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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

Gdyby tę historię zilustrować graficznie, powinien 
powstać trójkąt, najlepiej Bermudzki. 

U jego wierzchołków: 
policja, sąd 

i prokuratura. 

Układ zamknięty
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Przeczytaj koniecznie 
dodatek dla Pani i Pana domu.
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MIĘDZY
NAMI

FILARAMI
esteśmy ostrożni, jeżeli 
chodzi o teksty policyj-
no-prawnicze. Czasa-
mi bywa tak, że Czytel-

nicy dostarczają nam sensa-
cyjnych, ale mało wiarygod-
nych materiałów tylko po to, 
aby się zemścić za nieko-
rzystny wyrok. Tym razem 
było inaczej. Bohaterka re-
portażu opublikowanego 
na stronie 7, od czterech lat 
walczy z mikołowskim wy-
miarem (nie)sprawiedliwo-
ści. Tu nie chodzi o pienią-
dze, ale o godność, zasady  
i zszargane imię. Najbar-
dziej niemoralne w tym 
wszystkim jest to, że sąd 
nie kwestionuje jej zeznań, 
a dzieje się, jak się dzie-
je. Proszę uważnie prze-
czytać ten materiał. Podob-
no przy orzekaniu wyroków 
sędziowie kierują się wie-
dzą prawniczą i doświad-
czeniem życiowym. Gdzie 
i jak żyje mikołowska sę-
dzina wydając tak oderwa-
ny od rzeczywistości wy-
rok? Co można zrobić w sy-
tuacji w jakiej znalazła się 
bohaterka artykułu? Chyba 
tylko jedno. Uzbierać kasę 
na dobrego adwokata i zro-
bić wszystko, aby przenieść 
sprawę do innego miasta. 
Choćby do Białegostoku.  
Z tego, co wiem, „Naszą 
Gazetę” czytają też polity-
cy Prawa i Sprawiedliwości. 
Mają Ziobro i Brudzińskie-
go na wyciągnięcie ręki. 
Mam prośbę. Weźcie eg-
zemplarz tego wydania ga-
zety i dajcie do przeczyta-
nia komuś kompetentnemu 
w ministerstwach Sprawie-
dliwości oraz Spraw We-
wnętrznych i Administracji. 
Być może źródło patologii 
w polskim wymiarze spra-
wiedliwości nie tkwi jedy-
nie w Sądzie Najwyższym  
i Krajowej Radzie Sądow-
nictwa, ale prowincjonal-
nych komendach, sądach  
i prokuraturach, gdzie wszy-
scy się znają i nikogo nie 
boją, bo przecież i tak nikt 
im nie podskoczy.

Jerzy

biecanki cacanki  
a wdowom „ra-
dość”. Inaczej chy-
ba nie można sko-

mentować zgryzot i zmar-
twień, jakich dostarczył 
rząd, a konkretnie Minister-
stwo Energii, dziesiątkom 
tysięcy starszych osób na 
Śląsku. Wiem, o czym piszę, 
bo moja mama jest wdową 
po górniku. W listopadzie 
ubiegłego roku okulary 
spadły jej z wrażenia, kiedy 
dowiedziała się, że rząd za-
mierza spłacić wstrzymany 
przez koalicję PO-PSL de-
putat węglowy. Kasa miała 
być przed świętami. I fak-
tycznie. Obiecane 10 tys. zł  
dostało mniej więcej  
70 proc. uprawnionych. A co 
z resztą? Obiecanka pierw-
sza - do końca ubiegłego 
roku. Obiecanka druga - do 
stycznia. Obiecanka trzecia 
- do marca. Przedstawicie-
le ministerstwa dosyć żenu-
jąco tłumaczą się, że trze-
ba zweryfikować roszcze-
nia wdów, bo nie wszyst-
kim się należy. Co tu jest do 
weryfikowania? Przecież 
wszystkie dane są w kom-
puterach. Można udowod-
nić, że mój ojciec nie żyje. 
Pobierał deputat, a później 
dostawała to świadczenie 
mama. Ministerstwo zachę-
ca, aby w razie pytań dzwo-
nić na „gorącą” linię Spół-
ki Restrukturyzacji Kopalń. 
Próbowałam przez cały ty-
dzień. Telefon stale był za-
jęty. Istnieją dwa logiczne 
wyjaśnienia tej sytuacji. Mi-
nisterstwo się przeliczyło, 
nie zabezpieczyło na wy-
płaty odpowiedniej kwo-
ty i teraz trzeba komuś ob-
ciąć. I drugie rozwiązanie. 
Na pieniądze czekają wdo-
wy. W większości są to star-
sze i schorowane osoby. 
Być może decydenci liczą 
na to, że problem z czasem 
się sam rozwiąże, a wdowy 
pójdą śladem mężów, któ-
rzy są już wolni od takich 
zmartwień, jak zaległy de-
putat.

Beata
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Zapraszamy na dyżury Rady Seniorów 
w każdy poniedziałek od 10:00 do 12:00 

sala nr 21 Miejskiego Domu Kultury 
(Mikołów Rynek 19), 

tel. 576 635 056 
e-mail: rada.seniorow@mikolow.eu
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M ikołów dopła-
ca do swoich 
klubów spor-
towych ponad 

milion złotych rocznie. Około  
400 tys. zł przypada na AKS. 
Jak na branżę sportową nie są 
to wielkie pieniądze, ale suma 
warta jest grzechu. Kto zgrze-
szył? Pisaliśmy już o pery-
petiach największego klubu  
w powiecie. Wracamy do tema-
tu, ponieważ pojawił się ważny 
pretekst. W styczniu Sąd Rejo-
nowy Katowice-Wschód odmó-
wił wpisania Krzysztofa Janecz-
ka do KRS. Sam zainteresowany 
raczej się tym nie przejął. Nie 
zrobiło na nim wrażenia kilka 
wcześniejszych wyroków sądo-
wych. Poproszony o komentarz, 
Krzysztof Janeczek powiedział 
nam w sierpniu, że: „Uchwa-
ły Walnego Zebrania Członków 
są ważniejsze, niż sam wpis do 
KRS. Dla skuteczności działania 
uchwał nie jest potrzebny wpis 
do KRS”. 

Aby zrozumieć, 
dlaczego najnowsza 
decyzja sądu 
powinna nieco 
ostudzić ten 
optymizm, warto 
w telegraficznym 
skrócie przypomnieć 
historię i tło 
konfliktu. 

W czerwcu 2015 roku koń-
czyła się kadencja starego za-
rządu AKS Mikołów. Zwoła-
ne Walne Zebranie Członków. 
Spotkanie nabrało nieoczeki-
wanego obrotu. Przyszło spo-
ro ludzi, którzy nie należeli do 
stowarzyszenia AKS. Zgod-
nie ze statutem nie powin-
ni brać udziału w wyborach 

władz, ale głosowali. Dzię-
ki nim Krzysztof Janeczek zo-
stał prezesem. Teoretycznie, 
w takiej sytuacji miasto powin-
no wstrzymać dotację do klu-
bu. Na ratunek przyszli jed-
nak „starzy” prezesi, figurują-
cy w KRS. Choć nie mieli już 
realnej władzy w AKS, dla do-
bra sportowców zgodzili się 
podpisać i firmować umowę 
z Miejskim Ośrodkiem Spor-
tu i Rekreacji, który dzieli  
w mieście kasą na sport. Rów-
noległe skierowali sprawę do 
sądu. Sąd Rejonowy w Katowi-
cach wydał wyrok unieważnia-
jący wybór Krzysztofa Janecz-
ka na prezesa AKS. To orze-
czenie podtrzymał 2 marca 
ubiegłego roku Wydział Go-
spodarczy Odwoławczy Sądu 
Okręgowego w Katowicach. 
W tej sytuacji Krzysztof Jane-
czek wykonał dosyć zaskaku-
jący ruch. W dzień po ogłosze-
niu niekorzystnego dla siebie 
wyroku zwołał Walne Zgroma-
dzenie Członków AKS. Pojawi-
ły się 72 osoby z 124 upraw-
nionych do głosowania. Jane-
czek bez problemu został pre-
zesem. To wystarczyło, aby  
MOSIR podpisał z nim umowę 
na finansowanie klubu. Tę po-
zorną legalność władzy w AKS 
podważa jednak styczniowe 
orzeczenie sądu.

- Nie można uznać, że oso-
by wybrane w skład zarzą-
du w dniu 23.06.2015 posia-
dały mandat do sprawowania 
swoich funkcji oraz, że mogły 
zwołać Walne Zgromadzenie 
Członków zgodnie z przepro-
wadzoną procedurą na dzień 
3.03.2017r. - można przeczytać 
w uzasadnieniu odmowy aktu-
alizacji zapisów do KRS.

Inaczej mówiąc sąd 
stoi na stanowisku, 
że zarząd klubu 
wybrany w 2015 
roku nie może pełnić 
swoich funkcji,  
a skoro tak, to nie 
mógł on legalnie 
zwołać Walnego 
Zebrania dwa 
lata później. 

Zapytaliśmy, co zamierza  
w tej sytuacji zrobić burmistrz 
Mikołowa.

- Nie jestem ani za „starym”, 
ani za „nowym” zarządem. Je-
stem za sportowcami, którzy 
nie mogą cierpieć z powodu 
zamieszania na szczytach klu-
bowej władzy - mówi dyploma-
tycznie Stanisław Piechula.

Oznacza to, że w zasadach 
finansowania nic się nie zmie-
ni. Na początku lutego prawni-
cy magistratu i MOSiR-u przy-
gotowali opinię dotyczącą 
skutków odmowy wpisu przez 
sąd rejestrowy. Mówią mniej 
więcej to samo, co Krzysztof 
Janeczek w komentarzu dla 
nas sprzed kilku miesięcy.

- Ujawnienie członków or-
ganów stowarzyszenia w KRS  
ma charakter jedynie dekla-
ratoryjny, a więc pozostający 
bez wpływu na prawną sku-
teczność samego aktu wy-
boru tych osób - na prawną 
skuteczność uchwał Walne-
go Zebrania Członków. (…) 
W zaistniałym stanie faktycz-
nym i prawnym wykluczona 
jest zatem możliwość kwe-
stionowania wyboru człon-
ków organów stowarzysze-
nia AKS Mikołów dokonane-
go mocą uchwał jego Wal-
nego Zebrania Członków  
z dnia 3 marca 2017r. tak dłu-
go, jak długo uchwały te po-
zostają w obrocie prawnym 
tzn. nie zostaną uchylone 
przez sąd - twierdzą miejscy 
prawnicy.

Innymi słowy, dla magistra-
tu odmowa wpisu do KRS to 

za słaby argument. Wraże-
nie zrobiłoby dopiero uchy-
lenie przez sąd uchwał pod-
jętych przez Walne Zebranie 
AKS w marcu z 2017 roku. Ale 
co tu jest do uchylania, skoro 
- zdaniem sądu - Walne zosta-
ło zwołane przez osoby, które 
nie miały do tego prawa. 

Sprawą zainteresował 
się Przemysław 
Marek, radny 
powiatowy. Na 
początku stycznia 
skierował on pismo do 
dyrektora MOSiR-u  
z prośbą o wyjaśnienie 
zasad współpracy 
finansowej  
i organizacyjnej z AKS. 
Do dziś nie dostał 
żadnej odpowiedzi.

Kontrowersje związane  
z nową władzą w klubie doty-
czą nie tylko finansów i kwe-
stii prawnych. Sekcja teni-
sa stołowego jest najlepszym 
przykładem zmian, jakie za-
chodzą w AKS. Zgodnie ze 
statutem „klub jest organiza-
cją społeczną zajmującą się 
nieodpłatnie propagowaniem 
i organizowaniem wychowa-
nia fizycznego i sportu dla 
społeczności lokalnej”. Tym-
czasem w pierwszym składzie 
ping-pongistów trudno zna-
leźć zawodników z Mikołowa. 
Trzon drużyny tworzą zawod-
nicy z Rudy Śląskiej. Z kolei 
na swoim profilu społeczno-
ściowym Krzysztof Janeczek 
chwali się, że wzmocni sekcję 

I tak już skomplikowana sytuacja w AKS Mikołów, gmatwa się coraz bardziej. Pod koniec stycznia Krajowy Rejestr 
Sądowy odmówił wpisania Krzysztofa Janeczka, jako prezesa i zakwestionował legalność jego władzy w klubie.  
Kto rządzi w AKS? Tego nie wie nikt. Kadencja starego, legalnego zarządu upłynęła w czerwcu 2015 roku,  
a w świetle prawa Krzysztof Janeczek jest prezesem-samozwańcem. Miejska kasa płynie do klubu, jakby nigdy nic.

Kurator już się zbliża?

OGłOsZenie
Postanowieniem sądu z dnia 

23.01.2018 zostaje zwołane Walne 
Zebranie Członków klubu AKs Mikołów. 
Pełne informacje dla pełnoprawnych 

Członków stowarzyszenia, 
dotyczące terminu zebrania, zostaną 

umieszczone w gablocie klubowej.

AKS!
Co jest?

J
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ul. Staszica 25, Łaziska Górne
tel. 32 736 78 59, tel. 501 414 584

STACJA PALIW
hurt - detal

dostawa paliwa
upusty dla firm

 
UNI-NAFT

olej opałowy z dostawą 

piłkarską zawodnikiem z Gha-
ny. Klub utrzymuje się tylko  
z miejskiej dotacji. 

Jaki jest sens, 
aby mikołowscy 
podatnicy 
finansowali marzenia 
sportowców  
z sąsiednich miast 
albo egzotycznych 
krajów. 

I tak już skomplikowana sy-
tuacja, robi się coraz bardziej 
pogmatwana. Kolejne wyro-
ki sądów podważają legalność 
obecnych władz klubu. Krzysz-
tof Janeczek nic sobie z tego 
nie robi. Władze miasta robią 
dobrą minę do złej gry i udają 
- jak wierni kibice po przegra-
nym meczu - że nic się nie sta-

ło. Jest jedno wyjście z tej sy-
tuacji. Nadzór nad powiatowy-
mi stowarzyszeniami sprawu-
je starosta powiatowy. W lip-
cu ubiegłego roku Henryk Jaro-
szek zwrócił się do sądu o po-
wołanie kuratora dla AKS. Nie-
oficjalnie mówi się, że takiej 
misji mógłby się podjąć jeden  
z mikołowskich adwokatów. 
Tylko kurator mógłby skutecz-
nie i zgodnie z prawem zwo-

łać Walne Zebranie Członków. 
Od lipca minęło już jednak 
sporo czasu, a decyzji nie ma.  
Z tego, co wiemy, sprawa utknę-
ła w miejscu z powodu zmian 
organizacyjnych w katowic-
kim sądzie. W tej sytuacji staro-
sta może i powinien ze wzglę-
du na wagę społeczną proble-
mu, jeszcze raz zwrócić się do 
sądu z prośbą o pilne decyzje. 

Jerzy Filar

I tak już skomplikowana sytuacja w AKS Mikołów, gmatwa się coraz bardziej. Pod koniec stycznia Krajowy Rejestr 
Sądowy odmówił wpisania Krzysztofa Janeczka, jako prezesa i zakwestionował legalność jego władzy w klubie.  
Kto rządzi w AKS? Tego nie wie nikt. Kadencja starego, legalnego zarządu upłynęła w czerwcu 2015 roku,  
a w świetle prawa Krzysztof Janeczek jest prezesem-samozwańcem. Miejska kasa płynie do klubu, jakby nigdy nic.

23 MARCA 2015
Podczas Walnego Zebrania AKS Mikołów głosa-

mi osób, które nie miały prawa wyborczego, pre-
zesem został Krzysztof Janeczek. W KRS figurują 
„starzy” prezesi. 

8 WRZEśNIA 2016 
Sąd Rejonowy w Katowicach wydał wyrok unie-

ważniający wybór Krzysztofa Janeczka na prezesa 
AKS. Nie zmieniło to nic w funkcjonowaniu klubu. 
Janeczek odwołał się od wyroku sądu pierwszej in-
stancji.

2 MARCA 2017 
Wydział Gospodarczy Odwoławczy Sądu Okrę-

gowego w Katowicach wydał wyrok utrzymujący  
w mocy postanowienia sądu pierwszej instancji.

3 MARCA 2017 
Po dwóch latach w AKS Mikołów odbyło się ko-

lejne Walne Zebranie Członków. Janeczek zdobywa 
wystarczającą liczbę głosów i ponownie obwołuje 
się prezesem.

29 MAjA 2017
Krajowy Rejestr Sądowy odmówił wpisania 

Krzysztofa Janeczka, jako prezesa klubu.
1 CZERWCA 2017

Sąd odmówił wypisania z KRS członków „sta-
rego” zarządu z prezesem Zbigniewem Piechą na 
czele.

12 lIpCA 2017
Starosta Powiatowy złożył wniosek o ustano-

wienie kuratora dla AKS Mikołów.
28 lIpCA 2017

Do udziału w toczącym się postępowaniu włączy-
ła się Prokuratura Rejonowa Katowice Południe.

23 STYCZNIA 2018 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII 

Gospodarczy KRS, odmówił wpisania do rejestru 
osób powołanych uchwałami Walnego Zebra-
nia AKS z 3 marca 2017 roku. W uzasadnieniu Sąd 
wskazał na nieprawidłowości, które w jego ocenie 
uniemożliwiają dokonanie wpisu. 

KAlENDARIUM WYDARZEŃ W AKS

Kurator już się zbliża?

pRZEMYSŁAW MAREK, 
radny powiatowy z Mikołowa

Zbliżają się obchody 95. rocznicy powsta-
nia AKS. To ważna uroczystość nie tylko dla 
członków i sympatyków klubu, ale dla miesz-
kańców całego miasta i powiatu. Nie możemy 
świętować tego jubileuszu w atmosferze po-
dejrzeń I nieufności. Finansowe i prawne pro-

blemy AKS wymagają pilnego i pełnego wyjaśnienia. 



Po jednej stronie ba-
rykady znalazły 
się kraje siedzą-

ce na węglu, a po drugiej mi-
łośnicy wiatraków, paneli sło-
necznych i rosyjskiego gazu. 
Na tym poziomie polityki i biz-
nesu nie ma znaczenia praw-
da. Szkoda więc czasu na jało-
wy spór o wyższości energe-
tyki węglowej nad odnawialną 
albo odwrotnie. Tę batalię wy-
grywa na razie antywęglowe 
lobby mające za sobą, m.in. 
Komisję Europejską, Niemcy, 
Francję i cały szwadron zależ-
nych od nich finansowo me-
diów, think-thanków, organi-
zacji ekologicznych i „nieza-
leżnych” ośrodków badaw-
czych. Po węglowej stronie 
stoi kilka krajów, ale najwię-
cej ma do wygrania albo stra-
cenia Polska. Energetyki wę-

glowej musimy bronić jak nie-
podległości i nie ma w tym ani 
słowa przesady. Cała zależna 
od państwa machina propa-
gandowa powinna służyć jed-
nemu przekazowi: węgiel jest 
ok, a tradycyjnym elektrow-
niom nie może spaść włos  
z głowy. Jaka tu jest rola dla ty-
tułowego Tauronu? 

Chodzi o to, aby 
właściciel Elektrowni 
Łaziska wreszcie się 
obudził i publicznie 
powiedział jakieś 
dobre słowo o swoim 
zakładzie. 

Tauron wydaje grube mi-
liony na promocję, ale ta para 
idzie w medialny gwizdek. 
Koncern nie robi nic, aby prze-
konać opinię publiczną po-

wiatu mikołowskiego, że trze-
ba i warto bronić Elektrow-
ni Łaziska. Martwi nas to, ale 
kto się przejmuje lamentem 
małej, prowincjonalnej gaze-
ty? Na szczęście z troską nad 
energetycznym gigantem po-
chylają się także inne, o wie-
le ważniejsze głowy. Nieofi-
cjalnie wiadomo, że polityka 
promocyjna Tauronu budzi za-
strzeżenia na szczytach par-
tii rządzącej. W Polsce od za-
wsze panuje zasada, że spółki 
skarbu państwa zasilają rekla-
mowo media przychylne wła-
dzy. Za czasów koalicji PO- 
PSL, na ogłoszenia z tego źró-
dła nie mogły więc liczyć np. 
Telewizja Republika, tygodnik 
„Sieci” czy portal „wPolityce”. 
Największe komercyjne sta-
cje i redakcje (m.in. TVN, Pol-
sat, Gazeta Wyborcza) sprzy-

jały tym rządom, więc kasa  
z państwowych spółek płynę-
ła do nich szerokim strumie-
niem. PiS nie zmienił tej re-
guły. Po zmianie rządów spół-
ki skarbu państwa tradycyjnie 
zasilają media publiczne oraz 
te, które w czasach PO-PSL, 
wbrew przeciwnościom losu 
trwały przy Jarosławie Kaczyń-
skim. Jak się okazuje od reguły 
bywają wyjątki. 

Zwolennicy PiS 
przetykali uszy ze 
zdumienia, kiedy  
w krytycznym  
wobec rządu 
„Antyradiu”  
pojawiły się  
w ubiegłym roku 
reklamówki Tauronu. 

Ale to jeszcze nic. Państwo-
wy energetyczny gigant do-
rzucił się do imprezy sylwe-
strowej zorganizowanej przez 
Polsat w Katowicach. Tej tele-
wizji daleko jest do antyPiS- 
owej retoryki TVN, ale trud-
no też stację Solorza uznać 
za przychylną rządowi. Tau-
ronowskie czapeczki powie-
wały u stóp ubiegającego się 
o reelekcję prezydenta Kato-
wic, kiedy o północy składał 
życzenia. Elektorat PiS ode-
brał ten sygnał jednoznacz-
nie. Partia rezygnuje z walki  
o stolicę Śląska. Być może 
strategia promocyjna Tauro-
nu dlatego jest tak słaba, po-
nieważ władze spółki mają  
w tej chwili poważniejsze 
sprawy na głowie. Po stycz-
niowej rekonstrukcji rzą-
du gruchnęła wieść, że pre-
zes Tauronu pakuje walizki. 
Nie jest tajemnicą, że zarząd 
firmy pochodzi z tzw. kra-
kowskiego desantu, czyli lu-
dzi cieszących się zaufaniem 
Beaty Szydło. Po dymisji, jej 
wpływy gwałtownie się skur-
czyły. Na dodatek, krakowski 
desant w Tauronie pozbawił 
stołków wcześniejszy desant 
- wrocławski. A wiadomo kto 
jest z Wrocławia. Premier Ma-
teusz Morawiecki. 

W Tauronie  
i politycznym 
otoczeniu spółki 
wszyscy teraz liczą 
na to, że wróci desant 
wrocławski i wysadzi 
ze stołków desant 
krakowski. 

Orzesze strażami pożar-
nymi stoi. Wymusza 
to trochę specyficz-

ny układ miasta. Orzesze jest 
rozległe i ma sporo dzielnic. 
W razie pożaru liczy się szyb-
kość podjęcia akcji ratunkowej. 
Nic dziwnego, że Ochotnicza 
Straż Pożarna w Orzeszu - Za-
wiści zabiega o budowę remi-
zy. Tu nie chodzi tylko o prestiż, 
ale także o strażacką logisty-
kę. OSP zwróciła się o wspar-
cie do Henryka Jaroszka, staro-
sty powiatowego. Mocno wspo-

mógł ten wniosek Adam Lewan-
dowski, były przewodniczący 
Rady Powiatu, odwołany pod 
koniec ubiegłego roku. Wal-
ka o pieniądze dla strażaków  
z Zawiści była jedną z jego ostat-
nich interwencji na tym stanowi-
sku. Nie bez powodu z prośbą  
o wsparcie zwrócono się do sta-
rostwa powiatowego. Zgodnie  
z ustawą o ochronie przeciwpo-
żarowej, jednostki samorządu 
terytorialnego mogą przekazy-
wać dotacje OSP. Strażacy z Za-
wiści potrzebują 30 tys. zł. Zda-
niem Lewandowskiego, a prze-
cież wie, co mówi skoro przez 
trzy lata był przewodniczącym, 
w kasie powiatu można znaleźć 
takie pieniądze. W piśmie do 
starosty wskazał on, że środki 
na ten cel można uzyskać w ra-
mach przesunięć w rezerwach 
ogólnych i celowych.

Niestety, te argumenty nie tra-
fiły do starosty Henryka Jarosz-
ka. Odmówił dotacji uzasadnia-
jąc to - jak łatwo przewidzieć 
- kiepską sytuacją finansową  
i przeznaczeniem rezerw na 
inne, wcześniej ustalone cele. 
Można przyjąć te wyjaśnienia, 
choć niewykluczone, że istnie-
je też drugie dno tej decyzji. Być 
może starosta Henryk Jaroszek 
chce zagrać na nosie Adamowi 
Lewandowski, choć tak napraw-
dę pogrywa z Zawiścią.

Bieg przez
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ADAM lEWANDOWSKI, 
radny powiatu mikołowskiego:

Strażacy z Zawiści zasługu-
ją na wsparcie i jako radny po-
wiatowy zrobię wszystko, aby 
dostali te pieniądze. Jest to 
ważna i cenna inicjatywa całej 
lokalnej społeczności. Powiat 
może i  powinien pomóc w bu-
dowie remizy. 

oferujemy usługi 
rozliczania:
l jeDnoliTy PliK KonTrolny (jPK)
l Ksiąg hanDlowych
l Ksiąg PrzychoDów i rozchoDów
l ryczałTu, KaDr i Płac, zus, PiT

tel. 519 424 630

Księgowość na miarę 

 Twoich potrzeb!

12 lat doświadczenia w branży

USŁUGI  KSIĘGOWE
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 Powiat nie dołoży do 
 budowy remizy strażackiej 

Lokalna (i nie tylko) społeczność pomaga w budowie remizy. 
To wstyd, że nie chce się do tego dołożyć powiat.

starosta nie czuje 
Zawiści

Z jakim prądem 
płynie Tauron?

Nie odkryjemy Ameryki pisząc, że Elektrownia Łaziska znalazła się na pierwszej 
linii frontu światowej, a raczej europejskiej wojny. Nie strzelają w niej działa, ale 
szeleszczą banknoty. Wojna toczy się o wielkie pieniądze, władzę i „rząd dusz”, 
czyli kontrolę nad opinią publiczną. Jednym słowem chodzi o energetykę.



Bieg przez Pl tki

PSS Społem „ZGODA” Mikołów | www.spolem-mikolow.pl

Dane kontaktowe:
PSS Społem „ZGODA”
43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 11

Mikołów, ul. K. Miarki 11
Mikołów, ul.Jana Pawła II 19
Mikołów-Kamionka, ul. Paprotek 7

Łaziska Górne, ul. Szkolna 14
Łaziska Górne, ul. Górnośląska 2

Zapraszamy na I piętro DH „ Zgoda”
Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów kuchennych oraz szkła i porcelany.

W placówkach PSS Społem akceptujemy karty:

PROMOCJA WAŻNA DO 28 LUTEGO LUb WyCZERPANIA ZAPASóW

Oferta ważna od 1-14.02.2018r.

Oferta ważna od 15-28.02.2018r.

Producent „PSS Zgoda” Mikołów

Paluch 
z serem 
żółtym

60g

Chleb orkiszowy 
św. Hildegardy 

450g

Bułka 
orkiszowa 

80g

Chleb razowy z soją 
i słonecznikiem

500g

2,39

0,65

3,69

0,95

Kiełbaski drobiowe 
wędzone 1kg16,99

7,99

Wątrobianka 1kg

8,50

Kawa Woseba 
Arabika 

Kawa Woseba 
Cafe Brasil

Kawa Woseba 
Crema Gold

Kawa Woseba Mocca Fix 
Gold rozpuszczalna 100g

Kawa Woseba Mocca 
Fix Gold mielona 250g

6,69

10,59

10,59

rozpuszczalna 100g

Krupniok 1kg

Od 1921r.

Oferty kilkunastu banków 
oraz 

firm pozabankowych

Zadzwoń i umów się na bezpłatne 
spotkanie z Doradcą.

Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 4
tel. 660 178 173, 660 178 174

Tarnowskie Góry, ul. Piłsudskiego 9
tel. 572 550 340, 572 550 341

Nie wiesz, który 
bank wybrać?

Masz za 
dużo rat?

Masz zajęcia 
komornicze?

KREDYTY

Wszystkich problemów pozbędziesz się u NAS!
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W poprzednim wyda-
niu popełniliśmy kry-
tyczny artykuł o nie-

których radnych powiatowych. 
Nie wymieniliśmy żadnego na-
zwiska, ponieważ w roku wy-
borczym nie zamierzamy nikogo 
promować, a już na pewno nie 
ludzi, którzy - naszym zdaniem 
- nie zasługują na reklamę, bo 
psują reputację samorządu. Na-
pisaliśmy o zaskakującej przypa-
dłości Rady Powiatu, polegającej 
na uporczywym podejmowaniu 
uchwał w sprawach, które znaj-
dują się na medialnym topie. No-
woczesnej i PO nie podoba się 

reforma oświaty - nasza rada pro-
testuje. Lekarze rezydenci chcą 
kasy na służbę zdrowia - z po-
wiatu mikołowskiego płynie głos 
z podobnymi żądaniami. Katowi-
ce wikłają się w polityczny spór 
o nazwę jednego z placów - nasi 
radni pędzą z odsieczą i podej-
mują stosowną uchwałę. Tele-
wizja Kurskiego przegina w pro-
rządowej retoryce i kto walczy 
o wolne media publiczne? Od-
powiedź może być tylko jed-
na. W sumie nie wiadomo, po 
co im te uchwały. Nikt prze-
cież tego w War-

szawie czy Katowicach nie trak-
tuje poważnie. Znamy wielu,  
a w zasadzie większość powia-
towych radnych. Żaden z nich 
nie odebrał tego tekstu osobi-

ście. Z małym - w dosłownym  
i przenośnym sensie - wyjątkiem. 
Na posiedzeniu komisji zdrowia 

suchej nitki nie zostawił na nas 
jeden z radnych. Skąd on wie-
dział, że to jego mieliśmy na my-
śli? Przecież niedawno zaczął 
studia zaoczne, a przenikliwość 
u niego, jak u uniwersyteckiego 

profesora. Radny grzmiał, że „ga-
zeta Filara” nie będzie pluć rad-
nym w twarz. Dalszych szczegó-

łów nie znamy, bo nasz informa-
tor ze strachu nie chciał nic wię-
cej powiedzieć. I co z nami teraz 
będzie? Może nas nie pobiją ani 
nie spalą redakcji, ale obawia-
my się, że radni sięgną po broń 
najcięższego kalibru: podejmą 
przeciwko nam uchwałę.  

Uderz w stół, 
a radny sam 
się odezwie

Uchwalamy zakaz 

czytania „naszej Gazety”. 

ZakaZ obowiąZuje 

wsZystkich miesZkańców 

powiatu mikołowskiego. 

Nie odkryjemy Ameryki pisząc, że Elektrownia Łaziska znalazła się na pierwszej 
linii frontu światowej, a raczej europejskiej wojny. Nie strzelają w niej działa, ale 
szeleszczą banknoty. Wojna toczy się o wielkie pieniądze, władzę i „rząd dusz”, 
czyli kontrolę nad opinią publiczną. Jednym słowem chodzi o energetykę.

W sumie lepiej być „pod-
piętym” pod aktualnego,  
a nie poprzedniego premie-
ra. Nic dziwnego, że Kra-
kusom, którzy rządzą m.in. 

Elektrownią Łaziska, pali się 
pod stołkami i zapominają  
o takich drobiazgach, jak 
promocja narodowej strate-
gii energetycznej.  (fil)
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Dla pracowników filii  
nr 4 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Miko-

łowie istotną sprawą jest po-
czucie czytelników, że ich bi-
blioteka jest miejscem otwar-
tym, gdzie mogą czuć się swo-
bodnie. Ważne jest też wspar-
cie ze strony lokalnego „Sto-
warzyszenia Reta”. Kolejnym 
projektem, który zrealizowa-

no razem ze Stowarzyszeniem 
były zajęcia dla dzieci w cza-
sie ferii zimowych. Spotyka-
no się każdego dnia w pierw-
szym tygodniu ferii. W sumie 
w warsztatach uczestniczyło 
48 dzieci. Pracowano nad wie-
loma projektami, m.in.: karm-
nikami dla ptaków, donicami, 
torebkami i maskotkami z fil-
cu, zwierzętami z talerzyków 

papierowych, makietami do-
mów w scenerii zimowej. Za-
jęcia miały charakter otwar-
ty i były bezpłatne. Najmłod-
szemu uczestnikowi, dwulet-
niemu Tymkowi popłynęły łzy, 
kiedy trzeba było wracać do 
domu, zatem… chyba się po-
dobało. Stowarzyszenie Reta 
sfinansowało zakup wszyst-
kich materiałów plastycznych. 

„stowarzyszenie Reta” wspiera wypoczynek dzieci

Ferie w bibliotece

W tym roku ostat-
ni dzień kwiet-
nia to poniedzia-
łek. Nie będzie 

więc wydłużenia terminu i ulgo-
wej taryfy dla spóźnialskich. Do  
28 lutego większość pracowni-
ków otrzyma PIT-11, a emery-
tom i rencistom ZUS dostarczy 
PIT-11A/40A. Na tej podstawie 
wypełniamy zeznanie podat-
kowe, które zanosimy do Urzę-
du Skarbowego. Wizyta w Urzę-
dzie nie jest jednak koniecz-
na, szybko rośnie popularność 
wszelkiego rodzaju programów  
do wypełniania popularnych 
„PIT-ów”. Dość napisać, że  
w 2017 liczba deklaracji podat-
kowych złożonych przez inter-
net istotnie wzrosła i po raz ko-
lejny była rekordowa. Polecam 
„e-Deklaracje” Ministerstwa Fi-
nansów. To wygodna i bezpiecz-
na metoda rozliczania, nie jest 
przy tym potrzebny podpis elek-
troniczny. Warto wspomnieć, 

choć bez polecania, że dekla-
rację można złożyć nawet mi-
nutę przed północą w ostatnim 
dniu. Jako potwierdzenie złoże-
nia otrzymuje się Urzędowe Po-
świadczenie Odbioru (UPO).

Bez rewolucji…

Tegorocznych zmian w rozli-
czeniach nie można nazwać re-
wolucją, to raczej kosmetyka. 
Najuboższym podniesiono kwo-
tę wolną od podatku do 6600 zł, 
co oznacza, że zarabiający do 
556 zł miesięcznie w ogóle nie 
płacą podatku. Kij ma dwa koń-
ce i zarabiający powyżej 127 ty-
sięcy rocznie w ogóle nie mają 
kwoty wolnej. Nadal obowiązują 
ulgi prorodzinne uzależnione od 
liczby dzieci oraz ulga interneto-
wa, o ile ktoś już z niej nie korzy-
stał. Zmianom powinni się przyj-
rzeć korzystający z ulgi rehabi-
litacyjnej (np. na dojazdy na za-
biegi lub utrzymanie psa prze-

wodnika) oraz z ulgi dla krwio-
dawców - wprowadzono więk-
sze zachęty do oddawania krwi. 
Oszczędzający na emeryturę 
kwoty wpłacone na konta IKZE 
odliczają od postawy opodat-

kowania. Ktoś, kto w 2017 roku 
odkładał 100 zł miesięcznie lub  
w grudniu 2017 roku wpłacił ją 
jednorazowo - otrzyma zwrot od 
216 do 384 zł w zależności od 
progu podatkowego. 

Dwie ważne sprawy…

Czasami wydaje nam się, że 
na nic nie mamy wpływu, a za-
płacony podatek przepada. To 

nie do końca prawda. Warto po-
myśleć nad wskazaniem w ze-
znaniu podatkowym organiza-
cji pożytku publicznego, któ-
ra otrzyma 1% naszego podat-
ku. Pieniądze można przeka-
zać lokalnej (tylko w Mikołowie 
jest ich kilkanaście) lub ogólno-
polskiej organizacji, którą chce-
my wspierać. W długim wyka-
zie OPP znajdziemy między in-
nymi Caritas, Fundację WOŚP, 

Fundację Iskierka wspierającą 
dzieci z chorobą nowotworową 
czy podejmującą działania na 
rzecz jawności i prawa do infor-
macji Sieć Obywatelską Watch-
dog Polska. Swój 1% (łącznie  
660 mln zł) w ubiegłym roku 
przekazało 13,6 mln Polaków. 
Naśladownictwo wskazane.

Druga sprawa to miejsce roz-
liczenia podatku. Rozliczamy 
się tam, gdzie faktycznie miesz-
kamy, korzystamy z dróg, ko-
munikacji publicznej, posyłamy 
dzieci do szkoły lub przedszko-
la. To logiczne, gdyż 1/3 płaco-
nego przez nas podatku trafia 
do kasy gminy, w której miesz-
kamy. Rozliczając się w miejscu 
zamieszkania pośrednio dajemy 
władzy pieniądze do zarządza-
nia. Warto pamiętać, że to jeden 
z powodów dla których mamy 
później prawo tę władzę kontro-
lować. 

Im wcześniej rozliczymy się  
z fiskusem, tym szybciej otrzy-
mamy zwrot podatku. Według 
serwisu e-pity.pl w 2016 roku 
rozliczający się w lutym na zwrot 
czekali średnio 26 dni. W marcu 
na zwrot trzeba było poczekać 
41, a w kwietniu aż 52 dni.

Chociaż z reguły roczne rozliczenie podatkowe składamy w kwietniu, o PiT-ach warto 
pomyśleć już teraz. Zwłaszcza jeśli korzystamy z ulg i spodziewamy się zwrotu podatku.

Rozlicz PIT 
i poczuj ulgę podatkową

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
• Salwator Park, Pl. Salwatorianów 1
• Tele Pizza, ul. Pszczyńska 6
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• Redakcja „Naszej Gazety”, Rynek 18

Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 48 
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 79

Mikołów - Kamionka:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123 
• Cukiernia-Piekarnia Janosz, ul. Katowicka 120
• 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 Paniowy:
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25

Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek, ul. W. Polskiego 21

Łaziska Górne:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• Kopalnia „Bolesław Śmiały” 
• Delikatesy Centrum, ul. Wyszyńskiego 2
• Miejska Biblioteka Publiczna, 

ul. św. Jana Pawła II 1

• Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, ul. Ogrodowa 50
• ABC, ul. św. Jana Pawła II 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2 
• My Center, ul. Orzeska 5 
• Sklep Kurpas farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1 
• Optica, ul. św. Jana Pawła II 4c 
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4 
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3 
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. Górnośląska 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9 
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13 
• Sklep ABC po sąsiedzku, ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans, ul. Cieszyńska 48a,
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”

Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Główna 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy, ul. Główna 91
• Sklep Rabat, ul. Główna 109
• Pawilon Handlowy, ul. Główna 58
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Główna 58
• Piekarnia „Garus”, ul. Główna 56
• Sklep spożywczy „Armac”, ul. Główna 103
• Sklep spożywczy „Jumo”, ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2

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

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 „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
• 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
• Alior Bank - Placówka Partnerska, 

ul. Rybnicka 1
• Zajazd Kasztelański, ul. Piastowska 29

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 dostaniesz 
„Naszą Gazetę”

ARTUR WNUK
arturwnuk@reta.pl



G dyby tę historię zi-
lustrować graficz-
nie powinien powstać 
trójkąt, najlepiej ber-

mudzki. U jego wierzchołków: 
policja, sąd i prokuratura.  
W środku czarna dziura. Kto 
w nią wpadnie, ten nie wyj-
dzie już taki, jaki był przed-
tem. Ta historia wydarzyła się 
cztery lata temu w Walentyn-
ki. Można odtworzyć jej prze-
bieg nie tylko na podstawie 
relacji poszkodowanej kobie-
ty, ale także w oparciu o ze-
znania świadków, wyrok są-
dowy, liczne odwołania, proś-
by o przeniesienie sprawy do 
innego miasta czy wszczęcie 
postępowania dyscyplinarne-
go. Dotarliśmy do tych doku-
mentów. 

 ILONA 
Ilona wraz ze swoim ówczesnym przyjacie-

lem i dwójką znajomych spotkali się w miko-
łowskiej knajpie. Nie byli trzeźwi, ani też pi-
jani. Wypili kilka drinków. Pod koniec wieczo-
ru partnerzy mieli do omówienia ważną, osobi-
stą sprawę. Ale rozmowa się nie kleiła. Kobie-
ta postanowiła spędzić tę noc u matki. Męż-
czyzna poszedł za nią. Ilona znała swojego 
partnera. Wiedziała, że w pewnych sytu-
acjach można się go obawiać. Zadzwo-
niła na policję z prośbą o interwen-
cję. Na mikołowski Rynek wjechał 
radiowóz. Sprawa nabrała tem-
pa i obróciła się o 180 stopni. 
Dwójki funkcjonariuszy nie 
zainteresowała przyczyna 
wezwania. Mieli preten-
sje, że ktoś w ogóle po 
nich zadzwonił. 

- Pić trzeba 
umieć, najgorsze 
są najebane baby 
dzwoniące na policje, zawracają dupę, gdy 
jest pełno roboty - zagaił jeden z policjantów 
i zażądał okazania dowodu osobistego. Kiedy 
Ilona szukała w torbie dokumentu usłyszała ko-
lejny komentarz: „tak najebana szmata, że nie 
umie znaleźć dowodu, a wzywa policję”. 

Idący za nią mężczyzna budził niepokój Ilo-
ny, ale prawdziwy strach wywołali dopiero 
agresywni policjanci. Odeszła na bok i spró-
bowała zadzwonić na mikołowską komendę, 
aby ustalić, kim są funkcjonariusze. Jeden z po-
licjantów złapał ją za ramię i rzucił do kolegi: 
„bierzemy tę przemądrzałą sukę do auta”. Za-
częli szarpać Ilonę. Ogarnęła ją panika. Wie-
działa, że nie ma powodów do jej zatrzyma-
nia. Prosiła o pomoc i rzuciła się do uciecz-
ki. Jeden z policjantów ruszył w pogoń. Roze-
rwał kaptur jej kurtki i powalił na ziemię. Wy-
lądowała na brzuchu. Policjant założył Ilonie 

kajdanki do tyłu i skutą pociągnął po bruku  
w stronę auta. Została przewieziona do komen-
dy w Mikołowie. Poprosiła o przysługujący każ-
demu zatrzymanemu kontakt z adwokatem lub 
najbliższą osobą, w tym wypadku matką. Zo-
stała wyśmiana. Zawieziono ją do szpitala  
w Tychach na rutynowe badania, choć 
nie obejrzał jej żaden lekarz. Potem tra-
fiła na policyjny „dołek” w Gliwicach. 
Dopiero tam, nad ranem udzielo-
no jej pomocy medycznej i po-
zwolono poinformować matkę 
i obrońcę. Ilonę zwolniono po 
ponad 40 godzinach od za-
trzymania. Z komisaria-
tu od razu poszła się 
przebadać do miko-
łowskiego szpitala 
im. św. Józefa. Le-
karze stwierdzi-
li stłuczenie 
głowy, skrę-
cenie od-
cinka C  

kręgosłupa, stłuczenie klatki piersiowej po 
stronie prawej (okolice łuku żebrowego) oraz 
podbiegnięcia krwawe i zasinienia ramion, 
nadgarstków, ud, kolan i podudzi. 

 POLICJA 
Tuż przed obdukcją, na komendzie w Miko-

łowie przedstawiono Ilonie zarzut znieważe-
nia i naruszenia nietykalności cielesnej funk-
cjonariusza. Policjant zeznał ostatecznie m.in., 
że został przez kobietę znieważony i kopnię-
ty dwa razy w brzuch. Nawet trudno sobie wy-
obrazić taką sytuację. Kobieta na szpilkach, na 
zmarzniętym bruku daje wycisk rosłemu, wy-
szkolonemu policjantowi. Gdyby to była praw-
da, funkcjonariusz powinien wylecieć z roboty 
za nieudolność. Ale nie wyleciał. Pracuje i po-
woli pnie się w górę po szczebelkach mikołow-

skiej policji. Jego zeznaniom nie dał wiary sąd. 
W wyroku uniewinniającym Ilonę wskazano, że 
„wyjaśnienia oskarżonej co do przebiegu zda-
rzenia zasługują na wiarę (…) Nie naruszyła 

nietykalności cielesnej funkcjonariusza Po-
licji, ani nie znieważyła słowami wulgar-

nymi (…). Nie dążyła do kontaktu fizycz-
nego czy konfrontacji. (…) Była za-

skoczona przebiegiem interwencji”.  
Z drugiej strony Sąd podkreślił, iż 

„zeznania funkcjonariuszy nie 
zasługują na wiarę i nie są lo-

giczne”, a Ilona została przez 
policjantów przedstawiona 

w złym świetle i „na stra-
conej pozycji”.

Ilona została unie-
winniona od posta-

wionych jej za-
rzutów. Skoro 

tak, to znaczy, 
że policjan-

ci kłamali.  

Składanie fałszywych zeznań oraz zatajanie 
prawdy jest karalne. Ale policjantom nie stała 
się krzywda.

 PROKURATURA 
Ilona została oskarżona przez policjan-

tów, ale równoległe sama złożyła na nich do-
niesienie do prokuratury. Miała mocne argu-
menty, m.in. obdukcję lekarską oraz zeznania 
świadków. Po zakrojonej na szeroką skalę ak-
cji w mediach udało jej się dotrzeć do osób, 
które widziały, co działo się na rynku. Sprawa 
trafiła do mikołowskiego prokuratora. Ucho-
dzi on za kontrowersyjną postać w środowi-
sku prawniczym. Jego nazwisko przewija się 
w internecie, w kontekście dwójki wodzisław-
skich prokuratorów posądzanych o konszach-
ty z gangiem narkotykowym. Prokurator umo-

rzył sprawę przeciwko mikołowskim funkcjo-
nariuszom. Wykazywał m.in., że obrażenia opi-
sane w obdukcji lekarskiej niekoniecznie mu-
szą mieć związek z interwencją policji. Nie 
wyjaśnił przy tym, jakim cudem kobieta wyszła 
z knajpy zdrowa, a komendę opuściła poobija-
na i posiniaczona. Ilona zaskarżyła tę decyzję. 
Sąd kazał ponownie rozpatrzeć sprawę, a pro-
kurator znów umorzył. Widząc, że nie może li-
czyć na państwowe organy ścigania, Ilona wy-
toczyła policjantom proces z oskarżenia pry-
watnego. Wkrótce powinien zapaść wyrok  
w tej sprawie.

 SąD 
Pisaliśmy wcześniej, że mikołowski sąd unie-

winnił Ilonę z zarzutu zniesławienia i narusze-
nia nietykalności cielesnej policjantów. To do-
bra informacja. Jest też zła, a raczej kuriozalna. 
Jednocześnie sędzina uznała Ilonę winną tego, 
że „poprzez podanie fałszywej informacji, że 
podąża za nią nieznany mężczyzna, który ją 
zaczepia, spowodowała niepotrzebną czyn-
ność w postaci interwencji funkcjonariuszy 
policji”. Sąd odstąpił od wymierzenia kary, ale 
zasądził 130 zł kosztów procesowych.

- W zgłoszeniu podałam, że znam mężczy-
znę, który za mną idzie. Podałam jego imię  
i nazwisko oraz wcześniejszą karalność, jako 
podstawę moich obaw. Nagranie zostało za-

bezpieczone i stanowi dowód w sprawie 
- Ilona nie potrafi zrozumieć zasadności 

tego wyroku.
Wyrok mikołowskiej sędziny powi-
nien trafić do podręczników i na łamy 

prasy. Niezrozumiały jest powód, 
dla którego sąd wszedł w rolę 

prokuratora. Ale nie to budzi 
najwięcej wątpliwości. Gdy-

by wyrok sędziny przyjąć 
za obowiązującą normę, 

straciłaby sens prewen-
cyjna rola policji. Ilo-

na zamiast dzwo-
nić na komendę 
powinna poczekać 

na rozwój wypadków. Być może jej przyjaciel 
- jak anioł stróż - chciał ją tylko odprowadzić. 
Chyba, że nie. A gdyby pod wpływem alkoholu  
i porywczego charakteru przyszedł mu do gło-
wy innym pomysł? Mikołowska sędzina wpro-
wadziła nową jakość do polskiego prawa. We-
dług tej wykładni policja, zamiast zapobiegać 
przestępstwom, powinna przyjeżdżać dopiero 
po fakcie, aby spisać nazwiska ofiar albo poli-
czyć trupy. Wyrok okazał się na tyle bulwersu-
jący, że zainteresował się nim Rzecznik Praw 
Obywatelskich. Sprawa nabrała nowego bie-
gu i wskoczyła na wyższy poziom. RPO wniósł 
do Sądu Najwyższego w Warszawie wniosek  
o kasację wyroku mikołowskiego sądu ze 
względu na rażące naruszenie przepisów prawa 
procesowego. Decyzja ma zapaść za kilka dni. 
Zaczekamy na wyrok i wrócimy do tej sprawy.

Jerzy Filar
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Układ zamknięty
ilona szła przez Mikołów i bała się idącego za nią mężczyzny. Wezwała policję. Przyjechał dwuosobowy patrol. 
Kobieta została pobita, zatrzymana i odwieziona do aresztu w Gliwicach. Co zrobiła mikołowska prokuratura? 
Umorzyła sprawę policjantów, a o pobicie i znieważenie funkcjonariuszy oskarżyła ilonę. Co zrobił 
mikołowski sąd? Uniewinnił ją z zarzutu ataku na funkcjonariuszy, ale skazał… za nieuzasadnione wezwanie 
policji. Za kilka dni mikołowskim wymiarem sprawiedliwości zajmie się sąd najwyższy w Warszawie. 



SMOG MNIEJ STRASZNY

Jednym z najważniejszych proble-
mów środowiskowych ostatnich lat 
stała się niska emisja. Ze smogiem 
zmagamy się zwłaszcza w okresie je-
sienno-zimowym. W bezwietrzne dni 
lepiej nie oddychać pełną piersią. Mi-
kołów stoi na pierwszej linii śląskiego 
frontu walki ze smogiem. Filmik z ak-
cji Straży Miejskiej, uczącej w ekolo-
giczny sposób palić w piecu, stał się 
w hitem Internetu. (www.strazmiejska.
mikolow.eu.). Antysmogowa eduka-
cja to nie jedyne działania podejmo-
wane przez Mikołów. Magistrat dopła-
ca do wymiany przestarzałych źródeł 
ogrzewania domu. Dotacje cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem miesz-
kańców. W tej sytuacji burmistrz wy-
stąpił o dodatkowe środki na ten cel 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach. Jeśli WFOŚiGW znaj-
dzie pieniądze dla Mikołowa, miesz-
kańcy będą mogli liczyć nawet na 5 ty-
sięcy złotych dopłaty do pieca nowej 

generacji. Czy tak się stanie, dowiemy 
się mniej więcej w maju, kiedy Fun-
dusz podejmie decyzję. 

SŁONECZNA ENERGIA 
I CIEPŁE ŚCIANY

Termomodernizacja i fotowoltaika to 
kolejne sposoby walki o czystsze po-
wietrze w Mikołowie. Nowe elewa-
cje budynków cieszą oko na osiedlach 
Mickiewicza, Norwida, Grunwaldzkim 
oraz przy ul. Prusa. Poprawa estetyki 
to nie jedyna korzyść. Dzięki termomo-
dernizacji ogrzewanie budynków jest 
tańsze i ekologiczne, ponieważ zuży-
wa się w tym celu mniej paliwa. W tym 
roku zaplanowano ocieplenie kilku-
dziesięciu kolejnych budynków. Nowe, 
ekologiczne oblicze zyskują nie tylko 
osiedla, ale także centrum. Kamieni-
ce przy Rynku 2, ul. Jana Pawła II 2, 4, 6  
oraz św. Wojciecha 14 ogrzewane są 
węglem. Wszystkie przejdą gruntow-
ny remont i zostaną podpięte do grzew-
czej sieci miejskiej. Dzięki temu prze-
staną dymić. 

Jeszcze przed wakacjami miasto za-
mierza rozpocząć montaż instalacji fo-
towoltaicznych, pozwalających uzy-

skać prąd z energii słonecznej. Burmi-
strzowi udało się pozyskać na ten cel 
ponad 3,2 mln złotych z Unii Europej-
skiej. Pozwoli to na montaż ekologicz-

nych instalacji w 173 gospodarstwach 
domowych w Mikołowie. 

KONIEC Z AZBESTEM 

Nie tylko mikołowskim problemem 
jest azbest zalegający na budynkach, po-
chodzących z czasów PRL. Jedne miasta 

radzą sobie z tym lepiej, inne gorzej. Mi-
kołów należy do pierwszej grupy. Środ-
ki pozyskane z WFOŚiGW pozwoliły usu-
nąć około 165 ton azbestu z mikołow-
skich budynków. Gmina właśnie prowa-
dzi nabór chętnych do udziału w trzeciej 
edycji projektu, którego celem jest utyli-
zacja tego szkodliwego materiału. 

EKO-ŚWIATŁO

Około 750 tys. zł pozyskał burmistrz 
z Unii Europejskiej na poprawę efek-
tywności energetycznej miejskiego 
oświetlenia. Przestarzałe lampy rtęcio-
we i sodowe zastąpiono energoosz-
czędnymi „ledami”. Na tym nie koniec. 
Miasto planuje w tym roku znów się-
gnąć po środki zewnętrzne, aby konty-
nuować wymianę oświetlenia. 

PŁYNNIE JEDZIESZ 
- CZYSTO JEDZIESZ

Na jakość powietrza niemały 
wpływ ma także stan dróg. Dziura-
we jezdnie powodują korki i zatory. 
Auta stoją w miejscu, ale silniki pra-
cują i emitują spaliny. Magistrat pra-
cuje nad planem remontów miejskich 
dróg. Na pewno zmodernizowane 
zostaną ulice: Myśliwska - Szkolna, 
Dzieńdziela, Zawilców, Szafranka, Ko-
sów, Wiejska i Kowalska. Prace ruszą 
na wiosnę. Remonty ulic to rozgrzew-
ka przed jedną z największych inwe-
stycji w historii miasta. Jeszcze w tym 
roku rozpocznie się budowa centrum 
przesiadkowego w okolicy dwor-
ca PKP. Powstanie wielki parking dla 
samochodów i autobusów. Tereny za 
dworcem zostaną docelowo skomu-
nikowane z ul. Waryńskiego. Zmiany 
mają służyć lepszemu i wygodniej-
szemu podróżowaniu środkami trans-
portu publicznego. Dodatkowo Me-
tropolia Górnośląsko-Zagłębiowska, 
której członkiem jest Mikołów, planu-
je zakup ok. 300 autobusów elektrycz-

nych. Będą one woziły mieszkańców 
naszego miasta. 

NA ZIELONą TRAWKę

Od początku tej kadencji systema-
tycznie i konsekwentnie poprawia się 
estetyka miejskiej zieleni i małej archi-
tektury. W parku przy „Białym Domku” 
odnowiono zabytkową fontannę, a ostat-
nio stanęła tam nowa altana. To dobra 
informacja dla nowożeńców. Po wyjściu 
z Urzędu Stanu Cywilnego będą mogli 
zrobić sobie zdjęcie w ciekawie zaaran-
żowanym miejscu. To nie jedyne zmia-
ny zaplanowane w parku. Pojawią się 
kolejne rośliny, dodatkowe ławki, nowe 
ścieżki, elementy małej architektury. 
Dużych zmian możemy spodziewać się 
niebawem także na Placu Karpeckiego. 
Starsi mieszkańcy pamiętają pewnie, że 
również tam znajdowała się fontanna. 
Latem ma powrócić i być główną ozdo-
bą tego miejsca. Powinna dobrze kom-
ponować się z muralem przy ul. Prusa. 
W centrum odnowiony zostanie jeszcze 
jeden skwer, ale jego lokalizacja na ra-
zie niech pozostanie tajemnicą. 

MIKOŁÓW8
Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

STANISŁAW pIEChUlA, 
burmistrz Mikołowa:

Działania na rzecz ekolo-
gii traktujemy priorytetowo. 
Liczy się każda inwestycja, 
każdy pomysł, który wpłynie 
na poprawę komfortu życia. 
Chcemy, aby nasza przestrzeń 
publiczna była ekologiczna  
i estetyczna. Warto to robić, 
bo to nasza, mikołowska zie-
mia. 

Mikołów 
na zielonej ścieżce

Mikołów staje się jednym z regionalnych liderów, jeżeli chodzi o inwestycje 
poprawiające jakość środowiska i podnoszące standardy życia. W kontekście tego miasta 
coraz częściej pojawia się określenie „eko-gmina”. To nie tylko chwytliwe hasło, ale 
cały pakiet konkretnych działań: kampania antysmogowa, termomodernizacja budynków 
publicznych, ekologiczne oświetlenie miejskie, poprawa estetyki przestrzeni publicznej. 



Za te pieniądze przepro-
wadzony zostanie re-
mont kapitalny czterech 

kamienic w rynku i przylegającym 
do niego kwartale: Rynek 2, ul. Jana 
Pawła II 4 i 6 oraz przy ul. św. Wojcie-

cha 14. Nie chodzi tu jednak o odno-
wienie samych fasad budynków, ale 
przede wszystkim gruntowny remont 
wnętrz oraz całych zapleczy z bu-
dynkami gospodarczymi i przynależ-
nymi podwórkami. 

W kamienicy przy ul. Jana Pawła 
II 6 wyremontowane zostaną miesz-
kania. Budynek - podobnie jak pozo-
stałe trzy - zostanie podłączony do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, pie-
ce kaflowe w mieszkaniach zostaną 
zastąpione ekologicznym systemem 
grzewczym. W budynkach wymie-
nione zostaną także instalacje wod-
ne, sanitarne i elektryczne. Trzy po-
zostałe budynki pełnić będą funkcję 
Centrum Aktywności Społecznej. Mi-
sją tej instytucji będzie wszechstron-
ne wspieranie mieszkańców aktyw-
nych społecznie. Osoby mające cie-
kawe pomysły do realizacji w prze-
strzeni publicznej, będą mogły otrzy-
mać tu kompleksowe wsparcie. Cen-
trum będzie również miejscem,  
w którym swoją działalność admini-
stracyjną będą mogły prowadzić or-
ganizacje pozarządowe, podmioty 
ekonomii społecznej czy wolontariu-
sze. Do dyspozycji będzie wyposa-
żona sala do coworking-u, powsta-
nie też kawiarenka społeczna z ma-
łym bistro. Dzięki świetnej lokalizacji 
każdy zainteresowany będzie mógł 
tu zajrzeć niejako „po drodze”. Cen-
trum ma być dostępne przez cały 
dzień, a nawet wieczorami i w week-

endy. Będzie tu można zorganizować 
spotkania robocze, konferencje czy 
konsultacje, korzystać z przestrzeni 
obiektu i jego wyposażenia.

W budynku przy ul. św. Wojciecha 
14 działać będzie klub dziecięco- 
młodzieżowy. Z jego inicjatywy pro-
wadzone będą działania profilaktycz-
no-wychowawcze w otwartym środo-
wisku: na rynku, podwórkach, w po-
bliskich parkach itd. 

Prace w jednej z kamienic już ru-
szyły (Jana Pawła II 6). Wkrótce ogło-
szone zostaną przetargi na kolejne 
budynki. 
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MATEUSZ hANDEl, 
zastępca burmistrza 
Mikołowa:

Rewitalizacja oznacza do-
słownie „przywrócenie do ży-
cia”. Taki właśnie jest cel tego 
zadania. To coś znacznie wię-
cej niż tylko remont budyn-
ków. Dzięki projektowi wypięk-
nieje cały zabytkowy kwartał 
w centrum miasta. Chcemy, by 
Rynek i jego otoczenie tętniły 
życiem, by była to przestrzeń 
centrotwórcza, niezamierają-
ca wraz z zamknięciem ostat-
niego sklepu. Efekty prac wi-
doczne będą już w 2019r.

u Zakład Gospodarki Lokalowej

Czekają nas kolejne termomodernizacje budyn-
ków Wspólnot Mieszkaniowych. W lutym Za-
kład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie wyłoni  

w drodze zapytania ofertowego wykonawców na prze-
prowadzenie termomodernizacji budynków Wspólnot na  
os. Mickiewicza 2 i 10. 

Wyremontowana wcześniej Mickiewicza 17 Przed remontem Mickiewicza 10

Remonty na Mickiewicza

starówka wypięknieje

11,5 
mln zł
koszt inwestycji

6,3 
mln zł

unijne dofinansowanie

Mikołów rozpoczyna 
rewitalizację 
zabytkowych kamienic 
w centrum. Burmistrz 
Stanisław Piechula 
pozyskał fundusze 
unijne na ten cel. 
Mikołów był gotów 
sięgnąć po te środki 
już dużo wcześniej, 
ale marszałek 
województwa 
wielokrotnie przekładał 
konkurs. Decyzja 
wreszcie zapadła  
i kolejna mikołowska 
inwestycja otrzyma 
dofinansowanie.



W Hali Sporto-
wej MO-
SiR odbył 

się X Halowy Tur-
niej w Piłce Noż-
nej dla uczniów 
szkół podstawo-
wych klas 4-6. Dru-
żyny zostały po-
dzielone na trzy gru-
py i rywalizowały syste-
mem każdy z każdym. Do turnie-
ju zgłosiło się 11 ekip, a w tym jedna 
żeńska. Imprezę uroczyście otworzył 
Burmistrz Mikołowa - Stanisław Pie-
chula oraz Dyrektor MOSiR Mikołów 
- Wojciech Tkacz. Zwycięsko z całej 
rywalizacji wyszedł zespół SP 6 Boro-
wa Wieś, stając na najwyższym stop-

niu podium. Srebrne me-
dale zdobyła Drużyna 

Czerwone Orły, na-
tomiast na najniż-

szym stopniu podium uplasowała się 
drużyna SP 3 II. 

Dla wyróżniających się zawodni-
ków przewidziano również nagrody 

rzeczowe i tak najlepszym zawodni-
kiem całego turnieju został Wojciech 
Żukowski - SP 6 Borowa Wieś, najlep-
szym bramkarzem Wiktoria Koniecz-

na - Piastunki, zaś najwięcej bramek 
w tym dniu zdobył Wiktor Magielew-
ski - Czerwone Orły, zostając tym sa-
mym najlepszym strzelcem zawodów.
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Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ogłasza nabór 
Uczestników do Programu w zakresie prowadzonej reintegra-
cji społecznej i zawodowej.

Do udziału zapraszamy niezatrudnionych mieszkańców Mikołowa  
w wieku aktywności zawodowej m.in. osoby bezrobotne, niepełno-
sprawne, opuszczające zakłady karne.

W celu zgłoszenia się do uczestnictwa należy złożyć wypełniony 
kwestionariusz kandydata. Kwestionariusze dostępne są w siedzibie 
Centrum przy ul. Krawczyka 16 oraz na stronie internetowej Centrum 
www.cis.mikolow.eu. 

Szczegółowe informacje pod numerami telefonu: 
501-799-002; 32 738-09-76

Zapraszamy do udziału w projekcie

„Postaw na rodzinę” 
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu i jakości usług społecznych dla osób zależnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych mające służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności, nie-
pełnosprawności oraz wsparcie opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. 

Projekt zakłada realizację zadań w okresie od 1 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Do udziału zapraszamy osoby:

niesamodzielne, niepełnosprawne, opiekunów faktycznych sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi mieszkających na terenie 
gminy Mikołów.

W ramach projektu planuje się następujące działania:

1. Wsparcie opiekunów faktycznych nad osobami niesamodzielnymi: w szczególności wymiana doświadczeń, zwiększenie umiejętności w 
zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, poradnictwo w tym psychologiczne, prawne, coaching, seminaria ze specjalistami, usługi asy-
stenckie dla osób z niepełnosprawnościami, usługi opiekuńcze, 

2. Usługi dziennej opieki środowiskowej: w szczególności wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze w miejscu zamiesz-
kania, specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania, pomoc sąsiedzka, 

3. Dowożenie posiłków: dowóz posiłków dla osób które korzystają z posiłków w ramach ośrodka wsparcia, a nie mogą samodzielnie go spożyć 
na miejscu przygotowania, zakup posiłków z dowozem dla osób, które nie korzystają z posiłków w ramach ośrodka wsparcia. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

Sekcja Funduszy Zewnętrznych z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, tel. 323242667, 
pokój 104 poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00

Projekt realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Priorytet: IX. Włączenie społeczne, 
Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

u Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

u Centrum Integracji Społecznej

Zintegrują
u Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

KlASYFIKACjA KOŃCOWA:
1. SP 6 Borowa Wieś

2. Czerwone Orły

3. SP 3 II

4. SP 3 I

5. SP 7 Mikołów Mokre

6. MK Mikołów I

7. SP 4 Kamionka

8. Piastunki

9. MK Mikołów II

10. DUAL 

11. Buntownicy

Mikołowski mini-mundial
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Sfinansowano ze środków Gminy Łaziska Górne

/MiastoLaziskaGorne

„MALUCH+” to program rządowy 
wspierający rozwój instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłob-
ków, klubów dzie-
cięcych i dziennych 
opiekunów. W na-
szym mieście również w tym roku 
środki w kwocie 54 tys. zł zosta-
ły pozyskane na utrzymanie miejsc  

w Żłobku Miejskim przy ul. Mio-
dowej. Łaziski żłobek, położony  
w wyjątkowym miejscu szczyci się 

nie tylko nowocze-
sną architekturą, 
ale jego atutem jest 

kompetentna opieka i troska o naj-
młodszych mieszkańców naszego 
miasta.

Potrzeby, jeśli chodzi o in-
frastrukturę rekreacyjno- 
wypoczynkową są bardzo 
duże. Place zabaw, urządze-

nia zręcznościowe, sportowe - nieza-
leżnie od tego, co pojawi się w na-
szym mieście, jest chętnie odwiedza-
ne przez przedstawicieli każdej gru-
py wiekowej. Popularność Ynzli, Mał-
piego Gaju są tego dowodem. Czym 
będzie Centrum Fraj-
dy Ogrodowa? Jak 
zawsze w przy-
padku łaziskich 
inwestycji - po-
wstanie miej-
sce szczegól-
ne i niebanal-
ne. Place za-
baw dla dzieci 
młodszych i starszych, 
specjalna strefa dla dzieci z niepeł-
nosprawnościami, siłownia zewnętrz-
na, zjazd linowy, street workout, stoli-
ki z szachami. Sercem Centrum Fraj-
dy Ogrodowa będzie jednak mia-

steczko ruchu drogowego - wydzie-
lony plac o niewielkiej powierzchni,  
z jezdniami i skrzyżowaniami okręż-
nymi dla ruchu rowerowego, wypo-
sażone w znaki drogowe. Dlacze-
go Ogrodowa? - Centrum Frajdy po-
wstanie przy hali Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy ul. Ogrodowej.

Spotkanie dotyczyło możliwo-
ści przyłączenia posesji do sie-
ci ciepłowniczej. To już jed-

na z ostatnich szans na dofinansowa-
nie tego zadania. Na stronie interne-
towej miasta: www.laziska.pl znaj-
duje się: wniosek PEC, warunki przy-

łączenia oraz prezentacja zawierają-
ca planowany przebieg sieci na po-
szczególnych ulicach wraz z dany-
mi dotyczącymi kosztów ogrzewa-
nia budynku oraz statystyki sprzeda-
ży ciepła. Zachęcamy do zapoznania 
się z informacjami.

Opieka nad osobami starszy-
mi, niepełnosprawnymi, wy-
pożyczalnia sprzętu rehabi-

litacyjnego, Klub Seniora, niedzielny 
posiłek dla osób samotnych - wszyst-
kie te działania będą w naszym mie-
ście prowadzone w ramach rozpo-
czętego 1 stycznia projektu: „Roz-
wój usług społecznych świadczonych  
w społeczności lokalnej na tere-

nie Gminy Miejskiej Łaziska Górne”, 
współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Projekt realizuje Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Już teraz trwa 
rekrutacja. Zapraszamy do zgłasza-
nia się do udziału. W ramach projek-

tu realizowanego do 31 grudnia 2019, 
przewiduje się zwiększenie liczby 
osób objętych usługami opiekuńczy-
mi, specjalistycznymi usługami opie-
kuńczymi, asystenckimi (asystenta 
osoby niepełnosprawnej). Już nieba-
wem nastąpi otwarcie Klubu Seniora, 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjne-
go oraz uruchomienie usługi niedziel-
nych obiadów dla osób samotnych.

W lutym również zapraszamy 
na łaziskie lodowisko. Jaz-
da na łyżwach to znako-

micie spędzony czas - frajda, zaba-
wa i sport. Kto jeszcze nie próbował, 
naprawdę warto! Zapraszamy doro-

słych i dzieci. Na lodowisku kaski  
i pingwinki do nauki jazdy dla dzieci 
można wypożyczyć za darmo. Łącz-
nie do dyspozycji korzystających  
z tafli są 32 sztuki kasków, w rozmia-
rach: 50-59.

UsłUGi, KlUB, WyPOżyCZAlniA i OBiAdy

LODOWISKO, 
LODOWISKO!

Ciepło z PeC

Dużym zainteresowaniem cieszyło  
się spotkanie mieszkańców miasta  
z przedstawicielami Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej w Tychach.

MAMy MAlUCHA!

54 000 zł
dla żłobka

w Łaziskach Górnych

Centrum Frajdy Ogrodowa to 
tegoroczny - mówiąc potocznie -  
„hit inwestycyjny” naszego miasta. 

FRAjdA Z FRAjdy

AlEKSANDER WYRA, 
burmistrz Miasta: 

- Jesteśmy na etapie przepro-
wadzania procedury przetargo-
wej. Mamy nadzieję na uruchomie-
nie Centrum jeszcze przed waka-
cjami. Osobiście bardzo cieszę się  
z miasteczka ruchu drogowego. 
Starsi mieszkańcy miasta na pew-
no pamiętają jeszcze to, które znaj-
dowało się przy kopalni. Moda na 
rower powróciła. A nasze Centrum 
Frajdy między innymi pozwoli na 
naukę bezpiecznej jazdy na rowerze. 
Oprócz tego będzie tam nowoczesny 
sprzęt zabawowy i rekreacyjny.
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Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, 
w Orzeszu przeprowadzane zostaną akcje krwiodaw-
stwa. Autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa, w którym będzie można oddać krew, 
stanie na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskie-
go w godzinach 9.00-14.00 w dniach:

10 MarCa 2018r. 
9 CzerWCa 2018r. 
11 Sierpnia 2018r. 

20 paźDzierniKa 2018r. 

Zachęcamy do udziału w akcji wszystkie zdrowe 
osoby:
n w wieku 18 - 65 lat, 
n o ciężarze ciała co najmniej 50 kg, 
n z dokumentem tożsamości ze zdjęciem, 
n po lekkim śniadaniu. 

W związku z możli-
wością ubiegania 
się o dofinansowa-

nie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 
2014-2020 na przedsięwzięcia 
związane z odnawialnymi źró-
dłami energii, Urząd Miejski 
Orzesze informuje, że trwa-
ją prace związane z przygoto-
waniem wniosku o dofinanso-
wanie dla projektu pole-
gającego na montażu 
odnawialnych źródeł 
energii (fotowoltaika, 
pompy ciepła) na bu-
dynkach mieszkalnych. 
Termin złożenia wniosku 
przez Miasto upływa 
26.03.2018r.

Mieszkańcy w przy-
padku uzyskania dota-
cji przez Miasto 
ponosić będą 
jedynie kosz-
ty wkładu wła-
snego, czyli 15% 
wartości netto in-
stalacji, a także na-
leżnego od niej podatku VAT 
8% lub 23%. Uczestnicy będą 
także podpisywać z Miastem 
umowę na użyczenie nieru-
chomości. Po 5 latach Miasto 
w ramach darowizny przekaże 
mieszkańcom instalacje znaj-
dujące się w ich budynkach.

Aby złożyć wniosek apli-
kacyjny w ramach RPO 2014-
2020, kluczowe jest prze-
prowadzenie naboru wśród 
mieszkańców, oszacowanie  
liczby zainteresowanych  
i uzyskanie niezbędnych in-
formacji dotyczących cha-
rakterystyki technicznej bu-
dynków. W najbliższym cza-

sie zostanie ogłoszony nabór 
wniosków dla właścicieli bu-
dynków mieszkalnych zain-
teresowanych montażem in-
stalacji OZE, tj.: instalacji fo-
towoltaicznych i pomp cie-
pła w gospodarstwach indy-
widualnych. Szczegółowe 
dokumenty dotyczące udzia-

łu w projekcie, w tym regula-
min, wzory ankiet technicz-
nych, deklaracje oraz umowy 
zostaną opublikowane do-
piero w momencie rozpoczę-
cia ankietyzacji wśród miesz-
kańców, która planowana 
jest na luty br. 

Szczegółowe informacje  
o warunkach przystąpienia  
do tego programu, moż-
na było uzyskać na specjal-
nie zorganizowanych spo-
tkaniach z mieszkańcami. In-
formacje dotyczące projektu 
będą również zamieszczane 
na stronie internetowej mia-
sta - www.orzesze.pl

J uż po raz siedemnasty ogólnopol-
skie działania charytatywne wspo-
mógł orzeski Sztab, który rok-
rocznie swoją siedzibę rejestruje  

w Szkole Podstawowej nr 3 w Orzeszu-Za-
wadzie (dawne Gimnazjum nr 2), gdzie 

przygotowano liczne atrakcje, także dla 
najmłodszych.

W „Krainie Zabaw” najmłodsi grali  
w planszówki, układali puzzle, kolorowa-
li wielkie orkiestrowe serce i układali le-
go-roboty. Wieczorem w sali gimnastycz-

nej odbył się koncert finałowy, podczas któ-
rego wystąpili m.in. zespół Showman, Anna 
Kamyk, Bartłomiej Marek i uczniowie SP3!

W przerwach między występami prze-
prowadzono licytację gadżetów, z której do-
chód również zasilił konto WOŚP. Licytację 
przeprowadziła dyrektor szkoły Ewa Golus. 
W tym roku licytowano, m.in. dwie tony eko-
groszku, grafikę Marceliny Stycz, maskotkę 
strażacką, karnet na kręgle, koszulki, kalen-
darze, tort i wiele innych ciekawych fantów.

Przez cały ten czas w SP3 był czynny 
bufet z pysznymi ciastami domowej robo-
ty oraz aromatyczną kawą i herbatą. Opra-
wę muzyczną w czasie działania Sztabu za-
gwarantowali jak zwykle profesjonalnie stra-
żacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśko-
wicach, którzy również dbali o bezpieczeń-
stwo zgromadzonych podczas Światełka do 
Nieba, które tradycyjnie o godz. 20.00 roz-
świetliło niebo nad Zawadą i zwieńczyło 26. 
finał WOŚP w Orzeszu.

Tegoroczne akcje 
krwiodawstwa w Orzeszu

Odnawialne 
źródła energii 
dla mieszkańców Rekordowy WOŚP

także w Orzeszu!

„Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków” - na ten cel  
w niedzielę, 14 stycznia, na ulicach Orzesza kwestowało  
55 wolontariuszy, którzy łącznie zebrali 34 417,79 zł na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Najwięcej w puszce 
przyniosła Martyna Machulec ze Szkoły Podstawowej nr 7 
z Gardawic. Udało jej się zgromadzić 1154,10 zł.
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Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy zaprasza do udziału w III Zawodach Nar-
ciarskich o Puchar Gminy Ornontowice, które odbędą się 17 lutego 2018r.  
(sobota) na stokach Stacji Narciarskiej Soszów-Wisła w godzinach 10:00-15:00. 

Szczegóły w siedzibie ZGZG, pod nr tel. 32 33 06 232.

Gminna Biblioteka Publicz-
na w Ornontowicach za-
chęca wszystkich do udzia-

łu w konkursie czytelniczym „Lu-
bię książki, bo...”. Zadanie polega 
na wymyśleniu oryginalnego hasła  
z użyciem słów „Lubię książki, bo...”. 
Pomysły można wysyłać na dwa 
sposoby: pocztą elektroniczną na  

biborn@interia.pl lub tradycyjnie, 
wrzucając kartkę z pomysłem do pu-
dełka znajdującego się w bibliote-
ce. Zasady udziału w konkursie okre-
ślone są w regulaminie. Organiza-
tor przewiduje 3 nagrody książkowe. 
Konkurs trwa do 19 lutego 2018r.

Regulamin na stronie: 
bibliotekaornontowice.pl

„Framuga lśniącego okna to 
brama, w której malowany jest 
codziennie niezwykły obraz. Oto 
rozpoczyna się poranny rytuał 
wyglądania bab przez okna. Czy 
to kobiety solidarne i postępowe, 
czy raczej może zaściankowe  
i chowające się po kątach baby? 
Jedno jest pewne - baby babom 
zgotowały ten los.”

Na deskach ornontowickiej ARTerii  
CKiP, 26 stycznia zaprezentowano 
spektakl „Baby”. To niezwykła sztu-
ka teatralna. „Baby” w reżyserii Iwo-
ny Woźniak zostały zakwalifikowa-
ne do Ogólnopolskiego Konkursu na 
Wystawienie Polskiej Sztuki Współ-
czesnej. Konkurs ma na celu nagra-
dzanie najciekawszych poszuki-
wań repertuarowych w polskim te-

atrze, wspomaganie rodzimej drama-
turgii w jej scenicznych realizacjach 
oraz popularyzację polskiego drama-
tu współczesnego. Konkurs organi-
zowany jest przez Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Ra-
szewskiego w Warszawie. Spektakl 
dofinansowany ze środków Instytu-
cji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.

Tym razem wystąpił teatr Luf-
cik Na Korbkę ze swoim spek-
taklem „Jak Górnik Śmierdzi-

robótka ze Skarbnikiem się Spotkał”.
Przedstawienie miało charakter 

kabaretowy z lekko rockową nutką 
w tle, przygotowane z myślą o dzie-
ciach i ich opiekunach.

Lufcik Na Korbkę opiera swoje 
produkcje na motywach śląskich le-
gend, wplatając w nie motywy zna-
ne z tradycyjnych bajek i popkultury. 
Spektakl posiada rozbudowaną war-
tość dydaktyczną, kładzie duży na-
cisk na zalety płynące z pomagania 
i odpowiedzialności za swoją pracę.

Aktorzy zostali ciepło przyjęci 
przez dzieci, które chętnie uczestni-
czyły w przedstawieniu.

Z przyjemnością informujemy, że 
ARTeria zaprosiła artystów po raz ko-
lejny! Pojawią się oni u nas już 18 lu-

tego z zupełnie innym spektaklem, 
którego tytuł na razie pozostanie ta-
jemnicą… ;)

iii zawody narciarskie o puchar 
Gminy Ornontowice

Szusowanie w Soszowie

Dokończ zdanie „Lubię książki, bo...”

Konkurs czytelniczy

„baby” w ARTerii

Aktorki: Olga Chrzan, Nina Wol-
ska, Maria Baładżanow. Dramatur-
gia: Sandra jaworudzka. Opracowa-
nie muzyczne: Nina Wolska, Olga 
Chrzan. Reżyseria: Iwona Woźniak. 
Reżyseria światła: Sergiusz Brożek.
Kostiumy i scenografia: Aleksandra 
Malczyk. Grafika i promocja: Marcin 
Musialik, jagoda Stuła.

W sali arTerii odbyło się kolejne już przedstawienie 
teatralne dla najmłodszych mieszkańców Ornontowic 
i okolic. W lutym czeka nas następny spektakl.

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

J uż w marcu w gostyńskim 
Domu Kultury odbędzie się 
GMinne BiennaLe MaŁeJ 

FOrMY pLaSTYCzneJ „WiOSna 
z paSJĄ”. patronat honorowy 
nad wydarzeniem objęła Wójt 
Gminy Wyry - Barbara prasoł.

W wydarzeniu mogą brać udział 
uczniowie szkół oraz dzieci przed-
szkolne z grup sześcioletnich z gmi-
ny Wyry. Każda placówka wytypuje 
po 8 uczestników wg odpowiedniej 
kategorii wiekowej (dzieci 6-letnie, 
uczniowie klas I-III, uczniowie klas 
IV-VI oraz uczniowie klas VII i gimna-
zjów). Termin nadsyłania karty zgło-
szenia upływa 28 lutego. Zachęcamy 
do uczestnictwa w biennale wszyst-

kie placówki, do których uczęszcza-
ją Państwa dzieci.

Zadaniem dzieci będzie pokolo-
rowanie losowo przyporządkowanej 
kartki będącej elementem całego ob-
razu, w dowolny sposób, przy użyciu 
pasteli i kredek. Uczestnicy łącząc 
wszystkie kartki w całość, wspólnie 
stworzą wiosenny obraz będący me-
lanżem technik i barw. Praca końco-
wa zostanie wyeksponowana na wy-
stawie w Domu Kultury i będzie wy-
korzystywana jako dekoracja imprez 
plenerowych.

Karolina Kopacz

Zagrali: Happy Folk, Zespół Fidei, Dzwoneczki, The 
Station oraz B.A.R. Przed publicznością wystąpiła tak-
że młodzież z gostyńskiego zespołu tanecznego oraz 

Janina Strzoda, finalistka XXVII Konkursu „Po naszymu, czyli 
po śląsku”. Całą imprezę poprowadził Marian Makula. Kwo-
ta zebrana w Gostyni przewyższyła ubiegłoroczny rekord. 
Zebraliśmy ponad 7000 zł!

Pomiędzy występami odbywały się licytacje przeka-
zanych na rzecz WOŚP darowizn. Wśród licytowanych 
przedmiotów znalazły się vouchery na usługi w studiach 
kosmetycznych, fryzjerskich, lokalach gastronomicznych, 
a także wiele innych. Licytacje cieszyły się sporym zain-
teresowaniem uczestników. Za przekazanie darowizn na li-
cytację, serdeczne podziękowania należą się osobom pry-

watnym oraz właścicielom firm: Estetic Studio w Gostyni, 
restauracja Stara Chata w Gostyni, sklep Lucas w Gosty-
ni, Studio Isabell w Wyrach, Studio Fryzur Monika w Go-
styni, Noma Tools w Wyrach, Salon Fryzjerski Modne Cię-
cie w Mikołowie, Pracownia Złotnicza Szafir w Mikołowie, 
zespół muzyczny Vento z Łazisk Górnych. Wyrazy uzna-
nia należą się także mieszkańcom, którzy licznie przybyli 
na tegoroczny koncert i hojnie wsparli akcję datkami. Kon-
cert tradycyjnie zakończyło „Światełko do nieba”, czyli wi-
dowiskowy pokaz pirotechniczny. Organizatorami wyda-
rzenia był Dom Kultury w Gostyni oraz Urząd Gminy Wyry. 
Przeznaczeniem tegorocznej zbiórki było wyrównanie 
szans w leczeniu noworodków.

Jakub Pepke

VII Mistrzostwa Gmi-
ny Wyry w nar-
ciarstwie alpej-

skim - slalom gigant odbyły się 
21 stycznia na „złotym Groniu” 
w istebnej. 

Do rywalizacji przystąpiło 65 za-
wodników w 13 kategoriach wieko-
wych. Narciarze podkreślali bardzo 
dobrze przygotowaną trasę slalo-
mu giganta. Uczestników zawodów 
serdecznie przywitał Pan Jerzy Wój-
cik - kierownik zawodów Ośrodka 
Narciarskiego „Złoty Groń” w Isteb-
nej. Rywalizacja była zacięta. Wśród 
pań zwyciężyła Paulina Trojok,  
a wśród panów Jacek Graca. Najstar-
szym uczestnikiem zawodów był Sta-
nisław Kopański, a najmłodszym Fra-
nek Swadźba. 

Dekoracji zwycięzców w poszcze-
gólnych kategoriach z miejsc 1-3 doko-
nała Barbara Prasoł, wójt Gminy Wyry. 

Medalistów przedstawiamy poni-
żej. Na stronie www.wyry.pl dostęp-
na jest pełna lista osiągniętych cza-
sów wszystkich zawodników. 

KATEGORIA K1:
1. Danak Karolina, 2. Bojdoł Olga, 

3. Lewandowska Anna
KATEGORIA K2:

1. Danak Klaudia, 2. Jaworska Julia, 
3. Jelitko Wiktoria

KATEGORIA K3:
1. Bojdoł Martyna, 2. Mazur Edyta, 

3. Langer Katarzyna
KATEGORIA K4:

1. Trojok Paulina, 2. Pelan Dorota, 
3. Kania Karolina

KATEGORIA K5:
1. Płaczek Karolina, 2. Kaczorow-

ska Barbara

KATEGORIA K6:
1. Jaworska Beata, 2. Patalong 

Anna, 3. Gałeczka Marzena
KATEGORIA M1:

1. Gałeczka Bartosz
KATEGORIA M2:

1. Wolnik Wiktor, 2. Szulc Marcin, 
3. Patalong Krzysztof

KATEGORIA M3:
1. Jaworski Filip, 2. Mazur Szymon, 

3. Majchrzak Michał
KATEGORIA M4:

1. Płonka Daniel, 2. Pelan Ryszard, 
3. Kempa Artur

KATEGORIA M5:
1. Graca Jacek, 2. Hirsz Michał,  

3. Walny Piotr/Płonka Kamil
KATEGORIA M6:

1. Mazur Jacek, 2. Kempa Mariusz, 
3. Swadźba Sebastian

KATEGORIA M7:
1. Hirsz Tadeusz, 2. Kopański Sta-

nisław

Organizację zawodów wsparło fi-
nansowo Rejonowe Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji w Ty-
chach S.A., za co serdecznie dzięku-
jemy. 

Zwycięzcom zawodów gratuluje-
my, a wszystkim pozostałym zawod-
nikom serdecznie dziękujemy za 
udział, świetną atmosferę i już dziś 
zapraszamy na zawody za rok.

Zofia Syta 

7 stycznia w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Wyrach odbył się Koncert Kolęd w wykonaniu ze-
społu „Gang Marcela”.

„Gang Marcela” to grupa muzyczna założona przez Mar-
cela Trojana na przełomie 1979/1980 roku, Zespól debiutował 
w roli „wokalnego tria” towarzyszącego najpierw Krzysztofo-
wi Krawczykowi, a następnie Maryli Rodowicz. W 1982 roku 
zespół rozpoczął samodzielną działalność z własnym reper-
tuarem i grupą akompaniującą.

Kojarzy się z takimi przebojami jak: Tyle złamanych serc, 
Zaświeciła moja gwiazda, Znajdziemy pośród trosk, Ojciec 
żył tak, jak chciał, Kto, jeśli nie ty, Mężczyzna i łzy.  KK

Dzień Babci i Dziadka to szcze-
gólne święta, bo dotyczy 
wszystkich wnuków i wnucz-

ki. W te szczególne dni nie tylko naj-
młodsi dziękują za bezgraniczną mi-
łość, wsparcie oraz troskę. Każdy z nas 
pamięta chwile spędzane z babciami 
i dziadkami jako wyjątkowo szczęśli-
we. I za wszystko co robią, a także za 
to, że są - dziękowały swoim babciom  
i dziadkom przedszkolaki z gostyń-

skich placówek. Przez trzy dni Dom 
Kultury w Gostyni gościł maluchy oraz 
ich babcie i dziadków. Były występy ar-
tystyczne na scenie - przygotowywane 
przez dzieci z wyjątkowym zaangażo-
waniem oraz ciasta - upieczone przez 
mamy i życzenia, a także łzy wzrusze-
nia i miłości - bo życzenia płynące  
z głębi małych serc są na wskroś 
szczere i pełne uczucia. 

Zawody w Istebnej

26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się  
w domu Kultury w Gostyni, a zakończył go charytatywny koncert,  
w czasie którego zbierane były pieniądze na pomoc dzieciom. 

Rekord pobity

Oby zawsze byli z nami!

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Gostyni. 

Gang Marcela.

Koncert zespołu Gang Marcela

Uczestnicy zawodów w Istebnej.



W „naszej Gazecie” znajdziemy 
wszystkie najważniejsze informacje.

dom • ogród • motoryzacja • finanse • budownictwo • zdrowie • uroda • kuchnia ...

Dla 
Pani i Pana 

Domu
MIKOŁOWSKA SPIŻARNIA, 
mieszcząca się przy ul. Pszczyńskiej, 
w starej kamienicy, w centrum Mikołowa - naprzeciwko stacji 
paliw (Shell) na dobre wpisała się w zakupowy krajobraz 
powiatu. Oferowane tu specjały produkują małe, rodzinne 
firmy. Żywność dostępna w Mikołowskiej Spiżarni powstaje 
zgodnie z tradycyjnymi, sprawdzonymi przez pokolenia 
recepturami, a Klienci bardzo cenią sobie jej jakość. 
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KRS 0000037904 
z dopiskiem 

21010 KOLAŃSKA PAULINA

Za życzliwość i pomoc dziękujemy. Rodzice

PODARUJ 
PAULINIE 

PODATKU
na rehabilitację!

Paulina ma Zespół Downa. 
Jest podopieczną 

FUNDACJI DZIECIOM 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”Kosztujemy sery korycińskie 

i wędliny z Sulechowa
W lutowym wydaniu zapraszamy do skosz-

towania serów korycińskich: z czarnusz-
ką, pomidorami suszonymi, żurawiną, ko-

zieradką, wiosennymi warzywami. Sery korycińskie 
to lokalna odmiana sera podpuszczkowego pro-
dukowana z niepasteryzowanego mleka krowiego  
w gminie Korycin. Miejscowa legenda głosi, że 
mieszkańcy nauczyli się produkcji serów od Szwaj-
carów. Smak sera korycińskiego zależy zarówno od 
zastosowania różnych ziół i naturalnych dodatków 
smakowych, jak i od czasu leżakowania, a nawet od 
pory roku, w której został wytworzony. 

Ponadto polecamy Salcum 
fixum - wędliny z Sulecho-
wa koło Zielonej Góry - 
przydomowej masar-
ni. Te wyroby, szyn-
ki, wędliny są wy-
twarzane tak, jak 
kiedyś, czyli trady-
cyjnie i naturalnie. 
Wędliny są podda-
wane procesowi 
długotrwałego pe-
klowania z zastoso-
waniem ziół i wędzo-
ne w tradycyjny sposób 
na olchowym, śliwkowym 
i wiśniowym drzewie .



Bawełny najwyższej jakości, jedwabie z Mi-
lanówka, Hiszpanii czy Holandii, flanele, 
materiały na płaszcze, garsonki i sukien-

ki, dzianiny, a także tkaniny dekoracyjne możesz 
znaleźć w sklepie z tekstyliami w Łaziskach Gór-
nych. Tkaniny dekoracyjne są zarówno we wzo-
rach klasycznych, żakardowych, jak i najnowszych 
,,ombre”. - Handlujemy tkaninami w tym samym 
miejscu od 1920 roku. Mamy spore doświadcze-
nie w tym fachu i dlatego oferta w naszym sklepie 
jest najlepsza na Śląsku - zapewniają właściciele.

TKANINY Z NAJWYŻSZEJ 
PÓŁKI, POŚCIEL, FIRANY, 

PODUSZKI, NARZUTY I KOCE

Klienci znajdą tu tkaniny najwyższej jakości,  
a także dodatki krawieckie i artykuły pasmante-
ryjne, m.in. kamelówki, flizeliny, nici, nożyczki, 
szpilki, gumki wszelakich grubości, igły oraz ta-
śmy do firan. U Nas można nie tylko kupić ma-
teriał na wymarzoną kreację, ale także dodatki. 
Sklep oferuje również gamę pościeli z bawełny, 
kory czy satyny, a także firan. Mamy w sprzedaży 
narzuty w kompletach z fotelami do salonu, na-
rzuty sypialniane oraz koce. Klienci znajdą u Nas 
również szeroki wybór bielizny stołowej, ser-
wetek, bieżników i obrusów całorocznych oraz 
okolicznościowych. 

W sklepie znajdziecie Państwo szeroki wybór 
pierzastwa: jaśki, poduszki, kołdry antyalergiczne, 
pierza i puchy z polskich gęsi produkowane przez 
zakład, którego tylko 8% produktu jest sprzedawa-
ne w Polsce, reszta jest wysyłana do Skandynawii, 
Japonii i Australii.

Sklep Tekstylia znajduje się naprzeciwko  
NEONETU.

Łaziska Górne, 
ul. Barlickiego 3
Tel. : 32 224 17 83

Godziny otwarcia: 
pn.-pt. 9-17, sobota 9-13

jedwabie, wełny, bawełny
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SCHUDNIJ Z DIETETYKIEM

Mikołów
ul. Krakowska 25

Łaziska Górne
os. Centrum 6

UMÓW SIĘ
Z DIETETYKIEM

Kochani! Przedstawiam 
naszą kolejną, odważną 
BOHATERKĘ! 
Pani Ewa jest wulkanem 
energii, wiecznie uśmiechnię-
tą i pozytywnie nastawioną do 
życia mamą dwóch 
cudownych chłopców. Po 
ciąży trudno było jej wrócić do 
wagi, którą pamiętała sprzed 
kilku lat. Pani Ewa trafiła do 
nas dzięki koleżance, zadow
olonej z efektów naszej 
kuracji. 

Dzisiaj, lżejsza o 23 
kilogramy,kilogramy, wygląda pięknie, 
ludzie nie poznają jej na ulicy, 
a to jeszcze niejej ostatnie 
słowo Pani Ewa jest nadal w 
trakcie kuracji, jeszcze kilka  
kilogramów dzieli ją od 
wymarzonej wagi. 
TrzymamyTrzymamy mocno kciuki 
i walczymy dalej! - mówi 
Lucyna  Kasprowska, 
dietetyk Naturhouse 
w Mikołowie

tel.  669 91 61 93tel.  696 087 207

przed

po

-23 kg

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

Nie masz pomysłu
na aranżację łazienki?
Z nami znajdziesz 
inspirację.

SALON 
ŁAZIENEK 

PROMOCJA PŁYTKI 

 - 15%

Kochani! Przedstawiam naszą kolejną, odważną 
BOHATERKĘ!

Pani Ewa jest wulkanem energii, wiecznie uśmiechniętą  
i pozytywnie nastawioną do życia mamą dwóch cudownych 
chłopców. Po ciąży trudno było jej wrócić do wagi, którą 
pamiętała sprzed kilku lat. Pani Ewa trafiła do nas dzięki 
koleżance, zadowolonej z efektów naszej kuracji.

Dzisiaj, lżejsza o 23 kilogramy, wygląda pięknie, ludzie 
nie poznają jej na ulicy, a to jeszcze nie jej ostatnie słowo. 

Pani Ewa jest nadal w trakcie kuracji. Jeszcze kilka 
kilogramów dzieli ją od wymarzonej wagi.

- Trzymamy mocno kciuki i walczymy dalej! - mówi Lucyna 
Kasprowska, dietetyk Naturhouse w Mikołowie



Minęły dwa lata od 
otwarcia klubu K8 
Body Art. Spełni-

ło się nasze marzenie. Stwo-
rzyliśmy przyjazne miejsce 

do ćwiczeń, dla każdego i klu-
bowicze docenili nasze wy-

siłki. Mamy klubowiczów 
nie tylko z powiatu i regio-
nu, ale także z Irlandii, Chin, 

Ukrainy, a nawet Kanady! Trene-
rzy i instruktorzy mówią po angiel-
sku - obcokrajowcy chętnie wracają, 
bo dobrze się tu czują. Ten klub wła-
śnie taki miał być. To nie komercyj-
na siłownia nastawiona na szybkie 
pieniądz. To klub, gdzie regularnie 
spotykają się seniorzy, są specjalnie 
dla nich dedykowane zajęcia „Zdro-
wy kręgosłup” we wtorki o godz. 
9:00 i „Aktywny senior” w czwart-
ki o godz. 9:00. A dla dzieciaków  
w soboty o 13:30 prowadzimy zaję-
cia „Zumba kids”. To także klub dla 
kobiet dbających o sylwetki i zdrowie 
na zajęciach fitness - brazylijskie po-
śladki, fat burning, TRX, tabata, po-
wer cycling, fit boxing, płaski brzuch, 

trening obwodowy, strong and sexy, 
BPU, joga, „pumpy” i wiele innych 
zajęć o różnej intensywności, zarów-
no dla osób początkujących, jak i za-
awansowanych. Nasza siłownia dys-
ponuje maszynami do treningu siło-
wego i maszyny do treningu aerobo-
wego, bieżnie, orbitreki, step master, 
rowerek pionowy, rowerek poziomy, 
strefa wolnych ciężarów - wszyst-
kie maszyny są nowe - są to najlep-
sze marki. Dysponujemy także suchą 
sauną z aromaterapią i pomiesz-
czeniem, by odpocząć - regeneracja 
jest dopełnieniem każdego trenin-
gu. Mamy także gabinet fizjoterapii 
z wysokiej klasy specjalistą. Zapra-
szam także na treningi personalne.

KATARZYNA SKRZYpIEC - właścicielka 
klubu, Mistrzyni Polski w fitness sylwet-

kowym, wielokrotna wicemistrzyni Śląska, 
reprezentantka Polski w fitness sylwet-
kowym, trener personalny, instruktor 

fitness, dietetyk sportowy

EURO CAR

Orzesze, ul. Rybnicka 67 | tel. 32 221 33 17, 32 326 36 35 | facebook/eurocar.orzesze.eu | www.eurocar-sklep.pl

Dobra jakość w dobrej cenie
Zimą samochody psują się czę-

ściej. Ma na to wpływ aura, 
ale także nasza dbałość  

o auto. W swojej ofercie firma Euro 
Car ma nie tylko szeroką gamę czę-
ści do samochodów osobowych i do-
stawczych. I to zarówno części ory-
ginalnych, jak i zamienników - gwa-
rantujących odpowiednią jakość. Ale 
również akumulatory oraz akcesoria.

W firmie Euro Car można się za-
opatrzyć w niezbędne kosmetyki sa-
mochodowe do lakieru, do felg, do 
czyszczenia i zabezpieczania wnę-
trza, a także specyfiki tuszujące nie-
wielkie uszkodzenia czy wypłowienia 
lakieru i elementów plastikowych. 
Ale w ofercie znajdziemy także ga-
śnice, apteczki, podstawowe narzę-
dzia do naprawy i szmatki, gąbki 

do czyszczenia szyb oraz potrzebne 
zimą odmrażacze do szyb, zamków, 
a także kosmetyki zabezpieczające 
przymarzanie drzwi.

Dużym atutem firmy jest prze-
stronny magazyn części, które  
w większości można dostać od ręki. 
Na elementy, które trzeba sprowa-
dzić, klienci czekają najwyżej kilka 
godzin.

ArkAdiusz kotAsek, właściciel firmy Euro Car z Orzesza: 
Zarówno moi pracownicy, jak i ja służymy radą naszym Klientom w zakresie zakupu ak-
cesoriów do samochodu i części zamiennych. Oferowane przez nas produkty są spraw-
dzone co do jakości i w dobrych cenach. 
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ZAPRASZAMY 24 LUTEGO NA ŚWIęTOWANIE URODZIN 
- szczegóły już wkrótce na profilu fb oraz www.k8bodyart.pl

Jesteśmy dla Was - Mikołów, ulica Pszczyńska 40a

24 LUTEGO - DRUGIE URODZINY 
KLUBU FITNESS I SIŁOWNI

tAxI 
19191MPT

600 019 019 | 32 20 19 191
rezerwacje@mpttaxi.pl

na terenie powiatu mikołowskiego

UDZIELAMY 
RABATÓW

Szybko, niedrogo, na czas

Klub dla każdego

czas, by zadbać 
o zdroWe jedzenie 

i trochę ruchu.



Paniówki, ul. Wolności 1a
(przy trasie nr 44 Gliwice-Mikołów, niedaleko zjazd A4, A1) 
www.fasson.pl, /fasson.suknie/
tel. 32 238 66 04
garnitury - tel. 731 694 875
poniedziałek-piątek: 8:00-20:00
sobota: 8:00-14:00

Główną projektantką firmy 
Fasson jest uznana w swojej 
branży - Dorota Wróbel, 

która swoją przygodę z krawiec-
twem rozpoczęła w 1997 roku, a od 
2005 roku postanowiła poświęcić się 
swojej pasji i zajmuje się wyłącznie 
projektowaniem sukien ślubnych. 
Występuje również w programach 
telewizyjnych, m.in. w TV Silesia, 
gdzie udziela porad i mówi o bie-
żących trendach w modzie ślubnej. 
Firma uczestniczy w prestiżowych 
Targach Mody Ślubnej w Polsce  
i zagranicą, dzięki czemu suknie 
odpowiadają najnowszym trendom. 

Suknie tej marki można spotkać  
w prestiżowych salonach w całej Pol-
sce oraz na Słowacji i w Niemczech.

DZIAŁ MĘSKI
W salonie znajdziecie Państwo 

także firmowy sklep z odzieżą męską 
- Lavard. 

W związku z nawiązaniem współ-
pracy z dwoma topowymi polski-
mi markami, przygotowaliśmy dla 
Klientów specjalne promocje - nawet 
do - 30%, które w całej Polsce obo-
wiązują tylko w Paniówkach - szcze-
góły na: www.fasson.pl/promocje. 

Przedstawiamy Państwu jeden z największych salonów ślubnych w Polsce

WYPrzedaż do -70% 
garnitury kurtki płaszcze już od 299!!!

Orzesze
ul. Rybnicka 3
tel 737 14 59

Łaziska Górne
ul. św. Jana Pawła II 4c
(dawna ul. Świerczewskiego)

tel 694 028 964

Łaziska Górne
ul. Barlickiego 1

tel 738 93 78

Informacje o nowościach i promocjach na facebooku: 
facebook.com/optica.biel lub www.optica-biel.eu

Jak działa soczewka 
z powłoką Ideal Max® Blue UV?

Soczewki z powłoką Ideal Max® Blue 
UV zapewniają kompleksową ochro-
nę oczu przed działaniem promienio-
wania szkodliwego dla wzroku, dzięki 
zwiększonemu współczynnikowi odbi-
cia światła niebieskiego w połączeniu 
z pochłanianiem promieniowania UV 
oraz redukcji odbicia tego promienio-
wania od wewnętrznej strony soczewki.

Dlaczego powłoki 
Ideal Max®Blue UV są tak dobre?
l ochrona wzroku przed nadmiarem 

promieniowania niebieskiego 
maksymalna

l odporność na zarysowania 
przejrzystość kontrast  
hydrofobowość

l oleofobowość 
l antyelektrostatyczność 
l ochrona przed UV

Salon optica poleca soczewki Ideal Max®Blue UV, bo to doskonała ochrona wzro-
ku przed nadmiarem promieniowaniem niebieskim i ultrafioletowym, na które jeste-
śmy wszyscy narażeni, a które przyczynia się do powstania zmian zwyrodnieniowych 
siatkówki oraz rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej (AMD). Promieniowanie niebie-
skie emitują, m.in. ekrany - telewizorów, komputerów, tabletów czy smartfonów. So-
czewki te są wręcz obowiązkowe dla pacjentów po operacji zaćmy, bowiem ich oczy 
słabiej się bronią przed promieniowaniem, ale także jest niezbędne dla osób dużo 
czasu spędzających przed komputerem czy smartfonem, czyli prawie dla wszystkich. 

Do końca lutego 2018 
soczewki Ideal Max Blue UV 

w cenie Ideal UV.

Chroń 
wzrok
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Zapewniamy kompleksowe 
doradztwo w zakresie ubezpieczeń:

P komunikacyjnych
P mieszkaniowych
P działalności gospodarczej
P rolniczej
P podróżniczych

a także:
P OC ogólna, zawodowa
P OC medyczna
P OC przewoźnika
P NNW
P ubezpieczenia edukacyjne

KUPON RABATOWY !!!
Dodatkowy rabat 20zł na ubezpieczenia 

majątkowe i komunikacyjne*
* do polis > 200 zł

Odwiedź nas w naszych placówkach
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00

Mikołów, ul. Karola Miarki 11
(Dom Handlowy Zgoda)

Orzesze, ul. Rybnicka 1
(nad Alior Bank, wejście od podwórza)

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
EWELINA KANIA

tel 693 32 70 10, 516 55 06 13
e-mail: au.ewelinakania@gmail.com



- W lutym upływa 27 lat od momentu uru-
chomienia przez Panią sklepu zielarsko-me-
dycznego. Co Panią skłoniło, by zająć się tą 
dość skomplikowaną tematyką?

- Jestem pasjonatem zielarstwa, zdrowego od-
żywiania i zdrowego stylu życia. Jest to też ro-
dzinna tradycja, a także pasja i chęć pomocy in-
nym. Często przytaczam motto: „lekarz leczy, na-
tura uzdrawia.” Jestem zwolenniczką szeroko ro-
zumianej profilaktyki, a także rozwoju fizycznego 
i duchowego. Prowadzenie sklepu to tylko jedna 
z form mojej działalności. Razem z moimi klien-
tami stworzyliśmy cztery lata temu grupę pasjo-
natów zielarstwa, zdrowego odżywiania i zdro-
wego stylu życia. Naszym celem jest bliższe po-
znanie roślin, naturalnych metod leczniczych, ich 
wykorzystanie w życiu oraz podzielenie się swo-
im doświadczeniem i wiedzą z innymi. Obecnie 
spotykamy się w Bibliotece w Łaziskach Górnych 
w ramach programu „Otwarci na zdrowie”, a na-
szymi gośćmi są fizjoterapeuci, znawcy medycy-
ny tradycyjnej oraz lekarze. Ostatnio spotkał się  
z nami lekarz Krzysztof Błecha, specjalista chorób 
wewnętrznych i rehabilitacji medycznej (od 20 lat 
pracownik Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grze-
gorza Sroki w Żywcu), który mówił o „Wykorzy-
staniu smaków w pożywieniu i ziołach wg trady-
cyjnej medycyny chińskiej” oraz wprowadzał nas  
w tajniki akupunktury. 

- Czego może się spodziewać klient wstę-
pujący w progi Pani sklepu?

- Oprócz szerokiej gamy ziół, mieszanek zioło-
wych, suplementów diety, ekologicznej żywności, 

soków naturalnych, kosmetyków bio i produktów 
pszczelich. Może liczyć na rady i sugestie jak sto-
sować zioła, by pomogły, a nie zaszkodziły. Istnie-
je także możliwość skorzystania z porad zielarza,  
a także można zrobić Vega test tzw. biorezonans. 
Jest to metoda mogąca wspomóc tradycyjną diagno-
stykę. Test komputerowy pokazuje przyczyny cho-
rób. Metoda jest bardzo skuteczna w sprawdzeniu 
infekcji związanych z pasożytami, grzybami, wirusa-
mi, bakteriami, a także boreliozę. Po teście można 
dobrać skuteczny i dobrze tolerowany preparat oraz 
ustalić indywidualną kurację oczyszczającą. 

Rozmowa z eWĄ JeGŁa, właścicielką sklepu 
zielarsko-medycznego w Łaziskach Górnych oraz 

specjalistką medycyny naturalnej - ukończyła liczne 
kursy z dziedziny Towaroznawstwa Zielarskiego na 

Akademii Medycznej w Sosnowcu.

Łaziska Górne, ul. Wąska 4
tel.: 32 224 23 82, 509 781 555

godziny otwarcia: 900-1700

Lekarz leczy, 
natura uzdrawia
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Tradycyjna kuchnia bez dodatków, chemii 
czy ulepszaczy, dania tworzone od podstaw ze 
składników najwyższej jakości trafią w gusta 
najbardziej wymagających - dzieci. Najmłodsi  
w restauracji WEGA mogą liczyć na specjalną za-
stawę z motywami bajkowymi i przepyszne de-
sery z lodami polanymi musem malinowym. Naj-
większy niejadek wyjdzie z restauracji z pełnym 
brzuszkiem. 

Pobyt w restauracji umili także Strefa Malu-
cha, w której zarówno siedmiolatek, jak i rocz-
niak, będą się dobrze bawić. Duża tablica ma-
gnetyczno-kredowa, mini kuchnia czy kącik do 
kolorowania i czytania zajmą dzieci na długi 
czas. Strefa jest oddzielona szklanymi ścianami 
i rodzice mają dzieci na oku. Ponadto wygłusza 
dźwięki, dzięki czemu pozostali goście mogą w 
ciszy i spokoju delektować się posiłkiem. 

Wiosną i latem główną atrakcją dla dzieci 
jest zewnętrzny plac zabaw z dużą trampoliną. 
Połączony z nowoczesnym patio, gdzie rodziny 
również mogą przysiąść i zjeść obiad czy kola-
cję na świeżym powietrzu. To dodatkowy atut 
restauracji. 

Orzesze- Gardawice, 
ul. Katowicka 5, tel. 32 22 14 048

www.restauracja-wega.pl

WEGA - restauracja 
przyjazna dzieciom

Planujecie Państwo wyjście z dziećmi do restauracji? 
Zastanawiacie się, który lokal wybrać? Nic prostszego - 
wybierzcie restaurację WEGA w Orzeszu - Gardawicach  

- idealne miejsce na rodzinny obiad i nie tylko!

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

oferta 
handlowa 

naszych firm 
jest bardzo 

bogata.



NIERUCHOMOŚCI20 NASZA GAZETA • luty 2018r.

1. Będącej własnością Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Śląskiej 46, 48, 
52, 54, 58, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 4173/4  
o powierzchni 14 448 m2, zapisaną w księdze wieczystej KA1C/00012432/8 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych. 
W Dziale III w/w księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane  
z inną nieruchomością. Dział IV - wolny jest od wpisów.

2. Nieruchomość położona przy ul. Śląskiej 46, 48, 52, 54, 58, w strefie pośred-
niej miasta, w dzielnicy Zgoda, niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta sa-
mosiejkami drzewami i krzewami. Znajduje się w sąsiedztwie terenów usług, 
zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności, terenów inwestycyjnych nie-
zagospodarowanych. Dojazd do nieruchomości ul. Śląską - drogą o nawierzchni 
asfaltowej. Uzbrojenie niepełne, przyłącza możliwe do realizacji w południowo-
-wschodniej granicy nieruchomości: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, ener-
getyczna. Nieruchomość będzie objęta wnioskiem o włączenie do Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

3. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego za-
twierdzonym uchwałą Nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  
29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tun-
kla i ul. Ceramicznej dla nieruchomości obowiązuje zapis Z2.4U. Przeznaczenie 
podstawowe: U - tereny zabudowy usługowej. Przeznaczenie dopuszczalne: dla 
terenu Z2.4U - składy, magazyny, logistyka.

4. Cena wywoławcza - 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) (do 
ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%). Nabywca nie płaci po-
datku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 2 pkt 1 ppkt g)  
ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych  
(Dz. U. z 2017r., poz. 1150).

5. Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony odbył się w dniu 29 listopada 2017r.  
i zakończył się wynikiem negatywnym.

6. Drugi przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 23 lutego 2018r.  
o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu  
w kwocie 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), przelewem 
na konto w PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia  
19 lutego 2018r., z dopiskiem „GN/2018/wadium do przetargu ul. Śląska 46-58”.  
Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na ra-
chunku bankowym Urzędu. 

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynaj-
mniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

9. W dniu przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej:

1) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imio-
na, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL,

2) dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z Krajo-
wego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przy-
padku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego 
wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego 
upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

3) kopię dowodu wniesienia wadium,
4) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomo-

ści,
5) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, 

uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.

10. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w usta-
wie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(Dz. U. z 2016r. poz. 1061, z późn. zm.).

11. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się 
na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, a wadium wpłacone 

przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia przetargu.

12. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu nota-
rialnego, do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach  
w PKO BP SA nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 wpłaty ceny nabycia pra-
wa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane 
w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa wła-
sności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i termi-
nie ustalonym do zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości, 
podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia.  
W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokona-
niem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca.

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach okre-
ślonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2016r., poz. 2147, z późn. zm.).

16. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
z ważnych powodów. 

17. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie codziennej ogólnokrajowej, 
na stronie internetowej: www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji Publicz-
nej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

18. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 349 19 31.

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości



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

Z arząd Wojewódz-
kiego Funduszu 
Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach przy-
jął regulamin tegorocz-
nego konkursu. „zie-
lone czeki” to nagro-
da dla osób wyróżnia-
jących się w działalno-
ści proekologicznej na 
terenie naszego woje-
wództwa.

Prawo zgłaszania kandyda-
tów do „Zielonych czeków” 

przysługuje samym kandyda-
tom, członkom Kapituły oraz 
Komisji Środowiska i Gospo-
darki Wodnej Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego, insty-
tucjom ochrony środowiska  
z terenu województwa śląskie-
go, organizacjom pozarządo-
wym z terenu województwa 
śląskiego o charakterze re-
gionalnym, placówkom edu-
kacyjnym, szkołom wyższym 
i instytucjom naukowym z te-
renu województwa śląskiego, 
izbom gospodarczym z tere-
nu województwa śląskiego, 

Klubowi Publicystów Ochrony 
Środowiska EKOS.

Zgłoszenie Kandydata musi 
zawierać wypełniony wniosek 
wraz z uzasadnieniem, reko-
mendację przynajmniej jednej 
z wymienionych powyżej in-
stytucji w przypadku zgłoszeń 
wypełnionych przez kandyda-
tów oraz instytucji zgłaszają-
cej w przypadku zgłoszeń wy-
pełnionych przez te instytucje. 
Dokumenty należy składać 
w Kancelarii Funduszu WFO-
ŚiGW w Katowicach, przy ul. 
Plebiscytowej 19 z dopiskiem 

„Zielony czek”. Termin przyj-
mowania wniosków w biurze 
Funduszu upływa 16 marca. 
Kapituła składająca się z eks-
pertów, pracowników nauko-
wych oraz działaczy na rzecz 
ochrony środowiska i popula-
ryzacji przyrody wyłoni laure-
atów w następujących katego-
riach:
n programy i akcje dotyczące 

ochrony przyrody;
n prace naukowo-badawcze;
n edukacja ekologiczna;
n szkolna edukacja ekolo-

giczna dzieci i młodzieży;

n publicystyka ekologiczna;
n działania popularyzatorskie 

i promocja postaw proeko-
logicznych.

Szczegółowe informacje 
oraz druki wniosków i regu-
lamin na stronie WFOŚIGW  
w Katowicach.

Pierwszy z konkursów jest już orga-
nizowany przez Fundusz po raz czwar-
ty. Skierowany do szkół podstawo-
wych i średnich z terenu wojewódz-
twa śląskiego, które nie otrzymały do-
finansowania w poprzednich edycjach 
konkursu. Przedmiotem konkursu jest 
utworzenie projektu szkolnej pracow-
ni na potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, geogra-
ficznych, geologicznych czy chemicz-
no-fizycznych. Celem konkursu jest 
nagrodzenie projektów ekopracow-
ni, których przyszła realizacja wpłynie 
znacząco na podniesienie świadomo-
ści ekologicznej uczniów z terenu wo-
jewództwa śląskiego poprzez uatrak-
cyjnienie warunków nauczania oraz za-
stosowanie kreatywnych rozwiązań za-
gospodarowania przestrzeni szkolnej. 

Oceny zgłoszonych wniosków doko-
nuje Jury Konkursu, które przedkłada Za-
rządowi wyniki. Jury dokona oceny nade-
słanych zgłoszeń biorąc pod uwagę:
l pomysł na zagospodarowanie pra-

cowni - wykorzystanie przestrzeni, 
funkcjonalność, estetykę, kreatyw-
ność, innowacyjność rozwiązań,

l różnorodność pomocy dydaktycz-
nych, wyposażenia i sprzętu oraz 
zasadność ich zakupu.
Nagrody przyznawane będą  

w formie: pieniężnej oraz wyróżnień. 
Przewidywana pula nagród pienięż-
nych do 280 000 zł. Maksymalna wy-
sokość nagrody pieniężnej dla jed-
nego laureata nie może przekro-
czyć 20% kosztu całkowitego wdro-

żenia projektu ekopracowni i stano-
wić kwoty wyższej niż 7 500 zł. Na-
groda pieniężna musi być przezna-
czona na wdrożenie nagrodzonego 
projektu w roku szkolnym 2018/2019. 
Projekty pracowni można nadsyłać 
lub dostarczać osobiście do Fundu-
szu w terminie do 28.02.2018 roku. 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 
23.03.2018 roku.

Drugi konkurs przeznaczony jest 
dla organów prowadzących placów-
ki oświatowe z terenu wojewódz-
twa śląskiego, w tym te, które zosta-

ną nagrodzone w pierwszym kon-
kursie pn. „ZIELONA PRACOWNIA_
PROJEKT’2018”, i które nie otrzymały 
dofinansowania w poprzednich edy-
cjach konkursu.

Jego celem jest dofinansowanie 
w formie dotacji najlepszych pro-
jektów ekopracowni na potrzeby 
nauk przyrodniczych, biologicz-
nych, ekologicznych, geograficz-
nych, chemiczno-fizycznych czy 
geologicznych. Dofinansowane 
zostaną te projekty, które w znacz-
ny sposób wpłyną na polepszenie 
warunków nauczania oraz wyróż-
nią się kreatywnością i pomysło-
wością w sposobie zagospoda-
rowania pracowni. Wnioski będą 
przyjmowanie od 3 do 20 kwiet-
nia 2018r. 

Dotacja będzie udzielana z uw- 
zględnieniem efektów zadania  
i możliwości finansowych Fundu-
szu do wysokości 80% kosztów 
kwalifikowanych z zastrzeżeniem, 
że maksymalna kwota dotacji nie 
może przekroczyć 30.000 zł. 20% 
kosztów kwalifikowanych zada-
nia powinno zostać pokryte ze 
środków własnych lub pochodzą-
cych z nagrody finansowej przy-
znanej laureatowi konkursu pn. 
„ZIELONA PRACOWNIA_PRO-
JEKT’2018”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję 
prestiżowych nagród przyznawanych od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi - „Zielonych Czeków”. 

Nagroda dla pasjonatów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza szkoły do 
udziału w dwóch konkursach: „ZielOnA PRACOWniA_PROjeKT’2018” i „Zielona Pracownia 2018”.

Pieniądze na kolejne 
ekOpRAcOwnie

Ekopracownia w SP nr 2 w Łaziskach Górnych.
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J uż w fazie grupowej turnie-
ju trafiły na siebie zespoły  
z Mikołowa. Górą była Bu-

rza, która pokonała gospodarzy 
3:0. W kolejnych meczach Ka-
mionka przegrała z United Ży-
wiec 0:3 oraz z Milenium Gli-
wice 0:5, a Burza zremisowała  
z Milenium 1:1 i United 0:0.

WYniKi:
Grupa A: KS Kamionka Miko-

łów - Burza Borowa Wieś 0:3, TS 
United Żywiec - GKS Milenium 
Gliwice 1:0, Kamionka - United 
0:3, Burza - Milenium 1:1, Ka-
mionka - Milenium 0:5, Burza - 
United 0:0.

Grupa B: LKS Pogoń Imielin - 
MKS Zaborze 2:0, GSF Gliwice 

- Rekord Bielsko-Biała 0:2, Po-
goń - GSF 2:0, Zaborze - Rekord 
0:1, Pogoń - Rekord 0:0, Zaborze 
- GSF 1:2.

póŁFinaŁY:
United Żywiec - Rekord Biel-

sko 1:4, 
Pogoń Imielin - Burza Borowa 

Wieś 0:0 (w karnych 3:2)
FinaŁY:

O 7 miejsce: Zaborze - Ka-
mionka 2:2 w karnych 5:4.

O 5 miejsce: GSF - Milenium 
0:0 w karnych 3:2.

O 3 miejsce: United - Burza 3:0.
Finał: Rekord Bielsko-Biała - 

Pogoń Imielin 2:1
Tadeusz Piątkowski,  

foto: str. int ŚlZPN, Dorota Dusik

W hali łaziskiego MOSir-u roze-
grano szóstą edycję Halowe-
go Turnieju piłki nożnej o pu-

char prezesa polonii Łaziska. imprezę 
tę śmiało można nazwać halowymi mi-
strzostwami powiatu mikołowskiego, 
jako że wystartowało w niej dziesięć 
drużyn z naszego regionu: czwartoligowe 
Polonia Łaziska i Gwarek Ornontowice, grające  
w piątej lidze Orzeł Mokre i AKS Mikołów, ze-
społy klasy „A” - Strażak Mikołów i Fortuna Wyry 
oraz przedstawiciele klasy „B” - LKS Bujaków, 
Kamionka Mikołów, LKS Woszczyce oraz LKS 
Gardawice. Szkoda, że na starcie zabrakło Bu-
rzy Borowa Wieś, bo wtedy paleta mikołowskich 
klubów byłaby pełna. Zwycięzcą turnieju zostali 
jego gospodarze - Polonia Łaziska, która zosta-
ła nieoficjalnym halowym mistrzem powiatu mi-
kołowskiego.

W pierwszej fazie turnieju startujące drużyny 
podzielono na dwie grupy, w których każda roze-
grała po cztery mecze. 

WYniKi eLiMinaCJi
Grupa A:

Polonia Łaziska Górne - Strażak Mikołów 4:0
Orzeł Mokre - Kamionka Mikołów 6:0
Polonia Łaziska Górne - LKS Woszczyce 4:0
Strażak Mikołów - Kamionka Mikołów 2:2
Orzeł Mokre - LKS Woszczyce 1:1
Polonia Łaziska Górne - Kamionka Mikołów 4:1
Orzeł Mokre - Strażak Mikołów 2:1
Kamionka Mikołów - LKS Woszczyce 2:2
Polonia Łaziska Górne - Orzeł Mokre 2:0
Strażak Mikołów - LKS Woszczyce 1:3

Tabela grupy A:
1. Polonia Łaziska 4 12 16- 1
2. Orzeł Mokre 4 7 9- 4
3. LKS Woszczyce 4 5 7- 8
4. Kamionka Mikołów 4 2 5-14
5. Strażak Mikołów 4 1 4-11

Grupa B:
Gwarek Ornontowice - LKS Gardawice 4:1
AKS Mikołów - Fortuna Wyry 1:2
Gwarek Ornontowice - LKS Bujaków 5:0

Fortuna Wyry - LKS Gardawice 1:1
AKS Mikołów - LKS Bujaków 0:1
Gwarek Ornontowice - Fortuna Wyry 0:1
AKS Mikołów - LKS Gardawice 7:0
Fortuna Wyry - LKS Bujaków 3:0
Gwarek Ornontowice - AKS Mikołów 2:2
LKS Gardawice - LKS Bujaków 1:4

Tabela grupy B:
1. Fortuna Wyry 4 10 7- 2
2. Gwarek Ornontowice 4 7 11- 3

3. LKS Bujaków 4 6 2-12
4. AKS Mikołów 4 4 10- 5
5. LKS Gardawice 4 1 9-13
W drugiej fazie turnieju w meczach o końcowe lo-
katy spotykały się drużyny z tych samych miejsc 
zajętych w swojej grupie. 

WYniKi FinaŁóW:
mecz o 9 miejsce: Strażak Mikołów - LKS Garda-
wice 1:1 (karne 3:1)
mecz o 7 miejsce: Kamionka Mikołów - AKS Mi-
kołów 0:3
mecz o 5 miejsce: LKS Woszczyce - LKS Bujaków 
2:2 (karne 3:2)
mecz o 3 miejsce: Orzeł Mokre - Gwarek Ornon-
towice 0:4
Finał: Fortuna Wyry - Polonia Łaziska Górne 1:4

Klasyfikacja Końcowa: 
 1. Polonia Łaziska Górne 
 2. Fortuna Wyry 
 3. Gwarek Ornontowice 
 4. Orzeł Mokre 
 5. LKS Woszczyce 
 6. LKS Bujaków 
 7. AKS Mikołów 
 8. Kamionka Mikołów 
 9. Strażak Mikołów 
10. LKS Gardawice

Organizatorzy turnieju przyznali także nagrody 
indywidualne. Najskuteczniejszym strzelcem zo-
stał Ariel Mnochy (Orzeł) - 6 bramek, najlepszym 
bramkarzem - Marcin Topór (Polonia), a MVP tur-
nieju - Mateusz Mazurek (Polonia).

Tadeusz Piątkowski

14 stycznia w mikołowskiej hali MOSiR rozegrano 
turniej o tytuł Mistrza Śląska U-12 w futsalu. W turnieju 

organizowanym przez Kamionkę wystartowało osiem drużyn, 
w tym dwie z Mikołowa: Kamionka oraz Burza Borowa Wieś. 
Zwycięzcą turnieju zostali młodzi piłkarze Rekordu Bielsko-

Biała, którzy w finale pokonali Pogoń Imielin 2:1. Burza 
Borowa Wieś zajęła czwarte miejsce, a gospodarze - ósme.

W hali królowała Polonia

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Triumf Rekordu Bielsko
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Trzy stopnie Celsjusza, sią-
piąca mżawka i rozmiękła 
trasa nie zachęcały do bie-
gu, ale tylko kibiców. Dla 

biegaczy nie były to przeszkody. Mu-
sieli tylko wyjść z szatni nieco wcze-
śniej, by solidnie rozgrzać mięśnie. 
Prawie cztery setki biegaczek i bie-
gaczy wyruszyło na jaśkowicką tra-
sę o godzinie 13.00. Kilkaset metrów 
drogą asfaltową, a potem już w lesie 
po szutrze i błocie. Już na drodze as-
faltowej na czele stawki usadowili się 
najmocniejsi i oni zaczęli dyktować 
tempo. Kiedy wbiegali na drogi w le-
sie, wiadomo było, w jakim gronie ro-
zegra się walka o podium. Do czasu, 
bo szybko czołówka rozciągnęła się 
na odcinku kilkuset metrów i czoło-
wi biegacze walczyli z trudnościami 
trasy i własnymi słabościami. Tem-
po było żywe i już na półmetku zano-
siło się na rekord trasy. Bieg prowa-
dził Dawid Klaybord z Żagania, ma-
jąc za plecami jednego z kandyda-

tów do zwycięstwa - Mateusz Wol-
nika. Kilkaset metrów za nim biegła 
pierwsza przedstawicielka płci pięk-
nej, Michalina Mendecka. Lider tego 
wyścigu najlepiej rozłożył siły i po  
22 minutach i 47 sekundach jako 
pierwszy przekroczył linię mety, bi-
jąc przy okazji rekord trasy. W zwy-
cięstwo włożył sporo wysiłku i dopie-
ro po kilkunastu minutach odpoczyn-
ku, udzielał wywiadów. Cieszył się ze 
zwycięstwa, chwalił trudną trasę i gra-
tulował postawy konkurentom, którzy 
zmusili go do maksymalnej pracy. Po 
31 sekundach na metę przybiegł Ma-
teusz Wolnik, któremu podobnie jak 
w roku ubiegłym, przypadło drugie 
miejsce. Następni biegacze meldo-

wali się na mecie co kilkanaście - kil-
kadziesiąt sekund, a jako piąty przy-
biegł najszybszy mieszkaniec Orze-
sza - Piotr Jachimski. Dopiero w trze-
ciej dziesiątce zaczęły się sprinter-

skie rywalizacje na ostatnich metrach, 
jako że dobiegały całe grupy zawod-
ników i zawodniczek. 4 minuty i 25 se-
kund po zwycięzcy, jako siedemna-
sta linię mety przekroczyła Michalina 
Mendecka. Za plecami zostawiła wie-
lu mężczyzn, którzy potem się dziwili, 
jak to możliwe, żeby przegrać z tak fi-
ligranową dziewczyną. Możliwe, jeśli 
każdy kilometr pokonuje się w czasie 
dłuższym niż trzy minuty i 53 sekundy. 
Warto dodać, że zwycięzca tego bie-
gu średnio przebiegał każdy kilometr 
w trzy minuty i 15 sekund. Na 62 po-
zycji (szósta w kategorii „open” pań) 
przybiegła najszybsza orzeszanka - 
Małgorzata Rencz. Ostatnia biegacz-
ka tegorocznej edycji biegu uzyska-
ła czas 58 minut i dziewięć sekund. 
W sumie bieg ukończyło 358 osób,  
w tym 102 kobiety. Generalnie tego-
roczną edycję biegu można uznać za 
rekordową, bo zarówno ilość startują-
cych, jak i uzyskane rezultaty były re-
kordami tej imprezy.

Tadeusz Piątkowski

PIŁKA NOŻNA
Piłkarze powiatu mikołowskiego otwarli rok 

2018 IX Wojewódzkim Turniejem Piłki Nożnej o Pu-

char Prezesa Mikołowskiego Banku Spółdzielcze-

go, w którym wystartowało osiem drużyn. Po roze-

graniu 20 meczów wyłoniono zwycięzcę, a została 

nim drużyna „Kamikadze”, która w finale pokonała 

„Bawarczyków” 3:1. Trzecie miejsce zajęła ekipa 

MBS-u Mikołów, a czwarte „Młoda Polonia”. Naj-

skuteczniejszym zawodnikiem został Rafał Łach 

(Kamikadze), najlepszym bramkarzem - Szymon 

Kurasz (Bawarczycy), MVP zawodów - Bartosz Just 

(Młoda Polonia). 

WYNIKI:
FAZA GRUPOWA

MBS Mikołów - Hammers Łaziska 11:2

Młoda Polonia - Czwartkowy Team 10:0

Antałek - Bawarczycy 1:1

Kamikadze - AutoBorys. OtoMoto.Pl 11:1

MBS Mikołów - Antałek 5:4

Młoda Polonia - Kamikadze 3:3

Hammers Łaziska - Bawarczycy 0:11

AutoBorys. OtoMoto.Pl - Czwartkowy Team 5:2

MBS Mikołów - Bawarczycy 2:7

Młoda Polonia - AutoBorys. OtoMoto.Pl 7:3

Antałek - Hammers Łaziska 12:0

Kamikadze - Czwartkowy Team 11:1

FAZA PUCHAROWA
Antałek - Czwartkowy Team 4:2

Hammers Łaziska - AutoBorys. OtoMoto.Pl 2:1

MBS Mikołów - Kamikadze 3:8

Bawarczycy - Młoda Polonia 3:2

O V miejsce: Hammers Łaziska - Antałek 3:8

O III miejsce: MBS Mikołów - Młoda Polonia 5:4

O VII miejsce: AutoBorys.OtoMoto.Pl - Czwartkowy 

Team 2:9

Finał: Kamikadze - Bawarczycy 3:1

* * *
W rozegranych meczach kontrolnych drużyny 

klubów powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:

Polonia Łaziska przegrała z ROW-em Rybnik 

3:5, pokonała LKS Goczałkowice 5:0, KS Olkusz 4:0.

Gwarek Ornontowice wygrał z Dębem Gaszo-

wice 3:2.

Orzeł Mokre Uległ Unii Turza Śląska 3:4, pokonał 

Podlesiankę Katowice 4:3, Orła Nakło Śląskie 7:0.

AKS Mikołów pokonał Jedność Przyszowice 3:1.

Fortuna Wyry uległa ZET-wi Tychy 2:3, pokonała 

zespół juniorów U-17 GKS Tychy 3:2.

Burza Borowa Wieś przegrała z Rozbarkiem By-

tom 2:3.

LKS Woszczyce przegrał z rezerwami Iskry 

Pszczyna 2:3.

LKS Bujaków zremisował z Borowikiem Szczej-

kowice 6:6.

Kamionka Mikołów uległa Ogrodnikowi Tychy 1:6.

TENIS STOŁOWY
I LIGA MęŻCZYZN

Sokół Orzesze przegrał z PWSZ Zamość 0:10, 

LKS-em Odra Głoska 4:6, ZKS-em Zielona Góra 2:8.

II LIGA MęŻCZYZN
AKS Mikołów przegrał z Viretem Zawiercie 3:7, 

zremisował z Naprzodem Borucin 5:5.

Druga drużyna Sokoła Orzesze zremisowała  

z Huraganem Sosnowiec 5:5, wygrała z Odrą Kąty 

Wrocławskie 10:0, uległa Spartakusowi Gliwice 4:6.

SIATKÓWKA
W rozgrywkach II i III ligi siatkówki drużyny po-

wiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:

II LIGA KOBIET
Polonia Łaziska przegrała z Sokołem Kato-

wice 1:3, KPKS-em Halemba 0:3, SMS-em PZPS 

Szczyrk 1:3.

I LIGA ŚLąSKA KOBIET
W drugim etapie rozgrywek Burza Borowa Wieś 

pokonała UKS Krzanowice 3:0, TS Stal Śrubarnię 

3:2, przegrała z Zorzą Wodzisław Śląski 0:3.

I LIGA ŚLąSKA MęŻCZYZN
W drugim etapie rozgrywek UKS Trójka Mikołów 

pokonał ECO Team AZS Częstochowa 3:2. Tapi

Sprintem przez 
sportowe areny

Najszybsza kobieta biegu, MIChAlINA MENDECKA: 
- Zimowy Bieg Orzeski przypada na okres ciężkiego tre-

ningu, więc udział w nim po raz kolejny potraktowałam 
jako przerywnik w treningowej monotonii. Uzyskany czas 
(27:12 min.) był lepszy od ubiegłorocznego (27:33), jednak 

wcale nie było łatwo, ponieważ ciągle wykonuję długie jednostki treningowe 
i jestem lekko zmęczona, a błoto i śliskie fragmenty na trasie nie ułatwiały 
zadania. Cieszę się, że znów udało mi się wygrać i mam nadzieję wrócić za 
rok na orzeską trasę. 

Najszybsza orzeszanka, MAŁGORZATA RENCZ: 
- Były to bardzo udane zawody. Na starcie pojawiła się spo-

ra liczba zawodników, co świadczy o bardzo dużym zaintere-
sowaniu tym biegiem. Chcę również podkreślić, że trasa biegu 
odbywała się w znacznej części po terenach leśnych, których  

w Orzeszu nie brakuje, a są świetnym miejscem do biegania. Organizacja sta-
ła na wysokim poziomie, a trasa była doskonale oznaczona i zabezpieczona. 

„Zimowy” 
w blasku rekordów

Bieg - z nazwy 
„zimowy”, pogoda 
późnojesienna lub 
wczesnowiosenna. 
W takich warunkach 
rozegrano czwartą 
edycję „Zimowego 
Biegu Orzeskiego”. Jest 
to jedna w pierwszych 
imprez biegowych roku 
i pomimo krótkiego 
„życiorysu”, zdobyła 
już sporą popularność. 
Udział w biegu 
zadeklarowało  
400 osób, wystartowało 
nieco mniej. Być  
może niektórych 
odstraszyła pogoda, 
inni kilka godzin 
wcześniej wystartowali 
w podobnym biegu  
w Tychach i choć byli na 
liście startowej, na trasę 
nie wyruszyli.

MIROSŁAW BlASKI, 
burmistrz Orzesza

- Raduje mnie fakt, że nasz bieg 
cieszy się rosnącą z roku na rok po-
pularnością. Duża w tym zasługa 
Fundacji - Aktywni, która doskona-
le organizuje sportowe wydarzenia  
w naszym mieście.
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Zapisy trwają!

TYCHY-CZUŁÓW, UL. ŚLIWOWA 4, TEL. 797 001 401

Niepubliczne 
Przedszkole Specjalne

„Iskierka” w Tychach

zatrudni

NAUCZYCIELA 
WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO
Wymagane kwalifikacje: 
Ukończone studia: 
• wychowanie przedszkolne 

lub edukacja wczesnoszkolna,
• oligofrenopedagogika.

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• pracę z dziećmi 

w czteroosobowych grupach,
• pracę w młodym, 

ambitnym zespole,
• nowoczesną bazę dydaktyczną 

i terapeutyczną.

Zainteresowane osoby prosimy 
o przesłanie CV 

i listu motywacyjnego na adres:
iskierka.tychy@wp.pl

• transport do i z przedszkola,
• czteroosobowe grupy, 
• indywidualne programy terapeutyczne,
• kadrę specjalistów posiadających doświadczenie  

w pracy z dziećmi z problemami rozwojowymi,  
w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

• profesjonalnie wyposażone sale i gabinety 
terapeutyczne, 

• terapie wzroku oraz psychologiczną, pedagogiczną, 
logopedyczną, SI

• zajęcia z fizjoterapeutą,
• terapię metodą Snoezelen i A. Tomatisa,
• rehabilitację metodą Bobath,
• trening EEG Biofeedback,
• zajęcia metodą W. Sherborne i NC Kepharta,
• gimnastykę mózgu P. Denissona,
• konsultacje neurologiczne, psychiatryczne, genetyczne,
• hipoterapię, dogoterapię, arteterapię, muzykoterapię, 

hydroterapię.

Zapewniamy BEZPŁATNIE:

Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje troskliwej opieki 
i intensywnych, kompleksowych oddziaływań 
terapeutycznych, zapisz je do naszego przedszkola. 
Wszystkie potrzebne terapie prowadzone są  
w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Przyjmujemy 
dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera  
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Mikołów | ul. Rynek 18 | www.nieruchomosciaura.com
tel: 883 667 500 | 883 587 500 | 790 628 133

BIURO AURA NIERUCHOMOŚCI 
prowadzi ścisłą współpracę z biu-
rem geodezyjnym, które podejmie 
się podziału Twojej działki. Mniej-
sze powierzchnie cieszą się dużym 
zainteresowaniem i zdecydowa-
nie lepiej, szybciej oraz korzystniej 
się sprzedają. Doradzamy Klientom 
podział działek na mniejsze - duże 
działki sprzedają się trudniej, bo za-
kup ziemi staje się dużym wydat-
kiem dla inwestora. Nie każdy chce 
lub potrzebuje posiadać duży teren. 
Obecnie liczy się wygoda i przyjem-
ność zamieszkania w ładnie zago-
spodarowanym miejscu niekoniecz-
nie o ogromniej powierzchni. Na po-
wierzchni 800 - 1000 m2 postawić 
można ładny, parterowy lub piętro-
wy dom i zagospodarować teren re-

kreacyjny i wypoczynkowy wokół 
budynku. Nasi pracownicy w imie-
niu Klientów zajmują się formal-
nościami związanymi z podziałem  
i sprzedażą nieruchomości. 

Klienci mogą liczyć na bezpłatną 
wycenę kosztów związanych z po-
działem nieruchomości. Po uzyska-
niu akceptacji przez Klienta geo-
deta przystępuje do pracy. A tak-
że na korzystne rozliczenie podziału  
z uwzględnieniem przedłużonych 
terminów płatności.

Dlatego BIURO NIERUCHOMOŚCI 
AURA zachęca właścicieli dużych 
działek budowlanych do zainwesto-
wania w podział. Nasi Klienci mogą li-
czyć na kompleksową obsługę zwią-
zaną z podziałem i późniejszą sprze-
dażą nieruchomości! 

Masz problem ze sprzedażą 
dużej działki budowlanej?
nie zastanawiaj się  

i skorzystaj z pomocy


