystami 

Platformy Obywatelskiej!

Marią Małgorzatą 

Janyską
Józefem 

Lassotą
Adamem 

Korolem 
byłym ministrem sportu

Lukastrans  Orzesze

krajowy i międzynarodowy
transPOrt

PrzePrOWaDzkI

teL. 509 146 772

do 1,5t
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Od dawna nie było w samorzą-
dach takiego poruszenia, jak po 
ogłoszeniu przez PiS pomysłu  

o ograniczeniu władzy prezydentów, burmi-
strzów i wójtów do dwóch kadencji. Prezes Ka-
czyński chce swój plan zrealizować przy naj-
bliższej możliwej okazji, czyli przy wyborach 
samorządowych w przyszłym roku. Opozycja 
podniosła larum, że to jest pomysł niekonstytu-
cyjny. Jest czy nie jest, na świat polityki trzeba 
patrzeć realnie, a nie podręcznikowo. Skoro PiS 
jest zdeterminowany, to zrealizuje ten plan, bo 
ma w ręku wszystkie narzędzia władzy. Ozna-
cza to, że w powiecie mikołowskim, na pięciu 
szefów jednostek samorządowych, troje poże-
gna się ze stanowiskami: wójtowie: Barbara Pra-
soł z Wyr i Kazimierz Adam-
czyk z Ornontowic oraz Alek-
sander Wyra, burmistrz Ła-
zisk Górnych. Z tego co wie-
my, cała trójka zamierzała 
startować w najbliższych wy-
borach i miałaby spore szan-

se na powtórzenie sukcesu. Nawet opozycja 
w tych miejscowościach działa dosyć niemra-
wo, bo w sumie, po co mają się szarpać, sko-
ro Prasoł, Adamczyk i Wyra mają wysokie, spo-
łeczne poparcie. Ale teraz wszystko się zmie-
ni. Dotychczasowi liderzy mają ponad półto-
ra roku, aby wytypować i wykreować następcę. 
Opozycja zaciera ręce, bo taki pre-
zent od władz państwa, zdarza 
się tylko raz. Będzie  
ciekawie. 

Nie zabierajcie nam starosty!
sobie zasady w całej Polsce, ale w powiecie miko-
łowskim zostawcie sprawy po staremu. Mikołow-
skie starostwo, z Henrykiem Jaroszkiem na czele, 
jest dla nas niewyczerpanym źródłem inspiracji. 
Jeżeli nie ma o czym pisać, wystarczy zajrzeć za 
kulisy starostwa i zawsze znajdzie się coś cieka-
wego, co nam zapełni łamy, a ludziom dostarczy 
rozrywki. Poza tym, trzeba też z empatią i troską 
pomyśleć o naszych lokalnych elitach politycz-
nych. Od dawien dawna, w samorządowych ukła-
dankach, obsada starostwa stanowiła ważne uzu-
pełnienie gminnych roszad. Nie chcemy starosty 
przywiezionego w teczce z Katowic!

AdAM MYSZOR, samorządowiec, radny 
powiatu mikołowskiego w latach 2010-2014

Co te zmiany mogą oznaczać dla wójtów  
i burmistrzów powiatu mikołowskiego? Dla 
burmistrzów Mikołowa i Orzesza teoretycznie 

nic, bo panowie Piechula i Blaski rządzą dopiero od 2014r. Teore-
tycznie, bo jak wiemy, koniec końców decydują wyborcy, a ich ła-
ska „na pstrym koniu jeździ”. W reszcie gmin rządzą wieloletni, 
popularni wśród mieszkańców włodarze, a kontynuacja ich dzie-
ła zależy od wielu czynników. Jedni, jak wójt Ornontowic Kazimierz 
Adamczyk, od dawna pod swoimi skrzydłami promują młodszych, 
godnych następców, jak np. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz 
Zientek. W Łaziskach popularny Aleksander Wyra potencjalnego 
następcę przejął z tzw. „dobrodziejstwem inwentarza”. Jego miej-
sce z powodzeniem mogłaby zająć Sekretarz Miasta Elżbieta Pie-
cha - osoba nie tylko wyróżniającą się merytoryczną wiedzą i kom-
petencjami, ale również powszechnie lubiana wśród mieszkańców 
Łazisk, których reprezentuje w Radzie Powiatu. Chyba najtward-
szy orzech do zgryzienia będzie miała Wójt Wyr Barbara Prasoł, 
która przy wsparciu większości mieszkańców rządzi niepodzielnie 
w gminie i przez wszystkie lata jej rządów nie wykrystalizował się 
nikt z jej obozu, kto mógłby godnie ją zastąpić. Jeśli zmiany wejdą 
w życie w 2018 roku możemy się też niestety spodziewać wysypu 
kandydatów „z kapelusza”.

ARtuR WNuK, 
prezes Stowarzyszenia „Reta”

Pomysł oceniam pozytywnie, po-
dobnie jak ewentualne wydłużenie ka-
dencji do pięciu lat. Dziesięć lat to wy-

starczający czas, aby wdrożyć w życie swój program wy-
borczy, zrealizować obietnice wyborcze i wizję, która zy-
skała poparcie mieszkańców. Później czas na nowych ludzi  
i nowe pomysły. Jeśli zbyt długo robi się to samo, człowiek 
wypala się i traci motywację do pracy. Już w XIX wieku bry-
tyjski lord Acton zauważył, że władza deprawuje. Czasem 
trzeba przewietrzyć urzędy. Świadomość, że ktoś przyjdzie 
i „rozliczy” działania władzy sprawia, że rządzący dwa razy 
pomyślą, zanim zrobią jakiś „wałek”. Wprowadziłbym też 
inne zmiany. Zacząłbym od jawności procesu podejmowa-
nia decyzji. Nie może być tak jak w ubiegłym roku w Miko-
łowie, że radni spotykają się z urzędnikami na regularnych 
spotkaniach dublujących sesje i w tajemnicy przed miesz-
kańcami ustalają sobie to i owo. Druga sprawa, to ułatwie-
nie możliwości odwołania radnego czy też wójta/burmi-
strza, który pełniąc funkcję podejmuje działania sprzeczne 
z deklarowanymi w kampanii wyborczej. Wreszcie - należy 
częściej korzystać z instytucji referendum, jak to robią cho-
ciażby Szwajcarzy. 

AdAM LEWANdOWSKI, lider PiS w powiecie mikołowskim
Pomysł jest dobry dla Polski. Władza prezydentów, burmistrzów i wójtów jest 

ogromna. W samorządach mogą praktycznie wszystko. Im dłużej rządzą, tym rośnie 
groźba powstawania miast „prywatnych”, gdzie wszystko zależy od jednego człowie-
ka. Oczywiście, nie oznacza to, że długie rządzenie jest synonimem złego rządzenia. 

Problem polega na tym, że taka sytuacja blokuje dopływ świeżej krwi do samorządów. Ludzie, którzy chcą 
działać i robić coś dla miasta, nie mogą nic, chyba że przyłączą się do ekipy „władcy”. Nie podzielam obaw, 
że wprowadzenie nowych przepisów od najbliższych wyborów samorządowych jest niekonstytucyjne.  
W tym wypadku prawo nie działa wstecz, ponieważ niczego nie odbiera się dotychczasowym prezydentom 
i burmistrzom, skoro rządzili przez co najmniej dwie kadencje. Prawo i Sprawiedliwość szło z tym hasłem 
do wyborów, a my realizujemy swoje obietnice.

MIROSŁAW dużY, lider PO w powiecie mikołowskim
Generalnie, pomysł ograniczenia do dwóch kadencji władzy prezydentów, burmi-

strzów i wójtów, nie jest najgorszy. Sam byłem kiedyś burmistrze Łazisk Górnych przez 
trzy kadencje i nie wystartowałem kolejny raz uznając, że warto dać szansę nowym 
twarzom w lokalnej polityce. Natomiast mam spore zastrzeżenia do formy, w jakiej 

zmiany chce wprowadzić prezes PiS. Wielu prawników przestrzega, że wprowadzenie tego zakazu od naj-
bliższych wyborów samorządowych, jest ewidentnym działaniem prawa wstecz. W normalnej sytuacji, taki 
pomysł nie przeszedłby weryfikacji Trybunału Konstytucyjnego. Ale sytuacja nie jest normalna… Poza tym, 
ten pośpiech podyktowany jest tylko i wyłącznie chęcią „odbicia” miast, gdzie rządzą popularni samorzą-
dowcy z PO lub bezpartyjni. Próby sterowania lokalną demokracją za pomocą dekretów z Warszawy, nie 
skończą się dobrze dla PiS.

Do dwóch 
razy sztuka 
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

2 mln zł
pozyskał 

Mikołów z Banku 
Gospodarstwa 
Krajowego na 

budowę mieszkań 
komunalnych.

J ednym z najważniejszych, zaniedbywa-
nych wcześniej problemów Mikołowa 
jest budownictwo mieszkaniowe. Brakuje 
mieszkań komunalnych, a te które są, wy-

magają napraw i remontów. Po 2015 roku bu-
downictwo mieszkaniowe stało się jednym z fi-
larów rozwoju miasta. Trwa budowa 32 miesz-
kań komunalnych przy ul. Nowy Świat. Miasto 

pozyskało na ten cel dotację z Banku Gospo-
darstwa Krajowego, otrzymując najwyższy moż-
liwy poziom dofinansowania dla samorządów, 
wynoszący 30 proc. kosztów całego przedsię-
wzięcia. Inwestycja została podzielona na dwa 
etapy. W każdym zostanie oddanych do użyt-
ku 16 lokali mieszkalnych, wraz z infrastrukturą 
(parkingi, droga i oświetlenie).

Tegoroczne plany in-
westycyjne zakładają 
zwiększenie liczby par-

kingów. 
- Zdaję sobie sprawę  

z tego, że nigdy nie będzie 
dość miejsc parkingowych, 
jednak postaramy się, by jesz-
cze w tym roku przybyło ich 
kilkadziesiąt. Do końca ka-
dencji powinno być ich o kil-
kaset więcej. Ma to związek  
z dużą inwestycją, jaką będzie 
budowa centrum przesiadko-
wego w Mikołowie w pobliżu 
Dworca PKP - mówi Stanisław 
Piechula burmistrz Mikołowa. 

Powstanie kilka nowych 
miejsc postojowych lub tere-
nów utwardzonych, z możli-
wością pozostawienia samo-
chodu. Jeden z nich zaplano-
wano przy Orliku Szkoły Pod-
stawowej nr 5. Będą z niego 
korzystać także osoby przy-
jeżdżające do szpitala przy  
ul. Waryńskiego. Kolejna loka-
lizacja to teren przy os. Norwi-
da. Tworzenie miejsc postojo-
wych w tej okolicy ściśle wią-
że się z inną miejską inwesty-
cją - utworzeniem wielopoko-
leniowej strefy rekreacyjnej. 
Jednorazowo będzie można tu 
pozostawić ok. 40 pojazdów. 

- Już utwardziliśmy te-
ren przy sklepie „BOCIAN” 
(skrzyżowanie ul. Św. Woj-

ciecha z ul. Krakowską), da to 
dodatkowych osiem miejsc. 
Kilkanaście przybędzie przy 
Starej Drodze. Planujemy też 
wykonanie bardzo potrzeb-
nych miejsc w sąsiedztwie 
Przedszkola im. „Kota w Bu-
tach” przy ul. Konstytucji 3 
Maja oraz przy ul Jodłowej - 
mówi Mateusz Handel zastęp-
ca burmistrza Mikołowa.

Miejsca parkingowe można 
też tworzyć poprzez zmianę 
organizacji ruchu, jak w po-
bliżu kościoła Matki Boskiej 
Śnieżnej. Pracownicy ZUK zli-
kwidowali słupki przy chod-
niku ograniczające parkowa-
nie i w ten sposób poszerzono 
istniejący parking. Utworzono 
około 26 nowych miejsc.

Największy parking po-
wstanie przy projektowa-
nym Centrum Przesiadkowym  
w okolicy Dworca Kolejowe-
go. Zostanie tu utworzonych 
16 miejsc postojowych dla au-
tobusów i aż 178 dla samocho-
dów osobowych. Inwestycja 
jest obecnie przygotowywana, 
jej realizacja planowana jest 
na lata 2018-2020.

Jeśli mieszkańcy mają pro-
pozycje, gdzie w mieście  
warto utworzyć miejsca do 
parkowania, swoje uwagi  
mogą przesyłać na adres:  
um@mikolow.eu.

W ładze Mikołowa zostały do-
cenione, m.in. za budowa-
nia dobrych relacji z organi-

zacjami pozarządowym (NGO). Pod ko-
niec ubiegłego roku było ich w mieście 
81 i wciąż powstają kolejne. Współpra-
cuje z nimi Mikołowskie Centrum Or-

ganizacji Pozarządowych i Wolontariatu. 
Miasto wspiera NGO organizując szko-
lenia, warsztaty, konferencje, spotkania, 
indywidualne konsultacje w siedzibie 
organizacji i w magistracie. Współpra-
ca finansowa oparta jest w głównej mie-
rze na ogłaszaniu otwartych konkursów 
ofert oraz na przyznawaniu tzw. Małych 
Grantów. W ramach działalności COPiW 
organizowane są również takie imprezy, 
wśród których warto wymienić: Dzień 

Wolontariusza, Targi Ekonomii Społecz-
nej, Dzień Aktywności Społecznej czy 
Dzień Seniora.

Burmistrz Mikołowa ogłosił otwar-
ty konkurs na wsparcie zadań publicz-
nych miasta w 2017r. w pięciu dzie-
dzinach. Szczegółowe informacje 
na ten temat dostępne są na stronie:  
www.ngo.mikolow.eu.

Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej. Omawiano wyzwania: z jakimi wkrótce 
zmierzą się samorządy w świetle zmieniających 

się przepisów prawnych - w tym nowelizacji Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego. Temat ten przybliżył 
prof. Grzegorz Łaszczyca z Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Śląskiego, który jest także człon-
kiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Zmiany w prawie omówił także Krzysztof Nowak, 
dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Katowicach. Zrelacjonował on tak-
że spotkanie w Ministerstwie Rozwoju dotyczące Pla-
nowanych zmian w KPA oraz największego wyzwania 
przed jakim w tym roku staną Samorządy, czyli refor-
mą oświaty.

Ponad 60 sekretarzy gmin i powiatów uczestniczyło w dorocznym 
Forum Sekretarzy. Organizatorem spotkania było działające  
w Mikołowie Stowarzyszenie Wspierania Samorządności.

Sekretarze spotkali się w Mikołowie

Liczba samochodów rośnie 
szybciej niż miejsc parkingowych. 
Ten problem nie ominął Mikołowa.

Przybędzie miejsc 
parkingowych

StANISŁAW PIEChuLA, burmistrz Mikołowa:
- Wielokrotnie podkreślałem, że zależy nam, by społeczność mikołow-

ska była obywatelska, proaktywna. I to się dzieje. Niewątpliwie pomaga-
ją w tym miejskie inicjatywy, takie jak Budżet Obywatelski czy Inicjaty-
wa Lokalna, a także współpraca z organizacjami pozarządowymi. Cieszy 
mnie, że jest ich w mieście tak dużo. Z satysfakcją przyjmuję, że ta praca 
jest doceniana również na zewnątrz, w prestiżowych konkursach.

Miejskie dotacje dla NGO

2015 rok - 528 tys. zł 
2016 rok - 678 tys. zł

Mikołów zajął trzecie miejsce w prestiżowym, organizowanym przez Zarząd 
Województwa Śląskiego konkursie „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”. 

Aktywne miasto

MAtEuSZ hANdEL, 
wiceburmistrz Mikołowa:

Cieszy mnie pozyskana w mak-
symalnej wysokości dotacja na re-
alizację inwestycji. Środki finanso-
we pozyskane ze źródeł zewnętrz-
nych odciążą budżet oraz umoż-
liwią realizację tak oczekiwa-
nej przez mieszkańców budowy 
mieszkań. Jest to jeden z pierw-
szych kroków w stronę poprawy 
gospodarki mieszkaniowej naszej 
Gminy. Planowo, pierwsze miesz-
kania oddane zostaną do użytku 
jeszcze w 2017 roku.

Pierwsze mieszkania mają zostać oddane jeszcze w tym roku.

Nowy Świat

System Informacji Geogra-
ficznej (z ang. GIS) to wy-
jątkowo przydatne na-

rzędzie. Mówiąc obrazowo to 
mapa Mikołowa i okolic zawie-
rająca mnóstwo informacji o te-
renie. Dzięki systemowi mo-
żemy, m.in. wyszukiwać dział-
ki, adresy, ulice, oglądać pla-
ny zagospodarowania prze-
strzennego, mierzyć odległo-
ści i powierzchnie, identyfiko-
wać obiekty, drukować mapy 
czy przenosić dane do arkuszy 
kalkulacyjnych i edytorów tek-
stowych. 

Na pierwszy rzut oka obsłu-
ga geoportalu może wydawać się 
skomplikowana. W rzeczywistości 
jest naprawdę prosta, a by była 
jeszcze wygodniejsza pracownicy 
Urzędu Miasta przygotowali spe-
cjalne samouczki. Krok po kroku 
objaśniane są w nich poszczegól-
ne funkcjonalności systemu. 

Warto również pamiętać, że 
GIS zawiera moduł „Budżet 
Obywatelski”, gdzie można zna-
leźć informacje o realizowanych 
i zgłaszanych projektach.

Więcej informacji na: 
www.gis.mikolow.eu.

Urzędnicy przygotowali samouczki, 
jak korzystać z Systemu Informacji 
Geograficznej.

Łatwiejsza nawigacja
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Drugi etap realizacji pro-
jektu „Dobre wychowa-
nie - czyli ja i inni do-
biegł końca. Jego hasłem 

przewodnim była kultura stołu. Dzie-
ci i młodzież z Miejskiego Ośrodka 
Wspierania Rodziny i Dziecka w Ła-
ziskach Górnych, która dzięki pro-
jektowi złożonemu przez łaziską fun-
dację „BO WARTO!” i wsparciu uzy-
skanemu w konkursie „Bank Dzie-
cięcych Uśmiechów” Banku Zachod-
niego WBK Grupa Santander, bie-
rze udział w projekcie, przygoto-
wała zajęcia związane z kulturą sto-
łu. Uczestnicy zapoznawali się z za-
sadami savoir-vivre’u - uczyli się, 
jak należy zachowywać się przy sto-
le, jak poprawnie powinno wyglądać 
nakrycie stołu, jak korzystać z zasta-
wy stołowej. Po przyswojeniu sobie 
wiedzy teoretycznej dzieci zmierzy-
ły się z przygotowaniami do świetli-
cowej restauracji. Każda grupa stwo-
rzyła autorskie menu, przygotowa-
ła listę zakupów, pod okiem wycho-
wawców dokonała zakupów i „otwo-
rzyła” restaurację, a właściwie re-
stauracje - „Smakołyki”, „Restaura-
cja Paszczaków”, „Elegancja Fran-
cja” - wabiły smakiem omletów, 
barszczu z uszkami, pizzą, pucha-
rów lodowych - smaków i zapachów 
było co niemiara. Królowały oczy-
wiście… słodkości. Na zakończe-
nie tego etapu projektu jego uczest-

nicy mieli możliwość zjedzenia po-
siłku w wyjątkowych przestrzeniach 
łaziskiego hotelu „Modus”. Każda z 
pięciu grup wychowawczych w in-
nym terminie mogła sprawdzić zdo-
byte na tym etapie umiejętności w 
praktyce. Wszyscy wychowanko-
wie byli bardzo podekscytowani tym 
wydarzeniem i bardzo się cieszyli z 
tego wyjścia. Na każdą grupę czekał 
pięknie przygotowany okrągły stół. 
Wychowankowie MOWRiD zostali 
przyjęci bardzo ciepło i serdecznie, 
a wielką niespodzianką i dużą frajdą 

dla dzieci była możliwość poznania 
szefa kuchni, który podszedł do sto-
łu, przy którym jedli wychowanko-
wie i zapytał ich o to, jak im smaku-
je jedzenie oraz jak im się podoba w 
restauracji. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia  
1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 

przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej, po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Na-
rodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodo-
wi Polskiemu w Katowicach Urząd Miejski w Łaziskach 
Górnych informuje mieszkańców, że w Łaziskach Gór-
nych zachodzi konieczność zmian nazw następujących 
ulic: J. Krasickiego, 22 Lipca, M. Fornalskiej, A. Zawadz-
kiego, K. Świerczewskiego, W. Pstrowskiego, H. Sawic-
kiej, J. Marchlewskiego. Łaziski samorząd ma czas do  
1 września, by zmienić nazwy powyższych ulic. Najistot-

niejszą informacją dla mieszkańców jest to, że zmiana 
nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała 
wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę 
dotychczasową, na przykład - dowodu osobistego, pra-
wa jazdy czy paszportu. Zgodnie z prawem, wspomnia-
nych dokumentów będzie można używać tak długo, aż 
utracą ważność. Prosimy mieszkańców o zgłaszanie su-
gestii dotyczących nowych nazw ulic pisemnie na adres 
Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszo-
wy 1, mailowo na adres: burmistrz@laziska.pl bądź po-
przez fanpage Miasta Łaziska Górne na facebooku do 
dnia 31 marca 2017 roku. Propozycje zostaną zebrane  
i poddane pod dyskusję.

Informujemy, że do końca lute-
go bezpośrednio do domów do-
starczone zostaną decyzje usta-

lające wysokość zobowiązania po-
datkowego w podatku od nierucho-
mości. 

Najistotniejsze dla mieszkańców 
stawki podatkowe nie uległy zmianie w 
stosunku do roku ubiegłego i wynoszą 
odpowiednio:
n budynek mieszkalny - 0,68 zł za m2

n od gruntów - 0,42 zł za m2

n od budynków pozostałych (np. ga-
raże wolnostojące, budynki gospo-
darcze) - 5,61 zł za m2

Śladem lat poprzednich w roku 2017 
o 15% obniżona została cena skupu żyta 
do celów wymiaru podatku rolnego. Po 
jej obniżeniu stawka za hektar wynosi: 
n 111,425 zł dla gruntów stanowią-

cych gospodarstwa rolne;
n 222,85 zł dla gruntów niewcho-

dzących w skład gospodarstwa rol-
nego.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łazisk 
w Łaziskach Górnych 
informuje o organizacji w 2017 roku 
następujących konkursów:

1. V Konkursu Literackiego pt. 
„Moje wspomnienia z pracy w elektrowni” 

z okazji jubileuszu 100-lecia Oddziału Elektrowni 
„Łaziska” tauron Wytwarzanie S.A.

2. VI Konkursu Literackiego pt. 
„Wspomnienia z lat II wojny światowej”.

Zasady składania prac konkursowych
1. Termin składania prac konkursowych ustala się na dzień;
• 16.06.2017r - V Konkurs Literacki pt. „Moje wspomnienia z pracy w elektrowni” 

z okazji Jubileuszu 100-lecia Oddziału Elektrowni „Łaziska Tauron Wytwarza-
nie S.A. z możliwością przedłużenia składania prac w wyznaczonym terminie 
przez Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łazisk,

• 10.11.2017r. - VI Konkurs Literacki pt. „Wspomnienia z lat II wojny światowej”.
2. Prace konkursowe należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: To-

warzystwo Przyjaciół Łazisk, ul. Świerczewskiego 1, 43-170 Łaziska Górne  
(o uznaniu terminu złożenia decyduje data stempla pocztowego).

3. Koperta winna być opatrzona wyłącznie znakiem logo przyjętym przez uczest-
nika konkursu, bez podawania swojego nazwiska i adresu zamieszkania.

4. Wewnątrz koperty zewnętrznej, oprócz prac konkursowych opatrzonych logo, 
należy umieścić małą zamkniętą kopertę zawierającą dane osobowe autora 
pracy, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego 
oraz oświadczenie o zgodę na publikację tekstu i zdjęć.
Informacje szczegółowe na temat warunków konkursów można także prze-
czytać na stronie internetowej TPŁ www.tpl.blog.pl oraz Urzędu Miejskiego  
w Łaziskach Górnych - www.laziska.pl.

Podatki 2017

W związku z zamiarem umieszczenia na Pomniku Ofiar Faszyzmu 
znajdującym się na skrzyżowaniu ulic: Świerczewskiego, Pstrow-
skiego i Mikołowskiej, tablic upamiętniających mieszkańców nasze-
go miasta, którzy polegli we wrześniu 1939 roku, prosimy mieszkań-
ców o zgłaszanie w formie pisemnej na adres urzędu Miejskiego w 
Łaziskach Górnych, plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne danych 
poległych łaziszczan (imię, nazwisko, data urodzenia i data śmierci) 
w terminie do dnia 31 marca 2017 roku.

Ulice zmienią nazwy

Kultura stołu

Burmistrz Miasta Łaziska Górne 
ogłasza konkurs na opracowa-
nie koncepcji architektonicz-

nej pn.: „MODERNIZACJA POWIA-

TOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PU-
BLICZNEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH 
PRZY UL. ŚWIERCZEWSKIEGO 1” 
Jego celem jest uzyskanie koncep-

cji, której realizacja pozwoli na stwo-
rzenie miejsca nowoczesnego, przy-
jaznego, otwartego i spełniającego 
oczekiwania zróżnicowanych grup 
użytkowników, która w sposób kom-
pleksowy i wizualnie spójny spełni 
założenia funkcjonalne, aranżacyjne 
oraz architektoniczne nowych czytel-
ni, przestrzeni publicznych oraz po-
zostałych pomieszczeń PiMBP.

Zapraszamy architektów, pra-
cownie architektoniczne do udziału  
w konkursie!

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce konkursu (ogłoszenie, odpowiedzi 
na pytania, informacje o terminach, 
powiadomienia itp.) zamieszczone są 
na stronie: www.bip.laziska.pl w za-
kładce KONKURSY.

Konkurs dla architektów!

INFORMACjA
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W pierwszym tygodniu dzie-
ci tworzyły rakiety i sa-
moloty, a także zbudo-
wały makietę Orze-

sza, wiernie odwzorowując centrum 
miasta. Każdy uczestnik mógł też 
uszyć maskotkę i zrobić bransolet-
kę metodą makramy. Podczas zajęć 
plastycznych powstały piękne kar-
nawałowe maski i kolorowe zwierza-
ki, a także czarno-białe obrazy o te-
matyce zimowej i baśniowe kolaże.

Podczas warsztatów tanecznych dzie-
ci poznały tańce, takie jak show dance, 
hip-hop czy klasyczny balet. Odbyło się 
również disco dla malucha, czyli wyko-
nywanie prostych układów tanecznych 
do znanych przebojów. Najmłodsi mo-
gli wziąć udział w rytmice, czyli zajęciach 
muzyczno-tanecznych, podczas których 
oswajali się ze światem muzyki i rytmu, 
śpiewali, tańczyli, a nawet odbywali we-
sołe muzyczne wędrówki po korytarzach 
ośrodka kultury. 

Inną propozycją dla najmłodszych były 
zajęcia artystyczne, na których mogli się 
bawić, śpiewać, tańczyć i rysować, a to 
wszystko w towarzystwie rodziców. 

Wielką popularnością cieszyła się pra-
cownia eksperymentu, w której mali na-

ukowcy przygotowywali różnokolorowe 
ciecze, przymocowywali balony do ścian 
bez użycia jakichkolwiek przyborów,  
a także próbowali doprowadzić do wybu-
chu wulkanu. 

Szczególnie zapadającym w pamięć 
wydarzeniem tegorocznych ferii był bal 
przebierańców, kiedy to sala MOK wypeł-
niła się najróżniejszymi postaciami z ba-
jek - księżniczkami, zwierzątkami o ludz-
kich cechach, strażakami, piratami czy su-
perbohaterami. Było wiele zabaw, atrakcji  
i tańców przy wesołej muzyce. 

Podczas ferii odbyły się też dwie wy-
cieczki - najpierw do izby regionalnej do 
Mościsk prowadzonej przez członkinie re-
gionalnego zespołu Szarotki, gdzie dzieci 
piekły faworki oraz pączki. Podczas drugiej 

wyprawy pojechały nieco dalej, bo aż do 
Bielska-Białej, gdzie zwiedziły Studio 

Filmów Rysunkowych, znane z takich 
bajek jak: „Bolek i Lolek” czy „Rek-
sio”. Zobaczyły, jak powstały ulu-
bione polskie bajki, zwiedziły po-
mieszczenia studia i obejrzały kil-
ka odcinków na dużym ekranie.

To były pełne atrakcji dwa tygo-
dnie, podczas których z całą pew-

nością nikt się nie nudził! Już teraz 
zapraszamy do spędzenia z nami wa-

kacji letnich! Zespół MOK 

Tradycja wspólnego kolę-
dowania od wielu lat jest 
stałym elementem życia 

kulturalnego Orzesza. Jak co 
roku, tak i w tym, w kościele pw. 
Nawiedzenia NMP pod koniec 
stycznia odbył się Noworocz-
ny Koncert Kolęd, którego or-
ganizatorem był Miejski Ośro-
dek Kultury.

Wykonawców i zgromadzo-
ną licznie publiczność powita-
ła dyrektor MOK-u Małgorzata 
Lorens, która przedstawiła wy-
konawców i zaprosiła do wy-
słuchania koncertu, mówiąc: 
Śpiewanie kolęd to nasza sta-
ra, dobra, polska tradycja. Ko-
lędy towarzyszą nam od za-
wsze i tak jak kiedyś wzru-
szają, cieszą, wyciszają, pobu-
dzają do refleksji.

Koncert rozpoczął się kolę-
dą „Dzisiaj w Betlejem” w wy-

konaniu orzeskiego Dzwo-
nu oraz zespołu Cantus Flori-
dus. Ponadto można było usły-
szeć niezmiernie barwne i bo-
gate muzycznie utwory w wy-
konaniu Dzwonu oraz kwartetu 
smyczkowego Escape pod ba-
tutą pań: Natalii Łukaszewicz i 
Martyny Rim. Artyści zaprezen-
towali m.in. „Wśród nocnej ci-
szy”, „Hodie Christus natus est” 
(partia solowa Natalii Łukasze-
wicz-Charabin), „Bracia patrz-
cie jeno”. W drugiej części kon-
certu bardzo interesujące aran-
żacje dziesięciu pastorałek mu-
zyki dawnej wykonał zespół 
Cantus Floridus.

Zakończenie koncertu uwień-
czono wspólnym zaśpiewa-
niem kolędy „Cicha noc” przez 
wszystkie zespoły oraz wręczo-
no podziękowania artystom. 

inf. MOK

Dzięki ludziom dobrego 
serca zaangażowanym 
w ideę pomocy najbar-

dziej bezbronnym - dzieciom  
i ludziom starszym - w tym roku 
zebrano najwyższą jak dotąd 
kwotę - ponad 36 tys. 340 zł! 
Podczas kwesty ulicznej wo-
lontariusze zebrali do puszek 
kwotę ponad 27 tys. 436 zł,  
z czego najwięcej Ania Brzóska 
z Zespołu Szkół w Orzeszu -  
16 354,16 zł!

Suma z kwesty ulicznej po-
większona została m.in. dzię-
ki sprzedaży gadżetów WOŚP 
oraz przedmiotów przekaza-
nych przez darczyńców na li-
cytację, którą poprzedził jaseł-
kowy występ artystyczny oraz 
koncert piosenek świątecz-

no-noworocznych w wykona-
niu uczniów szkoły, minireci-
tal Anny Kamyk oraz koncert 
na trąbce w wykonaniu Bartło-
mieja Marka. Oprawę muzycz-
ną w czasie działania Sztabu 
zagwarantowali strażacy OSP 
Jaśkowice.

Na zakończenie 25. Finału 
odegrany został po raz pierw-
szy Hejnał Miasta Orzesze 
przez jego kompozytora Bar-
tłomieja Marka, a zaraz potem 
wieczór rozświetliło Światełko 
do nieba!

Organizatorzy kierują ogrom-
ne podziękowania wszystkim 
sponsorom i osobom niestru-
dzenie od lat wspierającym 
działalność Sztabu w Gimna-
zjum nr 2 w Zawadzie! 

Wspólnie 
kolędowali

Zagrali po raz 16.

fot. W. Krzemińska

Wspomnienia z ferii

Ferie zimowe już za nami, ale uczestnicy zajęć 
przygotowanych przez Miejski Ośrodek Kultury 
w Orzeszu długo jeszcze będą je wspominać. 

W Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

Na balu przebierańców.

W Izbie Regionalnej Szarotek.
fot

. M
OK



luty 2017r. • NASZA GAZETA 9WYRY/gminawyryZachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku
Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

Zajęcia kierowane są do  
150 dzieci uczęszczających 
do Zespołu Szkół w Wyrach - 

75 chłopców i 75 dziewcząt. Reali-
zowane będą od połowy lutego do 
końca listopada.

Przyznana kwota dofinansowa-
nia ze środków Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki wynosi 25.400,00 zł. 
Całkowity planowany koszt realiza-
cji zadania „Umiem pływać” wyno-
si 60.662,00 zł.

Uczestnicy programu będą mieli 
zapewniony przewóz na zajęcia, bi-
lety wstępu na basen, naukę pływa-
nia pod okiem instruktora oraz opie-
kę podczas zajęć i podczas prze-
wozu. Zajęcia odbywać się będą na 
Krytej Pływalni „Aqua Plant” w Mi-
kołowie. Kurs pływania obejmuje  
20 godzin zajęć.

Głównym założeniem realizacji za-
dania jest upowszechnienie aktywno-
ści fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

Informujemy:
l termin płatności rat podatku od nierucho-

mości, rolnego, leśnego (powyżej kwoty 
100 zł) przypada na 15 marca, 15 maja,  
15 września i 15 listopada;

l wysokość zobowiązania nie przekraczająca 
kwoty 100 zł, płatna jest jednorazowo w ter-
minie pierwszej raty;

l zobowiązanie podatkowe nie powstaje do 
wysokości kosztów doręczenia przesył-
ki, czyli do kwoty 6,20 zł nie jest wystawiana 
przez organ podatkowy decyzja (nakaz płat-
niczy);

l termin płatności rat podatku od środków 
transportowych przypada na 15 lutego  
i 15 września br.;

l termin składania deklaracji na podatek od 
środków transportowych upływa w dniu 
15.02.2017r.

l wzory formularzy deklaracji na podatek od 
środków transportowych, informacji po-
datkowych zamieszczone są na stronie  
http://bip.ugwyry.rekord.pl

l stawki podatku od środków transportowych, 
jak i od nieruchomości uchwalone przez 
Radę Gminy Wyry obowiązujące na 2017 rok 
zamieszczone są na http://www.prawomiej-
scowe.pl
Ponadto, informuje się, że w przypadku 

współwłasności w nieruchomości podatnicy 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobo-
wiązania podatkowe z chwilą doręczenia decy-
zji (nakazu płatniczego).

W przypadku zaistnienia okoliczności uza-
sadniających powstanie obowiązku podatko-
wego lub jego zmiany (np. zmiana sposobu wy-
korzystania nieruchomości - rozpoczęcie lub li-
kwidacja działalności gospodarczej, zakup lub 
sprzedaż nieruchomości, rozpoczęcie użytko-
wania budynków mieszkalnych i pozostałych, 
zakup lub sprzedaż pojazdu), zawiadomienia 
należy  dokonać w terminie 14 dni od dnia zaist-
nienia zmian poprzez złożenie informacji odat-
kowej INRL-1, a w przypadku środków trans-
portowych deklaracji. 

Zapłaty podatku można dokonać w kasie 
Urzędu Gminy Wyry w poniedziałek od godz. 
8:00 do 16:30 (przerwa od 12:00 do 13:00), wto-
rek-czwartek od godz. 8:00 do 15:00 (prze-
rwa od 12:00 do 13:00), piątek od godz. 8:00 
do 13:00 (bez przerwy), na rachunek banko-
wy Gminy podany w decyzjach podatkowych 
(nakazach płatniczych) lub u inkasenta, któ-
ry dokonuje poboru podatków w Domu Kultury  
w Gostyni.

Jednocześnie Urząd informuje, iż 
decyzje wymiarowe będą roznoszo-
ne na terenie gminy Wyry przez pra-
cowników Urzędu za zwrotnym po-
twierdzeniem odbioru w drugiej po-
łowie lutego.

W związku z powyższym zwra-
camy się z prośbą do mieszkań-
ców o umożliwienie dostarczenia 
korespondencji (zamykanie psów, 
umieszczenie dzwonków w widocz-
nym miejscu itp.) 

RAZEM GOStYń WYRY

LICZBA MIESZKAńCÓW
ZAMELdOWANYCh 
NA POBYt StAŁY 

7.748
w tym

K 3.963
M 3.785

3.857
w tym

K 1.952
M 1.905

3.891
w tym

K 2.011
M 1.880

LICZBA MIESZKAńCÓW 
ZAMELdOWANYCh

NA POBYt CZASOWY

173
w tym

K 87
M 86

82
w tym

K 44
M 38

91
w tym

K 43
M 48

uROdZENIA

100
w tym

K 44
M 56

56
w tym

K 28
M 28

44
w tym

K 16
M 28

ZGONY

76
w tym

K 42
M 34

37
w tym

K 21
M 16

39
w tym

K 21
M 18

Czas na 
podatki

W 2016 roku liczba mieszkańców za-
meldowanych na pobyt stały była  
o 114 osób większa niż w 2015 roku. 

W Wyrach przybyło 15 osób (5 kobiet i 10 męż- 
czyzn), a w Gostyni - 99 osób (54 kobiety  
i 45 mężczyzn).

W 2016 roku liczba mieszkańców zameldo-
wanych na pobyt czasowy była o 27 osób więk-
sza niż w 2015 roku. W Wyrach zameldowanych 
było o 13 osób więcej, a w Gostyni o 14.

W 2016 roku urodziło się o 6 dzieci więcej 
niż w 2015 roku. W Wyrach przyszło na świat  

7 dzieci mniej niż w 2015 roku, ale za to w Go-
styni o 13 dzieci więcej niż w 2015 roku. 

W 2016 roku liczba zgonów w gminie była 
taka sama jak w 2015 roku. W Wyrach odnoto-
wano o 3 zgony mniej, a w Gostyni o 3 więcej 
niż 2015 roku.

Trochę nas przybyło - Wyry w liczbach

Nauka pływania 
w Gminie Wyry

Już po raz drugi Gmina Wyry otrzymała dofinansowanie 
Ministra Sportu i Turystyki na realizację programu 
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 



10 NASZA GAZETA • luty 2017r.INTERWENCJE

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

TELEWIZjA

TELEFON

INTERNET

MONITORING

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Do awarii doszło  
10 stycznia. Pę-
kła rura w sufi-

cie i pomieszczenie Stowarzy-
szenia Pomocna Dłoń Krystyn 
i Sympatyków przy ul. Mickie-
wicza 12 zalała wrząca woda. 

- Woda nie tylko pozbawila 
nas pomieszczenia do pracy, 
ale także zniszczyła cały ma-
jątek stowarzyszenia, meble, 
sprzęty, stroje do występów. 
Cały nasz majątek, którego 
stowarzyszenie się dorobiło 
przez okres 6 lat uległo cał-
kowitemu zniszczeniu. Nie 
mamy nic i nawet nie mamy 
się gdzie spotykać, aby pi-
sać projekty, a teraz jest czas 
składania wniosków o dofi-
nansowanie - wyjaśnia Krysty-
na Świerkot, prezes Stowarzy-
szenia.

- W tym feralnym dniu, kie-
dy przyszłyśmy na spotkanie, 
po otwarciu drzwi, buchnę-

ła na nas para wodna, która 
utrzymywała się w pomiesz-
czeniach jeszcze prawie 
przez dwa tygodnie. Poziom 
gorącej wody sięgał 80 cen-

tymetrów. Przez dziesięć dni 
porządkowałyśmy pomiesz-
czenia po zalaniu - dodają pa-
nie ze Stowarzyszenia. 

Krystyny nie mają się gdzie 
podziać. Dwukrotnie były  
w tej sprawie u burmistrza, ale 

miasto nie ma wolnych lokali. 
Panie ze Stowarzyszenia nie 
tracą jednak nadziei i liczą na 
to, że władze Mikołowa znaj-
dą dla nich jakieś lokum.

- Dopóki nie otrzyma-
my pomieszczenia, jeste-
śmy zmuszone zawiesić na-
szą działalność społeczną - 
ze smutkiem wyjaśnia Krysty-
na Świerkot, prezes Stowarzy-
szenia.  (bl)

Woda zniszczyła majątek i pomieszczenie 
jednej z najbardziej znanych w powiecie 

organizacji charytatywnych. Krystyny zawieszają 
działalność i szukają zastępczego lokalu. 

Zalane Krystyny

W p o p r z e d n i m 
wydaniu „Na-
szej Gazety” 

opisywaliśmy sprawę uli-
cy Bluszcza w Mikoło-
wie. Władze miasta chcia-
ły tu wprowadzić zmiany 
w organizacji ruchu, któ-
rych w żaden sposób nie 
akceptowali mieszkań-
ców. Miał tu się pojawić, 
m.in. ruch jednokierunko-
wy, uniemożliwiający wy-
jazd z ulicy na rondo koło 
galerii PIK. W sprawie interweniowała radna Krysty-
na Świerkot oraz mieszkańcy. 

- Udało się zorganizować spotkanie i dojść do 
porozumienia. Nadal będzie tu ruch dwukierun-

kowy, ale będą zmia-
ny ograniczające pręd-
kość - zapewnia Krysty-
na Świerkot, radna z Mi-
kołowa.

W planach jest, m.in. 
przesunięcie przejścia 
dla pieszych - od strony 
ronda - w głąb ulicy, tak, 
by przed nim mógł sta-
nąć samochód bez blo-
kowania ruchu na ron-
dzie i ul. Pszczyńskiej.  
A na nawierzchni poja-

wią się garby, by ograniczyć prędkość poruszania 
się tą ulicą samochodów. Jak podkreślają miesz-
kańcy tym razem zwyciężył zdrowy rozsądek,  
a nie widzimisię urzędników.  (bl)

Bluszcza nadal 
dwukierunkowa

Zostawcie 
Bluszcza 

w spokoju

ŚLADEM
 NASZYC

H 

PUBLIK
ACJI
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Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4/151 
(budynek Starostwa Powiatowego)

tel. 32 226 43 92, 32 738 43 88, 737 467 601

Reprezentujemy wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe

KOMUNIKACYJNE
OC, AC, NNW, ASSISTANCE, SZYBY

MAJĄTKOWE
DOMY, MIESZKANIA, DOMKI LETNISKOWE

FIRMOWE
NNW, KOSZTY LECZENIA

UBEZPIECZENIA

Niemcy mają najlep-
sze akademie pił-
karskie na świecie. 

Wśród nich, za jedną z najbar-
dziej renomowanych uchodzi 
VFL Wolfsburg. Jak w tej kuźni 

piłkarskich talentów znalazł się 
trener z Mikołowa?

- Na facebooku przeczyta-
łem, że akademia organizu-
je szkolenia dla polskich tre-
nerów. Nie licząc na nic wiel-

kiego, zgłosiłem się i zostałem 
przyjęty. Było nas dwóch tre-
nerów ze Śląska - mówi Michał 
Żyłka.

Poznając od środka metody 
szkoleniowe naszych zachod-
nich sąsiadów, trudno się dzi-
wić, że nigdy nie traci na aktu-
alności sławne przysłowie Gary 
Linekera, że „piłka nożna to 
taka gra, w której 22 mężczyzn 
biega za piłką, a na końcu i tak 
wygrywają Niemcy”.

Jak opowiada mikołowski 
trener, w VFL Wolfsburg nie 
ma miejsca na gwiazdorstwo. 
Sukces okupiony jest cięż-
ką pracą, fantastyczną organi-
zacją i perfekcyjnie zorgani-
zowanym zapleczem. Micha-
ła Żyłkę interesowało przede 
wszystkim szkolenie najmłod-
szych piłkarzy, bo tym się zaj-
muje w AKS. Niemcy do każ-
dego zawodnika podchodzą 
indywidualnie. Grupy liczą po 
18 chłopców, a na każdą z nich 
przypada trzech trenerów. Każ-
dy młody piłkarz, oceniany jest 
pod kątem motorycznym, tech-
nicznym, mentalnym. Oprócz 
wspólnych zajęć, sztab specja-
listów przygotowuje dla nich 

indywidualne sesje treningo-
we, które pozwalają im nadro-
bić braki. Dla polskich uczest-
ników szkolenia, Akademia 
przygotowała jeszcze jedną 
atrakcję. Z trenerami spotkał 
się Kuba Błaszczykowski, re-
prezentant Polski i zawodnik 
VFL Wolfsburg. 

- Kuba jest wyjątkowo sym-
patycznym i przystępnym czło-
wiekiem - wspomina Michał 
Żyłka.  (fil)

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Michał Żyłka, trener 
młodych piłkarzy 

AKS Mikołów, 
spełnił sen każdego 
szkoleniowca. Wziął 
udział w szkoleniu 

organizowanym przez 
niemiecką akademię 

piłkarską VFL 
Wolfsburg.

Nie cuda, ale ciężka praca

MIChAŁ żYŁKA:
Wiedza i doświadczenia zdobyte podczas szkolenia w Niemczech 

na pewno przydają mi się w pracy z młodzieżą w Mikołowie. Oczywi-
ście, możemy tylko pomarzyć o takim zapleczu i pieniądzach, jakimi 
dysponuje Akademia w Wolfsburgu. 

Michał Żyłka i Kuba Błaszczykowski
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REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

Studio farb

Tikkurila
w nowej odsłonie!

Zapraszamy na bezpłatne 
porady projektanta w zakresie 

doboru kolorystyki 
do Twojego wnętrza! 

Z małej chmury zrobił się 
wielki deszcz, a może 
być ulewa, jeżeli miasto 
przegra proces. Urzęd-

nicy stracą wtedy pracę, a po-
szkodowani mieszkańcy zapew-
ne wystąpią o solidne odszko-
dowanie. Wszystko jest teraz  
w rękach sądu, choć sprawy 
można było uniknąć, gdyby le-
piej zadziałała komunikacja mię-
dzy władzą a obywatelem.

Państwo Szweda mieszkają 
przy ul. Wierzbowej, na przed-
mieściach Mikołowa. Mają dom 
i sporą działkę. Za nimi ciągnie 
się 75-metrowy pas pola, a dalej 
są tory kolejowe i las. W miej-
skim planie zagospodarowania 
przestrzennego teren ten prze-
znaczono pod zabudowę jedno-
rodzinną. 

PorządkUJąc 
sWoJe życioWe 
sPraWy, starsze 
małżeństWo 
PostanoWiło 
Podzielić 
należący do nich 
grUnt i Przekazać 
działki dzieciom. 

Za niemałe pieniądze za-
trudnili geodetę i z wyryso-
wanym nowym planem nie-
ruchomości, w połowie 2015 
roku zgłosili się do magistratu. 
Nie było żadnych problemów.  
W imieniu burmistrza wyda-
no postanowienie potwierdza-
jące, że podział nie kolidu-
je z zapisami w planach prze-
strzennych. W magistracie nikt 
nie wspomniał nawet słowem, 

że w okolicy ich parceli może 
w przyszłości przebiegać dro-
ga. Nieświadomi niczego, pań-
stwo Szweda zaczęli się zasta-
nawiać, kto, co i kiedy postawi 

na nowych działkach. Ich ra-
dość nie trwała długo. W paź-
dzierniku 2015 roku otrzymali 
z Urzędu Miejskiego decyzję 
wycofującą wcześniejszą zgo-
dę na podział parceli. Powoła-
no się na uchwałę Rady Miej-
skiej, mówiącą o przystąpieniu 
do nowego planu dla obszaru 
Centrum, który obejmuje tak-
że ul. Wierzbową. W przyszło-
ści ma tam powstać droga łą-
cząca ul. Żwirki i Wigury z „Wi-
ślanką”.

Wtedy PaństWo 
szWeda Po 
raz PierWszy 
doWiedzieli się  
o drodze. 

Na razie wirtualnej, ponie-
waż znajduje się ona dopie-
ro w szkicach układu komu-
nikacyjnego, który jest pierw-
szą fazą sporządzania rysunku 

planu miejscowego.  
W każdym razie po 

drodze nie ma śladu  
w żadnej, oficjalnej do-

kumentacji. W administracji pu-
blicznej obowiązuje zasada, że 
jak czegoś nie ma na papierze, 
to nie ma tego wcale. Państwo 
Szweda postanowili walczyć 
o prawo do podziału swojej 
działki powołując się na prze-
pisy prawa i zdrowy rozsądek. 
Przecież w obowiązującym 
wciąż planie przestrzennym nie 
ma żadnych przeciwwskazań 
do podziału ich działki. 

na działania 
mikołoWskiego 
magistratU 
Poskarżyli się do 
samorządoWego 
kolegiUm 
odWołaWczego. 

O tej sprawie pisaliśmy już wielokrotnie, 
ale znów jest powód, aby do niej wrócić. 
Chodzi o działkę przy ul. Wierzbowej. Jej 
właściciele chcą podzielić teren, ale władze 
miasta stawiają trudności, powołując się 
na plany, których oficjalnie jeszcze nie 
ma. Pretensje mieszkańców podzieliła 
prokuratura, która postawiła zarzuty 
byłemu wiceburmistrzowi Mikołowa oraz 
dwójce urzędników magistratu.
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BOGdAN uLIASZ, były wiceburmistrz Mikołowa
Gmina zachowała się uczciwie, ale chcąc pomóc państwu Szweda, sama naraziła się na kłopo-

ty. Teoretycznie mogliśmy wydać bezmyślną decyzję i nie martwić się o to, co będzie za kilka lat. Ale 
nie na tym polega planowy i zrównoważony rozwój miasta. Nawet jeżeli teraz nie ma pieniędzy ani 
potrzeby budowania w tej okolicy drogi, to za kilka albo kilkanaście lat, sytuacja może się zmienić. 
Nie możemy tworzyć planów przestrzennych, które hamują rozwój miasta. Państwo Szweda za pas 

wzdłuż torów - praktycznie bezwartościowy, bo uniemożliwiający jakąkolwiek zabudowę - otrzymali kilka działek gmin-
nych do wyboru na zamianę. Nie skorzystali z propozycji. Mam wrażenie, że Państwo Szweda zrobili podział i kiedy się 
zorientowali, że to bubel, to starają się teraz na innych przerzucić koszty swojej nieprzemyślanej decyzji.

Prokuratorskie 
zarzuty dla 

urzędników
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PONADTO OFERUJEMY:
- KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI SPOZA PRZEDSZKOLA W WIEKU  

OD 2,5 DO 8 LAT (pn.-16:20, śr.-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, DRZYMAŁY 8 E, tel. 798 961 539, www.przedszkoleoxfordzik.pl

CZESNE MIESIĘCZNE 300 ZŁ

PRYWATNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE OXFORDZIK 
KURS JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 
DLA DZIECI

Start: marzec 2017
Lekcje 2 razy w tygodniu po 60 minut

Koszt: 145 zł/miesiąc

Twoje 
dziecko uczy 
się języka 
poprzez 
zabawę!

Zapisy trwają!!! 
Tel. 798 961 539
akademiaoxfordzika@gmail.com

Prywatne Przedszkole Językowe 

Oxfordzik
Gostyń, W. Drzymały 8e

Rabat 
-23% 
na wszystkie 

wanny i kabiny!!

SKO przyznało rację miesz-
kańcom i nakazało miastu 

wydać zgodę na po-
dział oraz poinfor-

mować o planowanym 
przebiegu drogi w nowo 

powstającym planie. I tak się 
stało. Po ponownym rozpa-

trzeniu sprawy,  
w lutym ubiegłego 
roku burmistrz za-
twierdził podział 
n i e r u c h o m o ś c i 
państwa Szwe-
da. Trudno jed-
nak mówić 
o satysfak-
cji. Dokumen-
towi towarzyszy-
ło pismo informujące o bli-
żej niesprecyzowanych inwe-
stycjach, które mogą ingero-
wać w nowo utworzone par-
cele. Wiąże to właścicielom 
ręce. Jaki jest sens dzielenia 
albo sprzedaży działek, skoro 
nie wiadomo, co miasto chce 
z nimi zrobić? Magistrat widzi 
ten problem inaczej i wskazu-
je, że państwo Szweda zosta-
li poinformowani o bezcelo-
wości swojego podziału geo-
dezyjnego, a gmina zapropo-
nowała im działkę zamienną 
za część stanowiącą przyszłą 
drogę. Na takie rozwiązanie 
nie przystali jednak właścicie-
le parceli.

Działką przy ul. Wierzbo-
wej zajmowała się też Komisja 
Rewizyjna Rady Miejskiej.

W kWietniU 
Ubiegłego rokU 
zorganizoWano 
W teJ sPraWie 
Posiedzenie, 
które… 
UtaJniono. 

Nie wiadomo, dlaczego 
taką decyzję podjął Krzysz-
tof Żur, przewodniczący ko-
misji, ale na pewno nie działał 

na korzyść właścicieli działki. 
Jadwidze Szweda zależało na 
nagłośnieniu sprawy, ponie-
waż chciała, aby jej perype-
tie były przestrogą dla innych 
mieszkańców, którzy mogą 
znaleźć się w podobnej sytu-
acji. Warto także wspomnieć, 
że przeciwko pomysłom ma-
gistratu dla tej części miasta 
protestowali sami mieszkańcy 
okolicznych ulic: Wierzbowej, 
Fietelberga, Jaskółczej i Siko-
rek. W pismach z 6 grudnia 
2015 roku domagali się odstą-
pienia od planu budowy dro-
gi. Wnosili natomiast o grun-
towny remont istniejących 

już dróg dojazdowych 
do posesji, ponieważ 
znajdują się one w opła-

kanym stanie. Niektóre  
z nich przypominają leśne 
ścieżki i polne dukty. 

PaństWU szWeda 
i okolicznym 
mieszkańcom 
trUdno 
zrozUmieć,  
Po co na takim 
odlUdziU 
PlanoWać koleJną 
drogę, skoro 
miasto nie daJe 
sobie rady z tymi, 
które JUż tU są? 

Magistrat ma odpowiedź 
na to pytanie. Miejscowy plan 
ma na celu pokazanie kierun-
ków rozwoju miasta oraz jego 
dróg. Dla tej części Centrum 
przewidziano funkcje miesz-
kaniowe, a projektanci muszą 
wykazać, w jak sposób zosta-
ną zapewnione funkcje komu-
nikacyjne.

gdyby W tym 
sporze  
miasto było 
bez Winy, 
ProkUratUra 
Umorzyłaby 
PostęPoWanie. 

Stało się jednak inaczej. 
Prokuratura poważnie po-
traktowała skargę państwa 
Szweda i postawiła zarzuty 
Barbarze Hasa, kierownicz-
ce Referatu Zagospodarowa-
nia Przestrzeni w mikołow-
skim magistracie, Wojciecho-
wi Klasa, głównemu specja-
liście od planowania prze-
strzennego oraz Bogdanowi 
Uliaszowi, byłemu wicebur-
mistrzowi. Stanisław Piechu-
la, burmistrz miasta, został 
przesłuchany w charakterze 
świadka i nie przedstawiono 
mu zarzutów. 

Jerzy Filar
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Prokuratorsko-sądowy fi-
nał tej sprawy niech będzie 
przestrogą dla urzędników, 
że w relacjach z mieszkańca-
mi warto wykazać się większą 
empatią. Właściciele dzia-
łek są przywiązani do swo-
jej własności. Nie lubią i nie 
chcą, aby urzędnicy wchodzi-
li im na parcelę i mówili, że ja-
kiś kawałek ziemi muszą od-
dać miastu albo państwu. 
Można zrozumieć urzędnicze 
naciski w sytuacji, kiedy bu-
dowana jest autostrada, tory 
kolejowe albo lotnisko, a na 

ich drodze stoi prywatne pole. 
Prywatny interes nie powinien 
blokować tak ważnych inwe-
stycji, ale nawet wtedy trze-
ba znaleźć rozwiązanie sa-
tysfakcjonujące wszystkich. 
Ale na ul. Wierzbowej w Mi-
kołowie nie szykuje się żadna 
wiekopomna inwestycja. Mia-
sto nie ma przecież pieniędzy, 
a jak znajdą się w budżecie 
środki na inwestycje, to dro-
ga pod lasem i polem na głę-
bokich przedmieściach Miko-
łowa, trafi zapewne na koniec 
listy priorytetów. 

KOMENtARZ



Z ankiety przygotowanej przez urząd mia-
sta wynika, że aż 54% (z 86 osób biorą-
cych udział w ankiecie) nie zamierza 
zgłaszać swojego projektu w kolejnej 

edycji BO. Jak w takim razie zachęcić kolejnych 
wnioskodawców do zgłaszania swoich pomy-
słów? Jak przekonać ankietowanych, żeby zmieni-
li zdanie i jednak pomyśleli nad złożeniem wnio-
sku? Może trzeba zorganizować warsztaty pisania 
wniosków, może ułatwić procedury ich składania 
albo udzielić wsparcia finansowego na prowadze-
nie indywidualnej kampanii informacyjnej?

 
liczę, że na te Pytania  
Uda się odPoWiedzieć  
Przed rozPoczęciem  
trzecieJ edycJi. 

Osobiście uważam, że należy podzielić trzy 
duże okręgi w centrum na mniejsze, tak aby nie 
było rywalizacji „osiedle kontra osiedle”. Może 
wtedy mieszkańcy zaczną ze sobą rozmawiać  
o tym, czego potrzebują. Wnioskodawcy uwierzą, 
że można zrobić coś w ich najbliższej okolicy. Za-
czniemy realizować projekty mniejsze, ale bę-
dzie ich więcej. Pojawił się również pomysł, żeby 
zwiększyć kwoty stałe na okręg, co w praktyce 
oznacza uniezależnienie kwoty w okręgu od liczby 
jego mieszkańców. To złe rozwiązanie, mam na-
dzieję, że nie przejdzie. Jednym z zadań budżetów 
partycypacyjnych (obywatelskich) jest edukowa-
nie mieszkańców - mała społeczność to mniejsze 
pieniądze. Wydajemy swoje, które w postaci po-
datków wpłaciliśmy do budżetu miasta, urząd nie 
ma własnych funduszy, z których może nam „dosy-
pać”. Decydujemy o lokalnych wydatkach, ale też 
uczymy się, że pieniędzy nie starcza na wszystko. 

Jeszcze W tym rokU rUsza  
W mikołoWie koleJna szansa 
dla aktyWnych mieszkańcóW.

 Inicjatywa lokalna to nieznana do tej pory  
u nas forma realizacji zadań publicznych. Każ-
dy, kto ma dobry pomysł, skrzyknie do pracy są-
siadów lub zaproponuje wkład finansowy, bę-
dzie mógł złożyć wniosek. Kryteria jego oceny 
będą z góry jasne, od początku będzie wiado-
mo, jaką „wartość” ma każda zaplanowana go-
dzina pracy społecznej, a jak ocenić zadekla-
rowany przez wnioskodawców udział własny  
w wysokości np. 500 zł. Realizować będzie moż-
na cały szereg różnych zadań. Remont łazienki 
w osiedlowej świetlicy, rewitalizacja podwórka 
czy skweru z nasadzeniem nowej roślinności, or-
ganizacja sąsiedzkiego pikniku integracyjnego, 
ale również zadania obejmujące edukację, tu-
rystykę czy ochronę przyrody - wszystko to bę-
dzie można proponować i poddawać pod oce-
nę Urzędu. Od dawna zabiegam o wprowadze-
nie w Mikołowie inicjatywy lokalnej. Biorę udział  
w pracach zespołu, który ją wdraża. Jeśli rad-
ni zaakceptują nasze propozycje jeszcze w tym 
roku zyskamy nowe narzędzie. Każdy mieszka-
niec będzie mógł na przykład zgłosić projekt 
zgodny z niezrealizowaną obietnicą wyborczą 
burmistrza. Powinien przejść.

W lutym odbędą się dwa spotkania (patrz ilu-
stracja). Gorąco zachęcam do udziału, szczegól-
nie przedstawicieli mikołowskich organizacji po-
zarządowych i grup nieformalnych. Właśnie teraz 
jest ten moment, kiedy potrzeba Państwa głosu  
w dyskusji o kształcie inicjatywy lokalnej i budżetu 
obywatelskiego w Mikołowie. 

Artur WnuK,
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Budżet Obywatelski czy inicjatywa lokalna?
Spadek frekwencji podczas głosowania 
w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego 
niepokoi. Coś poszło nie tak. Głosowało 
zdecydowanie mniej mieszkańców, a na 
spotkania informacyjne organizowane przez 
urząd przychodziło po kilka osób. Co się stało 
- nie wiadomo, urząd miasta nie prowadzi 
żadnych badań w tym zakresie. Nikt chyba nie 
ma już wątpliwości, że zmiany są konieczne. 
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Przekaż

dla Lenki

krs 0000064561 
z dopiskiem Lena Jeka

Urodziłam się z brakiem 
kości udowej. Poruszam się 
za pomocą protezy, którą 
wymieniam raz w roku.
Z Fundacją PRO EKO 
zbieram pieniądze z 1% 
podatku na protezę  
i rehabilitację.
za WsParcIe 
serDecznIe DzIękuję



Festiwal Moczki i Maków-
ki obchodził w tym roku 
mały jubileusz. Kiedy  

w 2012 roku Stowarzyszenie 
Rozwoju i Promocji Ziemi Mi-
kołowskiej po raz pierwszy za-
prosiło do degustacji tych ślą-
skich przysmaków, był kłopot  
z zebraniem uczestników.  
W piątej edycji długie stoły ugi-
nały się od wystawionych do 
konkursu półmisków z maków-
kami i moczką. Tradycyjnie, im-
preza towarzyszy spotkaniu no-
worocznemu, które na początku 
stycznia organizuje poseł Iza-
bela Kloc w mikołowskim „Bia-
łym Domku”. W oficjalnych wy-
stąpieniach i kuluarowych dys-
kusjach dominowały tema-
ty polityczne. Spotkania u Iza-
beli Kloc to także ważne wy-
darzenie towarzyskie. Im bar-

dziej rośnie polityczne znacze-
nie posłanki, tym ciekawsi go-
ście pojawiają się w „Białym 
Domku”. W tegorocznym spo-

tkaniu wzięli, m.in. udział: Ja-
rosław Wieczorek, wojewoda 
Śląski, jego pierwszy zastępca 
Jan Chrząszcz, senator Adam 

Gawęda, posłowie Piotr Pyzik  
i Andrzej Sośnierz, przedstawi-
ciele samorządu, służby zdro-
wia, nauki, duchowieństwa, 

związków zawodowych, organi-
zacji pozarządowych, dyrekto-
rzy zakładów pracy, media oraz 
licznie przybyli goście.  (red.)
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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
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JUry W kategorii moczka:
prof. dr hab. n. med. BARBARA ZAhORSKA- MARKIEWICZ,

tOMASZ żABIńSKI, dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach,
dr. n. med. jACEK KOZAKIEWICZ, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,

ANdRZEj POWAŁA, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Budryk”,

przyznało nagrody:
I - Stowarzyszenie Bł. Edmunda Bojanowskiego z Mikołowa - Bujakowa,

• II - Mariola Sopala z Rudy Śląskiej,
III - Pelagia Pawelczyk z Koła Gospodyń Wiejskich z Mikołowa - Śmiłowic.

JUry W kategorii makóWka:
dOROtA dOMAńSKA, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II”,

JAROSŁAW WIECZOREK, Wojewoda Śląski, 
tOMASZ SZYMBORSKI, dyrektor, Redaktor Naczelny TVP S.A o/Katowice

jERZY SZAFRANOWICZ, dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ,
StANISŁAW BAZAK, prezes Zarządu Tauron Serwis Sp. z o.o,

przyznało nagrody:
I - Zespół Folklorystyczny „Marzanki” z Ornontowic,

II - Gabriel Breguła z Przegędzy,
III - Natalia Pacha z Łazisk Górnych.

AdAM LEWANdOWSKI, 
prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju i promocji 
Ziemi Mikołowskiej

Wszyscy, a przynajmniej 
większość z nas lubi maków-
ki i moczkę, natomiast powo-
li zamiera umiejętność przy-
rządzania tych smakołyków. 
Chcemy ocalić od zapomnienia 
ten ważny element regionalnej 
tożsamości. 

Przy makówkach o polityce

VIP-y w „Białym Domku”. Od lewej: poseł Izabela Kloc i Adam Lewandowski, przewodniczący 
Rady Powiatu w charakterze gospodarzy oraz goście, poseł Piotr Pyzik, senator Adam Gawęda, 
wojewoda Jarosław WIeczorek i poseł Andrzej Sośnierz.
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Z drugiej jednak, strony nie mo-
żemy pozostawać bezczynni, 
bo z emisją dwutlenku węgla 
musimy jednak podejmować 

walkę. Ustalenia po konferencji w Pary-
żu jednoznacznie wskazują, że polska 
energetyka we współpracy z polską na-
uką muszą sięgnąć do technologii ni-
skoemisyjnych i tzw. czystych techno-
logii węglowych. Przy czym sekwe-
stracja dwutlenku węgla wydaje się już  
z dzisiejszej perspektywy rozwiązaniem 
nie do końca trafionym, natomiast uty-
lizacja dwutlenku węgla staje się coraz 
bardziej obiecująca. Prócz tego kierun-
ku, z pewnością musimy także stawiać 
na poprawę efektywności wytwarzania 
energii elektrycznej, optymalizację ru-
chu bloków i pełne zagospodarowanie 
ubocznych produktów spalania węgla.

Jakie Prace  
W tym Względzie 
ProWadzi taUron 
WytWarzanie s.a.? 

W elektrowniach tej spółki działają 
dwie różnego typu, powstałe m.in. we 
współpracy z Narodowym Centrum Ba-
dań i Rozwoju instalacje demonstracyj-
ne do wychwytu CO2. Kolejną instalacją 
badawczą jest instalacja demonstracyjna 
do monitorowania i redukcji emisji rtęci 
ze spalania węgla w kotłach pyłowych - 
KIC - projekt CoalGas. TAURON prowa-
dzi też bardzo obiecujące prace nad za-
mianą dwutlenku węgla w paliwo.

Tym bardzo obiecującym projektem 
jest układ metanizacji CO2 dla prze-
chowywania energii elektrycznej po-
przez produkcję SNG - czyli gazu syn-
tezowego. Partnerami są tu TAURON (li-
der) oraz CEA (Francja), ATMOSTAT 
(Francja), AGH, IChPW, RAFAKO i WTT. 
W ramach realizacji projektu powsta-
nie układ umożliwiający wykorzystanie 
dwutlenku węgla z instalacji przemysło-
wych oraz nadmiarowej elektryczności 
ze źródeł odnawialnych do produkcji 
metanu. Najważniejszymi elementami 
planowanej instalacji są modułowy re-
aktor metanizacji, układ wychwytu dwu-
tlenku węgla ze spalin oraz elektrolizer.

Co ciekawe i jednocześnie niezwy-
kle istotne dla przyszłości Elektrow-
ni Łaziska, wchodzącej w skład spółki 
TAURON Wytwarzanie. 

Jedna z instalacJi 
słUżących do aminoWego 
WychWytyWania ze sPalin 
dWUtlenkU Węgla,  
a także koleJna 
PilotoWa instalacJa 
słUżąca monitoroWaniU  
i redUkcJi zWiązkóW 
rtęci PracUJą Właśnie  
W „łaziskach”. 

Wspomniany układ metanizacji dwu-
tlenku węgla, pozwalający zamienić go 
w gaz syntezowy powstanie również  
w tej elektrowni.

Wracając do działającej w Elektrowni 
Łaziska aminowej instalacji usuwania ze 
spalin dwutlenku węgla, jest to pierwszy 

Nowe technologie w „Łaziskach”
W świetle ostatnich deklaracji rządu 
dotyczących węgla, w tym też energetyki 
opartej na węglu kamiennym i kierunków 
unijnej polityki klimatycznej okazuje się, 
że z tego paliwa nie rezygnujemy. 

Badania składu spalin przez naukowców z AGH Kraków.
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Nowe technologie w „Łaziskach”

tego typu obiekt w Polsce, przewidziany 
do badania procesu usuwania CO2 z rze-
czywistych spalin bloku węglowego przy 
wykorzystaniu absorpcji chemicznej. 

Podobnych instalacJi 
działa na śWiecie 
kilkanaście, m.in.  
W niemczech, JaPonii, 
aUstralii i Usa. 

Łaziska instalacja, która była rów-
nież testowana w Elektrowni Jaworz-
no na kotle fluidalnym bloku energe-
tycznego, jest tzw. metodą absorp-
cyjną. W procesach technologicz-
nych usuwany składnik z fazy gazo-
wej ulega absorpcji w fazie ciekłej, 
przy czym może on ulegać rozpusz-
czeniu w cieczy w sensie fizycznym - 
absorpcji fizycznej lub ulegać reakcji 
- absorpcji chemicznej.

Wodne roztwory alkanoloamin to 
obecnie jedyne komercyjnie dostęp-
ne i wystarczająco aktywne absorbenty 
chemiczne do separacji CO2 o małym 
stężeniu ze spalin.

Budowę tej instalacji pilotowej sfi-
nansowali partnerzy przemysłowi: 
TAURON Polska Energia S.A. i TAU-
RON Wytwarzanie S.A., zaś koszty ba-
dań prowadzonych przez Instytut Che-
micznej Przeróbki Węgla w ramach za-
dania badawczego nr 1 finansuje Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju.

PodstaWoWym Układem 
technologicznym 
instalacJi PilotoWeJ 
Jest modUł UsUWania 
co2 ze sPalin, 
składaJący się z kilkU 
WęzłóW ProcesoWych. 

Najważniejszym z nich jest węzeł 
absorpcji, którego głównym elemen-
tem jest kolumna absorpcyjna, do któ-
rej doprowadzane są spaliny.

Mając już strumień wychwytywane-
go ze spalin dwutlenku węgla, posta-
nowiono sięgnąć w badaniach dalej  
i w tej właśnie elektrowni wybudować 
kolejną instalację: układ metanizacji 
CO2 dla przechowywania energii elek-
trycznej poprzez produkcję SNG (gazu 
syntezowego). 

W ramach realizacji projektu powsta-
nie układ umożliwiający wykorzystanie 
dwutlenku węgla z instalacji przemy-
słowych oraz nadmiarowej elektrycz-
ności, która w przyszłości ma pocho-
dzić ze źródeł odnawialnych, do pro-
dukcji metanu. Najważniejszymi ele-
mentami planowanej instalacji są: mo-
dułowy reaktor metanizacji, układ wy-
chwytu dwutlenku węgla ze spalin oraz 
elektrolizer. 

badany Układ PoWstanie 
Właśnie  
W elektroWni łaziska  
i będzie dostosoWany do 
zasilania strUmieniem 
gazU (co2 + h2) W ilości 
20-30 m3/h. 

W ramach projektu zostanie również 
przeprowadzone skalowanie do ekwi-
walentu mocy bloku węglowego 1MWe 
oraz analiza ekonomiczna przedsię-
wzięcia w celu określenia możliwości 
jego zaadaptowania do rzeczywistych 
warunków przemysłowych. Nadrzęd-
nym celem wszelkich badań prowa-
dzonych w TAURON Wytwarzanie S.A. 
jest opracowanie technologii dla któ-
rej dwutlenek węgla stanie się cennym 

surowcem, a gaz syntezowy (SNG) po-
służy do magazynowania energii, gdyż 
dzięki niemu w dowolnej chwili moż-
na wyprodukować energię elektryczną 
posługując się turbiną gazowo-parową.

należy Jednak Pamiętać, 
że rtęć i JeJ zWiązki są 
róWnie niebezPieczne 
dla środoWiska 
natUralnego Jak co2. 

Prace badawcze przeprowadzone 
na instalacji demonstracyjnej do mo-
nitorowania i redukcji emisji rtęci ze 
spalania węgla w kotłach pyłowych, 
funkcjonującej w Elektrowni Łaziska  
i ich wyniki jednoznacznie wskazują na 
możliwość zastosowania technologii na 
skalę przemysłową. W oparciu o wyni-
ki z prac badawczych realizowanych 
przez AGH na instalacji demonstracyj-
nej do usuwania rtęci w Elektrowni Ła-
ziska, powstały różnego rodzaju sor-
benty, na bazie których RAFAKO zapro-
jektuje i wykona instalację demonstra-
cyjną do usuwania rtęci na jednym blo-
ku 200 MW w tej elektrowni.

Redukcja emisji pyłów na jednym 
bloku 200 MW w TAURON Wytwarza-
nie S.A. zgodnie z wymogami BAT jest 
równie istotną kwestią. I tu znów ukłon  
w kierunku RAFAKO oraz być może tak-
że Energopomiaru i Exergonu. W pierw-
szym etapie, w oparciu o instalację de-
monstracyjną do wychwytu rtęci w spali-
nach zabudowaną w Elektrowni Łaziska, 
RAFAKO wykona projekt koncepcji oraz 
Studium Wykonalności: „Obniżenie emi-
sji pyłu na jednym bloku 200 MW zgod-
nie z wymogami BAT”. 

W drugim etapie, po uzyskaniu pozy-
tywnych wyników z etapu pierwszego, 

RAFAKO zaprojektuje i wykona instala-
cję demonstracyjną do obniżenia emisji 
pyłu na jednym bloku 200 MW w Elek-
trowni Łaziska.

Wszystko dziś wskazuje na to, że 
Elektrownia Łaziska obchodząca w tym 
roku 100 lat swojego istnienia, będzie 
pełniła w najbliższych latach rolę wiel-
kiego laboratorium badawczego spół-
ki TAURON Wytwarzanie, produkując 
jednocześnie prąd w swoich czterech 
zmodernizowanych ostatnio blokach 

energetycznych o mocy 200 MW każ-
dy. A co w dalszej przyszłości? Może 
właśnie tu realizowana będzie nowator-
ska koncepcja tzw. duobloków, a może 
kolejne wizje naukowców. W końcu to 
właśnie w Łaziskach powstawały m.in. 
prototypowe w krajowej energetyce 
bloki węglowe o mocy 200 MW, instala-
cje odsiarczania i wiele innych rozwią-
zań funkcjonujących od lat w polskich 
elektrowniach.

Jan Ostoja

Demonstracyjna instalacja do wychwytu dwutlenku węgla ze spalin.

Instalacja do wychwytu rtęci ze spalin.



W sierpniu ubiegłego roku 
Spółka ukończyła budo-
wę kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami 

dla osiedla gen. Jerzego Ziętka. Wartość 
tej inwestycji to ponad 1,8 mln zł, z cze-
go 778 313 zł pochodzi z dotacji Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Powstały cztery kilometry kanali-
zacji sanitarnej. Przyłączono 95 budyn-
ków mieszkalnych na ulicach: Bratków, 
Dworcowej(od ul. Starej), Fiołkowej, 
Goździków, Konwalii, 1 Maja, Narcy-
zów, Różanej, Sienkiewicza i Tulipanów.

Oprócz tej inwestycji, w ubiegłym 
roku trwały intensywne roboty przy bu-
dowie kanalizacji sanitarnej na jeszcze 
dwóch ulicach w Łaziskach Górnych. 
Spółka wykonała 871 metrów bieżą-
cych kanalizacji wraz z przyłączami do 
poszczególnych domów przy ul. Świer-
czewskiego. Podobne prace wykona-
no na ul. Kieszki, która wzbogaciła się  
o 535 metrów bieżących kanalizacji sani-
tarnej, także wraz z przyłączami. Pierw-
sza inwestycja kosztowała 283 955 zł,  
a druga blisko 153 tys. zł. 

PGKiM ma także bogate plany na 
2017 rok. Zamierza realizować przed-
sięwzięcia związane z kanalizację sa-
nitarną wraz z przyłączami dla rejonu 
ulic: Cieszyńska-Kąty, Wieżowa-Wodna 
i Wieżowa-Cicha.

Od stycznia ubiegłego roku Przed-
siębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej, na zle-

cenie gminy realizuje bezpłatną komunikację 
na terenie miasta. Ulicami Łazisk Górnych kur-
sują trzy linie autobusowe (Ł Łaziska, N Łazi-
ska i M Łaziska), obsługiwane przez pięć wy-
godnych busów marki Mercedes. Darmowa 
komunikacja była dla miasta, spółki i samych 
mieszkańców nową sytuacją. Po roku funkcjo-
nowania nikt nie ma wątpliwości, że system 
się sprawdził. Zadowoleni są pasażerowie,  
a to jest dla przewoźnika najważniejsze. Na 
darmowych przewozach korzystają wszyscy. 

Mikrobusy obsługują okolice, gdzie dojazd ni-
skopodłogowymi autobusami nie jest możli-
wy. Bezpłatna komunikacja została wprowa-
dzona na trzech wewnętrznych liniach. Dwie 
były już znane mieszkańcom: Ł ŁAZISKA (Ła-
ziska Średnie - Orzesze) i N ŁAZISKA (Łaziska 
Górne Kopanina - Mikołów Kolonia Huta). Do-
datkowo uruchomiono linię M ŁAZISKA, łączą-
cą Łaziska Górne z Dolnymi i Średnimi. W celu 
zapewnienia większej wygody podróżnym, au-
tobus obsługujący linię N Łaziska (Mercedes 
Sprinter 513) został wymieniony na niskopo-
dłogowy o większej przestrzeni pasażerskiej - 
Mercedes Sprinter City.

Zawarcie tak długiej 
umowy było możliwe 
dzięki zmianie przepi-

sów, które dają prawo gmi-
nom zlecania własnym spół-
kom tego zadania bez prze-
targu. Z takiego obrotu spra-

wy są zadowoleni pracownicy 
firmy, którzy nie muszą się już 
martwić o miejsca pracy. Z ko-
lei władze i mieszkańcy mogą 
być spokojni o jakość usług, 
ponieważ komunalne przed-
siębiorstwo pracuje na siebie  

i nie może sobie pozwolić na 
jakiekolwiek uchybienia. 

Ponadto tak długi okres 
obowiązywania umowy po-
zwala PGKiM na zainwesto-
wanie w sprzęt. Spółka planu-
je w najbliższym czasie, m.in. 
zakup śmieciarki. Pozwoli to 
sprawniej świadczyć usługi 
na jeszcze wyższym poziomie.  
W planach inwestycyjnych jest 
także zakup dodatkowego sa-
mochodu do przewozu konte-
nerów oraz pojemników.

Obecnie odbiór odpadów 
odbywa się samochodami 
własnymi firmy według usta-
lonego harmonogramu. Do-
datkowo przeprowadzane są 
zbiórki odpadów wielkogaba-
rytowych oraz liści. 

Mirosław Duży,  
Prezes Zarządu PGKiM sp. z o.o. 
w łaziskach Górnych:

- Jesteśmy Spółką komunalną, 
której głównym zadaniem 
jest zaspakajanie potrzeb 
mieszkańców. Modernizujemy 
i budujemy nowe sieci 
kanalizacyjne, ale także 
realizujemy, na zlecenie miasta, 
bezpłatną komunikację miejską. 
Staramy się wsłuchiwać w głosy 
pasażerów i w miarę możliwości 
realizować ich potrzeby. Robimy 
wszystko, aby podnosić jakość 
usług na obsługiwanych przez 
nas liniach. Aby zwiększyć 
komfort podróżowania 
naszych mieszkańców, czynimy 
starania, by wymieniać tabor 
na nowocześniejszy i bardziej 
wygodny. W tym roku udało się 
to zrobić na linii N Łaziska, gdzie 
obecnie jeździ niskopodłogowy 
Mercedes Sprinter City. Dzięki 
kilkuletniej umowie na odbiór 
i zagospodarowanie śmieci, 
możemy inwestować w sprzęt 
i także na tym polu poprawiać 
jakość usług. 

Umowa gwarantuje 
wysoką jakość i inwestycje

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w łaziskach górnych zajmuje 
się nie tylko odbiorem odpadów i obsługą bezpłatnej komunikacji, ale przede wszystkim 

gospodarką ściekową na terenie gminy łaziska górne. Pgkim odpowiada za rozległą  
sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnie ścieków. Firma od kilku lat realizuje zaplanowane  

w ramach wieloletniego planu zadania inwestycyjne oraz modernizacyjne. 

Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej  
i mieszkaniowej aż do grudnia 2020 roku będzie 
zajmować się odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów komunalnych w łaziskach górnych.

Bezpłatna komunikacja 

W ubiegłym roku 
bezpłatne busy 

przejechały 
około 

261 tys. km. 

Kanalizacja - kontynuacja



Na początku stycznia 
odbyła się uroczystość uho-
norowania nagrodzonych 
w drugiej edycji konkursu 
EkoKarlik 2016. Celem kon-
kursu jest promocja etyki 
ekologicznej w działaniach 
na rzecz ochrony środowi-
ska w regionie, pokazanie 
różnorodności rozwiązań 
w ochronie środowiska 
oraz zachęcenie do podej-

mowania działań na rzecz 
ochrony środowiska. Laure-
atom statuetki wręczał An-
drzej Pilot, prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach.

W 2016 roku laureatami 
EkoKarlika zostali:

Jastrzębski Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji S.A., 

SUNEX S.A. z Raciborza, 
Zabrzańskie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej Sp.  
z o.o., Zakład Budynków 
Miejskich Sp. z o.o. z Byto-
mia, Regionalna Izba Prze-
mysłowo - Handlowa w Gli-
wicach, Górnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Luiza” z Za-
brza, Gmina Chybie i Tworóg.

Konkurs skierowany jest 
do przedsiębiorców, spół-

dzielni oraz jednostek samo-
rządu terytorialnego i samo-
rządu gospodarczego z tere-
nu województwa śląskiego, 
realizujących szeroko pojęte 
przedsięwzięcia z zakresu 
ochrony środowiska.

Nagrodami w konkursie 
są: statuetka i tytuł „EkoKar-
lik” oraz możliwość posłu-
giwania się logo konkursu  
i zdobytym tytułem. 

W ojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach ogłasza kolej-

ną edycję prestiżowych nagród przyzna-
wanych od 1994 roku z okazji Dnia 
Ziemi - „Zielonych Czeków”. 
Nagrodą tą Fundusz wyróżnia 
osoby zaangażowane w dzia-
łalność proekologiczną na 
terenie naszego wojewódz-
twa. Prawo zgłaszania kandy-
datów do „Zielonych czeków” 
przysługuje samym kandydatom, 
członkom Kapituły oraz: Komisji Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego, instytucjom ochrony 
środowiska z terenu województwa śląskie-
go, wydziałom ochrony środowiska jedno-
stek samorządów terytorialnych, organiza-
cjom pozarządowym z terenu województwa 
śląskiego o charakterze regionalnym, pla-
cówkom edukacyjnym, szkołom wyższym  
i instytucjom naukowym z terenu woje-
wództwa śląskiego, izbom gospodarczym 
z terenu województwa śląskiego, Klubowi 
Publicystów Ochrony Środowiska EKOS. 

Zgłoszenie Kandydata musi zawierać 
wypełniony wniosek wraz z uzasadnie-
niem, rekomendację przynajmniej jednej 
z wymienionych instytucji. Dokumenty 

należy składać w Kancelarii Fun-
duszu WFOŚiGW w Katowi-
cach, przy ul. Plebiscytowej 
19 z dopiskiem „Zielony 
czek”. Termin upływa  
17 marca, a ogłoszenie 

listy laureatów nastąpi pod-
czas gali z okazji Dnia Ziemi  

(24 kwietnia). Kapituła składają-
ca się z ekspertów, pracowników nauko-
wych oraz działaczy na rzecz ochrony 
środowiska i popularyzacji przyrody 
wyłoni laureatów w następujących kate-
goriach:
• innowacje i technologie,
• programy i akcje dotyczące ochrony 

przyrody,
• prace naukowo - badawcze,
• edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
• publicystyka ekologiczna,
• działania popularyzatorskie i promocja 

postaw proekologicznych.

Zielone czeki wystartowały!

EkoKarliki rozdane
Andrzej Pilot, prezes Funduszu (czwarty od lewej) wśród laureatów konkursu.

Ostatnie tygodnie były bar-
dzo trudne dla mieszkań-
ców województwa śląskie-
go. Nad miastami naszego re-

gionu nieprzerwanie wisiał smog, a brak 
wiatrów i duże mrozy potęgowały zanie-
czyszczenie atmosfery. Sytuacja stała się 
na tyle krytyczna, że problem dostrzeżo-
no na wszystkich szczeblach władzy. Ale 
to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
od lat walczy ze smogiem, który zatruwa 
nasze środowisko. Fundusz jako instytu-
cja finansująca wspiera działania gmin  
w zakresie poprawy ochrony atmosfery.

Wyniki pomiarów mówiące o notorycz-
nym przekroczeniu stężeń pyłu zawieszo-
nego i benzoalfapirenu na obszarze całe-
go województwa skłoniły Zarząd Fundu-
szu do skierowania połowy wszystkich 
środków, jakimi dysponuje WFOŚIGW na 
ochronę atmosfery. Dzięki temu Fundusz 
dofinansowuje zadania związane z ogra-
niczeniem niskiej emisji, zwiększeniem 
efektywności energetycznej wytwarza-
nia przesyłu lub użytkowania energii oraz 
wspieraniem odnawialnych lub alterna-
tywnych źródeł energii.

- Od wielu lat dostrzegamy problem ni-
skiej emisji. Staramy się z tym negatyw-
nym zjawiskiem walczyć - podkreśla An-
drzej Pilot, prezes Funduszu w Katowicach.

Fundusz, w ostatnich latach rozpatruje 
rocznie kilkaset wniosków obejmujących 

zadania z zakresu ochrony atmosfery. Są 
to zarówno małe inwestycje o zasięgu lo-
kalnym, jak i duże przedsięwzięcia inwe-
stycyjne. Na dofinansowanie tych zadań 
przeznacza rocznie kwotę od stu kilku-
dziesięciu do ponad dwustu mln zł.

Efektem ekologicznym działalności 
Funduszu jest zmniejszenie się emisji: 
l pyłu o ponad 48 tys. ton, 
l dwutlenku siarki o ponad 35 tys. ton 
l oraz dwutlenku węgla o ponad 1.394 

tys. ton.
Katowicki Fundusz od 2002 roku wspie-

ra też wdrażanie tzw. Programów Ogra-
niczenia Niskiej Emisji (PONE), w ra-
mach których gminy mogą ubiegać się 

o dofinansowanie na szeroko rozumia-
ne zadania związane z ograniczeniem ni-
skiej emisji. Obecnie uczestniczy w nim 
79 gmin, które są pośrednikiem pomię-
dzy Funduszem a mieszkańcem. Do tej 
pory Fundusz wsparł realizację progra-
mów kwotą około 211 mln zł., dzięki cze-
mu, m.in. zmodernizowano ponad 18 tys. 
lokalnych kotłowni w domach, zabudo-
wano prawie 6 tys. instalacji solarnych,  
a w przypadku części budynków dokona-
no też termoizolacji oraz modernizacji in-
stalacji centralnego ogrzewania czy zabu-
dowano instalację fotowoltaiczną.

W ubiegłym roku WFOŚiGW w Katowi-
cach uruchomił Program Pilotażowy „Do-

finansowanie zadań realizowanych przez 
mieszkańców województwa śląskiego na 
rzecz ograniczenia niskiej emisji”. 

Program cieszył się ogromnym za-
interesowaniem, o czym świadczy licz-
ba 1546 złożonych wniosków. I tak naj-
więcej wniosków złożyli mieszkańcy Ka-
towic - 81 wniosków, Tych i Pszczyny po  
73 wnioski, w dalszej kolejności Gliwic - 
60 wniosków i Rybnika - 54., a z powiatów: 
raciborskiego - 126 wniosków, rybnickie-
go (wraz z miastem Rybnik) - 112 wnio-
sków oraz pszczyńskiego 106 wniosków. 
Pierwotnie na program przeznaczono  
2 mln zł, ale widząc tak duże zaintereso-
wanie zwiększono kwotę do 4,2 mln zł. 

Dzięki temu podpisano 750 umów o dofi-
nansowanie. Oznacza to, że z terenu wo-
jewództwa zniknie 750 szt. starych kotłów 
lub pieców, opalanych węglem niskiej ja-
kości, o sprawności ok. 30-35%. Zastąpio-
ne one zostaną pompami ciepła, kotłami 
opalanymi gazem, biomasą lub ekogrosz-
kiem. Dotacje wsparły też całą gamę za-
biegów termomodernizacyjnych: docie-
plenie ścian, stropów, wymianę okien  
i drzwi zewnętrznych, budowę lub mo-
dernizację instalacji wewnętrznej c.o.,  
a także zabudowę instalacji solarnych.

Rezultatem tych wszystkich zabiegów 
modernizacyjnych jest realny efekt dla 
środowiska. Rocznie zmniejszy się emi-
sja pyłu do atmosfery o ok. 134 tony, ok. 
63 tony SO2 (źródło kwaśnych deszczy),  
a emisja CO2 (gazu cieplarnianego) ule-
gnie zmniejszeniu o ok. 9.883 tony.

Mając na względzie konieczność ogra-
niczenia niskiej emisji, Fundusz dofinan-
sowuje działania w zakresie ograniczenia 
emisji w transporcie drogowym, poprzez 
dofinansowanie wprowadzanych do eks-
ploatacji pojazdów z napędem hybrydo-
wym lub elektrycznym dla autobusów ko-
munikacji miejskiej, pojazdów używanych 
jako pojazdy uprzywilejowane lub pojaz-
dów służących przeprowadzaniu kontro-
li bezpieczeństwa. Fundusz dofinansował 
kwotą 900 tys. zł. zakup pojazdów uprzy-
wilejowanych dla komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach.

Połowę funduszy WFośigW w katowicach przeznacza na walkę ze smogiem.

Docenił nawet NIK!
Funduszu docenił także NIK w swoim raporcie o skuteczności reduk-

cji niskiej emisji w województwie śląskim, sporządzonym na przykładzie  
9 wybranych gmin. TU WFOŚiGW zebrał pochwały. „Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie odrzu-
cił żadnego wniosku z powodu braku środków” - podkreślono w raporcie 
Najwyższej Izby Kontroli.

Przypadki nieudzielenia dofinansowania wynikały z niespełnie-
nia kryteriów formalnych lub rezygnacji wnioskodawcy. W latach 2013-
2015 - do kontroli działań w tym okresie sprowadzała się kontrola NIK 
- Fundusz zawarł 657 umów na ochronę powietrza, na łączną kwotę  
166,647 mln zł - podano w raporcie pn. „Eliminacja niskiej emisji z ko-
tłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim”.

WFOŚiGW w Katowicach w opinii kontrolerów tworzy zgraną parę  
z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, instytucją odpo-
wiedzialną za „monitoring stężenia w powietrzu substancji szkodli-
wych związanych z niską emisją oraz powszechny dostęp do aktualnych 
i rzetelnych informacji o stanie powietrza i do prognoz stężeń substancji 
szkodliwych związanych z niską emisją”.

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

Smog mocno dał się we znaki mieszkańcom Mikołowa.



20 NASZA GAZETA • luty 2017r.NIERUCHOMOŚCI

Prezydent Miasta 
Świętochłowice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego 
lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w segmencie nr 3b budynku 
mieszkalnego nr 3-3a-3b przy ul. Katowickiej w Świętochłowicach 

wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze 
sprzedażą udziału w wysokości 22/1000 we współwłasności:

1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,  
2) oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 16 marca 2103r. 22/1000 części działek oznaczonych 
w obrębie Świętochłowice numerami ewidencyjnymi: 851/129, 2778/133 i 2779/133 o łącznej po-
wierzchni 1291 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00004671/6. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wy-
nosi: 49,50 m2. Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, 
kuchni i łazienki z wc.

Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, brak ogrzewania. 
Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją 

Domów Mieszkalnych nr 1 przy ul. Bytomskiej 22, tel. 32/2452-153.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 roku o godzinie 1230 w Urzędzie Miejskim w Święto-

chłowicach przy ul. Katowickiej 54.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 62 000 zł.
1. Pierwsza opłata 22/1000 części gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste mieści się  

w wylicytowanej cenie nabycia nieruchomości.
2. Pierwsza opłata za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste płatna w 2017r. stanowi 15% ceny 

gruntu. Od pierwszej opłaty naliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
3. Opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku począwszy od 2017r. stanowią 1% ceny gruntu. 

Od opłat rocznych naliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium w wysokości 6 900 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Święto-

chłowicach (pokój 5.) lub winno wpłynąć na konto nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 Urzędu 
Miejskiego prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice najpóźniej do dnia 20 lutego 2017r. 
(za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM). 

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

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

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

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

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

2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków prze-

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

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

Prezydent Miasta 
Świętochłowice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego 
lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego w segmencie nr 24 budynku 

mieszkalnego nr 20-22-24-26 przy ul. Zubrzyckiego w Świętochłowicach 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprze-
dażą udziału w wysokości 10/1000 we współwłasności:

1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, 2) odda-
niem w użytkowanie wieczyste do dnia 23 sierpnia 2103r. 10/1000 części działek oznaczonych w obrębie 
Lipiny numerami ewidencyjnymi: 200/43 i 202/47 o łącznej powierzchni 832 m2, dla której Sąd Rejonowy 
w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00005822/7. Łącz-
na powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 28,49 m2. Lokal usytuowany jest na czwartym 
piętrze, składa się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc. Lokal sprzedawany jest wraz  
z piwnicą o powierzchni użytkowej 3,74 m2 (również oznaczoną numerem 20).

Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralne 
ogrzewanie. 

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

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Miejskim w Świętochło-
wicach przy ul. Katowickiej 54.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 73 000 zł.
1. Pierwsza opłata 10/1000 części gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste mieści się w wylicy-

towanej cenie nabycia nieruchomości.
2. Pierwsza opłata za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste płatna w 2017r. stanowi 15% ceny 

gruntu.  Od pierwszej opłaty naliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
3. Opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku począwszy od 2017r. stanowią 1% ceny gruntu. Od 

opłat rocznych naliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium w wysokości 8 100 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowi-

cach (pokój 5.) lub winno wpłynąć na konto nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 Urzędu Miejskiego 
prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice najpóźniej do dnia 20 lutego 2017r. (za datę wpłaty 
wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM). 

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

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

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

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

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

2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków przetar-

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

wicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami: pokój nr 114, tel. (32) 3491-934.



Do zakończenia run-
dy zasadniczej roz-
grywek drugiej ligi 

pań, pozostała jedna kolejka. Po 
niej rozpoczną się emocje zwią-
zane z walką o awans do pierw-
szej ligi oraz o pozostanie w dru-
giej lidze. We wszystkich pięciu 

grupach karty są już rozdane i wia-
domo, którym drużynom przyjdzie 
grać w turniejach „ostatniej szan-
sy”. Grupę drugą, w której gra Po-
lonia (podobnie pozostałe), moż-
na nazwać grupą dwóch lig lub 
ligą „dwóch prędkości”. A to dlate-
go, że w skład każdej grupy wcho-

dzi sześć mocnych zespołów i trzy 
(w dwóch przypadkach dwie) dru-
żyny odbiegające od nich pozio-
mem. Wystarczy spojrzeć na ta-
bele, by mieć obraz rozkładu sił.  
W trzech grupach dziewięciodru-
żynowych (II, III i IV) regulamin 
rozgrywek ułożony jest tak, że ze-
społy z miejsc VII, VIII i IX gra-
ją turniej o utrzymanie się w lidze, 
którego organizatorem jest zespół 
plasujący się na siódmym miejscu 
po rundzie zasadniczej. W grupie 
Polonii na dziś jest to Zorza Wodzi-

sław, która przewodzi stawce dru-
żyn z miejsc VII - IX.

Przed Polonią, Sokołem Katowi-
ce i Zorzą Wodzisław jeszcze jed-
na kolejka. Teoretycznie może ona 
jeszcze przewrócić tę „małą tabe-
lę”, ale biorąc pod uwagę fakt, że 
cała trójka gra z drużynami wyżej 
notowanymi, najprawdopodobniej 
w tej części tabeli wszystko pozo-
stanie bez zmian. W turnieju o za-
chowanie ligowego bytu Zorza, So-
kół i Polonia rozegrają mecze ze 
sobą i na dobra sprawę, trzeba bę-

dzie wygrać jedno spotkanie, by 
pozostać w drugiej lidze. Pewien 
handicap na pewno będzie miał 
gospodarz turnieju, bo jak wia-
domo - gospodarzowi pomagają 
(choć niekoniecznie) nawet ścia-
ny. Ale swój atut ma też Polonia.  
W rozegranych meczach pomiędzy 
tą trójką, najlepszy bilans mają wła-
śnie podopieczne trenera Rubina, 
które wywalczyły siedem punktów. 
Sokół Katowice zdobył ich sześć,  
a Zorza - pięć. Przed siatkarkami Po-
lonii zatem najważniejsze zadanie: 

wygrać jeden mecz i to nie ten po-
zostający do do rozegrania w Opolu 
w ramach rundy zasadniczej (choć 
byłoby to miłe), ale ten najważniej-
szy w sezonie, w turnieju o pozosta-
nie w drugiej lidze!  (Tapi)

Oceniając poszczególne elementy 
sztuki siatkarskiej w zespole Po-
lonii, poza cechami wolicjonalny-

mi, które są wizytówką tego zespołu, naj-
wyższe cenzury należy przyznać za tzw. 
„grę w polu”. Prym w tym elemencie wie-
dzie libero - Karolina Bereza, co w zespo-
le siatkarskim powinno być regułą. Karo-
lina na tle zawodniczek grających na tej 
pozycji w innych drużynach, „rzuca się  
w oczy” i jest „żywym srebrem” na par-
kiecie. Nie tylko przyjmuje „na punkt” za-
grywki rywalek, ale też doskonale broni 
tak piłki po pierwszych akcjach, jak i po 
kontratakach, a ponadto bardzo dobrze 
gra w „asekuracji”. Zawsze jest tam, gdzie 
powinna, albo tam, gdzie jest luka. O ile 
pochlebne recenzje kibiców lub sympaty-

ków Polonii mogą być subiektywne, to już 
opinie trenerów drużyn rywalizujących  
z Polonią zasługują na uznanie. A pytani 
po meczach szkoleniowcy rywalek o wy-
różniające się zawodniczki Polonii, pra-
wie zawsze wskazują na Karolinę.

Karolina Bereza jest nie tylko siatkarką, 
ale generalnie dziewczyną pozytywnie 
„zakręconą sportem”, a o swojej sporto-
wej (z naciskiem na siatkówkę) przygo-
dzie mówi: - Moja przygoda z siatkówką 
rozpoczęła się w czwartej klasie szko-
ły podstawowej. To właśnie wtedy wy-
brałam się na pierwszy trening. Dziś 
tworzone są grupy treningowe, w któ-
rych dzieci trenują w swoim przedzia-
le wiekowym. Kiedyś niestety tak nie 
było i musiałam trenować z dziewczy-

nami starszymi ode mnie nawet o trzy, 
cztery lata. Dlatego też początki były 
dla mnie trudne. Dorównanie starszym 
dziewczynom nie było łatwe. Z perspek-
tywy czasu uważam jednak, że pomogło 
mi to w ukształtowaniu sportowego cha-
rakteru. Musiałam być „twarda i silna”, 
żeby „przetrwać”. I udało się. Począt-
kowo grałam w drużynie Elektrowni Ła-
ziska. Były to głównie turnieje oraz ligi 
amatorskie, w których wielokrotnie od-
nosiłyśmy sukcesy, wygrywając turniej 
za turniejem. Myślę, że dzięki tym suk-
cesom zauważono, iż łaziskie dziewczy-
ny potrafią grać w siatkówkę i utworzo-
no drużynę, która występowała w roz-
grywkach Śląskiego Związku Piłki Siat-
kowej. Zaczęłyśmy od czwartej ligi, po 

kilku latach ciężkiej pracy, udało się wy-
walczyć miejsce w II lidze. Jak na druży-
nę z tak małej miejscowości uważam, że 
to jest wielki sukces. W siatkówkę halo-
wą gra się jednak od jesieni do późnej 
wiosny. Dla mnie to było za mało. Latem, 
kiedy opuszczałam parkiet hali, grałam 
w turniejach siatkówki plażowej. To nie 
tylko doskonalenie poszczególnych ele-
mentów techniki (choć te na piasku cza-
sami są trochę inne), ale również dosko-
nały trening sprawnościowy. Ale nie tyl-
ko siatkówka jest moją pasją, jako że 
ogólnie bardzo lubię sport. To zamiło-
wanie do sportu pomogło mi w wybo-
rze kierunku studiów. Jestem absolwent-
ką Akademii Wychowania Fizycznego  
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach po 
kierunku wychowanie fizyczne i przyspo-
sobienie obronne. Ukończyłam również 
studium instruktorskie z dyscyplin spor-
towych jak: piłka siatkowa, tenis ziemny, 

fitness oraz lekkoatletyka. Obecnie je-
stem nauczycielem wychowania fizycz-
nego w szkole podstawowej i gimnazjum 
oraz trenerem piłki siatkowej grup mło-
dzieżowych. Wolny czas staram się spę-
dzać aktywnie, zimą jeżdżę na nartach  
i snowboardzie, latem na rowerze, pły-
wam lub gram w tenisa.  (Tapi)
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Nasza Polonia

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.

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Zakochana w siatkówce

Wygrać najważniejszy mecz

Nasze nowe mieszkania
1,5 km od rynku:

Mikołów 
ul. Stolarska 21

Zadzwoń, zobacz, zamieszkaj:

tel. 32 630 11 44
gsm: 602 638 719, 698 989 672
www.trojan.katowice.pl

l funkcjonalny układ
l 2,3 pokoje z balkonem 
l komórki lokatorskie
l dobra infrastruktura
l gotowe do odbioru

Mieszkania 

w programie 

MDM dopłata 

nawet do 20 %
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Na początku stycznia, po 
kilkutygodniowej prze-
rwie, przygotowania do 

rundy wiosennej rozpoczynają druży-
ny piłkarskie. Przygotowania, przy-
gotowaniami, ale sami zawodnicy, nie 
mówiąc o kibicach, czekają na mecze. 
Te na dużych boiskach w formie spa-
ringów rozgrywane są od ostatniego 
tygodnia stycznia, ale w powiecie mi-
kołowskim od kilku lat już na począt-
ku miesiąca można emocjonować się 
futbolem w hali. Są to dwa turnieje 
rozgrywane w Łaziskach: Wojewódz-
ki Halowy Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Prezesa MBS Mikołów oraz Halo-
wy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Pre-
zesa Polonii Łaziska. W styczniu 2017 
ten pierwszy rozegrano po raz siódmy, 
drugi - po raz piąty.

PUchar bankoWy dla 
bankoWeJ drUżyny

Piłkarski rok w powiecie mikołow-
skim zainaugurował VIII Wojewódzki 
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 

Prezesa MBS Mikołów, w którym wy-
stąpiło osiem drużyn. Były to zespo-
ły amatorskie, w których można było 
jednak znaleźć sporo twarzy znanych 
z piłkarskich boisk, ale wystartowa-
ła też klubowa ekipa „młodej” Polonii 
z Łazisk. Rywalizujące drużyny miały 
do rozegrania 20 spotkań. Najpierw 
w grupach, potem już systemem pu-
charowym. Gry na parkiecie hali przy 
Ogrodowej 50 były interesujące, pił-
karze pokazali wiele widowiskowych 
akcji, po których padały efektowne 
bramki.

Zwycięzcą turnieju została ekipa 
MBS Mikołów (banki swojego od-
dawać nie lubią), która w finale po-
konała drużynę pod nazwą Kamika-
dze 4:1. Trzecie miejsce przypadło 
Bawarczykom, a czwarte - Młodej 
Polonii.

„Królem strzelców” został zdo-
bywca dziesięciu bramek - Michał 
Wita (Tepy Team), najlepszym bram-
karzem - Rafał Franke (MBS Miko-
łów), a MVP turnieju - Bartosz Just 
(Młoda Polonia)

PUchar dla gWarka

Tydzień później rozegrano piątą 
edycją Halowego Turnieju Piłki Noż-
nej o Puchar Prezesa Polonii Łaziska, 
którego zwycięzcą został Gwarek Or-
nontowice, pokonując w finale inne-
go czwaroligowca - Orła Mokre 1:0  
i w ten sposób został nieoficjalnym ha-
lowym mistrzem powiatu mikołowskie-
go. Udział w turnieju awizowało dzie-
sięć drużyn, wystartowało dziewięć, 
gdyż na zawody nie stawiła się ekipa 
AKS-u Mikołów, sprawiając tym samym 
trochę kłopotów organizacyjnych. Dru-
żyny podzielono na dwie grupy: Polo-
nia Łaziska, Orzeł Mokre, Strażak Mi-
kołów, Sokół Orzesze i LKS Woszczyce 
(grupa „A”) oraz Gwarek Ornontowice, 
Fortuna Wyry, Kamionka Mikołów, LKS 
Gardawice (grupa „B”). Taka ilość ze-
społów z naszego terenu sprawiła, ze 
łaziski turniej stał się nieoficjalnymi Ha-
lowymi Mistrzostwami Powiatu.

Dla większości zawodników gra  
w turnieju była pierwszym kontaktem  
z piłką w tym roku, więc widać było  

nie tylko tzw. głód piłki, ale i ogromne 
zaangażowanie w grę. Nikt nie odpusz-
czał, każdy chciał wygrać, więc i emo-
cji nie brakowało. Wynik każdego me-
czu był ważny, ponieważ regulamin tur-
nieju nie przewidywał półfinałów po fa-
zie grupowej, lecz bezpośrednie me-
cze o miejsca. Niespodzianki nie było, 
gdyż do finału awansowały drużyny 
z czwartej ligi i one rozegrały mecz  
o główne trofeum turnieju.

koleJność tUrnieJU:

1. Gwarek Ornonmtowice
2. Orzeł Mokre
3. Sokół Orzesze
4. LKS Gardawice

5. Polonia Łaziska
6. Kamionka Mikołów
7. Strażak Mikołów
8. Fortuna Wyry
9. LKS Gardawice
Najskuteczniejszym zawodnikiem tur-

nieju został strzelec pięciu goli, Tomasz 
Kasprzyk (Gwarek), najlepszym bramka-
rzem - Tomasz Michalik (Orzeł Mokre), 
a MVP turnieju - Łukasz Kolasa (Orzeł).

Zwycięzca turnieju - Gwarek Ornon-
towice wywalczył trofeum w składzie: 
Szymon Saliński, Daniel Książek Danie-
la, Tomasz Kasprzyk, Andrzej Niewie-
dział, Michał Kojdecki, Tomasz Wilk, 
Krzysztof Ferensztain, Damian Pilny 
oraz Jakub Zdrzałek.

tadeusz Piątkowski

W tym roku młodzież 
szkolna miała wresz-
cie prawdziwe fe-

rie zimowe. Z mrozem i ze śnie-
giem. Ci, którzy rok rocznie 
wyjeżdżają na narty, różnicy 
nie odczuli, ale ci pozostający  
w domu - tak. Dla nich organizo-
wane są różnego rodzaju akcje 
i generalnie zawsze mogą jakoś 
zagospodarować wolny czas. 
W poprzednich latach wiosen-
na aura sprawiała, że tym, któ-
rzy są aktywni fizycznie, pozo-
stawały zajęcia w hali sporto-
wej lub na basenie, bo już na 
lodzie przy padającym desz-
czu jazda na łyżwach nie spra-
wia takiej frajdy. Podczas tego-
rocznych ferii można było spor-
towo wyżyć się do woli zarówno 
pod dachem, jak i na powietrzu. 
Takie możliwości dawały Miej-
skie Ośrodki Sportu i Rekreacji 
w Mikołowie oraz w Łaziskach, 
które tradycyjnie przygotowały 
oferty dla pozostającej w domu 
młodzieży.

MOSiR w Mikołowie po raz 
kolejny dla dzieci i młodzieży 
z Mikołowa i sołectw mikołow-
skich przygotował akcję „Ferie 

dla aktywnych”, podczas któ-
rej animatorzy sportu organizo-
wali gry i zabawy sportowe dla 
wszystkich uczestników. Ogó-
łem w akcji wzięło udział pra-
wie 1800 osób, które uczestni-
czyły w zajęciach prowadzo-
nych na obiektach MOSiR-u, 
czyli w hali sportowej, basenie 
oraz lodowisku. Zorganizowano 
również „Dyskoteki na lodzie”.

- Mam nadzieję, że wszyscy 
uczestnicy akcji są zadowole-
ni z naszej oferty. Dołożymy 
wszelkich starań, by kolejne 
ponownie zaskoczyły pozytyw-
nie młodych mieszkańców, wy-
wołały uśmiech na ich twarzach 
i przyczyniły się do zdrowego 
stylu życia - podsumował tego-
roczne „Ferie dla aktywnych”, 
Specjalista ds. Sportu i Rekre-
acji, Marcin Tatarczyk.

Jak co roku, szereg zajęć spor-
towo-rekreacyjnych dla dzieci  
i młodzieży zorganizował MOSiR 
w Łaziskach Górnych.

W pierwszym tygodniu w hali 
przy ul. Ogrodowej codziennie 
chętni mogli brać udział w za-
jęciach z badmintona, a przez 
dwa tygodnie w poniedział-

ki, wtorki i czwartki do dyspo-
zycji dzieci i młodzieży był tre-
ner oraz sprzęt do tenisa stoło-
wego. Z kolei w hali sportowej 
MOSiR-u w Łaziskach Średnich 
w drugim tygodniu ferii każde-
go dnia prowadzone były ogól-
nodostępne zajęcia w piłce 
nożnej. Również w Łaziskach 
Średnich w poniedziałki i śro-
dy przez dwa tygodnie udo-
stępniona była kręgielnia, gdzie 
każdy chętny mógł spróbować 
swoich sił w kręglach klasycz-
nych. Wiele się działo na lo-
dowisku w ORS „Żabka”, które 
przez cały okres ferii udostęp-
nione było bezpłatnie dzieciom 
i młodzieży, z czego skorzystało 
łącznie 410 amatorów ślizgawki

- W tym roku podczas ferii zi-
mowych już po raz trzeci zorga-
nizowaliśmy zajęcia z nauki jaz-
dy na łyżwach dla dzieci. Wy-
kwalifikowany instruktor uczył 
dzieci, jak bezpiecznie poruszać 
się i również upadać na łyżwach. 
Zajęcia ukończyło 35 dzieci, któ-
re otrzymały okolicznościowy 
dyplom - informuje dyrektor MO-
SiR, Tadeusz Marszolik.

tadeusz Piątkowski

terminarz drUgiego etaPU rozgryWek:
11.02 KS Emjot Victoria Biała - UKS Trójka Mikołów

18.02 KS Trójka Mikołów - Exact Systems Norwid Częstochowa II
25.02 Jamar UKS Tygrysy Krzepice - UKS Trójka Mikołów

 4.03 UKS Trójka Mikołów - KS Triumf Nakło Śląskie
11.03 UKS Trójka Mikołów - KS Emjot Victoria Biała

18.03 Exact Systems Norwid Częstochowa II - UKS Trójka Mikołów
25.03 UKS Trójka Mikołów - Jamar UKS Tygrysy Krzepice

 1.04 KS Triumf Nakło Śląskie - UKS Trójka Mikołów

Z pozycji liderów
do drugiej fazy rozgrywek przystąpią siatkarki i siatkarze trzeciej 

ligi. W tej klasie rozgrywek rywalizują dwie drużyny z powiatu 
mikołowskiego: burza borowa Wieś w rozgrywkach pań i Uks 

„trójka” mikołów w rozgrywkach męskich. obie drużyny mają apetyt na 
wygranie trzeciej ligi i obie na awans do wyższej klasy rozgrywek.

terminarz drUgiego etaPU rozgryWek:
11.02 KS Burza MOSiR Mikołów - UKS Spartakus Zabrze

18.02 SPS AZS Politechnika Częstochowska - KS Burza MOSiR Mikołów
25.02 Tauron MKS Dąbrowa Górnicza II - KS Burza MOSiR Mikołów

 5.03 MKS-MOS Płomień Sosnowiec - KS Burza MOSiR Mikołów
11.03 UKS Spartakus Zabrze - KS Burza MOSiR Mikołów

18.03 KS Burza MOSiR Mikołów - SPS AZS Politechnika Częstochowska
25.03 KS Burza MOSiR Mikołów - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza II

1.04 KS Burza MOSiR Mikołów - MKS-MOS Płomień Sosnowiec

Dziewczęta Burzy 
pierwszy etap rozgry-
wek zakończyły na 

drugim miejscu. W 12 meczach 
odniosły 11 zwycięstw, groma-
dząc na koncie 31 punktów z 
33 setami wygranymi i ośmio-
ma przegranymi. Do drugiego 
etapu zgodnie z regulaminem 

„zabierają” 17 punktów i startu-
ją z pierwszego miejsca, mając 
trzy punkty przewagi nad Pło-
mieniem Sosnowiec. 

- Nie ukrywam, że mamy 
chrapkę na wygranie trzeciej 
ligi w tym sezonie. W ubie-
głym roku ta sztuka na par-
kiecie się nie udała, a „za-

pisać się” do drugiej ligi nie 
chcieliśmy. Najpierw trze-
ba zbudować zespół, a po-
tem walczyć o awans i nie być 
przysłowiowym „chłopcem 
do bicia”. Myślę, że jesteśmy 
na dobrej drodze - mówi tre-
ner siatkarek Burzy, Janusz 
Hajduk.

burza borowa Wieś

Uks „trójka”

Podopieczni Konrada 
Nieboja w pierwszym 
etapie rozgrywek wy-

grali wszystkie mecze, groma-
dząc na koncie 32 punkty. Do 
drugiej fazy weszli z 16 punk-
tami i dwoma punktami prze-
wagi nad zespołem z Nakła 

Śląskiego. To dobra pozycja 
do kontynuacji zwycięskiej se-
rii. - W ubiegłym sezonie wy-
graliśmy trzecią ligę i chcemy 
to powtórzyć teraz. W walce 
o awans do drugiej ligi od-
padliśmy w ostatnim turnieju. 
Zdobyliśmy jednak potrzeb-

ne doświadczenie, wzmoc-
niliśmy zespół i chcemy po-
walczyć w tym roku. Sporto-
wo jesteśmy do tego przygo-
towani - mówi przed startem 
drugiego etapu trzeciej ligi 
trener, Konrad Nieboj.

tadeusz Piątkowski

Halowe otwarcie roku

Nudów nie było
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SIAtKÓWKA
W rozgrywkach ligowych siat-

kówki drużyny powiatu mikołow-
skiego uzyskały rezultaty:

II LIGA
Polonia Łaziska przegrała  

z Zorzą Wodzisław 2:3, MKS-em 
Świdnica 2:3.

***
W towarzyskim turnieju roze-

granym 29 stycznia w hali MO-
SiR-u Mikołów uzyskano wyniki:

KS Burza MOSiR Mikołów - 
MKS Imielin 1:2

MKS Imielin - Polonia Łaziska 
Górne 0:3

Polonia Łaziska Górne - KS Bu-
rza MOSiR Mikołów 2:1

tENIS StOŁOWY
W rozgrywkach II ligi kobiet 

AKS Mikołów pokonał ULKTS 
Pszczyna 8:2, 

W tej samej klasie rozgrywek 
mężczyzn:

Sokół Orzesze przegrał z AKS- 
em Mikołów 4:6,

AKS Mikołów pokonał Sokoła 
Orzesze 6:4, 

PIŁKA NOżNA
W styczniu, w grach kontro-

lnych drużyny czwartej ligi po-

wiatu mikołowskiego uzyskały 
rezultaty:

Polonia Łaziska pokonała ze-
spół juniorów GKS-u Tychy 3:2, 
Szombierki Bytom 2:1.

Gwarek Ornontowice przegrał  
z MKS-em Myszków 1:2, zremisował 
z rezerwami Górnika Zabrze 2:2.

Orzeł Mokre wygrał z Pogonią 
Imielin 3:1.

***
W sobotę, 18 lutego o godzinie 

9.00 w Hali Sportowej MOSiR ro-
zegrany zostanie IX Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej dla uczniów klas 
IV - VI mikołowskich szkół pod-
stawowych. Szczegółowe infor-
macje znajdują się w regulaminie 
turnieju na stronie: http://mosir.
mikolow.eu. Zapisy do 15 lutego.

ALPEjCZYCY dO IStEBNEj
Przed łaziskimi amatorami 

„białego szaleństwa” X Zawo-
dy o Puchar Burmistrza Miasta 
Łaziska Górne w narciarstwie al-
pejskim. Rozegrane one zostaną 
25 lutego w Istebnej na „Złotym 
Groniu”. Zapisy w sekretariacie 
MOSiR-u, telefon 32 221 11 38. 
Szczegółowe informacje na stro-
nie: www.mosir.laziska.pl.  Tapi

sprintem przez sportowe areny

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

POŻYCZKI 

KRÓTKOTERMINOWE
( 32/348-61-68, 504-819-404
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3 lutego w krytej pływalni 
Aqua Plant podsumowa-
no XVI edycję akcji „Pły-

waj na odległość”. W imprezie 
swoich sił mógł spróbować 
każdy pływający. W sumie na 
łączny wynik „zapracowały” 
33 osoby, które przepłynęły 
łącznie 76  559 długości base-
nu, co daje dystans 11 939 ki-
lometrów i 75 metrów. Najlep-
szy w kategorii mężczyzn oka-
zał się Łukasz Piotrowski, któ-
ry przepłynął 9 210 długości 
basenu, co daje wynik 230,25 
km. Najbardziej wytrwałą pa-

nią okazała się Agnieszka 
Liebner, która przepłynęła  
7 200 długości basenu, co daje 
wynik 180,00 km. Trzeba mieć 
charakter! Tapi

Orzeskie bieganie zimą, mimo 
że jest to impreza o krótkim 
stażu, ma już swoich zwo-
lenników. Pierwsza edycja 

odbyła się dwa lata temu w Dzień Ko-
biet, następną organizatorzy przenieśli 
na styczeń i jest to jedna z pierwszych 
imprez biegowych roku na Śląsku. Stąd 
też i dobra frekwencja, ze sporą ilością 
biegaczy nawet z odległych od Orze-
sza miejscowości. W tym roku na starcie 
pojawiło się 171 zawodniczek i zawod-
ników, a w tym gronie spory odsetek ta-
kich, których można nazwać „zawodow-
cami”. Może nie dlatego, że z biegania 
żyją, ale bez biegania żyć nie mogą i na 
trasach widać ich praktycznie w każdy 
weekend.

Organizatorzy imprezy, czyli Funda-
cja „Aktywni” znaleźli w Jaśkowicach 
ciekawą trasę, o długości siedmiu kilo-
metrów, wiodącą w większości leśny-
mi duktami. Pogoda była wręcz wyma-
rzona. Piękne słońce, temperatura w po-
bliżu zera, bez wiatru. Nic, tylko biegać. 
O 13.00 cała kawalkada ruszyła na tra-
sę. Pierwsze kilkaset metrów po asfal-
cie w zwartym szyku, ale potem stawka 
szybko się rozciągnęła. Na czele upla-
sowali się mocni, pozostali biegli swo-
im tempem. Zresztą ci „mocni” też nie 
biegli grupą. Kandydaci do zwycięstwa 
na ostatnim fragmencie trasy rozciągnę-

li się na długości kilkuset metrów i po-
jedynczo mijali linię mety. Pierwszy cel 
osiągnął Bartosz Karon z Olkusza, uzy-
skując czas 23 minut i 30 sekund. Za nim 
co kilkadziesiąt sekund przybiegali po-
zostali. Jako trzynasta linię mety prze-
kroczyła najszybsza przedstawicielka 
płci pięknej - Michalina Mendecka. Po-
zostawiła za plecami wielu mężczyzn, 
którzy z niedowierzaniem kręcili głowa-
mi, że taka filigranowa dziewczyna po-
trafi tak szybko biegać. Sportowe Oso-
bowości Roku „Ziemi Mikołowskiej”, 
Michalina Mendecka i Zbigniew Fijał-
kowski, tak skomentowały ten bieg:

michalina mendecka: Organizacja 
jak zwykle na wysokim poziomie, wszyst-
ko poszło sprawnie i bezproblemowo. 
Sama trasa prowadziła pięknymi, leśny-
mi ścieżkami, a takimi lubię biegać naj-
bardziej. W tej imprezie biegłam z wielką 
przyjemnością.

zbigniew Fijałkowski: Pomimo że 
śniegu nie było zbyt dużo, to i tak powo-
dował, że nogi się cofały i nie za bardzo 
chciały do przodu. Niemniej jednak było 
to dobre „przetarcie” dla organizmu we 
wspaniałej leśnej scenerii i z pewnością 
zaprocentuje w kolejnych startach.

tadeusz Piątkowski

W trakcie tegorocz-
nego halowego tur-
nieju w Łaziskach, 

na ławce trenerskiej Orła Mo-
kre zasiadał Mateusz Karcz. 
Pod jego pieczą rozpoczę-
ły się też przygotowania do 
rundy wiosennej. Na sobotę,  
28 stycznia zaplanowany był 
też pierwszy sparing z Pogo-
nią Imielin. Orzeł ten mecz 
wygrał, a trener po meczu za-
miast usłyszeć dziękuję, usły-
szał - „Panu już dziękujemy”. 
Ot, trenerska proza życia.

Mateusz Karcz był niegdyś 
zawodnikiem Orła i tam „do-
robił się” kontuzji, która zmu-

siła go do zakończenia karie-
ry. Przed sezonem 2014/2015 
otrzymał od działaczy Orła 
propozycję objęcia pieczy tre-
nerskiej nad zespołem, któ-
ry walczył wtedy o byt w lidze 
okręgowej. Przyjął ją, a w roz-
mowie z „Naszą Gazetą” po-
wiedział: - Chciałbym tak po-
układać drużynę, by kibice 
nie przeżywali stresów zwią-
zanych z walką o byt w lidze 
okręgowej. Poukładał na tyle, 
że w drugim sezonie pracy, 
stresy związane były z wal-

ką o awans do czwartej ligi  
i Orzeł ten awans wywalczył. 
Pierwszy raz w historii klubu. 
W czwartej lidze beniaminek 
w rundzie jesiennej zapłacił 
frycowe, ale o utrzymanie w li-
dze będzie walczył pod inną 
batutą.

Mateusz Karcz w futbolu 
widział już wiele i liczył się 
z tym, że wiecznie trenerem 
Orła nie będzie. Ale liczył też, 
że rozstanie będzie bardziej 
cywilizowane...

tadeusz Piątkowski

Popływali

WYNIKI
Mężczyźni

1. Łukasz Piotrowski - 230,25 km
2. Marcin Gregorczyk - 205 km
3. Tomasz Pisula - 133,5 km

Kobiety
1. Agnieszka Liebner - 180 km
2. Anna Szczepańska - 58,425 km
3. Aleksandra Słowiak - 55,5 km

Zamiast dziękuję - do widzenia

Zimowe bieganie w Orzeszu
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Wśród osób, które do 28 lutego nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosu-
jemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Mateusz Lisowski 
z Łazisk Górnych. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

przypominamy o naborze
LUTY/MARZEC
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