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50 kandydatów 
z powiatu mikołowskiego 
ubiega się o jeden etat 
w wojsku.

Rabat 
47% 

Szkła progresywne 
z antyrefleksem

753zł
nowa cena 

399zł 
(po 47% rabacie)
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Jeśli Hyundai to tylko 
w salonach WITPOL 
www.witpol-auto.pl
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Przyznaliśmy sportowe „Oskary”
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Aktualności32/191-91
RADIO TAXI
Mikołów

32/201-91-91
www.taxi-mikolow.pl

Większość partii, jeszcze przed wybuchem ukraińsko-
-rosyjskiego konfliktu, ogłosiła swoje listy kandyda-
tów do Parlamentu Europejskiego. Nie zdążył tylko 

PiS i trudno oczekiwać, aby Jarosław Kaczyński podjął taką de-
cyzję w sytuacji, kiedy oczy całej Polski i świata zwrócone są 

w stronę Krymu. Prezes PiS nie może jednak zbyt długo zwlekać, bo jego 
kandydaci muszą mieć czas na przygotowanie kampanii wyborczej. Na 
top-liście kandydatów do śląskiej „jedynki” przewijają się także nazwi-
ska posłów z naszego, rybnicko-mikołowskiego okręgu wyborczego. Iza-
bela Kloc czy Bolesław Piecha? A może Jadwiga Wiśniewska, choć trudno 
uwierzyć, aby liderką w naszym regionie mogła zostać posłanka z Czę-
stochowy. PiS ma niepowtarzalną szansę na uzyskanie na Śląsku dobre-
go wyniku w eurowyborach. Nie chodzi tylko o dobre sondaże tej partii, 
ale także o słabość rywali. Pozostałe partie postawiły na starszych pa-
nów o ogranych, nie wnoszących nic nowego nazwiskach. Intensywną 
bilboardową kampanię prowadzi też Marek Migalski, reklamujący się, 
jako skuteczny polityk, choć w oczach wyborców uchodzi on, jako symbol 
politycznej zmienności. W „Dzienniku Zachodnim” ukazał się niedawno 
ciekawy komentarz znanego socjologa, dr Tomasza Słupika. Twierdzi on, 
że wystawienie na czele listy kobiety, zagwarantowałoby Kaczyńskiemu 
spektakularne zwycięstwo na Śląsku. Pytanie tylko, czy to co jest jasne 
dla śląskiego socjologa, pojmują także warszawscy doradcy prezesa PiS?
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filarem

AZBEST 
- dofinansowanie 

do demontażu i utylizacji 
792 013 569

Dekarstwo 10 lat gwarancji
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Na uroczys to -
ści zjawi-
li się nie tyl-
ko laureaci, 

ale również prezesi i działacze 

klubów sportowych powiatu mi-
kołowskiego, wójtowie i burmi-
strzowie gmin, politycy szcze-
bla lokalnego i centralnego, 
sportowe osobowości ubiegłe-

go roku, dziennikarze. Dziesiąt-
ka laureatów otrzymała statuet-
ki „Sportowa Osobowość Roku 
2013”. W ich wręczaniu redak-
tora naczelnego gazety wspo-

Sportowe „Oskary” w dobrych rękach

Podczas „Sportowej Gali”, w auli Biblioteki 
Miejskiej w Mikołowie odbyła się ceremonia 
wręczenia statuetek „Sportowa Osobowość Roku 
2013 Ziemi Mikołowskiej”. Była to druga edycje tej 
imprezy, organizowanej przez naszą redakcję. 

Galę poprowadził Tadeusz 
Piątkowski, nasz redakcyjny 
kolega, jeden z najlepszych 
dziennikarzy sportowych na 
Śląsku, a także zawodnik 
handballowej drużyny oldbo-
jów „Lwy Jasia” 
z Łazisk Górnych
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Muzyczna obsługa imprez 
DJ/wodzirej

wesela, urodziny, eventy, 
imprezy firmowe, inne uroczystości

Usługi video/foto
www.djjasiu.pl, tel 531-556-305

przegrywanie kaset VHS,VHS-C,Hi8 na DVD

„MIKOTV” mikołowska telewizja internetowa
Zapraszamy do atrakcyjnej oferty reklamy w telewizji „MIKOTV”

Oferujemy: spoty reklamowe, reportaże, teledyski
Zadzwoń i zapytaj o promocyjną ofertę

www.mikotv.pl      tel 531-556-305
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Poszukujemy nieruchomości
dla swoich klientów, 

mieszkań, działek, lokali 
tel 882-220-227, 

32 216-17-32

Kredyty na dowolny cel 
lub Konsolidacja

Chwilówka do 2.000 zł 
wystarczy jedynie:
- dowód osobisty

- posiadanie telefonu komórkowego
- oraz posiadanie konta w banku

decyzja w 15 minut!!!
kredyty i PożyCzki 

Hipoteczne

NieruChomośCi PółNoC
mikołów ul. Jana Pawła ii 12

tel. 32/216-17-32

PODARUJ 1%
DLA FUNDACJI ZE ŚLĄSKA

KRS 0000353992

ul. Pszczyńska 25, 43-190 Mikołów, 
KRS 0000353992,

tel.: 32 738 24 26, tel kom.: 530 761 071
e-mail: fundacja@fundacjastonoga.pl, 

web: www.fundacjastonoga.pl

sztuka życia - to cieszyć się 
małym szczęściem

Sportowe „Oskary” w dobrych rękach

Sylwetki laureatów 
prezentujemy na stronach 26-27

Po otrzymaniu statuetek powiedzieli:
AgNIESzKA TuczYKONT, wyciskanie klasyczne sztangi: 
Wszyscy się pewnie dziwią dlaczego taki sport dla kobiety. Po prostu raz spróbowałam, polubiłam  

i teraz tak to ciągnę. Dążenie do celu, wyciśnięcia coraz większego ciężaru - to jest po prostu przyjem-
ne, by pokonywać siebie. Na siłowni panowie różnie mnie traktują: jeden pytał się „Dlaczego nie fit-
ness?“. Bardzo miłe, że moja gmina Ornontowice wyróżniła mnie, jako jedyną dziewczynę. Statuetka 
na pewno będzie stała na eksponowanym miejscu. Sportowe plany na ten rok to Mistrzostwa Polski,  
a potem - mam nadzieję, że dostanę powołanie na Mistrzostwa Świata. 

MAREK MAzuR, piłkarz polonii łaziska: 
Statuetka jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem. To nagroda dla specyficznej dyscypliny spor-

tu jaką jest piłka nożna. Na końcowy sukces pracuje nie tylko drużyna na boisku i trener, ale wszyscy 
w klubie począwszy od gospodarza obiektu, który musi przygotować to boisko, po prezesa, który musi 
wylać sporo potu i dopilnować różnych spraw, żeby klub istniał, mógł funkcjonować na wysokim pozio-
mie, żeby zawodnicy mogli grać i trenować w odpowiednich warunkach. Chciałbym też złożyć wielkie 
podziękowania za wytrwałość żonie oraz córkom, bo naprawdę poza domem spędza się bardzo dużo 
czasu, piłka nożna wymaga poświęceń, ale to jest życie i z tym się po prostu będzie już do końca.

MATEuSz MIKA, Niniwa Team, przejechał na rowerze ze Śląska do chin: 
Dla mnie rower jest pasją, nie ścigam się zawodowo, ale idę w innym kierunku, troszkę eks-

tremalnym i czerpię z tego równie wielką przyjemność, jak zawodowi kolarze. Cieszy poznawa-
nie świata, ludzi i różnych kultur. Przyznanie statuetki bardzo mnie zaskoczyło. Nagroda pokazu-
je, że nie trzeba być profesjonalnym sportowcem, żeby mieć sukcesy i żeby inni ludzie je dostrze-
gli. Chciałbym troszkę zainspirować innych. Nie żebym stawiał się za wzór, ale chciałbym wysto-
sować takie przesłanie zarówno do rówieśników, jak i starszych osób, że warto wsiąć na rower  
i pojechać w jakieś ciekawe miejsce.

mogli samorządowcy, polity-
cy i przedsiębiorcy, a wśród 
nich: Izabela Kloc, poseł 
na Sejm RP (PiS), Barba-
ra Prasoł, wójt gminy Wyry, 
Bożena Holeczek, dyrektor-
ka biblioteki w Mikołowie, 
Adam Zawiszowski, wice-
burmistrz Mikołowa, Alek-
sander Wyra, burmistrz Ła-
zisk Górnych, Andrzej Sza-
franiec, burmistrz Orzesza, 
Kazimierz Adamczyk, wójt 
Ornontowic, Adam Lewan-
dowski, prezes Stowarzysze-
nia Rozwoju i Promocji Zie-
mi Mikołowskiej, Mirosław 
Duży, lider PO w powiecie 
mikołowskim,Ryszrad Jan-
ta, przewodniczący Rady 
Nadzorczej Górnośląskie-
go Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów. Laureatami naszego 
„plebiscytu” zostali: Marek 
Mazur (Łaziska), Andrzej 
Olszówka (Łaziska), Robert 
Gąsior (Mikołów), Grzegorz 
Żołna, Sylwester Czarno-
ta (Mikołów), Sonia Turzy-
niecka (Mikołów), Mate-
usz Mika (Orzesze), Marek 
Tkocz (Orzesze), Sabina 
Rzepka (Wyry), Agnieszka 
Tuczykont (Ornontowice).

Redakcja
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Jeszcze tylko do końca marca 2014r. można zamawiać i odbierać 
pojazdy z tzw. homologacją ciężarową, a tym samym z pełnym 
odliczeniem podatku VAT -23%. W naszej ofercie mamy dostępne 
od ręki modele ix35 w cenie już od 66 500zł netto za ix35 1.6Gdi 
135KM Comfort plus super prezent o wartości nawet 4 000zł. 
Posiadamy także dostępne modele i20 z homologacją 2 lub 4 
miejscową, ix20, i30 kombi oraz i40 kombi. 

Zadzwoń lub napisz do naszych salonów, a jestem przekonany, 
że otrzymasz najlepszą możliwie cenę oraz krótki czas odbioru 
zamówionego Hyundaia. 

Polecamy także doskonałe modele Hyundaia - nowy i10, i20, ix20 
oraz i30 z instalacją na gaz LPG z pełna 5-letnia gwarancją bez 
limitu kilometrów. 

Przy użytkowaniu modelu Hyundai z instalacją na gaz LPG - koszty 
przejechanych 100km spadają o połowę, przykładowo koszt 
przejechanych 100km modelem i20 przy użytkowaniu na benzynę 
może wynieść - 40zł, przy użytkowaniu na gaz LPG - to tylko 25zł, 
instalacja na gaz zwraca się już po przejechaniu 15 tys. km.

Zapraszamy do naszych salonów WITPOL 
w Tychach oraz Studzienicach.

Jeśli Hyundai to tylko w salonach WITPOL www.witpol-auto.pl

- Liczba radnych w radach powiatów, 
miast i gmin zależy od liczby mieszkańców. 
Demografowie biją na alarm, że jest nas co-
raz mniej. Radnych też będzie mniej?

- Jest to poważny problem, który - na szczę-
ście - omija nasz powiat. Zresztą pisaliście na ła-
mach gazety, że powiat mikołowski jest jednym  
z nielicznych z dodatnim przyrostem naturalnym. 
To prawda. Niedawno, w biurze komisarza wybor-
czego w Katowicach, odbyło się pierwsze spotka-
nie organizacyjne, poświęcone tegorocznym wy-
borom. Rozmawialiśmy, m.in., o liczbie radnych 
w powiatach ziemskich. Nasz powiat, na tere-
nie objętym właściwością Komisarza Wyborczego  
w Katowicach jest jedynym, który nie musi nicze-
go zmieniać. W innych, proporcjonalnie do male-
jącej liczby mieszkańców, spadnie także liczba rad-
nych. Problem ten w największym stopniu odczu-
wają już dziś duże miasta, gdzie liczba mieszkań-
ców sukcesywnie maleje.

- Przypomnijmy, ile osób liczy rada powia-
tu mikołowskiego.

- W radzie powiatu zasiada 21 radnych. Gło-
sujemy w czterech okręgach: mikołowskim, orze-
skim, łaziskim i wyrsko-ornontowickim. Licz-

ba mandatów z poszczególnych okręgów zależy 
od liczby mieszkańców w gminie. Z oczywistych 
względów, najwięcej, bo aż dziewięć mandatów 
przypada na Mikołów. Mieszkańcy Łazisk Górnych 
wybiorą pięciu, a Orzesza czterech radnych. Na 
połączone w jednym okręgu gminy Wyry i Ornon-
towice, przypadają trzy mandaty.

- Wyborom towarzyszy kampania. Jedni 
kandydaci ograniczają się do rozdawania 
skromnych ulotek, inni lansują się na bil-
bordach, w mediach, fundują festyny. Za-
wsze pojawia się wtedy pytanie o uczciwość 
kampanii wyborczej. Wiadomo, że bogatszy 
kandydat może sobie pozwolić na więcej.

- Przepisy bardzo rygorystycznie regulują te kwe-
stie. Każdy komitet może wydać na kampanię wy-
borczą wielokrotność kwoty 2400,- zł., która przy-
pada na jednego kandydata do rady powiatu. Warto 
o tym pamiętać i przestrzegać limitów, ponieważ za 
złamanie przepisów o finansowaniu kampanii grożą 
dotkliwe sankcje, łącznie z utratą mandatu.

- W tegorocznych wyborach, po raz pierwszy, 
zacznie obowiązywać parytet, czyli obowiązko-
wa rezerwacja miejsc dla kobiet na listach.

- Przepis nie mówi wprost o paniach, lecz o tzw. 
kwotach wyborczych czyli obowiązku zagwaranto-
wania przynajmniej 35 proc. miejsc na listach dla 
reprezentantów określonej płci, choć nie jest ta-
jemnicą, że ustawodawca chciał zwiększyć aktyw-
ność kobiet w życiu publicznym. 

- W małych okręgach wyborczych, takich 
jak nasze, gdzie przysługuje niewielka licz-
ba mandatów, trudno utrafić, aby 35 proc. 
stanowiło liczbę całkowitą. 

- Zawsze zaokrąglamy w górę. Komitety wysta-
wiają zazwyczaj po dwie osoby na jedno miejsce. 

Na przykład w okręgu wyrsko-ornontowickim, je-
żeli listę utworzy sześcioro kandydatów, reprezen-
tacje płci muszą liczyć po trzy osoby. 

- Co ma zrobić komitet wyborczy, który 
ma problem ze skompletowaniem listy we-
dług parytetu płci? 

- Przepisu o kwotach wyborczych nie da się 
ominąć. Jeżeli lista nie zagwarantuje co najmniej 
35 proc. miejsc dla kobiet bądź mężczyzn, zosta-
nie odrzucona. 

Rozmawiał: Jerzy Filar

Parytet musi być
Rozmowa z MarkieM PoPkieM, sekretarzem Starostwa Powiatowego w Mikołowie, 
odpowiedzialnym w imieniu starosty, za obsługę administracyjną powiatowej komisji 
wyborczej  oraz wykonanie zadań wyborczych na obszarze powiatu mikołowskiego 

podczas  wyborów samorządowych do rady powiatu w listopadzie tego roku.

Terminarz czynności wyborczych
Do 7 września  - Zawiadomienie odpowiedniej Państwowej Komisji Wyborczej lub właści-

wego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania 
kandydatów na radnych.

Do 7 października, do godz. 24.00 - powołanie przez komisarza wyborczego terytorial-
nych komisji wyborczych.

Do 27 października - rozplakatowanie obwieszczeń właściwych terytorialnych komisji wy-
borczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

14 listopada o godz. 24.00 - zakończenie kampanii wyborczej.
16 listopada, godz. 7.00 - 21.00 - głosowanie.

Cena z homologacją już od 62 439 zł netto
Ostatni dzwonek na pełne odliczenie podatku VAT, tylko do końca marca



- Wielu kandydatów startuje  
w wyborach, bo kusi ich dieta rad-
nego. A Panią, co motywuje?

- Na pewno nie pieniądze. Mam  
z czego żyć, natomiast martwię się  
o los tych, którzy są w gorszej sytuacji, 
biedni, starzy, chorzy, pozbawieni opie-
ki przez państwo i miasto. Jeżeli zosta-
nę radną, połowę diety oddam na cele 
charytatywne…

- Z takiej deklaracji nie można 
się już wycofać.

- Z niczego się nie wycofam, będę 
namawiać innych radnych, któ-
rym pozwoli na to sytuacja finanso-
wa, aby także część diety oddali bar-
dziej potrzebującym. To nie jest po-
pulistyczny gest, ale racjonalna kal-
kulacja. Wiem, ile dobrego można 
zrobić za kilka, albo kilkanaście ty-
sięcy złotych. 

- Dlaczego uważa Pani, że obec-
ny model funkcjonowania Rady 
Miasta w Mikołowie nie sprawdził 
się?

- Obecne struktury są skostniałe. Za-
miast radzić, nastawione są na prze-
trwanie do końca kadencji. Rada nie 
potrafi wymóc na władzach miasta po-
dejmowania skutecznych, dobrych dla 
mieszkańców decyzji. Wiem coś o tym, 
bo pracowałam w Dziennym Domu Po-
mocy.

- Pani odejście, a raczej wyrzu-
cenie z DDP odbiło się głośnym 
echem w mieście. Kiedy, jako ku-
rator sądowy dla jednego z pod-
opiecznych tej placówki, pojawiła 
się Pani w DDP, kierowniczka we-
zwała policję.

- Nie chcę wracać do tej żenują-
cej sytuacji, która wzbudziła tylko stres  
i zdenerwowanie wśród podopiecz-
nych, a tym ludziom należy się spokój 
i dobra opieka.

- Dlaczego nie pracuje już Pani 
w DDP?

- Chciałabym, aby ta placówka nie 
pełniła jedynie roli stołówki dla osób 
starszych, samotnych, bezrobotnych  
i wymagających opieki. Chciałabym, 
aby to był przyjazny dom, a nawet miej-
sce kulturalnej integracji, nie tylko dla 
podopiecznych, ale wszystkich mikoło-
wian. Ludzie, którzy korzystają z opie-
ki DDP muszą się czuć członkami na-
szej lokalnej społeczności, a w obec-
nych warunkach na pewno nie mają 
poczucia wspólnoty z miastem i jego 
mieszkańcami. Trafiłam jednak na mur 
urzędniczej obojętności i bezradno-
ści. Uważam, że aby DDP spełniał sta-
tutowe zadanie, musi zmienić się spo-
sób funkcjonowania tej placówki. Mia-
sto musi ją wspierać finansowo, ale za-
rządzanie należy oddać organizacjom 
albo stowarzyszeniom, które w pomocy 

innym widzą misję do spełnienia, a nie 
tylko korzyść z podpisanych faktur.

- Stowarzyszenie Krystyn przy-
mierza się do wybudowania kom-
pleksowego ośrodka międzypokole-
niowego dla osób starszych, samot-
nych i dla dzieci pokrzywdzonych 
przez los. Z tego, co wiem, ośro-
dek planowany jest jako kompleks 
domków z ośrodkiem rehabilitacyj-
nym. Na jakim etapie znajduje się 
realizacja tego projektu?

- To jest na razie pomysł, (wstępny 
projekt mamy opracowany) którego nie 
da się zrealizować bez pomocy władz 
miasta, a w tej instytucji, niestety, nie 
możemy liczyć na wsparcie. Napisali-
śmy do burmistrza Mikołowa prośbę  
o przekazanie terenu w Bujakowie pod 
budowę ośrodka. Burmistrz odpisał, że 
jest to niemożliwe. Zresztą nie tylko w tej 
sprawie odprawiono nas z kwitkiem.

- W jakiej jeszcze sytuacji mia-
sto nie stanęło na wysokości zada-
nia?

- Miasto każdego roku ogłasza kon-
kurs na dofinansowanie imprez kultu-
ralnych. Nasze Stowarzyszenie organi-
zuje 31 maja koncert muzyki Gospel  
w Bazylice pod wezwaniem św. Wojcie-
cha w Mikołowie. Zapowiada się ważne 
wydarzenie artystyczne, ale i przeżycie 
duchowe. Napisaliśmy projekt, uzasad-
niony merytorycznie i poprawnie for-
malnie, ale został on odrzucony.

- Koncertu nie będzie?
- Będzie. Tak łatwo się nie poddaje-

my - szukamy osób, firm, które pomo-
gą nam finansowo zrealizować ten pro-
jekt. Już teraz gorąco zapraszam Czy-
telników „Naszej Gazety” na koncert. 
Burmistrza Mikołowa i radnych też za-
praszam. Może udział w tym wydarze-
niu, pozwoli im na zmianę perspekty-
wy postrzegania pewnych spraw, które 
dzieją się w mieście.

- Jak Pani ocenia aktywność or-
ganizacji pozarządowych w powie-
cie mikołowskim?

- Jestem pozytywnie zaskoczona, że 
tak wielu ludziom w naszym powiecie 
chce się działać i robić coś pożyteczne-
go dla innych. Współpracujemy z wie-
loma organizacjami m.in. Diabetyka-
mi, Dogmą, Siloe, Amazonkami w Mi-
kołowie, CISiG w Łaziskach oraz z Sto-
warzyszeniem Ogólnopolskim Krystyn 
im. Krystyny Bochenek, z którymi ra-
zem realizujemy wiele pomysłów. Je-
żeli mogę, to chciałabym podziękować 
Pani Bożenie Holeczek Dyrektor Bi-
blioteki Miejskiej w Mikołowie, za przy-

chylność i udostępnianie nam Bibliote-
ki do realizacji naszych pomysłów. Sto-
warzyszenia mają swoje, ważne miej-
sce w przestrzeni publicznej ziemi mi-
kołowskiej. Narodził się nawet pomysł, 
aby w niszczejącym budynku po dawnej 
komendzie policji na rynku w Mikoło-
wie, utworzyć centrum organizacji po-
zarządowych. Ale o tym będziemy roz-
mawiać z władzami miasta, które wyło-

nią się po listopadowych wyborach sa-
morządowych. Obecne władze, trady-
cyjnie, nawet nie chcą słyszeć o takim 
pomyśle. Moim mottem przewodnim  
w działalności samorządowej będzie: po 
pierwsze człowiek - godne życie oraz 
Kobieca perspektywa - czas na zmiany

 
- Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał: Jerzy Filar 
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lOKAl czYNNY: 
niedziela-czwartek 11.00-23.00, 

piątek-sobota 11.00-24.00
TElEFONY: 669 80 70 80, 32 738 13 22

www.telepizza.pl

MIKOłÓW, ul. pSzczYńSKA 6

Dostawa gratis w ograniczonej strefie. Obsługujemy: Mikołów, 
Łaziska Górne, Wyry, Gostyń, Ornontowice, Orzesze, Zarzecze

facebook.com/telepizza.mikolow

prezentujemy na naszych łamach osoby znane z działalności publicznej, które swoją społeczną 
energię zamierzają wykorzystać do pracy w samorządzie. W ubiegłym miesiącu pisaliśmy  
o HENRYKu czIcHu, liderze zespołu universe i założycielu fundacji Nowa Mowa, zajmującej 
się terapią osób mających problem z jąkaniem. Dziś prezentujemy sylwetkę KRystyny 
ŚWIERKOT, prezeski Stowarzyszenia pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków, organizatorki 
wielu akcji charytatywnych, adresowanych do osób starszych, samotnych, potrzebujących 
opieki, chorych dzieci oraz niepełnosprawnych. Henryk czich i Krystyna Świerkot 
wystartują w wyborach razem ze Stowarzyszeniem Rozwoju i promocji ziemi Mikołowskiej.

Rada powinna radzić, 
a nie trwać na stołkach

Rozmowa z KRyStyną ŚwieRKot, prezeską Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków.
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Łaziska Górne

Od 3 do 17 marca miesz-
kańcy łazisk górnych są 
zaproszeni do udziału 
w konsultacjach społecz-
nych. czym są konsultacje 
społeczne? 

To forma komuni-
kacji pomiędzy 
dwoma podmio-

tami, na przykład Urzędem 
i mieszkańcami. Ich celem 
jest poznanie opinii społecz-
ności lokalnej w ważnej dla 
mieszkańców sprawie po to, 
by wypracować takie stano-

wisko, które uwzględnia ich 
potrzeby i oczekiwania. Kon-
sultacje to więc forma dialo-
gu, rozmowy. Chodzi o to, by 
mieszkańcy nie tylko otrzy-
mywali komunikat o podję-
ciu jakiejś ważnej decyzji czy 
regulacji, ale w procesie de-
cyzyjnym uczestniczyli. Taką 

możliwość stwarzają właśnie 
konsultacje.

W chwili obecnej zaprasza-
my i zachęcamy mieszkańców 
do wyrażenia opinii w kwe-
stii zmiany uchwały regulują-
cej zasady usytuowania na te-
renie miasta Łaziska Górne 
miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych oraz 
warunki sprzedaży i podawa-
nia tych napojów.

Konsultacje mają formę pi-
semną - mieszkańcy zainte-
resowani wzięciem udziału  
w konsultacjach mogą pi-
semnie wyrazić swoje opinie i 
uwagi do konsultowanego pro-

jektu uchwały Rady Miejskiej 
poprzez ich dostarczenie oso-
biście do Urzędu Miejskie-
go, Plac Ratuszowy 1, przesła-
nie pocztą, przesłanie faksem 
pod numer 32 324 80 06 lub 
za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej mailem na 
adres burmistrz@laziska.pl - 

o uwzględnieniu opinii i uwag 
decyduje data wpływu. Prze-
słane opinie i uwagi muszą być 
opatrzone podpisem składają-
cego z podaniem jego miejsca 
zamieszkania.

W konsultacjach mogą brać 
udział pełnoletni mieszkańcy 
Gminy Łaziska Górne. 

Projekt poddanej konsulta-
cjom społecznym uchwały zna-
leźć można na stronie inter-
netowej łaziskiego Urzędu:  
www.laziska.pl oraz na Plat-
formie Konsultacji Społecznych 
- www.konsultacje.laziska.pl.

„Maluch” czyli resortowy program 
rozwoju instytucji opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3 ma już kilka 
edycji. łaziska górne skutecznie 
pozyskują środki z tego programu. 

W minionych latach „Maluch” 
wsparł m.in. budowę Żłobka 
Miejskiego przy ul. Miodowej 

11. Został on utworzony przy Przed-
szkolu Integracyjnym nr 2 w Łaziskach 
Górnych i jest to jedyna tego typu pla-
cówka w powiecie mikołowskim, łączą-
ca zarówno żłobek, jak i przedszkole w 
pełni przystosowane do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych. 

W 2013 roku Łaziska po raz kolej-
ny sięgnęły po środki z programu „Ma-

luch”. Żłobek doposażono m.in. o 
urządzenia zabawowe dla maluchów, 
urządzenia multimedialne, poszerzo-
no też ofertę pedagogiczno - wycho-
wawczą o zajęcia z dogoterapii, te-
atrzyki z udziałem prawdziwych akto-
rów, a także zajęcia dla rodziców z fi-
zjoterapii oraz spotkania z logopedą i 
psychologiem.

przypominamy, że w tym 
roku upływa termin waż-
ności dowodów osobi-
stych wydanych w 2004 
roku. Nie czekajmy do 
momentu, kiedy doku-
ment tożsamości straci 
ważność, złóżmy wcze-
śniej wniosek o wydanie 
nowego dokumentu. 

Jak sprawdzić, kiedy kończy 
się termin ważności dowo-
du osobistego? 

Wszystkie dowody osobiste 
wydawane są z określonym ter-
minem ważności - jest on wska-
zany w prawym dolnym rogu 
dokumentu. Jedynie osoby, któ-
re złożyły wniosek po ukończe-
niu 65 roku życia, posiadają do-

wody osobiste wydane na czas 
nieoznaczony. 

O wymianę dowodu osobiste-
go należy wystąpić nie później 
niż na 30 dni przed upływem 
terminu jego ważności. Przy-
pominamy, że dowody osobiste, 
którym upłynął termin ważno-
ści, są NIEWAŻNE.

Wniosek należy złożyć w Wy-
dziale Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego. Do wypeł-
nionego wniosku należy dołą-
czyć dwie aktualne fotografie 
oraz przedstawić do wglądu do-
kument podlegający wymianie. 
Wymiana dowodów osobistych 
nie podlega opłacie, a czas ocze-
kiwania na nowy dokument wy-
nosi około jednego miesiąca. 
Wniosek trzeba złożyć osobiście.

Od 3 marca do 18 marca, 
do godz. 15.00 można 
składać wnioski o przyję-
cie dziecka do łaziskich 
przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w roku 
szkolnym 2014-2015. 

W postępowaniu rekru-
tacyjnym biorą udział 
dzieci zamieszkałe  

w Łaziskach Górnych:
1) dzieci 3, 4, 5-letnie (uro-

dzone w latach 2009-2011),
2) dzieci 6-letnie (urodzone 

w okresie 01.07.2008 roku do 
31.12.2008 roku).

W związku z wprowadze-
niem do ustawy o systemie 
oświaty nowych zapisów do-
tyczących konieczności prze-
prowadzania rekrutacji do 
przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych, prosimy o zapozna-
nie się ze szczegółowymi in-
formacjami dotyczącymi tych 
zasad.

Wszystkie informacje wraz 
z drukami deklaracji, stosow-
nymi oświadczeniami i wnio-
skami znaleźć można na stro-
nie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Łaziskach Górnych: 
www.laziska.pl. 

łaziska górne od lat inwestują w roz-
budowę infrastruktury turystyczno 
- rekreacyjnej, w sposób szczególny 
na terenach okalających miasto. 

W ubiegłym roku zmodernizowa-
ny został teren sportowo - pik-
nikowy na popularnej Ynzli, 

przy współudziale środków z Unii Euro-
pejskiej zrewitalizowano teren za „Żab-
ką”. Ostatnim etapem prac realizowa-
nych za kąpieliskiem będzie budowa Ska-
teparku.  

Skatepark będzie obiektem, który wej-
dzie do sieci strefy aktywności, jako ko-
lejny element całościowej oferty tury-

styczno - rekreacyjnej Łazisk Górnych. 
Będzie on spełniać funkcję rekreacyj-
ną dla osób jeżdżących na deskorolkach 
i rolkach oraz rowerach BMX. W ostat-
nim dniu lutego Gmina podpisała umo-
wę na realizację inwestycji. Projekt: 
Skatepark, rusza pełną parą! Ma być go-
towy w połowie wakacji.

Konsultacje społeczne - dobra praktyka samorządu

Podziel się opinią

Trwają zapisy do łaziskich przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w roku 
szkolnym 2014/2015

Ruszyła 
rekrutacja

pamiętajmy o konieczności wymiany dowodów 
osobistych zanim upłynie ich termin ważności.

Ważny 
doWód

Rusza projekt: Skatepark

łaziska sięgnęły po środki z rządowego programu

„Maluch” 
w Łaziskach Górnych

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Żłobka Miejskiego w Łaziskach Górnych
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W związku z licznymi wnioskami  
o zmiany w Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego, przygoto-

wano szczegółową analizę pod kątem fragmen-
tarycznych zmian tego dokumentu. 

Andrzej Szafraniec, bur-
mistrz miasta, zachęca do 
składania wniosków o zmia-
nę studium z uwagi na po-
wagę tego dokumentu, któ-
ry wyznacza kierunki rozwo-
ju miasta.

Informacje dotyczące przy-
stąpienia do zmiany studium 
będą odpowiednio wcze-
śniej zamieszczone w me-
diach, na stronie interneto-
wej www.orzesze.pl, na ta-
blicach ogłoszeń we wszyst-
kich sołectwach i dzielnicach 
oraz w gablocie Wydziału Bu-
downictwa, Geodezji i Go-
spodarki Nieruchomościami  
w Orzeszu.

Ostateczny termin skła-
dania wniosków o zmia-
nę studium to 30 czerwca 
2014 roku. Pisma złożone 
po tym terminie będą roz-

patrywane, podczas kolejnej analizy aktualności 
planów miejscowych i studium.

Wzór wniosku o zmianę studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego znajdują się ma stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzeszu.

W ubiegłym mie-
siącu świętowa-
liśmy jubileusz 
X lecia placówki 
Wsparcia Dzien-
nego „przystań” 
w Orzeszu.

W programie artystycznym „wspomnień 
czar” zaprezentowali się podopiecz-
ni świetlicy, prezentując pokaz placów-

kowej mody i tego, jak zmieniała się ona na prze-
strzeni minionych lat. 

Monika Juranek, kierowniczka „Przystani”, po-
dziękowała wszystkim instytucjom i osobom, dzięki 
pomocy których ta placówka może działać. Wśród 
wyróżnionych znalazły się, m.in. władze miasta  
i radni, ośrodek pomocy społecznej, orzeska oświa-
ta, szkolni pedagodzy, psychologowie, ośrodek kul-
tury, biblioteka publiczna i orzeskie szkoły, do któ-
rych uczęszczają podopieczni świetlicy.

Na ręce kierowniczki zaproszeni goście składa-
li gratulacje z okazji jubileuszu, podkreślając waż-
ną rolę jaką pełni świetlica, będąca formą pomocy 
rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka. W ciągu 
tych 10 lat z zajęć oferowanych przez „Przystań” 
skorzystało 165 wychowanków.

W lutym rozegrano Derby 
Orzesza w lidze okręgowej 
tenisa stołowego mężczyzn. 
Trzecia drużyna SOKOłA po-
konała swoich młodszych 
kolegów z czwartego zespo-
łu aż 10:0 i nadal pozostaje 
liderem swojej grupy. 

Warto jednak zazna-
czyć, iż wynik ten 
nie do końca od-

zwierciedla obraz całego me-
czu. Występujący jako goście 
zawodnicy trzeciej drużyny byli oczywiście fa-
worytami, niemniej przebieg kilku poszczegól-
nych pojedynków wskazywał raczej na wyrów-
nany ich poziom. Dotyczy to zwłaszcza meczu 
pomiędzy Michałem Klejnotem z „trójki” i Ja-
kubem Woźniakiem, który ostatecznie zakoń-
czył się zwycięstwem seniora Klejnota nad mło-
dzikiem Woźniakiem 3:2. Później przez chwilę 
zanosiło się na niespodziankę w meczu deblo-
wym, w którym J. Woźniak w parze z Adamem 
Piątkiem (czwarta drużyna) wygrali w pierw-
szym secie z parą Michał Klejnot - Dawid Mro-

zik. Jednak ostatecznie ci drudzy - starsi i bar-
dziej doświadczeni zawodnicy nie dali się już 
zaskoczyć w kolejnych setach nieszablonową 
grą młodszych przeciwników i ostatecznie po-
konali ich w stosunku 3:1. Na uwagę zasługują 
również mecz pomiędzy Szymonem Patykiem 
(trzecia drużyna) i Pawłem Piątkiem (czwar-
ta), wygrany wprawdzie przez tego pierwszego 
3:0, ale charakteryzujący się bardzo wyrówna-
ną grą w dwóch ostatnich setach (11:9, 12:10). 
Kolejnym, jak zwykle pełnym emocji, meczem 
był pojedynek Kuby Woźniaka i Dawida Mro-

zika wygrany ostatecznie przez 
tego drugiego 3:1 (w poprzed-
niej rundzie Kuba wygrał z Da-
widem). Z przegranej drużyny 
także nieźle zaprezentował Łu-
kasz Jaworski, który w pojedyn-
kach ze znacznie wyżej klasyfi-
kowanym Dawidem Mrozikiem 
oraz bardzo niewygodnym dla 
siebie przeciwnikiem - Micha-
łem Klejnotem - w pojedynczych 
setach przegrywał na przewa-
gi. Wyraźnym wzrostem formy 
i umiejętności w ostatnim cza-

sie cechuje się też gra najmłodszego z występu-
jących zawodników czwartej drużyny - Adama 
Piątka (11 lat), niemniej w konfrontacji z za-
wodnikami trzeciego zespołu - Piotrkiem Czyr-
nią (do niedawna II liga) i Szymkiem Patykiem 
oczywiście to nie wystarczyło. Podsumowując - 
grająca jako „gospodarze” drużyna SOKOŁA IV, 
pomimo iż przegrała, zaprezentowała się wyjąt-
kowo dobrze, natomiast ich koledzy z SOKO-
ŁA III wyraźnie potwierdzili, iż w swojej gru-
pie w dalszym ciągu są głównym kandydatem 
do awansu do III ligi.

Andrzeja Szafrańca, bur-
mistrza Orzesza, odwiedził 
Tomasz pawłowski, zwany 
Tomkiem Wędrowniczkiem. 
pan Tomasz od 27 lat jeździ 
po polsce i odwiedza wszyst-
kich polskich samorządow-
ców. Na mapie jego odwiedzin 
znalazło się także Orzesze.

Ma już ponad 90 to-
mów kronik, nie 
licząc kilkuna-

stu, które w 2000 roku ukra-
dziono mu na dworcu w War-
szawie. To chodząca encyklope-
dia wiedzy o polskim samorzą-
dzie. Wystarczy krótka chwila 
namysłu i rzuca, jak z rękawa, 
nazwiskami, datami i funkcjami 
włodarzy polskich gmin. Wie, 
który wójt czy burmistrz jest 
najmłodszy, kto rządzi dopie-
ro pierwszą kadencję, a kto nie-
dawno zmarł albo kogo chcie-

li odwołać w referendum. Po-
znał również zmarłego tragicz-
nie wójta Zdzieszowic Dietera 
Przewdzinga, którego wspomi-
nał w rozmowie z burmistrzem 
Szafrańcem. Są miasta, których 
jeszcze nie odwiedził, ale i takie, 
w których był już wielokrotnie.

- Tam, gdzie mnie dobrze 
przyjmują, powracam. Do Orze-
sza przyjadę ponownie za jakiś 
czas - powiedział 43-letni Pan 
Tomek, który spędził w Orzeszu 
koło czterech godzin rozmawia-
jąc nie tylko z burmistrzem, ale 
również innymi pracownikami 
magistratu i opowiadając o swo-
ich podróżach po kraju. Sympa-
tyczny „Wędrowniczek” urodził 
się w Ełku, wychował w domu 
dziecka. Ćwierć wieku temu za-
czął niezwykłą pasję, która sta-
ła się jego sposobem na życie. 
Przez większość dorosłego życia 
nie był nigdzie zameldowany, 

miał status bezdomnego. Obec-
nie mieszka w Gnieźnie, utrzy-
muje się z renty rodzinnej. Po-
dróżuje po całym kraju pociąga-
mi i autobusami. 

- Kiedyś, jeździłem także na 
stopa, ale coraz mniej kierow-
ców się zatrzymuje. Poza tym 
różnie można trafić, a ja wożę 
swoje zbiory ze sobą - mówi.

Tryska pogodą ducha i pozy-
tywnym nastawieniem do życia, 
zadziwia fenomenalną pamię-
cią. Ma w kolekcji 326 koszulek 
z emblematami polskich gmin, 
kilkadziesiąt kubków promocyj-
nych i czapek z daszkiem, po-
nad 40 parasoli reklamowych. 
Ze sobą wozi tylko najnowsze, 
starsze zdeponował w muzeum 
w Pilchowicach. Do dziś poznał 
prezydentów ponad 300 miast 
i ponad 700 burmistrzów. An-
drzej Szafraniec wpisał się jako 
712 burmistrz.

Dekada 
z „Przystanią”

Derby Orzesza w tenisie stołowym

Sokół pokonał Sokoła

Zawędrował do Orzesza

Do końca czerwca można składać 
wnioski o zmianę Studium 
uwarunkowań i Kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Orzesze.

Czas na wnioski



9 października 2012r. gmina 
Wyry podpisała z Województwem 
Śląskim umowę o dofinansowa-
nie projektu „zagospodarowanie 
terenu rekreacyjno - sportowe-
go w gostyni, przy ulicy Ryb-
nickiej poprzez budowę boiska 
wraz z infrastrukturą technicz-
ną i zapleczem.” projekt jest 
współfinansowany przez unię 
Europejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013. 
(Działanie 9.3 lokalna Infra-
struktura sportowa). 

Dzięki lekkiej zimie prace 
ziemne przy budowie kom-
pleksu sportowego w Go-
styni posuwają się zgodnie  

z planem. Prace powinny zakończyć się 

15 września i wszyscy, a w szczególno-
ści najmłodsi, z utęsknieniem czekają 
na otwarcie obiektu. 

A wszystko zaczęło się 27 sierpnia 
2013r. od ogłoszenia przetargu nieogra-
niczonego, którego przedmiotem było 
wyłonienie głównego wykonawcy tej tak 
ważnej dla Gminy Wyry inwestycji: „Za-
gospodarowanie terenu rekreacyjno - 
sportowego w Gostyni, przy ulicy Ryb-
nickiej poprzez budowę boiska wraz  
z infrastrukturą techniczną i zapleczem.”

Jako najkorzystniejszą ofertę wybra-
no tę zgłoszoną przez konsorcjum firm: 
Bako Sport z Dąbrowy Górniczej - lider 
konsorcjum oraz Przedsiębiorstwa Wie-
lobranżowego „Greta Sport” z Dąbrowy 
Górniczej - partner konsorcjum. Wy-
brano także wykonawcę na sprawowa-
nie nadzoru inwestorskiego nad reali-
zacją tego zadania, którym została fir-
ma: „Barbara” Sp. z o.o. z Rudy Ślą-
skiej. Planowany koszt robót budowla-
nych wyniesie 2 327 910,30 zł brutto. 

Umowy zostały podpisane. Wyko-

nawca wszedł na plac budowy i rozpo-
czął prace w listopadzie 2013r. Do tej 
pory wykonano roboty ziemne pod bo-
isko do piłki nożnej oraz koryto, dre-
naż, obrzeże wokół boiska, zamonto-
wano prefabrykowane fundamenty słu-
pów oświetleniowych oraz słupy oświe-
tleniowe. Wykonano także podbudo-
wę oraz nawierzchnie parkingu wzdłuż 
ulicy, zostało ustawione częściowo 
ogrodzenie, wykonano ławy oraz ścia-
ny fundamentowe budynku socjalno-
-szatniowego.

Przypomnijmy, że inwestycja zakłada 
zagospodarowanie terenu rekreacyjno-
-sportowego, przy ul. Rybnickiej w Go-
styni. W ramach projektu powstanie: 

- boisko do piłki nożnej z nawierzch-
nią trawiastą wraz z odwodnieniem pły-
ty boiska (drenaż),

- zostaną zakupione i zamontowa-
ne elementy wyposażenia boiska pił-
karskiego, m.in. bramki oraz piłko-
chwyty, 

- trzy boiska do siatkówki plażowej 
wraz z elementami wyposażenia 

sportowego, 
- budynek socjalno-gospo-
darczy.

Realizacja projektu 
zakłada także:

- wykonanie na-
wierzchni z kostki be-
tonowej pod scenę ple-
nerową,

- budowę ciągów ko-
munikacji pieszej i miejsc 

postojowych,
- wykonanie przyłączy wod-

no - kanalizacyjnego i energetycz-
nego oraz oświetlenia terenu,

- instalację monitoringu terenu,
- budowę ogrodzenia, zagospodaro-

wanie terenu, zakup i montaż małej ar-
chitektury (stojaki na rowery, ławki, ko-
sze na śmieci),

- zakup, dostawę i montaż pięciu 
sztuk urządzeń do ćwiczeń Fitness 
Outdoor.

Obiekt będzie również wyposażo-
ny w małą scenę mobilną zadaszo-
ną o wymiarach 5 x 6 m. Na jej zakup  
i dostawę został ogłoszony 9 grudnia 
2013r. przetarg nieograniczony, który 
wygrała firma ALSPAW.

W tym roku odbędzie 
się jubileuszowa  
X edycja widowiska 

historycznego po nazwą: „Bi-
twa Wyrska - Bój o Gostyń”. 
To niezwykłe wydarzenie bę-
dzie miało miejsce 24 maja 
2014r., na gostyńskich po-
lach, gdzie zostaną odtworzo-
ne epizody z działań forma-

cji zbrojnych biorących udział 
w II wojnie światowej. Zapro-
szone zostały najlepsze polskie 
grupy rekonstrukcji historycz-
nej. W trakcie inscenizacji pla-
nujemy użycie sprzętu z epo-
ki oraz liczne efekty pirotech-
niczne. Udostępniony do zwie-
dzania będzie również polski 
schron bojowy „Sowiniec”. 
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Wyry /gminawyry
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia 
i polubienia fanpage Gminy wyry na facebooku 
„Gmina wyry dobre miejsce do zamieszkania”

Gmina Wyry zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych nabyciem działki w gostyni do udziału w ust-
nym przetargu nieograniczonym. Szczegółowe in-

formacje na ten temat zostaną ogłoszone w połowie mar-
ca 2014r. Wystawione na sprzedaż przez gminę Wyry nie-
ruchomości gruntowe są przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową i stanowią własność gminy Wyry. Działki 
położone są w gostyni, przy ul. Akacjowej.  

Informacje na temat zbycia nieruchomości na bieżąco 
będą ukazywały się na stronie internetowej www.wyry.pl

zachęcamy do udziału w przetargu!

BitWa WyRSka - Bój o Gostyń 2014
już dziś zapraszamy mieszkańców gminy, ościennych miejscowości i sympatyków historii do udziału w „Bitwie Wyrskiej - Bój o gostyń 2014” 

Sprzedają grunty

We wrześniu można będzie tu w piłkę kopać

Boisko, jak z marzeń
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9ornontowice

gmina Ornontowice we współ-
pracy ze Śląskim związkiem 
gmin i powiatów realizuje pro-
jekt „Benchmarking - narzędzie 
efektywnej kontroli zarządczej 
w urzędach miast na prawach 
powiatu, urzędach gmin i sta-
rostwach powiatowych” w ra-
mach programu Operacyjne-
go Kapitał ludzki 2007-2013 
współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego. celem projektu jest pod-
niesienie jakości usług realizo-
wanych przez urząd gminy Or-
nontowice.

Jednym z elementów tego 
projektu, jest badanie, 
przez specjalistyczną firmę, 

opinii mieszkańców Ornonto-
wic na temat działalności Urzę-
du. Badanie to zostanie prze-
prowadzone na terenie Ornon-
towic w  marcu i kwietniu. Za-
chęcamy do czynnego współ-
uczestnictwa w projekcie po-
przez udzielanie odpowiedzi na 
pytania ankieterów.

Równolegle z tym projektem 
zostanie przeprowadzone bada-
nie satysfakcji klienta zewnętrz-
nego, w ramach realizowanego 
od kilku lat projektu „Kompe-
tentni w administracji”.

Zwracamy się z prośbą 
do wszystkich odwiedzają-

cych urząd o czynne włącze-
nie się do akcji badawczej  
i o rzetelne i szczere wypeł-
nienie ankiet. Badanie satys-
fakcji klienta jest ujednolico-
ne i prowadzone na takich sa-
mych zasadach we wszyst-
kich gminach partnerskich 

Powiatu Mikołowskiego. Kwe-
stionariusz ankietowy jest do-
stępny do pobrania ze stron 
internetowych Gminy (www.
ornontowice.pl; www.bip.or-
nontowice.pl) oraz wyłożo-
ny w budynku Urzędu (hole, 
Biuro Obsługi Stron, wydzia-
ły, recepcja). Wypełnione 
kwestionariusze należy wrzu-
cać do urny znajdującej się 
w holu na parterze budynku 

urzędu (obok drzwi wejścio-
wych). Z kolei ankiety wypeł-
nione elektronicznie należy 
wysłać na adres: ug@ornon-
towice.pl. Prosimy, aby w te-
macie e-maila wpisać hasło: 
„Ankieta”. Termin składania 
ankiet upływa 31 marca br.

Jeszcze raz zapraszamy do 
współpracy. Państwa opinie są 
dla nas bardzo ważnym drogo-
wskazem w ramach realizowa-
nych czynności, zmierzających 
do ciągłego podnoszenia jakości 
oferowanych przez nasz urząd 
usług.

Informujemy wszystkich zainteresowanych uczniów i stu-
dentów, iż 15 marca 2014r. mija termin składania wnio-
sków o przyznanie stypendium specjalnego. Wnioski moż-
na pobrać ze strony internetowej www.bip.ornontowice.pl  
w panelu „załatw sprawę”, dalej „Oświata, sport, kul-
tura”, „wniosek” lub w pok. 207, I piętro urzędu gminy  
Ornontowice.

Treść regulaminu dotyczącego przyznawania i wypłaca-
nia stypendium specjalnego znajduje się na stronie inter-
netowej www.ornontowice.pl w panelu „edukacja”, dalej 
„stypendia” - „STYpENDIA SpEcjAlNE”.

Uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkol-
nego z kl. III b, pod 

opieką wychowawczyń Anny 
Wawer - Owczarek i Katarzy-
ny Nowak, na zaproszenie Le-
roy Merlin w Mikołowie wzię-
li udział w warsztatach szkole-
niowych sadzenia roślin, pod 
nazwą „Dzieciaki - sadzenia-
ki”. Uczniowie najpierw wy-
słuchali prelekcji i obejrze-
li prezentację multimedial-
ną na temat różnych ciekawo-
stek przyrodniczych. Następ-
nie, podczas przeprowadzone-
go konkursu mieli okazję po-
dzielić się swoją wiedzą. Czas 

umilił dzieciom poczęstunek 
w formie słodyczy i napoju, po 
którym pracownicy supermar-
ketu zapoznali uczniów z ogól-
nymi zasadami jego funkcjo-
nowania. Dzieci zwiedziły rów-
nież zaplecze administracyjne 
sklepu. Największe zaintereso-
wanie wśród dzieci zyskało po-
mieszczenie, gdzie przeliczano 
i segregowano pieniądze tzw. 
sejf. Główną atrakcją pobytu 
było przesadzanie przez dzieci 
prymulek do doniczek, które 
następnie dzieci mogły zabrać 
do domu. Po zakończeniu wi-
zyty wszyscy uczestnicy na pa-
miątkę otrzymali dyplomy. 

Jest to duże przedsięwzięcie infra-
strukturalne, którego wartość zosta-
ła oszacowana na 6,4 mln zł w tym 
85% stanowi dofinansowanie z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach: Działania 2.1 Infrastruktura 
Społeczeństwa Informacyjnego Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2007 - 2013. Celem projektu jest 
rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury 
społeczeństwa informacyjnego.

Oznacza to, że w ramach projektu po-
wstanie wielozadaniowa światłowodowa sieć 
teleinformatyczna, która połączy wszystkie 
najważniejsze jednostki publiczne w powie-
cie mikołowskim.

pONAD 40-KIlOMETROWA SIEć 
pOzWOlI NA pOłączENIE 69 
INSTYTucjI NA TERENIE pOWIATu, 
z MOżlIWOŚcIą DAlSzEj 
ROzBuDOWY W pRzYSzłOŚcI. 

Obecnie trwają ostatnie prace pomiarowe 
związane z budową infrastruktury pasywnej, 
czyli budową rurociągów kablowych oraz za-
budową kabli światłowodowych. Oznacza to, 
że roboty ziemne praktycznie się zakończy-
ły. Dokonano również odbioru większości 
punktów szkieletowych i dystrybucyjnych, 
co pozwoliło na rozpoczęcie kolejnego eta-
pu, jakim jest dostawa i instalacja w punk-
tach urządzeń aktywnych.

Po zakończeniu instalacji sprzętu aktyw-
nego odbędzie się instruktaż stanowiskowy 
dla służb informatycznych urzędów gmin-
nych i starostwa powiatowego, mający na 
celu zaznajomienie ze skonfigurowaną sie-
cią i jej działaniem. Wykonane zostały rów-
nież tablice informujące o projekcie, które 
zawieszono w pięciu urzędach miast i gmin 
powiatu mikołowskiego oraz w starostwie. 

FIRMY, WYBRANE W DRODzE 
pRzETARgOWEj, zAANgAżOWANE 
W REAlIzAcję pROjEKTu OKAzAłY 
SIę SOlIDNE, cO uMOżlIWIA 
SpRAWNą REAlIzAcję pROjEKTu.

Roboty związane z projektowaniem i bu-
dową sieci pasywnej wykonuje firma El-
montaż z Żywca. Za dostawę sprzętu ak-
tywnego i jego instalację odpowiada firma 
Innergo Systems. Warto tutaj nadmienić, 
że w wyniku postępowania przetargowe-

go w węzłach szkieletowych i dystrybucyj-
nych instalowane są urządzenia Alcatel, co 
powinno gwarantować poprawne działanie 
sieci. Nad realizacją całego projektu czuwa 
wybrany w drodze przetargu inżynier pro-
jektu (Konsorcjum firm: Śląska Sieć Me-
tropolitalna, Nizielski&Borys Consulting 
oraz Grontmij Polska). Przedsięwzięcie „Si-
lesiaNet” jest realizowane wspólnie przez 
Powiat Mikołowski, który jest liderem pro-
jektu oraz pięć gmin powiatu mikołowskie-
go, jako partnerów projektu zgodnie z umo-
wą partnerską z 14 grudnia 2009 roku. 

Powstała na terenie powiatu infrastruk-
tura światłowodowa stanowi własność 
wspólną partnerów po 1/6 każdego z nich. 
Efektem finalnym projektu, który zakończy 
się do 30.06.2014r., będzie wybudowana  
i odpowiednio skonfigurowana sieć światło-
wodowa. Sieć „SilesiaNet” pozwoli na szyb-
ką, bezpieczną i niezawodną wymianę in-
formacji i danych pomiędzy wszystkimi 
jednostkami oraz umożliwi rozbudowę in-
frastruktury teleinformatycznej na obsza-
rze powiatu. Sieć stanowi narzędzie, które 
daje samorządom możliwość uruchomienia  
w najbliższej przyszłości szeregu e-usług 
publicznych, takich jak: hurtowy dostęp 
jednostek publicznych do Internetu, system 
informacji o terenie, telefonia VOiP, moni-
toring wizyjny, e-edukacja, e-zdrowie itp.  
W przyszłości Internet może zostać udo-
stępniony mieszkańcom poprzez utworze-
nie w każdej gminie hot-spotów czyli pu-
blicznych punktów dostępu do Internetu. 

Samorządy z terenu powiatu mikołow-
skiego nie przeoczyły szansy wybudowa-
nia za pieniądze unijne teleinformatycznej 
„autostrady”, która daje ogromny potencjał 
rozwoju. Kolejne lata pokażą, jakie e-usługi 
będą mogły z niej korzystać z pożytkiem dla 
mieszkańców i administracji. 

Bądź szczery i weź udział w ankiecie oceniającej funkcjonowanie urzędu gminy

kompetentni w administracji

Dołącz do grona 
stypendystów

Wycieczka do lEROY MERlIN w Mikołowie

dzieciaki 
- sadzeniaki

projekt współfinansowany przez unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacja Starostwa powiatowego w Mikołowie

Powiat w sieci
Szybkimi krokami zbliżamy się do zakończenia jednej z największych inwestycji o charakterze infor-
matycznym w naszym powiecie, jaką jest projekt „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego 
w subregionie centralnym województwa śląskiego: powiat Mikołowski oraz gminy powiatu Mikołow-
skiego (Mikołów, łaziska górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)”. 



W 2002 roku Rada 
Miejska w Łazi-
skach Górnych 
uchwaliła zasa-

dy sprzedaży i podawania na-
pojów alkoholowych. Przepis 
stanowił, że wyszynk i handel 
„procentami” nie może odby-
wać się w odległości mniejszej, 
niż 40 metrów od obiektów sa-
kralnych. Uchwała przetrwa-
ła dziesięć lat . Dosyć nieocze-
kiwanie, w czerwcu 2012 roku 
radni poszerzyli do 100 metrów 
bezalkoholową strefę wokół ko-
ściołów. Uchwała została pod-
jęta na wniosek proboszcza pa-
rafii pod wezwaniem Matki Bo-
żej Królowej Różańca Świętego. 
Mniej więcej w tym samym cza-

sie, w pobliżu tego kościoła roz-
poczęła działalność restauracja 
„U Kuśnierza”. Lokal nie jest 
nastawiony na masowego klien-
ta. Nowa restauracja stała się 
modna wśród bardziej zamoż-
nych mieszkańców, ponieważ 
można tam dobrze zjeść i poroz-
mawiać w kulturalnych warun-
kach. Problem jest jeden. Obiad 
można tam popić tylko sokiem 
albo wodą mineralną, a spotka-

nie towarzyskie należy ograni-
czyć do kawy. Na gastronomicz-
nym rynku, bezalkoholowe re-
stauracje należą do rzadkości. 
Francuz, Włoch czy Hiszpan, 
jak nie wychyli lampki wina, to 
nie przetrawi obiadu. Niemiec, 
do kiełbasy i golonka lubi na-
pić się piwa. W całej Europie,  
w Polsce też, jedzeniu w restau-
racjach - jeżeli klient tego chce 
- towarzyszy alkohol. Chcą prze-

trwać na rynku, trzeba speł-
nić standardy tej branży. Wła-
ścicielka „U Kuśnierza” zwró-
ciła się pod koniec ubiegłego 
roku do Rady Miejskiej o zmia-
nę uchwały z 2012r. W mieście 
rozpętała się burza. Zmobilizo-
wali się przeciwnicy i zwolenni-
cy alkoholu w nowej restauracji. 
Pierwsi lepiej grają na społecz-
nych emocjach, drudzy zebrali 
więcej podpisów. Podczas stycz-
niowej sesji Rady Miejskiej głos 
zabrał proboszcz kościoła. 

- Czy obok dziesiątek lokali, 
sprzedających alkohol, potrzeb-
ny jest kolejny, obok punktu 
sakralnego? - pytał ksiądz pro-
boszcz Jacek Wojciech.

Jest to ważny argument, ale 
czy do końca trafny? W Łazi-
skach Górnych dobre restaura-
cje można policzyć na palcach 
jednej ręki. „U Kuśnierza” na 
pewno podnosi gastronomicz-
ny standard miasta. W intere-
sach albo celach towarzyskich 
przyjeżdża do Łazisk sporo lu-
dzi i warto, aby w centrum było 
miejsce, gdzie mogą spokojnie 
porozmawiać, coś zjeść i napić 
się - jeżeli chcą -wina czy piwa. 
Wspominając o dziesiątkach lo-
kali ksiądz miał zapewne na my-
śli, także punkty sprzedaży deta-
licznej. W pobliżu kościoła pro-
speruje popularny i tani dyskont 
spożywczy. W ciągu godziny ten 
sklep sprzedaje zapewne więcej 
alkoholu, niż goście „U Kuśnie-
rza” wypiliby przez miesiąc. Ni-
komu to nie przeszkadza. 

Jedna z uczestniczek dysku-
sji, podczas sesji Rady Miejskiej, 
bardzo emocjonalnie mówiła  
o społecznym i zdrowotnym 
spustoszeniu, jakie powodu-
je alkohol. Jest to ważny argu-
ment, ale czy przystający do 
tej konkretnej sytuacji? Alko-
holicy dzielą się na niepijących  
i pijących. Ci pierwsi, problem 
wydatków na używkę mają już  
z głowy. Natomiast osoby bory-
kające się z nałogiem, szuka-
ją raczej taniego alkoholu. Na 
pewno nie znajdą go „U Ku-
śnierza”. Za cenę piwa w do-
brej restauracji, można kupić  
w sklepie spożywczym trzy tanie 
i mocne nalewki owocowe. I na 
tym chyba polega problem pol-
skiego alkoholizmu. Nie ma kul-
tury picia, jest za to powszech-
ny dostęp do taniego i kiepskie-
go alkoholu.

Radni, podczas lutowej se-
sji, przegłosowali, by przygo-
tować nową uchwałę. Dziesię-
ciu było za, sześciu przeciw,  
a trzech wstrzymało się od gło-
su. Podczas głosowania, je-
den z mieszkańców przyglą-

dających się obradom, zasu-
gerował, aby radni dłużej trzy-
mali ręce w górze. Po to, aby 
było wiadomo, kto jest za, a kto 
przeciw. W ten sposób konce-
syjna przepychanka trafiła na 
salony lokalnej polityki. Nie ma 
bowiem wątpliwości, że kwe-
stia tego głosowania będzie 
ważnym argumentem w nad-
chodzącej kampanii w listopa-
dowych wyborach samorządo-
wych. Burmistrz miasta, za-
nim zrealizuje uchwałę Rady 
Miejskiej, postanowił zarządzić 
w tej sprawie konsultacje spo-
łeczne. Każdy dorosły miesz-
kaniec może zabrać głos. Kon-
sultacje potrwają do 17 marca,  
a szczegółowe informacje moż-
na znaleźć na stronie interne-
towej miasta.

Jerzy Filar
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To jest typowo polski spór. Zamiast szukać rozwiązania konkretnej 
sytuacji, problem dotknął wartości uniwersalnych. Niektórzy przeciw-
nicy koncesji stawiają na szalę argumenty z najwyższej półki. Według 
ich narracji, kto jest za koncesją, ten w Boga nie wierzy i propaguje al-
koholizm. Tymczasem, to chyba nie o to chodzi. Pytanie jest prostsze 
i brzmi: jakie szkody w życiu publicznym miasta może wyrządzić przy-
znanie koncesji na alkohol tej konkretnej restauracji? W Mikołowie 
-Borowej Wsi jest zabytkowy, drewniany kościółek. Po drugiej stronie 
ulicy z powodzeniem prosperują delikatesy i dobra restauracja. Niko-
mu to nie przeszkadza. Goście restauracji zachwycają się architektu-
rą obiektu, a wierni, po mszy, nieraz wstąpią tutaj na obiad, lody albo 
coś innego. Albo, co mają powiedzieć mieszkańcy Krakowa? W cen-
trum tego miasta jest takie natężenie obiektów sakralnych, że - kieru-
jąc się logiką przyjętą przez część łaziszczan - żadna knajpa z wyszyn-
kiem nie miałaby tam racji bytu. 

Koncesja dzieli 
mieszkańców

już od dawna nic 
nie wzbudziło 
takich emocji 
w łaziskach 
górnych, jak 
sprawa koncesji 
na alkohol dla 
restauracji  
„u Kuśnierza”, 
położonej  
w centrum 
miasta  
i sąsiadującej 
z kościołem. 
jedni są za, 
inni przeciw. 
zebrano 
kilkaset 
podpisów. 
Temperaturę 
sporu podnosi 
perspektywa 
listopadowych 
wyborów 
samorządowych. 
Bez względu, jak 
głosowali w tej 
sprawie radni  
i tak zostanie im 
to wyciągnięte, 
podczas 
kampanii 
wyborczej. 
Rada Miejska 
większością 
głosów dała 
zielone 
światło do 
przygotowania 
nowej uchwały. 
Burmistrz 
skierował sprawę 
do konsultacji 
społecznych. 

około 540 
mieszkańców poparło 

właścicielkę restauracji

około 360 
podpisów zebrali 

przeciwnicy koncesji
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Kancelaria Radcy Prawnego 
Michał Mocko i Partnerzy 

z siedzibą w Orzeszu
ul. Rybnicka 1, 43 -180 Orzesze

Tel/fax (48) 32 226 66 68
Strona: www.kancelaria-mocko.pl

Adres: kancelaria@kancelaria-mocko.pl  

Kancelaria specjalizuje się 
w obsłudze prawnej  

podmiotów gospodarczych
Ponadto prowadzi sprawy spadkowe, rodzinne, 

administracyjne, z zakresu prawa pracy 
i ubezpieczeń, odszkodowawcze, związane 

z obrotem nieruchomościami oraz egzekucyjne.

www.skokziemryb.pl

Pisaliśmy o tym w grud-
niu ubiegłego roku. Ire-
na Malec, mieszkan-
ka Mikołowa, chciała 

się dowiedzieć, czy miasto zre-
funduje część robót związanych  
z przyłączeniem jej posesji do 
kanalizacji. 

SpRAWA BYłA 
NIESTANDARDOWA 
I DOSYć 
SKOMplIKOWANA. 

Rury należało pociągnąć 
przez sąsiednią, niezamieszka-
łą posesję. Warunki przyłącza-
nia do kanalizacji, dostępne na 
stronie internetowej Zakładu 
Inżynierii Miejskiej, nie pre-
cyzują dokładnie zasad finan-
sowania w takiej sytuacji. Ire-
na Malec postanowiła dowie-
dzieć się wszystkiego u źródła, 
czyli u resortowego wicebur-
mistrza, a zarazem wicepreze-
sa ZIM. Poza tym, znała osobi-
ście Adama Putkowskiego. Ta 
znajomość nie okazała się atu-
tem. Jak relacjonuje Irena Ma-
lec, wiceburmistrz przyjął ją 
na korytarzu, w magistracie. 
Zamiast wyjaśnić problem, za-
czął krzyczeć na nią w obecno-

ści osób postronnych. Mikoło-
wiance puściły nerwy. 

uSIADłA BEzRADNIE 
NA KRzEŚlE I zAczęłA 
płAKAć.

- Jestem twardą kobietą, swo-
je w życiu przeszłam i radzę so-
bie w trudnych sytuacjach. Ale 
z taką arogancją władzy i nie-
stosownym zachowaniem, nie 
spotkałam się jeszcze nigdy - 
mówiła nam Irena Malec.

Zapytaliśmy Adama Putkow-
skiego, dlaczego w ten sposób 
potraktował interesantkę. 

WIcEBuRMISTRz NIE 
MIAł SOBIE NIc DO 
zARzucENIA.

- Gdyby Pani Malec, przed 
interwencją w Urzędzie Mia-
sta, zapoznała się z zasada-
mi przyłączenia do kanaliza-
cji, uniknęlibyśmy tych niepo-
rozumień. Wszystkich miesz-
kańców Mikołowa obowiązują 
takie same warunki i procedu-
ry. Także w tym, konkretnym 
przypadku zrobiliśmy tyle, ile 
mogliśmy. Natomiast, jest trud-
no odnieść się do zarzutu o nie-

uprzejme potraktowanie miesz-
kanki. Nie potrafię ocenić tonu 
swego głosu - powiedział nam 
Adam Putkowski przed pierw-
szą publikacją.

NA TYM SpRAWA 
SIę NIE SKOńczYłA. 

Irena Malec poprosiła o spo-
tkanie z szefem Adama Putkow-
skiego, czyli burmistrzem Mi-
kołowa. Marek Balcer wysłu-
chał skargi, ale nie wziął odpo-
wiedzialności za postępowanie 
swojego podwładnego. W tej sy-
tuacji mikołowianka poinfor-
mowała o incydencie nie tylko 
naszą redakcję, ale także wła-
dze regionalne Platformy Oby-
watelskiej. Sprawą zaintereso-
wał się Tomasz Tomczykiewicz, 
szef regionu i wiceminister go-
spodarki. 

- Przewodniczący Tomczykie-
wicz polecił mi zająć się tą spra-
wą - powiedział nam w styczniu 
Mirosław Duży, lider PO w po-
wiecie mikołowskim.

Zapytaliśmy Mirosława Du-
żego, jakie konkretne kroki za-
mierza podjąć. Odparł, że „Na-
sza Gazeta” dowie się pierwsza.  
I faktycznie. Dwa tygodnie 

temu szef PO w powiecie mi-
kołowskim zadzwonił do nas 
z prośbą o zorganizowanie  
w redakcji spotkania z Ireną 
Malec. Ku jej zaskoczeniu, Mi-
rosław Duży przyszedł z bukie-
tem kwiatów i drobnym upo-
minkiem dla wnuka.

- Nie czuję się winny tej sy-
tuacji, ale standardy w polityce 
muszą obowiązywać. Nawet, je-
żeli szeregowy, jak w tym przy-
padku, członek Platformy Oby-
watelskiej swoim zachowaniem 
rzucił cień na wizerunek PO, 
przeprosiny należą się od całej 
partii - mówił Mirosław Duży.

- Nie chodziło mi o osobistą 
urazę, ale o zasady, jakich nale-
ży przestrzegać w polityce i sa-
morządzie. Nie może tak być, 
aby wiceburmistrz, który do-
staje pensję z moich podatków, 
traktował mnie po chamsku  

i jak intruza. Ja nie mam pre-
tensji do wiceburmistrza. Mam 
nadzieję, że Pan Bóg mu wyba-
czy jego postępowanie - powie-
działa Irena Malec wyraźnie za-
skoczona całą sytuację.

Jerzy Filar
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Dobrze, że sprawa znalazła taki finał. Można jedynie zapytać, czy 
przeprosiny nadeszły z właściwego kierunku. Irena Malec nie po-
skarżyła się przecież na polityczną aktywność Adama Putkowskie-
go, jako działacza PO, ale na jego stosunek do ludzi, jako wicebur-
mistrza. Dobrze, że słowo „przepraszam” padło z ust Mirosława Du-
żego. Szkoda, że na taki gest nie zdobył się burmistrz Marek Balcer. 

Dosyć nieoczekiwany finał znalazła głośna sprawa Ireny Malec, 
która poczuła się dotknięta zachowaniem Adama putkowskiego, 
wiceburmistrza Mikołowa i członka platformy Obywatelskiej. 
Mikołowiankę przeprosił Mirosław Duży, lider pO w powiecie 
mikołowskim. W polskich realiach politycznych to niezwykły gest. 

Przeprosił 
za nie swoje winy

Irena Malec przyjmuje przeprosiny od Mirosława Dużego.



Spór o kształt śląskiej 
metropolii trwa od kil-
kunastu lat. A czas nie 
gra na naszą korzyść. 

Unijne pieniądze, które mogą 
nakręcić regionalną koniunktu-
rę, omijają Śląsk, ponieważ nie 
mamy spójnej wizji rozwoju ani 
sprawnego ośrodka decyzyjne-
go. Najbardziej dotkliwą porażkę 
ponieśliśmy, kiedy kilka lat temu 
prezydentom śląskich miast nie 
udało się dojść do porozumienia 
w sprawie budowy wielkiej, no-
woczesnej spalarni śmieci. Mo-
gliśmy dostać na ten cel ponad 
600 mln złotych z Unii Europej-
skiej. Pieniądze poszły gdzie in-
dziej, ponieważ nie było na Ślą-

sku instytucji, która mogłaby 
firmować ten projekt. Polityka 
śmieciowa nie wyczerpuje listy 
problemów. 

NIE MA W NASzYM 
REgIONIE INSTYTucjI, 
KTÓRA zROBIłABY 
pORząDEK  
z KOMuNIKAcją 
puBlIczNą.

Doświadczamy tego na wła-
snej skórze, kiedy nie możemy 
z Mikołowa wygodnie i szybko 
dojechać do Katowic, ponieważ 
tamtejszy prezydent ma indywi-
dualną wizję rozwoju przestrzen-
nego swojego miasta. Instytucją, 

która miała pod jednym sztanda-
rem połączyć śląskie miasta jest 
Górnośląski Związek Metropoli-

talny. Przewodniczący GZM, Da-
wid Kostempski, który jest jed-
nocześnie prezydentem Święto-
chłowic, robi wiele, aby zintegro-
wać region, ale nawet on nie jest 
w stanie pogodzić osobistych am-
bicji poszczególnych prezyden-
tów. Poza tym, największą prze-
szkodą w budowaniu wspólnej 
aglomeracji nie są wewnętrzne 
animozje, ale fatalne prawo. 

NIE MA uSTAWY, KTÓRA 
pOzWOlIłABY ŚląSKIE, 
AMBITNE plANY zEBRAć 
W ODpOWIEDNIE RAMY 
pRAWNE. 

Po ostatnich wyborach, zwy-
cięska Platforma Obywatelska, 
obiecała, że ustawa powstanie  
w ciągu 100 dni. Od czasu tamtej 
deklaracji minęło ponad 800 dni 

i nadal czekamy. W lutym, po-
słowie PO, zdopingowani zapew-
ne zbliżającymi się wyborami, 
przedstawili projekt ustawy. Spo-
tkał się on jednak z krytyką na-
wet koalicyjnego Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. Projekt zakła-
da wprowadzenie nowej struk-
tury administracyjnej, jaką był-
by powiat metropolitalny. To coś 
więcej, niż powiat ziemski, ale 
mniej niż Urząd Marszałkowski. 
Projekt nie precyzuje, jaki miałby 
być podział kompetencji między 
poszczególnymi szczeblami wła-
dzy. Niejasna jest także kwestia 
finansowania, ani odpowiedzial-
ności za prowadzenie inwesty-
cji o ponadlokalnym znaczeniu. 
Projekt trafił do dalszych prac  
w Komisji Samorządu Terytorial-
nego i Polityki Regionalnej.

Jan Ostoja

Z sukcesem Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych zrealizo-
wało zaplanowane zadania w ramach projektu pn.: „Budo-
wa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne”. Mimo 
pewnych trudności podczas realizacji tak ogromnego 
przedsięwzięcia odebrane zostały wszystkie prace. 

Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europej-
ską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Po przetargach wysokość dofinansowania Projektu wy-
niosła 32.150.316,00 zł, przy całkowitym koszcie inwesty-
cji 52.273.225,00 zł. 

Zadania realizowane w ramach projektu zostały po-
dzielone na cztery części. Trzy z nich dotyczyły budowy 
kanalizacji sanitarnej, a jedno to przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków komunalnych „Wschód” przy ul. Po-
łudniowej. Łącznie wybudowano około 20 km kanalizacji 
sanitarnej. 

Wydawało się, że z końcem 2013 r. zakończymy całkowi-
cie realizację tego projektu. Szczęśliwie dla nas i mieszkań-
ców okazało się, że pozostały unijne środki i intensywnie o 
nie się staramy. Obecnie trwają prace nad poszerzeniem za-
kresu Projektu. Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Śro-
dowiska - wyraziła zgodę, aby w ramach w/w projektu zreali-
zować jeszcze kilka zadań, które będą służyć poprawie go-
spodarki wodno-ściekowej w Łaziskach Górnych. 

Prezes PGKiM Sp. o.o.
Mirosław Duży

Projekt pn.: „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne” jest współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, 
tel. 32 224 14 52, 32 224 10 88, 32 224 15 50, fax 32 224 14 20 www.pgkim-laziska.pl e-mail: zarzad@pgkim-laziska.pl

UNIJNY SUKCES 
W ŁAZISKACH GÓRNYCH
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Mieszkam w Mikołowie Śmiłowi-
cach i z niepokojem odnotowa-
łem ostatnio kilka wstrząsów. 

Na pewno jest to związane z tąpnięcia-
mi na kopalni. Na forach internetowych 
czytałem, że na podobne zjawisko skarzą 
się także mieszkańcy dzielnicy Halemba  
w Rudzie Śląskiej. Pisaliście niedawno, że 
Kompania Węglowa stara się o koncesję 
na wydobycie węgla w złożu „Śmiłowice”, 
które wchodzi pod teren Mikołowa. Czy 
coś się już dzieje w związku z tym? Tąp-
nięcia w Śmiłowicach nie zdarzały się od 

lat i jestem bardzo zaniepokojony tą sytu-
acją. To nie jest mój wymysł, bo sąsiedzi 
też odczuli drgania ziemi. Proszę zająć się 
tą sytuacją.

z poważaniem  
- mieszkaniec Śmiłowic

oD ReDAKCJi. List nadszedł tuż 
przed zamknięciem tego numeru gazety. 
Nie zdążyliśmy wyjaśnić sprawy w biurze 
prasowym Kompanii Węglowej. Na pewno 
wrócimy do tego tematu w najbliższym wy-
daniu „Naszej Gazety”.

 List do Redakcji

W Śmiłowicach tąpie

IzABElA KlOc, 
wiceprzewodnicząca sejmo-
wej Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i polityki Re-
gionalnej:

Projekt PO zawiera wie-
le niekonstytucyjnych roz-
wiązań prawnych. To bubel 
prawny. Widać, że był pisa-
ny „na kolanie”, na zamó-
wienie polityczne, aby od-
rzucić zarzut wyborców, że 
PO nie wywiązuje się z de-
klaracji wyborczych. Słabo-
ścią tej ustawy jest także 
jej pozorny uniwersalizm. 
A tutaj trzeba powiedzieć 
wprost: nie potrzebujemy 
ustawy ogólnej, ale konkret-
nej, napisanej dla Śląska. 
Musi powstać śląska spe-
custawa, na wzór tej, któ-
ra reguluje zasady funkcjo-
nowania Warszawy. Moje 
zdanie podzielają także ślą-
scy samorządowcy, którzy - 
wbrew niektórym opiniom - 
chcą działać wspólnie, ale 
potrzebują do tego dobrego 
prawa. Mająca większość 
w Sejmie koalicja rządzą-
ca, jak widać, nie jest w sta-
nie sprostać temu zadaniu. 
Słabością tego projektu jest 
także niejasny status powia-
tów ziemskich, takich jak 
powiat mikołowski. Ustawa 
metropolitalna dla Śląska 
nie może marginalizować 
mniejszych samorządów, 
preferując interesy najwięk-
szych miast. Śląsk musi roz-
wijać się w sposób zrówno-
ważony i funkcjonować, jak 
szwajcarski zegarek, gdzie 
wszystkie trybiki, mniejsze  
i większe, mają do spełnie-
nia ważną rolę. 

ustawa o śląskiej aglomeracji jest jednym z najbardziej wyczekiwanych aktów 
prawnych w naszym regionie. Ten problem interesuje także nas, mieszkańców 
powiatu mikołowskiego. chcemy wiedzieć, czy będziemy częścią śląskiej metropolii, 
czy zostaniemy skazani na funkcjonowanie na jej marginesie. Niedawno pod obrady 
Sejmu trafił projekt posłów platformy Obywatelskiej. Nie zostawili na nim suchej nitki 
nawet koalicjanci z pSl. projekt wrócił do Komisji Samorządu Terytorialnego i polityki 
Regionalnej, której wiceprzewodniczącą jest mikołowska posłanka Izabela Kloc (piS).

W Sejmie nie ma zgody, 
a na Śląsku metropolii

Sejm od kilku lat, bezskutecznie usiłuje uchwalić ustawę metropolitalną
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poniedziałek 8.30 - 18.00
Wtorek 14.00 - 18.00

Środa 8.30 - 18.00

czwartek 13.00 - 17.00
piątek 14.00 - 18.00
Sobota 9.00 - 11.00

Łaziska Górne ul. Chopina 5 (obok Urzędu Pracy)

Masz problem z zębem dzwoń: 
32 738-87-67

zapraszamy:

Leczymy: 
w znieczuleniu ogólnym - narkozie, które 

obejmuje: usuwanie zębów, leczenie zębów 
oraz protezowanie natychmiastowe.

oferujemy: 
leczenie kanałowe, korony, mosty

oraz nowoczesne protezy termoplastyczne

Dysponujemy: 
nowoczesnym aparatem RTG 
współpracującym z systemem 

radiowizjografii RVG. 

NAjWYżSzY pOzIOM, pRzYSTępNE cENY! 

www.stomalux.win.plStowarzyszenie reali-
zuje swój projekt przy 
medialnym wsparciu 
„Naszej Gazety” i pod 

patronatem mikołowskiej po-
słanki Izabeli Kloc, która jest 
także prezesem ogólnopolskiej 
fundacji Akademii Samorząd-
ności. W Sejmie, parlamen-
tarzystka pełni funkcję wice-
przewodniczącej Komisji Sa-

morządu Terytorialnego i Poli-
tyki Regionalnej. 

AKADEMIA 
SAMORząDNOŚcI 
pRAcujE NAD 
pRAKTYczNYMI 
ROzWIązANIAMI, 
KTÓRE MOgą 
pOpRAWIć jAKOŚć 
pOlSKIEj DEMOKRAcjI 
lOKAlNEj. 

Jedną z jej największych bo-
lączek jest zły przepływ infor-
macji między mieszkańcami 
a władzami. Często bywa tak, 
że społeczne oczekiwania to-

talnie rozmijają się z poczyna-
niami urzędników. Nie zawsze 
ma to związek z nierealizo-
waniem obietnic wyborczych. 
Często bywa tak, że osoby kie-
rujące samorządami nie po-
dejmują ważnych i trudnych 
decyzji, ponieważ boją się, że 
stracą popularność wśród wy-
borców. Zapominają przy tym, 
że taktyka nakazująca nie ro-
bić nic, aby niczego nie ze-
psuć, nie sprawdza się w kon-
frontacji z rzeczywistością. 
Sprawy i interwencje, które 
poruszamy na łamach „Na-
szej Gazety”, dowodzą, że po-
wiat mikołowski nie jest wol-

ny od grzechów głównych pol-
skiej demokracji lokalnej. 

pODczAS SzKOlENIA 
zDIAgNOzOWANO 
NAjWAżNIEjSzE 
pROBlEMY TRApIącE 
MIESzKAńcÓW zIEMI 
MIKOłOWSKIEj.

Uczestnicy spotkania otrzy-
mali po trzy puste kartki. Na 
każdej z nich mieli opisać jeden, 
ważny społecznie problem. Ich 
odczytaniu towarzyszyła dysku-
sja na temat, czy sprawę można 
załatwić na szczeblu lokalnym, 
czy też wymaga interwencji na 

szczeblu powiatu, województwa, 
a może potrzebna jest poselska 
interpelacja. Podczas,kolejnego 
spotkania uczestnicy szkolenia 
dowiedzą się nie tylko, jak dia-

gnozować problemy, ale także co 
robić, aby sporne sprawy nie do-
prowadzały do konfliktów i na-
pięć społecznych. 

Beata Leśniewska
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Na to, że w mieście nie ma 
kierunkowskazów do 
Bazyliki, w marcu ubie-

głego roku zwróciło uwagę Stowarzy-
szenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mi-
kołowskiej. Dla mieszkańców sprawa 
nie ma większego znaczenia, bo wszy-
scy wiedzą, jak dojść do najbardziej 
prestiżowego gmachu w mieście. Mi-
kołów nie leży jednak na pustyni. Do 
miasta przyjeżdża sporo ludzi, którzy 
załatwiają tutaj interesy, odwiedzają 
znajomych albo wędrują turystyczny-
mi szlakami Śląska. Wizyta w Bazyli-
ce należy do sztandarowych punktów 
wycieczki po Mikołowie. Bywało tak, 

że przyjezdni pytali, jak dojechać do 
kościoła, a takie sytuacje raczej nie 
przynosiły chluby miastu. W styczniu 
ubiegłego roku, Adam Lewandow-
ski, prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
i Promocji Ziemi Mikołowskiej, zwró-
cił się do burmistrza Mikołowa z proś-
bą, aby umieścić kilka kierunkowska-
zów. Padła obietnica, że sprawa zosta-
nie załatwiona do połowy 2013 roku. 
Kiedy minął ten termin, Lewandow-
ski interweniował podczas sesji Rady 
Miasta. Wyznaczono kolejne terminy, 
których też nie dotrzymano, ale w lu-
tym tego roku tablice zostały zainsta-
lowane.   (red.)

ADAM lEWANDOWSKI, 
prezes Stowarzyszenia Roz-
woju i promocji ziemi Miko-
łowskiej:

Wbrew niektórym opi-
niom nasze Stowarzysze-
nie nie koncentruje się tyl-
ko na krytyce władz. Naj-
lepszym tego dowodem 
jest nasz projekt szkolenio-
wy adresowany do miesz-
kańców ziemi mikołow-
skiej. Nawet jeżeli kryty-
kujemy jakąś sytuację, to 
nie po to, aby napiętno-
wać winnego, lecz by zna-
leźć rozwiązanie proble-
mu. Za przykład niech po-
służy sprawa braku ozna-
kowań do Bazyliki pod we-
zwaniem świętego Woj-
ciecha. W ubiegłym roku 
zwrócili nam uwagę na ten 
problem mieszkańcy Mi-
kołowa. Zaapelowałem do 
burmistrza miasta o zała-
twienie tej sprawy, która 
nie wiąże się przecież z du-
żymi kosztami. Burmistrz 
obiecał, że kierunkowska-
zy pojawią się na ulicach. 
Słowa dotrzymał, co praw-
da z kilkumiesięcznym po-
ślizgiem, ale tabliczki infor-
macyjne w końcu się po-
jawiły i chciałbym burmi-
strzowi Markowi Balcero-
wi bardzo podziękować za 
ten gest.

Tędy do Bazyliki
po roku starań, na ulicach Mikołowa pojawiły się w końcu kierunkowskazy, 
wskazujące drogę do Bazyliki pod wezwaniem świętego Wojciecha.

Stowarzyszenie Rozwoju i promocji ziemi Mikołowskiej 
rozpoczęło cykl szkoleń, w których mogą brać udział kandydaci 
na radnych, wójtów i burmistrzów. W pierwszym spotkaniu 
uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Wiele z nich zadeklarowało 
chęć startu w listopadowych wyborach samorządowych.

Budują społeczeństwo 
OByWatelSKie

cO, MIęDzY INNYMI, BOlI MIESzKAńcÓW 
pOWIATu MIKOłOWSKIEgO?

n Brak pracy dla młodych.
n Doprowadzenie do upadku Zakładu Usług Komunalnych  

w Mikołowie.
n Droga woda w Mikołowie.
n Finansowanie lokalnych gazetek samorządowych z pienię-

dzy podatników.
n Brak dobrych połączeń komunikacji miejskiej z Katowi-

cami.
n Zły stan dróg.
n Zła praca policji i brak poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza 

w centrum Mikołowa, Orzesza i Łazisk.
n Ruina dworców kolejowych.
n Kolejki do lekarzy specjalistów.
n Złe funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie

Warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej, Akade-
mię Samorządności oraz „Naszą Gazetę” cieszyły się sporym zainteresowaniem mieszkańców

Z kilkumiesięcznym poślizgiem, ale w końcu powstały kierunkowskazy 
prowadzące do bazyliki
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Dzięki inicjatywie radne-
go Piotra Zienca, jedy-
nego przedstawiciela 

powiatu mikołowskiego w Sej-
miku Śląskim, rok 2015 zo-
stanie ogłoszony Rokiem Pa-
mięci Ofiar Tragedii Górnoślą-
skiej. Powołano Komitet Ho-
norowy w skład którego weszli, 
m.in., Marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego Mirosław Seku-
ła, arcybiskup Wiktor Skworc  
i wiele osobistości życia pu-
blicznego. Zadaniem komitetu 
będzie przygotowanie się do ob-
chodów tego ważnego wydarze-
nia. Planowane są uroczysto-
ści z udziałem wielu znakomi-
tych artystów oraz rodzin pole-
głych i zaginionych. Odbędą się 
koncerty, msze święte, marsze, 

spotkania, przygotowywane są 
do druku liczne wydawnictwa  
i publikacje. 

- Dramatyczne zdarzenia  
z 1945 dotknęły niejedną z ro-

dzin obecnego powiatu miko-
łowskiego, dlatego tak istotne 
jest pielęgnowanie pamięci o po-
krzywdzonych i zaginionych - 
mówi radny Piotr Zienc. - Moja 

rodzina była wśród tych, któ-
rych Tragedia Górnośląska do-
tknęła bezpośrednio - dodaje.

Przypomnijmy, że po wkro-
czeniu w 1945 roku wojsk 

radzieckich na teren Ślą-
ska, w ramach „wyzwolenia”,  
w głąb Związku Radzieckie-
go na przymusowe roboty  
w łagrach, fabrykach czy ko-
palniach wywieziono kilka-
dziesiąt tysięcy Ślązaków. Do-
kładne dane nie są znane. 
Wywózki poprzedzono zbrod-
niami, gwałtami i grabieża-
mi. Wielu z pojmanych na 
teren gehenny nie dojecha-
ło. Zamordowano ich podczas 
transportu lub zmarli wsku-
tek wycieńczenia, przewożeni 
w nieludzkich warunkach. Do 
kraju wróciło niewielu.

W Katowickim Oddziale In-
stytutu Pamięci Narodowej trwa-
ją prace nad szczegółową listą 
deportowanych.  (fil)

Jeszcze niedawno pręż-
nie funkcjonowało w Łazi-
skach Górnych stowarzy-

szenie kombatantów. Z przy-
czyn naturalnych, jego aktyw-
ność zaczęła stop-
niowo maleć, aż 
w końcu zawie-
szono działalność. 
Nie wygasł jednak 
duch patriotyzmu 
w tym mieście. Pod 
koniec lutego po-
wstało w Łaziskach 
Górnych stowarzy-
szenie „Synów Puł-
ku”. Jego głównym, 
ale nie jedynym  za-
daniem  jest sławienie pamię-
ci tych, którzy przelewali krew 
na wszystkich frontach drugiej 
wojny światowej. Podczas uro-

czystego, in-
auguracyjne-
go spotkania, 
Marek Kuła-
kowski, pomy-
słodawca po-

wołania organizacji, mówił nie 
tylko o historii. Zwrócił także 
uwagę na konieczność kształ-
towania postaw patriotycznych 

wśród młodych pokoleń. Taki 
ambitny plan postawili przed 
sobą właśnie łaziscy „Synowie 
Pułku”. Chcą współpracować ze 
wszystkimi służbami munduro-
wymi, także z harcerzami, stra-
żakami. „Synowie Pułku” znaj-
dą swoją siedzibę w powstającej 
właśnie harcówce w Łaziskach 
Górnych.  (fil)

pIOTR zIENc, 
jedyny przedstawiciel po-
wiatu mikołowskiego w sej-
miku województwa śląskie-
go, przewodniczący Komisji 
Współpracy zagranicznej  
i Integracji Europejskiej.

- W tej chwili lista deporto-
wanych liczy 27 000 nazwisk, 
a na indywidualne zapyta-
nie pracownicy IPN udziela-
ją wszelkich informacji. Oso-
by odpowiedzialne za przygo-
towanie listy zwracają się do 
każdej z poszkodowanych ro-
dzin o kontakt z IPN. Cenne 
są jakiekolwiek pamiątki po 
ofiarach, zdjęcia lub relacje 
związane z ich pojmaniem. 
Ocalmy pamięć o naszych 
przodkach dla przyszłych po-
koleń i w ten sposób uczcijmy 
pamięć o nich.

W 1945 roku Armia czerwona wywiozła w głąb Rosji dziesiątki tysięcy Ślązaków. 
Większość z nich zmarła z głodu i wycieńczenia albo zginęła z rąk sowieckich 
oprawców. Wywózki poprzedzono zbrodniami, gwałtami i grabieżami. 2015 r. 
będziemy obchodzić, jako Rok pamięci Ofiar Tragedii górnośląskiej. 

Można wybaczyć, nie wolno zapomnieć

W łaziskach górnych 
powstało Stowarzyszenie „Synów pułku”.

Honor i chwała Czas patriotów

Po wkroczeniu Armii Czerwonej dziesiątki tysięcy Ślązaków trafiło do obozów

Wśród osób i instytucji wyróżnionych przez 
„Synów Pułku” znaleźli się samorządowcy 
z powiatu mikołowskiego oraz redaktor na-
szelny „Naszej Gazety”

Służba w wojsku to nie tylko pieniądze 
i pewny etat, ale także honor, zaszczyt 

i odpowiedzialność
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- Za naszą wschodnią gra-
nic trwa konflikt, który jest naj-
większym zagrożeniem dla świa-
towego pokoju od czasu zakoń-
czenia zimnej wojny. 

- Wojsko jest przygotowane na kry-
zysowe sytuacje. Mamy plany mobi-
lizacyjne i wiemy, co robić, gdy na-
dejdzie pora do działania. W związ-
ku z sytuacją na Ukrainie, na razie 
nie dzieje się nic nadzwyczajnego. 
Pracujemy zgodnie z ustalonym pla-
nem. Na początku lutego rozpoczę-
ły się kwalifikacje wojskowe, które 
potrwają do końca kwietnia. Apelu-
ję do mężczyzn i kobiet, którzy dosta-
li wezwania, aby tego nie lekceważyli 
i stawili się przed komisją. Armia jest 
zawodowa. Kto nie chce iść do woj-
ska, ten nie pójdzie.

- Młodzi ludzie garną się do 
munduru?

- Na przestrzeni ostatnich 20 lat 
diametralnie zmieniło się podejście 
do służby wojskowej. Kiedyś, mło-
dzi ludzie uciekali przed mundu-
rem, a teraz garną się do armii. Za-
interesowanie wojskiem jest bardzo 

duże. Statystycznie, na jedno miej-
sce do służby przygotowawczej mamy  
50 chętnych. Takiej rywalizacji nie 
ma wśród kandydatów na studia  
w większości uczelni. 

- To dobrze. Macie w kim wy-
bierać.

- Na pewno do wojska nie trafia-
ją już ludzie przypadkowi. Proces 
rekrutacji jest długi, wieloetapowy  
i bardzo szczegółowy. Jeżeli ktoś ma-
rzy o karierze w wojsku, musi stawić 
się na kwalifikację. To jest podstawa. 
Kolejny etap to służba przygotowaw-
cza. Każdego roku, w naszych ośrod-
kach szkoleniowych organizujemy 
trzy, kilkumiesięczne kursy dla kan-
dydatów. Kończą się one egzaminami 
z przedmiotów wojskowych i spraw-
ności fizycznej. Bardzo ważne są ba-
dania lekarskie. Kandydaci do służ-
by zawodowej albo w Narodowych 
Siłach Zbrojnych, muszą być zdrowi  
i sprawni fizycznie.

- Jak wygląda sprawa spraw-
ności fizycznej kandydatów?

- Kiepsko. Niestety, z roku na rok, 

młodzież jest coraz gorzej przygo-
towana do służby wojskowej. Młode 
pokolenia, pod względem kondycji 
i sprawności fizycznej, ustępują 
starszym rocznikom. 

- W każdej komisji jest 
przedstawiciel WKU, 
obejmującą powiaty ty-
ski, pszczyński, bieruń-
sko-lędziński i miko-
łowski. ile osób z tego 
rejonu może Pan skie-
rować na kurs przygoto-
wawczy?

- Siedmiu - ośmiu, a raczej 
siedmioro - ośmioro, ponieważ co-
raz więcej dziewczyn marzy o karie-
rze w wojsku. Niektóre z tych ma-
rzeń się spełniają. Jedna z dziewczyn 
z naszego powiatu robi teraz karierę 
w prestiżowej jednostce powietrzno-
-desantowej.

- W jakich formacjach chcą 
służyć kandydaci?

- Najczęściej liniowych, czy-
li takich, które w czasie wojny bio-
rą udział w bezpośrednich działa-

niach bojowych. Wielu marzy o jed-
nostkach specjalnych, ale tam trafia-
ją tylko najlepsi z najlepszych.

- Co kieruje młodym człowie-
kiem, że decyduje się na tak ry-
zykowny zawód? Kasa?

- Pieniądze na pewno są ważne,  
a wojsko jest stabilnym i dobrym pra-

codawcą. Ale kasa to nie wszystko. 
Wojsko pozwala spełniać marzenia, 
pasje i plany. Najlepszym przykła-

dem są misje zagraniczne. Służ-
ba w Iraku, Afganistanie czy 

innych zapalnych rejonach 
świata nie należy do bez-
piecznych, a mimo wszyst-
ko ochotników nie brakuje. 
Na pewno wysoki żołd nie 
jest tutaj jedyną zachętą. 
Wojsko pozwala sprawdzić 
swój charakter. Jeżeli ktoś 

radzi sobie w wojsku, poradzi 
sobie także w życiu. 

- Młode pokolenia wydają się 
być uśpione pozornym dobroby-
tem i wirtualną rzeczywistością, 
która zastępuje im realne życie. 
Sytuacja na Ukrainie podziała, 
jak zimny prysznic?

- Polacy potrafią wyciągać wnio-
ski z historii. Kryzys na Ukrainie nie 
jest w naszych dziejach pierwszą sy-
tuacją, który może zagrozić bezpie-
czeństwu narodowemu. Potrafimy 
mobilizować się w takich momen-
tach, a armia nie zawodzi.

W powiecie mikołowskim jest aż 50 chętnych na je-
den etat w wojsku. To dobra informacja. Jest też 
zła wiadomość. Z badań przeprowadzonych nie-
dawno przez agencję Homo Homini wynika, że 

41 proc. Polaków nie poświęciłoby nic dla swojej ojczyzny. To nie 
jest dobre nastawienie na nadchodzące czasy. Ukraińcy są w sta-
nie dla swojej ojczyzny poświęcić życie. Znaczną część Rosjan 
też stać na wiele dla ratowania rozpadającego się imperium. Je-
żeli ktoś myśli, że krymski - na razie - spektakl nie może mieć 
premiery także po naszej stronie granicy, ten jest w błędzie. Dra-
mat ostatnich tygodni to nie jest mecz, gdzie można zaśpiewać 
„Polacy nic się nie stało”. To jest próba sił, która może skończyć 

się kruchym pokojem lub zimną, a w ostateczności „normalną” 
wojną. Jeszcze niedawno to słowo nikomu nie przeszłoby przez 
gardło w innym kontekście, niż powtórka w telewizji „Czterech 
pancernych”. Ale żyjemy w dynamicznych czasach. W ubiegłym 
roku, znany warszawski fotoreporter, facet grubo po 40., oznaj-
mił, że jego ojczyzną jest… facebook. Można by machnąć ręką 
na stołecznego, zmanierowanego celebrytę, gdyby nie fakt, że 
taka opinia jest w wielu kręgach dosyć powszechna. Wielu z nas 
jest przekonanych, że skoro mamy telefony komórkowe, tanie li-
nie lotnicze i portale społecznościowe, to jesteśmy jedną nogą 
w raju. A skoro jest tak dobrze, to nikomu nie powinno zależeć 
na tym, aby zburzyć ten światowy błogostan. Latem 1939 roku 

młodzież w Europie też cieszyła się nowinkami technicznymi, 
jakimi były radio, kino i raczkująca telewizja. A potem przyszedł 
wrzesień. Współczesny świat zmierza do konfrontacji. Dla osób 
interesujących się historią, nie ma w tym nic odkrywczego. Lu-
dzie od tysiącleci rywalizują z sobą i są gotowi zabijać, aby osią-
gnąć swoje cele. Ludzie się nie zmieniają. Mają tylko coraz no-
wocześniejsze zabawki. Jeżeli naprzeciw faceta, którego ojczy-
zną jest facebook, stanie człowiek, który na ojczyznę mówi „Ma-
tuszka Rossija”, rezultat takiej konfrontacji jest przesądzony. Ale 
jeszcze nie jest za późno. Tych 50 młodych ludzi w powiecie mi-
kołowskim, starających się o jedno miejsce w polskiej armii, ra-
czej wie, gdzie jest ich ojczyzna.  (red.)

Z ppłk LeSZKieM KLaGieM, wojskowym komendantem uzupełnień w Tychach, który odpowiada za 
kwalifikacje i wszystkie rodzaje ochotniczej służby, m.in., w powiecie mikołowskim, rozmawia Jerzy Filar

Czas patriotów

Polacy potrafią wyciągać wnioski z historii



   Zatrudnię krawcową do szycia odzieży skórzanej.

Biuro Rachunkowo-Księgowe

„RaCHUBa”
spółka cywilna

JOAnnA Duży l kataRzyna Witek-Roj

ul. Sienkiewicza 3
43-170 Łaziska Górne

tel. +48 606 299 422
e-mail: joaduz1977@gmail.com
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Wydarzenia

W ostatni dzień kar-
nawału, czwarte-
go marca, w Ze-

spole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Ornontowicach, od-
był się drugi Pancake Race, 

czyli wyścig z naleśnikami. 
Oprócz dobrej zabawy, kon-
kurs miał na celu zapozna-
nie uczniów ze starą an-
gielską tradycją obchodze-
nia ostatków. Chętnych do 

udziału w imprezie było wie-
lu. Wygrała Arleta Salbert 
przed Patrycją Kolonko, a na 
trzecim miejscu uplasował 
się Daniel Hyliński.

Konkurs zorganizowały na-
uczycielki języka angielskiego, 
Ewa Wiaterek oraz  Justyna 

Marek. Natomiast o opra-
wę kulinarną zadbała na-

uczycielka przedmio-
tów gastronomicz-
nych, Barbara Skur-
czak, pod okiem 
której uczennice 
klasy maturalnej  
w zawodzie technik 
żywienia i gospodar-

stwa domowego (Pa-
trycja Kolonko i Justy-

na Kulej) usmażyły naj-
ważniejsze atrybuty tej nieco-
dziennej imprezy.  (red.)

panie, które siódmego marca przyjęły 
zaproszenie Stowarzyszenia pomoc-
na Dłoń Krystyn i Sympatyków na 
wspólne świętowanie Dnia Kobiet 
w mikołowskiej bibliotece doskona-
le się bawiły. Były prezenty, śpiew, 
dużo życzeń od mężczyzn oraz dużo 
dobrej zabawy.

Już na samym początku Adam Lewandow-
ski, prezes Stowarzyszenia Promocji Zie-
mi Mikołowskiej złożył wszystkim paniom 

życzenia i wraz z Jerzym Filarem, redaktorem 
naczelnym „Naszej Gazety” wręczył czerwo-
ne tulipany. Także Paweł Jędo, właściciel mi-
kołowskiej „Mydlarni u Franciszka” przyłą-
czył się do życzeń i obdarował panie drobny-
mi upominkami. Ale to nie był koniec kosme-
tycznych atrakcji, bowiem w trakcie impre-
zy można było popróbować na własnym cie-
le właściwości upiększających eliksirów z naj-
dalszych zakątków świata, m.in. słynnego już 
masła shea. Jednakże najwięcej działo się na 
scenie, gdzie zespół Krystynki wraz z Edmun-
dem Pucherem bawił publiczność najpopu-

larniejszymi, polskimi szlagierami. Nie zabra-
kło, m.in. „Parasolek” czy „Kapeluszy”. Wśród 
bawiących się pań była Izabela Kloc, posłanka 
PIS, a także żona Adama Zawiszowskiego, wi-
ceburmistrza Mikołowa. 

- Na wszystkich naszych imprezach sta-
ramy się tak ułożyć program, by widow-
nia bawiła się razem z nami. Zapraszamy 
do udziału firmy oraz inne stowarzyszenia. 

Tym razem wsparli nas koledzy ze stowa-
rzyszenia diabetologicznego. Panie mogły 
zbadać sobie poziom cukru oraz ciśnienie - 
opowiadają panie ze Stowarzyszenia. I tym 
razem były konkursy z atrakcyjnymi nagro-
dami oraz zbiórka pieniędzy na podopiecz-
ną Stowarzyszenia małą Karolinkę oraz wy-
jazdy rehabilitacyjne osób niepełnospraw-
nych. (BL)

MIEjSKA BIBlIOTEKA 
puBlIczNA W MIKOłOWIE 

zaprasza:
n 18 marca, o godz. 17.00 Mikołowskie Towarzystwo Historycz-

ne organizuje promocję książki „Paniowy w stulecie urodzin bi-
skupa Józefa Kurpasa” i spotkanie autorskie z udziałem Mariu-
sza Dmetreckiego, Józefa Żura. Wstęp wolny.

n 20 marca, o godz. 11.30 na spotkanie z podróżnikiem Roma-
nem Pankiewiczem, autorem książki: „Matuszka Rosija pierw-
szy żywioł”, w której czytelnicy znajdą relację z 3,5 letniego po-
bytu pisarza w Moskwie w latach 1990- 1993r. 

n 20 marca, o godz. 18.00 na film i spotkanie z reżyserem Eu-
geniuszem Kluczniokiem i aktorem Jerzym Cnotą. „Cnota” to 
nowy śląski film paradokumentalny o popularnym aktorze Je-
rzym Cnocie. Aktor opowiada o swoim życiu i swojej twórczości 
filmowej i teatralnej. Wstęp wolny.

n 25 marca, o godz. 18.00 do sali kinowej na projekcję filmu pt.: 
„Jan Paweł II Szukałem Was...”. To pełnometrażowy film doku-
mentalny o życiu i przesłaniu, jakie pozostawił po sobie papież. 
Na seanse kinowe obowiązują bezpłatne wejściówki, do odbio-
ru w Informatorium MBP na dwa dni przed projekcją od godz. 
16.00. Można pobrać maksymalnie 2 wejściówki na osobę. 

n 26 marca, o godz. 10.00, Centrum Zdrowia i Komenda Powia-
towa Policji w Mikołowie organizują kolejne spotkanie edukacyjne  
z cyklu „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”, które ma na celu przekazanie 
wiedzy o zmianach jakie zachodzą w naszym ciele wraz z wiekiem, 
jak przedłużyć jego sprawność, a tym samym jakość życia. A tak-
że jak nie dać się przemocy stosowanej wobec nas i wobec innych.

Śpiew, muzyka, kwiaty, dobra zabawa i... Krystyny

Panie świętowały!

W Ornontowicach, jak w Anglii

Pobiegli z naleśnikami
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Krystyny potrafią nie tylko nieść pomoc innym, ale także doskonale się bawić

Mężczyźni stanęli na wysokości zadania



Wygląda na to, że zimę 
mamy za sobą. Może 
jeszcze przypuścić je-

den czy dwa ataki, ale kierow-
cy spokojnie mogą już myśleć 
o wiosennej eksploatacji swo-
ich pojazdów. Przypominam: je-
śli średnie temperatury ustabili-
zują się powyżej siedmiu stopni 
Celsjusza, trzeba będzie zmie-
nić opony zimowe na letnie, nie 
zaszkodzi też sprawdzenie sta-
nu oświetlenia. Potem można 
będzie się zająć sprawami zwią-
zanymi z estetyką naszego po-
jazdu. Pora dokładnie obejrzeć 
jak wygląda powłoka zewnętrz-
na naszego auta oraz podwozie.

Choć w czasie tej zimy nie 
jeździliśmy za wiele po dro-
gach posypywanych mieszan-
kami powodującymi topnienie 
zamarzającego śniegu na jezd-
ni lub poprawiającymi przy-
czepność, to jednak na drogach 
one były. Najczęściej był to pia-
sek wymieszany z solą. Jednym 
słowem chemia, która z jednej 
strony poprawia bezpieczeń-
stwo jazdy na śliskich drogach, 
z drugiej - działa negatywnie na 
stan lakierów i podwozia. Ale 
coś za coś. Żeby zobaczyć, czy 
zimowe utrzymanie dróg mia-
ło wpływ na nasz pojazd, przed 
oględzinami musimy go dokład-
nie umyć. Przy takim myciu 
po zimie, nie powinniśmy żało-
wać ani wody (warto skorzystać  
z myjek ciśnieniowych, któ-
re pozwolą dokładnie wypłukać  
z zakamarków piasek), ani pia-
ny, choć bez przesady. I broń 
Boże, przy myciu samochodu, 
nie korzystajmy ze środków sto-

sowanych w gospodarstwie do-
mowym. One są dobre do zmy-
wania garnków, ale nie do ka-
roserii. Przy środkach do my-
cia karoserii wybór jest ogromny  
i możemy znaleźć dobre szam-
pony samochodowe, wcale nie 
takie drogie.

Po umyciu i wysuszeniu nad-
wozia, możemy zacząć oględziny. 
Szczególną uwagę należy zwró-
cić na miejsca, gdzie wyrzuca-
ne spod kół błoto, gromadziło się 

dłużej. Nadkola, tylna klapa, li-
stwy, progi i pas przedni. Jeśli 
znajdziemy delikatne zarysowa-
nia, możemy je zostawić, po po-
kryciu karoserii środkiem kon-
serwującym. W przypadku głęb-
szych rys lub odprysków lakieru, 
konieczna jest wizyta u lakier-
nika. Usunięcie braków nie tyl-
ko poprawia estetykę, ale przede 
wszystkim przedłuża żywotność 
nadwozia. Podobnie jak solid-
na konserwacja karoserii. Pokry-

cie powierzchni lakierowanych 
środkiem z dodatkiem teflonu 
sprawi, że lakier nie tylko wyglą-
da jak nowy, ale przede wszyst-
kim nie „łapie” kurzu, a rozbite 
na nim owady spływają pod stru-
mieniem wody i w ten sposób li-
kwidujemy ogniska korozji.

Następną czynnością są oglę-
dziny podwozia. W tym przy-
padku musimy skorzystać z ka-
nału lub podnośnika. Oglą-
dając podwozie, sprawdzamy 

stan przewodów hamulcowych, 
uszczelek, elementów gumo-
wych, oglądamy układ wydecho-
wy, jego mocowanie, stan pod-
kładek i „zawieszek” oraz stan 
podwozia. Jeśli znaleźliśmy od-

pryski czy ogniska korozji, do-
kładnie czyścimy te miejsca, 
odrdzewiamy i zabezpieczamy 
punktowo. Nie jest to trudne, 
ale konieczne dla przedłużenia 
żywotności auta.
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Świadczymy usługi 
w zakresie:
n Mechaniki pojazdowej
n Diagnostyki samochodowej
n Montażu instalacji 

gazowych firmy BRc oraz 
lOVATO (przegląd, serwis, 
regulacja, wymiana butli lpg)
n Wymiana butli
n Elektronika samochodowa
n Klimatyzacja (napełnianie czynnikiem, 

odgrzybianie ultradźwiękami lub ozonem)

1. zBIORNIK z gAzEM TO NIE BOMBA W SAMOcHODzIE.
W czasie wypadku, do zapalenia się pojazdu dochodzi zazwyczaj  

z powodu rozlanej benzyny. W rzeczywistości zbiornik z gazem stano-
wi dodatkowy zderzak. Jest odpowiednio skonstruowany i zabezpie-
czony. W przypadku najgorszych w skutkach dla auta wypadków, jest 
jednym z niewielu części samochodu, które nie zostają uszkodzone.

2. MOc SIlNIKA A AuTOgAz
- Stosując instalację wtrysku gazu, jeśli montaż został wykonany prawi-
dłowo, jadąc na gazie tracimy ok. 2% mocy, natomiast jadąc na etylinie 

moc pozostaje bez zmian. Z tego wynika, że prędkość maksymalna 
jest porównywalna z tą rozwijaną podczas jazdy na benzynie.

3. SpEcYFIczNY zApAcH 
- Zapach gazu jest specyficzny. Celowo nadaje mu się 

charakterystyczną woń, by był wyczuwalny ze względów bez-
pieczeństwa. W nowoczesnych instalacjach, przy dobrym 

montażu problem odczuwania zapachu gazu nie występuje, po-
nieważ gaz jest wtryskiwany precyzyjnie w okolice zaworów silniko-
wych podobnie, jak benzyna. Natomiast pojawia się w starszych au-
tach wyposażonych, w instalacje pierwszej oraz drugiej generacji.

* * * * *
Instalacje najnowszych generacji montowane są w nowych samo-

chodach wszystkich marek i nie powodują większego zużycia silnika 
czy też uszkodzeń.

Warsztat 
przyjazny kobietom

Obalamy 
mity o autogazie

LPG W KAŻDYM, NAWET LUKSUSOWYM AUCIE l 2-LETNIA GWARANCJA BEZ LIMITU KILOMETRÓW 
l SYSTEM GWARANCJI KRAJOWEJ ASSISTANCE l SPECJALIZACJA RENAULT ORAZ DACIA.

Według przeprowadzonych badań blisko 40 proc. wła-
ścicieli aut to kobiety. Staramy się wyjść naprzeciwko ocze-
kiwań naszych klientów bez względu na płeć oraz stopień wta-
jemniczenia w dziedziny motoryzacji. U nas każdy otrzymu-
je pełną, fachową informację przekazaną w precyzyjny, jasny  
i zrozumiały sposób, a koszty napraw uzależnione są od fak-
tycznie wykonanej pracy.

ul. Dębowa 20, 43-190 Mikołów, 
tel. 500 320 420

pRMOcjA MARcOWA 370 zł (butle firmy Stako)

Jerzy Paja

Moto 
rady

Rok założenia 2008

Wiosenna kosmetyka

ul. Leśna 1,
43-170 Łaziska Górne,
tel. 32 324 46 01
www.etrans.kia.pl

Wyprzedaż rocznika 2013!
Sprawdź specjalną ofertę!

Wybrane modele z instalacją LPG
Możliwość pełnego odliczenia podatku VAT
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Gospodarka
Rybnicka

Wojska Polskiego

Cieszyńska

Jaworowa

Mikołów Centrum

DACHBUD
Żory Fitelberga

Filia: 
43-170 Łaziska Górne, 
ul. Jaworowa 21

dachbud@dachbud.slask.pl, 
tel. 602 450 342,fax. 032/221 13 97

- Polecam swoim klientom syste-
my dachowe firmy Monier BRAAS, bo-
wiem jest to technologia gwarantują-
ca ciekawy, ekologiczny i trwały dach 
przez wiele lat z 30-sto letnią gwaran-
cją na dachówkę i na robociznę. Ofe-
rujemy najróżniejsze wzory i kolory. 
Polecamy produkty, które zapewniają 
wysoką jakość, bowiem to dach chro-
ni nasz dom przed deszczem, śniegiem 
czy gradem - wyjaśnia Roman Dyduch.

Roman Dyduch jest cenionym spe-
cjalistą w swoim fachu, bowiem przez 
pięć ostatnich lat otrzymywał tytuł Su-
per Dekarza, w ogólnopolskim konkur-
sie, wyróżniającym najlepszych fachow-
ców w tej branży. W ogólnokrajowym 
rankingu Dachbud plasuje się na 11. 
miejscu. Firma świadczy usługi dekar-

skie od ponad 20 lat. Jej kadrę stanowią 
wykwalifikowani pracownicy, dwóch 
mistrzów dekarskich, dwóch mistrzów 
ciesielskich, inżynier budowy i 18 cze-
ladników ciesielskich i dekarskich, któ-

rzy stale uczestniczą w kursach i szko-
leniach, zapewniających im aktualną 
wiedzę i doświadczenie, którym chęt-
nie dzielą się z klientami. Zanim zde-
cydujecie się Państwo na wybór firmy, 
która postawi więźbę i położy dachów-
kę sprawdźcie certyfikaty i zapytajcie 
o doświadczenie. Warto wybrać Dach-
bud. Dla swoich klientów firma świad-
czy usługi dekarskie:

y konstrukcje dachowe (podbitka 
drewniana, więźba dachowa)

y ocieplenia stropodachowe
y ocieplenia dachów skośnych
y montaż okien dachowych
y poszycia dachowe (dachówki, 

blacha, papa, gont).

- Świadczymy usługi zgodnie z 
tajnikami sztuki ciesielskiej i de-
karskiej. Korzystamy z najnow-
szych osiągnięć techniki, a powie-
rzone nam zadania wykonujemy 
sumiennie - zapewniają specjaliści 
z Dachbudu i doradzają, by wybie-
rać systemy dachowe jednej firmy, 
bowiem są one dopasowane i tak 
zaprojektowane, by ze sobą dobrze 
pracować. Ponadto firma Dachbud 
oferuje bogaty i różnorodny wybór 
dachówek: betonowych, a także ce-
ramicznych, angobowanych i gla-
zurowanych. Polecają szeroki wy-
bór akcesoriów dachowych oraz 
systemy rynnowe oraz izolacje na-
krokwiowe. Mało kto wie, że system 
dachowy obejmuje ponad 1000 ele-
mentów wykończeniowych, które 
tworzą jedną całość dopasowaną do 
siebie pod względem technologicz-
nym i estetycznym. 

- Polecamy też naszym klientom, 
by podczas remontu domu lub stawia-
nia nowego zastanowili się nad wyko-
rzystaniem energii słonecznej poprzez 
systemy fotowoltaiczne, które nie tyl-
ko ogrzeją wodę, ale również mogą z 
powodzenie, w słoneczne dni zaopa-
trzyć cały dom w energię - dodaje Ro-
man Dyduch.

pokaż, jaki masz dach, a powiem ci, kim jesteś.

Solidnie i profesjonalnie
Dach to jeden  
z najważniejszych 
elementów domu. 
Chroni przed 
zjawiskami atmosfe-
rycznymi, a dobrze 
wykonany i wykoń-
czony stanowi jego 
największą ozdobę. 
Stawianie lub re-
montowanie dachu 
najlepiej powierzyć 
specjalistom.  Źle 
położony może nam 
przysporzyć wielu 
zmartwień. Jednym  
z najlepszych specja-
listów w tej bardzo 
odpowiedzialnej 
gałęzi budownictwa 
jest firma Dachbud 
Romana Dyducha  
z Łazisk Górnych. 

www.czyszczeniekanalizacji.com
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Justyna Tomaszewska
marketing@naszagazeta.info

tel.: 795 579 700

Mariola Szołtys
reklama1@naszagazeta.info

tel.: 606 221 496

Sebastian Sroślak 
reklama@naszagazeta.info 

tel.: 790 887 729

Zadzwoń, napisz, 

zapytaj 

o szczegóły!

Reklama 
w „Naszej Gazecie”
E SKUTECZNA 
- największy nakład w powiecie mikołowskim 20 tys. egzemplarzy.

E TANIA 
- najniższy koszt dotarcia do klienta jednostkowego.

E MąDRA 
- na zlecenie klienta wykonujemy projekty reklamy i podpowiadamy 
strategię marketingową.

E KOMPLEKSOWA 
- oferujemy reklamę w innych gazetach wydawnictwa F-press 
(w sumie 60 tys. nakładu) oraz na portalu internetowym.
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Wykonujemy wyceny nieruchomości dla osób prawnych  
i osób fizycznych, dla potrzeb banków (kompleksowa obsługa 
banków i instytucji finansowych), sądów (biegły sądowy), 
deweloperów, urzędów skarbowych, jednostek samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych itp.

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
wyCena nieRUCHoMoŚCi

Joanna  Mocko
Siedziba: ul. Gen. Ziętka 2, 43 -180 Orzesze

Biuro: ul. Rybnicka 1
tel. 608 085 413

Strona:  www.forumlocum.pl
Adres :  j.mocko@forumlocum.pl

DLa CeLów:
l bankowo - hipotecznych(kredyty)
l kupna - sprzedaży
l darowizn i spadków
l skarbowo - podatkowych
l negocjacyjnych i ofertowych
l sądowych
l komorniczych

STOlDOMEX Mikołów, ul. Bielska7
tel. 32 221 02 03, 501 305 465, 
501 319 393, www.stoldomex.pl

Oferujemy meble 
pod wymiar: 
kuchenne, łazienkowe, 
pokojowe, biurowe 
oraz szafy i zabudowy przedpokoi

projekt 3D gRATIS !!!

nieruchomości-mucha.gratka.pl

NIERUCHOMOŚCI

MUCHA
Mikołów, ul Pszczyńska 16

tel. 32 779 77 91, kom. 793 337 373

M4 (55m2), Mikołów, ul. Młyńska, cena - 173 000 zł
M3 (50m2) Mikołów, os. Grunwaldzkie, cena - 150 000 zł
M4 (54m2) Mikołów ul. Waryńskiego, cena - 155 000 zł
M2 (31m2) Łaziska Górne, ul. Dworcowa, cena - 79 900 zł
M4 (65m2) Łaziska Górne, ul Dworcowa, cena - 150 000 zł
Dom (140m2) Mikołów, ul Kosów, cena - 429 000 zł
Dom (110m2) Łaziska Średnie, cena - 365 000 zł

rabat dla klientów 30%

43-180 Orzesze-Jaśkowice, ul. Jaśkowicka 54
tel. 693 139 113, e-mail: gracjana838@interia.pl

Pomiar
 

i d
orad
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TIS 

www.trojan.katowice.pl
Tel. 602 638 719, 600 030 161, 32 322 22 20

zamieszKaj 
w nowym mieszkaniu

Mikołów ul. Pszczyńska
Wybrane mieszkania 
z dopłatą rządową MDM

Międzynarodowe 
Zawody Ratow-
nictwa Górnicze-
go po raz pierwszy 

zostały zorganizowane w Sta-
nach Zjednoczonych w 1998r. 
Ich inicjatorem był amerykań-
ski Urząd Górniczy. Postano-
wiono wtedy, że zawody wejdą 
na stałe do kalendarza najważ-
niejszych wydarzeń dla rozwo-
ju służb ratownictwa i będą roz-
grywane co dwa lata. Ostatnie 
odbyły się w 2012 roku w Do-
niecku na Ukrainie, a uczest-
niczyło w nich 26 zespołów ra-
towniczych z 13 krajów. W Pol-
sce może paść frekwencyjny re-

kord. Organizatorzy spodziewa-
ją się, że we wrześniowych za-
wodach, weźmie udział 30 dru-
żyn z całego świata, w tym kilka 
z naszego kraju. Obok zmagań 
ratowników górniczych, zapla-

nowano cykl seminariów i kon-
ferencji tematycznych. Zawo-
dy organizują Centralna Stacja 
Ratownictwa Górniczego w By-
tomiu oraz Wyższy Urząd Gór-
niczy. Ratownicy nie będą się 

w Polsce nudzić. Oprócz trwa-
jących dwa dni zawodów, cze-
ka ich wiele wydarzeń towarzy-
szących, w tym wizyta w kopalni 
doświadczalnej „Barbara” w Mi-
kołowie.  (bl)
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1) Mechanika sprzętu pomiarowego.
Konkurencja składa się z dwóch etapów - 

kontrola urządzenia pomiarowego oraz skła-
du mieszaniny gazowej.

2) pierwsza pomoc.
W symulowanej sytuacji  zagrożenia ra-

townicy muszą zastosować najprostszy plan 
w celu ratowania życia.

3) Symulowana akcja ratownicza.
Konkurencja zostanie przeprowadzona na 

torze, odtwarzającym warunki panujące na 
ścianie wydobywczej w kopalni.

4) Test wiedzy teoretycznej.
Sprawdzian fachowej wiedzy ratowni-

ków. Organizatorzy przygotowali zestaw 
147 pytań.
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KonKURenCJe

We wrześniu zostaną rozegrane w polsce międzynarodowe 
zawody w ratownictwie górniczym. Światowa elita ratowników 
odwiedzi także doświadczalną kopalnię „Barbara” w Mikołowie.

Ratownicza 
elita 
w Mikołowie



20
marzec 2014r.N A S Z A  G A Z E T A

Ewa Prochaczek, miko-
łowska artystka wie-
lu sztuk, przyzwycza-

iła nas już do tego, że jej po-
mysły nie mogą być banalne. 
Podobnie jest z wystawą „Porta 
fix”. Tym razem obiektem ar-
tystycznej fascynacji Ewy Pro-
chaczek zostały…drzwi. Wie-
le, a w zasadzie większość  
z tych fotografii, została wy-
konana w Mikołowie. Autor-
ka nie zapuszczała się w za-
pomniane i opuszczone dziel-
nice miasta. Ewa Prochaczek 
nie wykreowała tego świat. On 
istnieje, czasami kilkaset metrów 
od centrum miasta. Ktoś do-
strzeże brzydotę w tych drzwiach 
i ich otoczeniu. Ewa Prochaczek 
widzi w nich piękno. Piękno za-
klęte w brzydocie. Można się 
zgodzić lub polemizować ze spo-
sobem postrzegania świata przez 
autorkę. Obok tych zdjęć nie 
da się jednak przejść obojętnie.  
10 kwietnia, o godz. 17,  
w Miejskim Domu Kultury  
w Mikołowie odbędzie się wer-
nisaż wystawy „Porta Fix”. Po-
lecamy i zapraszamy.  

„Porta Fix” 
- niezwykła wystawa Ewy Prochaczek. 

Drzwi to symbol naszego życia. 
Nie wiemy, kiedy je otworzymy 
i kiedy ktoś kopniakiem  
za nami je zatrzaśnie…

tak brzydkie, 
że aż piękne

Polecamy



ADRESY SKlEpÓW gAgAlON:
Mikołów, ul. Słoneczna 41 Tel. 32 738 28 53, 510 923 961
Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 15 Tel. 32 738 25 62 
Katowice - podlesie, ul. Uniczowska 25 Tel. 32 204 33 73 
Katowice - Kostuchna, ul. Szarych Szeregów 28 Tel. 32 204 87 45
łaziska górne, ul. Orzeska 9 Tel. 32 322 74 53 

łaziska Średnie, ul. Powstańców Śl. 13 Tel. 32 736 78 55
zabrze - pawłów, ul. Sikorskiego 59a Tel. 32 271 06 89
Orzesze, ul. Rybnicka 83,  Tel. 32 323 07 23 
Ruda Śląska - Kochłowice, ul. Oświęcimska 126, tel. 32 340 70 59
Tychy - czułów, ul. Katowicka 110, tel. 32 216 92 46
lędziny, ul. Hołdunowska 61, tel. 32 221 20 44

Informacja handlowa: osobom poniżej 18 roku życia alkoholu i papierosów nie sprzedajemy. Oferta ważna w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

Zapraszamy
Pon. - Sob.

8.00 - 20.00

1/2 litra Piwa Zawiera 25 g cZyStego alkoholu etylowego.
sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem.

1/2 litra Piwa Zawiera 25 g cZyStego alkoholu etylowego.
sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem.

1/2 litra Piwa Zawiera 25 g cZyStego alkoholu etylowego.
sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem.

1/2 litra Piwa Zawiera 25 g cZyStego alkoholu etylowego.
sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem.

1/2 litra Piwa Zawiera 25 g cZyStego alkoholu etylowego.
sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem.

Kawa Jacobs 
Kronung 500 g

cena jedn. 27,98 zł/kg

Hortex 
pomarańcza 
brzoskwinia, 
jabłko
brzoskwinia, 
0,25l

cena jedn. 2,76 zł/l

Tyskie Gronie 
Tyskie Klasyczne 
butelka 0,5 l

cena jedn. 3,98 zł/l

cena jedn. 3,98 zł/l
cena jedn. 3,98 zł/l

cena jedn.3,98 zł/l

www.gagalon.pl

Tatra 
Jasne Pełne
butelka 0,5l

1,99

Polub nas na fejsie!
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami i aktualnościami!

1,99

1/2 litra Piwa Zawiera 25 g cZyStego alkoholu etylowego.
sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem.

cena jedn. 5,38 zł/l

1/2 litra Piwa Zawiera 25 g cZyStego alkoholu etylowego.
sprzedaż alkoholu osobom do lat 18 jest przestępstwem.

cena jedn.3,58 zł/l

1,79

0,69

przy zakupie 
opakowania 12 szt.

1,69

cena jedn. 3,38 zł/l

* - dotyczy 5-ciu najlepiej 

sprzedających się wyrobów 

alkoholowych 40% 
o poj. 0,5l i 0,7l (dane Gagalon).

Akcja trwa do 31.03.2014r.

DLA PODWYŻKI 
AKCYZY! *

Żubr
puszka 
0,5 l

1,99

2,69

13,99

* cena obowiązuje przy jednorazowym zakupie opakowania zbiorczego tj. 20 szt.

0,59

P  WO MIESIąCA

1,99
Lech Premium 
butelka 0,5 l

*
Kasztelan

niepasteryzowane 
butelka 0,5 l

Oferta ważna od 10.03.2014r. do 31.03.2014r. 
lub do wyczerpania zapasów.

Łomża 
butelka bz. 0,5 l
Łomża 
niepasteryzowane 
puszka 0,5 l 

Tyskie
Książęce 
wszystkie 
rodzaje 
butelka 0,5 l
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Każdy kto chce pomóc 
zebrać Lenie 

pieniądze na nową 
protezę może oddać

swojego podatku.
KRS 0000064561

z dopiskiem Jeka Lena

Pewnego ranka Lenka
powiedziała do mamy:

Lenka: Mamo!
Mama: Tak?
Lenka: Boli mnie mała 
nóżka, ale to nic, wiesz, 
bo jak mnie boli to rośnie, 
a jak mi ta nóżka urośnie 
to już nie będę musiała 
zakładać protezki.

POraDnia GinekOlOGicZna i StOMatOlOGicZna - Mikołów, ul. Krakowska 21, tel. 731 022 032
POraDnia StOMatOlOGicZna - Katowice, ul. Medyków 22, tel. 502 270 377

nZOZ emadent 
Poradnia ginekologiczna i stomatologiczna

- Zdrowo, bezpiecznie i bezboleśnie.

PROMOCJA

NA WSZYSTKIE

USŁUGI

GaBinet StOMatOlOGicZny Dr eMaD HaMDan 
Oferowane usługi:
l implantologia
l leczenie kanałowe (endodoncja)
l Protetyka bezzębia
l Protetyka: korony, licówki, mosty, protezy szkieletowe, korony teleskopowe, protezy zatrzaskowe
l Stomatologia zachowawcza
l Stomatologia dziecięca - porady dla rodziców
l Stomatologia rodzinna
l Stomatologia dla kobiet w ciąży
l Periodontologia: choroby przyzębia - paradontoza
l chirurgia, usuwanie zębów
l Stomatologia estetyczna: wybielanie, piaskowanie, higienizacja
l abrazja powietrza
l licówki

GaBinet GinekOlOGicZny Dr iMan HiJaZi
Oferowane usługi:
l Skuteczne metody antykoncepcji do 72h po współżyciu
l kompleksowa opieka w ciąży (w tym pełna diagnostyka ultrasonograficzna)
l leczenie nadżerek oraz innych chorób szyjki macicy
l Diagnostyka USG chorób narządów płciowych
l Diagnostyka i leczenie krwawień i dolegliwości bólowych narządów płciowych
l leczenie niepłodności
l Diagnostyka i leczenie zaburzeń hormonalnych
l Przygotowanie do zabiegów operacyjnych (polipy, mięśniaki, torbiele)
l Diagnostyka i leczenie chorób onkologicznych w ginekologii
l leczenie zaburzeń miesiączkowania
l Zachowawcze i zabiegowe leczenie nietrzymania moczu i obniżenia narządów płciowych
l Ginekologia estetyczna
l USG 3D i 4D
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W ubiegłym miesiącu 
(11 lutego) obcho-
dziliśmy Świato-

wy Dzień Chorego. Został 
on ustanowiony przez pa-
pieża Jana Pawła II w rocz-
nicę objawień fatimskich oraz 
11 rocznicę zamachu na życie 
błogosławionego papieża. W tym dniu 
z inicjatywy Stowarzyszenia Osób Niepeł-
nosprawnych Białe Misie, któremu prze-

wodniczy dr. Halina Zapotoczny  
w kościele parafialnym pod 
wezwaniem M.B. Królowej 
Różańca Świętego w Łazi-
skach Górnych odbyła się 
msza za wszystkich chorych 

powiatu mikołowskiego. Uro-
czystą mszę koncelebrowaną pro-

wadził ks. Bernard Starosta i ks. An-
drzej Kubot. Pieśni podczas uroczystej mszy 
zaśpiewali Krystyna i Edmund Pucher.
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W intencji chorych
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Zęby są najtwardszy-
mi i najodporniejszy-
mi częściami naszego 
ciała. W trakcie wy-

kopalisk archeologicznych zna-
leziono wiele zębów, które prze-
trwały w ziemi bez żadnego 
uszczerbku przez tysiąclecia. 

Liczne doświadczenia wska-
zują, że wśród ludów, które za-
chowały tradycyjne metody od-
żywiania się i nie stosują rafino-
wanego cukru, próchnica prak-
tycznie nie występuje. Po ze-
tknięciu się tych zdrowych ludzi 
z cukrem i dietą „cywilizacyjną” 
w krótkim czasie dentyści znaj-
dują u nich dużo zajęcia. Cukier 
jest głównym czynnikiem powo-
dującym próchnicę. Nieprzy-
padkowo przypominające eks-
plozję rozprzestrzenienie się tej 
choroby nastąpiło w tym czasie, 
co popularyzacja rafinowanego 
cukru. Próchnica powstaje na-
stępująco: ze składników śliny  
i resztek pokarmowych na zę-
bach tworzy się osad - tzw. płyt-
ka nazębna, względnie płyt-
ka bakteryjna, w której roi się 
wręcz od mikroogranizmów. Wy-
starczy powiedzieć, że w jednym 
milimetrze znajdziemy od 100 
do 500 milionów bakterii. Cu-
kier oraz zawierające go pokar-
my i napoje stanowią dla tych 
bakterii idealną odżywkę. Jeden 
z popularniejszych zamienni-
ków cukru - fruktoza, czyli cu-
kier owocowy, prawdopodob-
nie działa na zęby jeszcze gorzej 
niż zwykły cukier. Jak widać, cu-
kier jest substancją jakby stwo-
rzoną na zamówienie dla bak-
terii, które powodują próchnicę. 
Jego działanie nie ogranicza się 
jednak do tak wąskiego wycin-

W lipcu ubiegłego 
roku w „Naszej 
Gazecie” 
opublikowaliśmy 
wywiad  
z Bogdanem 
Tkoczem, prezesem 
Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia 
Optymalnych, 
propagującego 
zdrowy styl życia 
oparty na diecie 
opracowanej 
przez dr Jana 
Kwaśniewskiego. 
Teraz przechodzimy 
do konkretów. 
Specjaliści 
od żywienia 
optymalnego 
obalają fałszywe 
mity, jakie narosły 
wokół diety  
dr Kwaśniewskiego. 
Na temat próchnicy 
pisze 
lekarz 
StoMatoLoG 
Janina 
KLUCZyńSKa.

PRÓCHniCa UWielBia CUKieR
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Zadbaj o swoje ciało i duszę!
Medycyna chińska to liczący ponad 

trzy tysiące lat system diagnozowania 
i leczenia ludzkiego ciała, który trak-
tuje człowieka w sposób odmienny od 
tradycyjnej, tzw. zachodniej medycy-
ny. Jest on jedyny w swoim rodzaju, 
bowiem leczy nie tylko ciało, ale zwra-
ca także uwagę na ducha, wskazując na 
fakt, że samopoczucie pacjenta ma zna-
czący wpływ na wynik leczenia. Spraw-
dzone przez wieki metody działania oraz szerokie zastosowanie ziół spra-
wia, że w wielu schorzeniach udaje się wyleczyć pacjenta bez stosowania 
całej gamy tabletek.

Także w Mikołowie możemy wypróbować chińskie metody lecznicze na 
własnym ciele i duszy, bowiem gabinet medycyny chińskiej działa tu od 
10 lat. - Diagnozując chorobę patrzymy na człowieka całościowo, m.in. ba-
damy puls, język oraz przyglądamy się zachowaniu pacjenta, bowiem ne-
gatywne emocje mają znaczący wpływ na nasze zdrowie - wyjaśnia Joan-
na Łaskuda - Sun, specjalista medycyny chińskiej w Mikołowie.

Medycyna chińska dobrze radzi sobie z zaburzeniami związanymi  
z  nerkami oraz impotencją, bólami krzyża oraz wielu innymi schorzenia-
mi. Możemy tu zaznać zbawiennego wpływu na nasze ciało akupunktury, 
akupresury, elektroterapii, świecowania uszu czy chińskich baniek oraz 
całej gamy leczniczych masaży i poddać się terapii antynikotynowej.

Więcej informacji na temat metod leczniczych oraz medycyny chińskiej 
znajdziecie państwo na naszej stronie!

Przyjdź i sprawdź, czy i tobie możemy pomóc!
Mikołów, ul. Lipowa 24, Tel. (32) 327 39 77, kom. 609 110 000

www.med-chinska.pl

- Na pierwszy rzut oka ta dziewczyna 
nie różni się niczym od setek innych na 
ulicy. Ale tylko na pierwszy rzut oka, bo 
ma niezwykły dar. Niesie ludziom zdrowie 
- opowiada pani Kamila Porczyk.

Pani Kamila miała duże wole tarczyco-
we. Groziła jej operacja, a skalpela i narko-
zy bała się jak ognia. Także dlatego, że ma 
też chore serce. I z tego strachu dała się 
namówić na wizytę u młodziutkiej uzdro-
wicielki. 

- I co tu dużo mówić, po trzeciej wizycie 
u pani Patrycji wydawało mi się, że wole 
maleją. Po piątej zauważały to moje kole-
żanki. A po ósmej zapięłam pod szyją ko-
szulę, której nie byłam w stanie założyć 
od czterech lat. Trzy miesiące temu kark 
miałam jak baleron, a teraz proszę! - pani 
Kamila demonstruje swoją kształtną szyję.  
A po chwili dodaje, że poprawiło jej się też 
EKG i ciśnienie. 

Patrycja Piecha, młoda uzdrowicielka 
przyznaje, że naturoterapia działa na cały 
organizm a nie jedno, konkretne schorze-
nie. Dlatego mogą się cofać nawet te cho-
roby, o których nie wie. - Bo ja tylko poma-
gam uruchomić mechanizmy, dzięki któ-
rym organizm sam zwalcza choroby - wy-
jaśnia ta dziewczęco wyglądająca energote-
rapeutka.

- I to tak genau je. Jo mom cukrzyca, 
i kiej mi sie zrobiła wielgo rana na no-
dze, to sie dwa lata nie goiła. Chcieli mi 
już noga urżnonć, jak żech do pani Pa-
trycji trefił. Po trzecij wizycie pierońsko 
mie bolało, ale na drugi dziyń zaczło sie 

goić. Tera mom ino strup. Poprawiły mi 
sie tyż wyniki prostaty i fest ślecioł mi 
cukier - opowiada pan Hubert Kopoczek 
z Katowic. 

Kiedy pan Hubert opowiedział to swoje-
mu przyjacielowi, Stefanowi Pieczce, ten 
także zapisał się do uzdrowicielki: - By-
łem już zakwalifikowany do operacji by-
-passów. Ale bałem się jej okropnie, bo mój 
brat miał by-passy w kwietniu, a w lipcu 
już był pochowany. Zmarł na serce. Więc 
z tego strachu poszedłem do pani Patry-
cji. Gdy po siedmiu wizytach zbadał mnie 
kardiolog, tylko spojrzał przeciągle: - Nie 
wiem jak pan to zrobił, ale operacja jest 
zbyteczna. I faktycznie, w zeszłym roku 
nie umiałem wejść na drugie piętro za jed-
nym zamachem, a teraz w styczniu zrzuci-
łem do piwnicy trzy tony węgla. Badania 
tylko potwierdziły to, co sam czuję - cieszy 
się pan Stefan. 

A sama Patrycja Piecha potwierdza, że 
namawia chorych, aby wybrali się na ba-
dania kontrolne. - Takie badania najlepiej 
pokazują, czy jestem skuteczna, czy nie.  
A poza tym ludzie chorzy powinni być pod 
kontrolą lekarzy. 

 (ego)

patrycja piecha przyjmuje w gabinecie 
Naturoterapii w Katowicach ul. ligocka 5. 
(Tuż za światłami, gdzie ul. Mikołowska prze-
chodzi w ligocką, w pobliżu kop. Wujek. Na 
parterze bloku, wejście od strony sąsiadują-
cej apteki). Rejestracja tylko telefoniczna, 
nr tel. 535 998 252.

zdumiewające uzdrowienia pod dotykiem jej dłoni

Ręce niosące zdrowie
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ka. Równie powszechnie spoty-
kane krwawienie z dziąseł oraz 
paradontoza są dolegliwościami 
uwarunkowanymi dietetycznie, 
a słodka używka przyczynia się 
w niemałym stopniu do ich po-
wstawania i rozwoju. 

Przeciwko próchnicy jest tyl-
ko jeden skuteczny sposób: nie 
jeść cukru i stosować żywie-
nie optymalne oraz regularnie 
i starannie czyścić zęby. Rzecz-
nicy przemysłu cukrowniczego 
i związanych z nimi grup twier-
dzą, że to ostatnie wystarczy. Czy 
oznacza to, że 99 procent społe-
czeństwa cierpi na próchnicę 
ze względu na niemycie zębów?  
U ludów, które przez setki i ty-

siące lat obywały się bez próch-
nicy i bez dentysty, higiena jamy 
ustnej z pewnością odbiegała 
znacznie na niekorzyść od stanu 
panującego w przeciętnej rodzi-
nie, przeciętnego, uprzemysło-
wionego kraju. Żadna epoka nie 
robiła sobie tyle „zachodu” z zę-
bami co nasza. Wszystkie nowo-
czesne pasty do zębów, wymyśl-
nie powyginane i sprężynujące 
szczoteczki do zębów, docierają-
ce do każdego zakamarka, płu-
kanki do ust na dzień i na noc, 
nić dentystyczna do czyszcze-
nia przestrzeni między zębami. 
Stosujemy to wszystko, a mimo 
to próchnica atakuje nasze uzę-
bienie (i naszą kieszeń)… Pa-

miętajmy, próchnica jest choro-
bą uwarunkowaną wyłącznie od-
żywianiem się, przy której po-
wstawaniu i rozwoju pierwsze 
skrzypce odgrywa cukier!

Jestem lekarzem stomatolo-
giem, stosującym żywienie opty-
malne ponad 15 lat. Opierając 
się na moim własnym przykła-
dzie oraz doświadczeniu zawo-
dowym, mogę z pełną odpowie-
dzialnością stwierdzić, że opty-
malni nie mają próchnicy zę-
bów - leczę je jeszcze z zastarza-
łych zmian chorobowych. Jeżeli 
więc my sami, a przede wszyst-
kim nasze dzieci, będziemy sto-
sować żywienie optymalne - 
problem próchnicy i związane-
go z nią bólu i cierpienia znik-
nie zupełnie. Zachęcam więc 
wszystkich niezdecydowanych 
do podjęcia takiej decyzji, albo-
wiem zdrowie dla człowieka jest 
ponad wszystko, co posiada.

lek. stom. Janina Kluczyńska
Fragment artykułu  

z miesięcznika „Optymalni”.  
Więcej informacji o żywieniu 

optymalnym na:  
www.optymalni.org.pl

PRÓCHniCa UWielBia CUKieR
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Zdrowe odżywianie ma kolosalny wpływ na stan uzębienia

W naszym Walentynkowym konkursie 
gdzie nagrodą były kompleksowe 
badania w Klinice Euro-Medic 
zwyciężyli państwo Rybak z Mikołowa.



ERg System S.A. istnieje od ponad 100 
lat. początki zakładu sięgają roku 1910 
kiedy to powstała Fabryka Materia-
łów Wybuchowych, własność Księcia 
pszczyńskiego, mająca na celu zaopa-
trywanie jego kopalni w materiał wy-
buchowy.

Po modernizacji zakład zmienia całkowi-
cie profil produkcji i od roku 1974 roz-
poczyna produkcję wyrobów z tworzyw 

sztucznych metodą wtrysku, która jest kontynu-
owana do dnia dzisiejszego.

40-letnie doświadczenie w projektowaniu i pro-
dukcji opakowań transportowych w połączeniu  

z nowoczesnym systemem zarządzania ISO 9001 
i wykorzystaniem najnowszych technologii sprawi-
ło, że dzisiaj ERG System S.A. to wiodący produ-
cent w tej branży w Polsce.

Szczycimy się tym, że nasze opakowania świet-
nie sprawdzają się na co dzień jako podstawowy 
składnik logistyki w Browarach, Rozlewniach Na-

pojów i Wód Mineralnych, Piekarniach i Cukier-
niach, a także w Zakładach Mięsnych i Zakładach 
Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego.

Powszechnie stosujemy uszlachetnianie wyro-
bów poprzez nanoszenie kolorowych nadruków 
technikami sitodruku, gorącego stempla oraz za-
stosowanie wymiennych, indywidualnych elemen-
tów formy (tzw. wkładek).

Nasza oferta w tym zakresie została poszerzona 
o urządzenie do druku hybrydowego w technologii 
sitodruku i druku cyfrowego.

Posiadamy laboratorium techniczne wyposażo-
ne w sprzęt kontrolno-pomiarowy, w którym pro-
wadzimy kompleksowe badania wytrzymałościowe 
produkowanych wyrobów.

Wieloletnia działalność oraz szeroki asortyment 
wyrobów pozwoliły nam zdobyć doświadczenie i wie-
dzę pozwalające sprostać produkcji nietypowej wyma-
gającej zastosowania nieszablonowych rozwiązań.

ERg SYSTEM S.A. to:
n ponad 100 lat tradycji
n 40-letnie doświadczenie w przetwórstwie  

tworzyw sztucznych
n kilka pokoleń pracowników
n tysiące zadowolonych klientów
n setki milionów wyprodukowanych skrzynek

Jesteśmy pewnym partnerem i dostawcą rozwią-
zań dla tysięcy firm z wielu gałęzi przemysłu, nie 
tylko spożywczego, w kraju i poza jego granicami.

Nasze wyroby trafiają prawie do wszystkich kra-
jów Unii Europejskiej.

Jakość, tradycja, wiedza, doświadczenie, 
nowoczesna technologia, ERG System...

tBk Sp. z o. o., ul. Wałowa 41, 43-100 tychy

DOFINANSOWANIE DO
NA zAKup I MONTAż 45%
3 KROKI DO DOFINANSOWANIA

 dobór i projekt instalcji
  przygotowanie dokumentów  

do nFOŚiGW
 montaż zestawu słonecznego

tel. 32 322 10 45, www.tbkeco.pl, info@tbkeco.pl

KOlEKTORÓW SłONEczNYcH
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Rozrywka
Wśród osób, które do końca marca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki roz-
losujemy książkę, Dariusza jerczyńskiego „Historia Narodu Śląskiego”. laureatem 
poprzedniej krzyżówki jest Edward Korzonek z Mikołowa. prosimy o odbiór nagrody, 
w siedzibie redakcji, ul. Rynek 18, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.!
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Skorzystajcie Państwo z prawa do przeznaczenia 1 procenta 
podatku na szlachetny cel. Może Wasz wybór padnie na Krzysia 
Szulca, który cierpi na rzadką i groźną chorobę: Zespół Klippela-
-Trenaunaya-Webera. Leczenie jest trudne i kosztowne. Osoby, które chcą wspo-
móc Krzysia mogą przekazać 1% podatku Fundacji Pracowniczej Pro-Eko z sie-
dzibą w Łaziskach Górnych, przy ul. Wyzwolenia 30 z dopiskiem Krzysztof Szulc. 

KRS 0000064561



Określenie budownictwo 
pasywne, dla laików jest 
trochę mylące. Pasyw-
ność kojarzy się z bier-

nością, lenistwem i zastojem. W ży-
ciu tak zazwyczaj jest. Ale w budow-
nictwie, pasywność oznacza zastoso-
wanie najnowocześniejszych i naj-
bardziej energooszczędnych tech-
nologii. Jeden z gości uroczystego 
otwarcia biurowca stwierdził, że jest 
to przykład „energetycznego perpe-
tum mobile”. Trudno się z tym nie 
zgodzić. 

BIuROWIEc DO zApEWNIENIA 
SOBIE ENERgII NIE 
pOTRzEBujE WęglA, ROpY 
ANI gAzu. 

Podstawowym źródłem ener-
gii jest tutaj ziemia. Specjalne son-
dy geotermalne umieszczono w pio-
nowych odwiertach, sięgających 50 
metrów głębokości. Tę 
energię przetwarza-
ją pompy ciepła. Jest 
ich sześć. Ich zadanie 
polega na podniesie-
niu temperatury wody 
w instalacji i przekaza-
nie jej do systemu stro-
pów grzewczo - chło-
dzących. Drugim źró-
dłem energii jest słoń-
ce. Dziesięć kolekto-
rów zamienia promieniowanie sło-
neczne na ciepło, które wykorzystu-
je się do podgrzewania wody. Z ko-
lei do wytwarzania prądu służą trzy 
układy paneli fotowoltaicznych. Pa-
nele dachowe, składające się z 231 
modułów, zamontowano w układzie 
klasycznym, pod kątem 30 stop-
ni. Wzdłuż ścian położono 108 mo-
dułów, a 80 w pasach międzyokien-
nych. Przed budynkiem zamontowa-

no także system trackerów fotowol-
taicznych, czyli 36 ruchomych mo-
dułów, podążających za pozornym 
ruchem słońca. Za odpowiednią ja-
kość klimatu wewnątrz budynku od-
powiada wentylacja mechaniczna  
z odzyskiem ciepła. Stropy grzewczo-
-chłodzące, umieszczone w płytach 
żelbetowych, zapewniają użytkow-

nikom komfort termiczny. Okna pa-
sywne, w zimie chronią przed utratą 
ciepła, latem zaś, dzięki automatycz-
nym żaluzjom fasadowym, zapobie-
gają przegrzaniu pomieszczeń.

pOD WzglęDEM zużYcIA 
ENERgII BuDYNEK TEN jEST 
OSIEM RAzY BARDzIEj 
WYDAjNY NIż TRADYcYjNE 
OBIEKTY. 

Do ogrzewania po-
mieszczeń zużywa za-
ledwie 15kWh/m2 rocz-
nie, w porównaniu do 
120 KWh/m2, w stan-
dardowych technolo-
giach. Porównując to 
do zużycia paliwa, stan-
dardowy samochód 
spala na 100 mk osiem 
litrów benzyny. Samo-

chodowi według technologii pasywnej 
wystarczyłby litr paliwa do pokonania 
tej odległości.

 Pasywny biurowiec w Katowicach 
wzbudził międzynarodowe zaintere-
sowanie, zanim jeszcze powstał. Już 
w maju 2013 roku budynek otrzymał 
nagrodę Green Building, przyzna-
waną przez Komisję Europejską dla 
najbardziej ekologicznych obiektów  
w Europie.

Podczas uroczystości otwar-
cia, przeszklone atrium w cen-
trum obiektu, które zwiększa do-
pływ światła dziennego w budyn-
ku, zgromadziło prawie 200 osób. 
Wśród nich znalazły się osobistości 
życia publicznego: Tomasz Tomczy-
kiewicz - sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Gospodarki, Adam Zdzie-
bło - sekretarz stanu w Minister-
stwie Infrastruktury i Rozwoju, Le-
szek Piechota - Senator RP, Andrzej 
Gościniak - przewodniczący Sej-
miku, Arkadiusz Chęciński - czło-
nek Zarządu Województwa Śląskie-

go, Piotr Uszok - Prezydent Kato-
wic, Gabriela Lenartowicz - prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach oraz arcybiskup Wiktor 
Skworc - metropolita katowicki, któ-
ry poświęcił budynek.

Podczas powitania Roman Trza-
skalik, prezes Euro-Centrum, po-
dziękował wszystkim zaangażowa-
nym w budowę obiektu. Z kolei wi-
ceprezes Mirosław Bobrzyński zwró-
cił uwagę na szczególne przeznacze-
nie obiektu, który zgromadzi u sie-
bie firmy technologiczne i pozwoli, 
dzięki laboratoriom, prowadzić bada-
nia w obszarze Odnawialnych Źródeł 
Energii. 

Części oficjalnej towarzyszyła moż-
liwość zwiedzenia niezwykłego bu-
dynku. Ciekawym elementem bu-
dzącym wiele pytań okazały się labo-
ratoria i komory starzeniowe, w któ-
rych można zbadać jakość i wytrzy-
małość materiałów budowlanych  
w czasie. Pozostałe laboratoria są 
jeszcze doposażane i posłużą do ba-
dań alternatywnych źródeł energii,  
a ich pomieszczenia przeznaczo-
ne zostaną także dla innowacyjnych 
firm, które będą mogły je wynająć.  
W budynku docelowo znajdą się: la-
boratorium procesów w budownic-
twie energooszczędnym, laborato-
rium właściwości cieplnych budyn-
ków, laboratorium inteligentnych sie-
ci energetycznych. 

Nowoczesność jest pasywna
W Katowicach 
Ligocie, na terenie 
Parku Naukowo 
Technologicznego 
Euro-Centrum, 
powstał jeden  
z najbardziej 
niezwykłych  
budynków  
w Polsce. Biurowiec 
pozbawiony jest 
tradycyjnych 
systemów 
grzewczych  
i chłodzących. 
Cała energia 
czerpana jest z ziemi 
i słońca. Otwarcie 
pasywnego 
biurowca 
wzbudziło wielkie 
zainteresowanie 
mediów, ludzi nauki, 
przedsiębiorców 
i polityków, ale 
nadejdzie czas, 
kiedy podobne 
inwestycji 
spowszednieją i nie 
będą już wzbudzać 
takich emocji. 
Przyszłość należy 
do budownictwa 
pasywnego. 

3700 zł
- koszt budowy jednego metra 

powierzchni pasywnej



SYlWESTER  
czARNOTA

Działacz, organizator, sędzia i dla 
wielu „guru” dalekowschodnich sztuk 
walki. Jego pasją od zawsze był sport. 
Od małego „coś” trenował: tenis sto-
łowy, biegi, piłkę. W końcu, w wieku 
11 lat odkrył sztuki walki i im pozostał 
wierny. Ukończył Akademię Wychowa-
nia Fizycznego w Katowicach. Jest in-
struktorem kajakarstwa, pływania, nar-
ciarstwa zjazdowego. Od niedawna 
może się poszczycić stopniem trenera 
Ju Jitsu.

Swoją pasję do sportu postanowił za-
szczepić u innych. W roku 2007 z inny-
mi pasjonatami „klasztoru Shaolin” za-
łożył Stowarzyszenie Sportów i Sztuk 
Walki Kong Sao, którego do dziś jest 
prezesem.

Jest organizatorem zawodów rangi 
krajowej i międzynarodowej. Co roku 
w hali MOSiR organizuje Mistrzostwa 
Kong Sao, w których startuje prawie 
300 zawodników z kilku krajów.

Jego podopieczni zdobywają wiele 
medali na różnego rodzaju zawodach. 
W roku 2013 było tego sporo. Zdobywa-
ły je zarówno dzieci podczas zawodów 
w Polsce i za granicą, jak i młodzież  
w Amatorskiej Lidze MMA. We wrze-
śniu zorganizował seminarium z Brazy-
lijskiego Ju Jitsu, które poprowadził le-
gendarny zawodnik UFC - Joe Moreira.

Każdego roku w listopadzie dla 
wszystkich chętnych pragnących zgłę-
bić tajniki samoobrony, prowadzi akcję 
„Bezpieczne miasto”. Sylwester Czar-
nota zasiada w Radzie Miasta Mikołów. 

ROBERT  
gąSIOR

Trener Strażaka Mikołów. Rudzia-
nin z urodzenia. W wieku siedmiu lat 
rozpoczął treningi w Slavii Ruda Ślą-
ska i w tym klubie debiutował jako se-
nior w czwartej lidze. Następnym jego 
klubem była Jedność 32 Przyszowice, 
a w roku 2004 rozpoczął swoją przygo-
dę z LKS-em Strażak Mikołów jako na-
pastnik. Udanie, gdyż już w pierwszym 
sezonie został „królem strzelców”. Lu-
bił nie tylko grać, ale miał też „ciągot-
ki” trenerskie. To sprawiło, że ukończył 
kursy „Animator Piłki Nożnej”, a także 
„Instruktor w dyscyplinie Piłka Nożna” 
w Śląskim Związku Piłki Nożnej. Od se-
zonu 2006/2007 został trenerem junio-
rów młodszych Strażaka, a przed sezo-
nem 2008/2009 trenerem pierwszego 
zespołu seniorów. Znalazł wspólny „ję-
zyk” z zawodnikami i sposób na popra-
wę gry, co zaowocowało awansem w se-
zonie 2010/2011 do Klasy „A” podokrę-
gu Katowice. Od tego momentu poja-
wiła się myśl o grze w lidze okręgowej. 
Wraz z zarządem klubu rozpoczął bu-
dowę drużyny, która w przyszłości mia-
ła walczyć o czołowe miejsca w Klasie 

„A”. W sezonie 2011/2012 Strażak za-
jął czwarte miejsce i to był motyw do 
walki o awans do piątej ligi. Na efekty 
nie trzeba było długo czekać, gdyż już  
w następnym w sezonie (2012/2013) 
historyczny awans Strażaka do ligi 
okręgowej stał się faktem. Robert Gą-
sior nie spoczywa na laurach. Obecnie 
jestem trenerem II Klasy piłki nożnej,  
a we wrześniu tego roku będzie się ubie-
gał się o Dyplom UEFA „A”. Sportowym 
bakcylem „zaraził” też córki: Natalię  
(9 lat) i Oliwię (6 lat), które także upra-
wiają sport -  tenis stołowy (Natalia jest 
Mistrzynią Śląska w swojej kategorii).

MAREK  
MAzuR

Piłkarz Polonii Łaziska. Sportowiec, 
który uważa, że czas boiskowych suk-
cesów kiedyś się kończy i dlatego też 
oprócz „kopania” piłki, trzeba jesz-
cze coś umieć. Dlatego też godzi ży-
cie sportowca z służbą dla społeczeń-
stwa, jaką jest praca strażaka. Ma 34 
lata, jest wychowankiem Fortuny Wyry.  
W Polonii Łaziska zadebiutował 24 
marca 2001 w klasie okręgowej. Na 
krótko wrócił do Wyr, by w 2003 roku 
po raz drugi przenieść się do Polonii,  
z którą awansował do czwartej ligi.  
W tej klasie rozgrywek pokazał swój ta-
lent, a grę w swoich szeregach zapro-
ponowała mu trzecioligowa Koszarawa 
Żywiec. Tam zdobył trzecioligowe oby-
cie i po raz trzeci zameldował się w Po-
lonii, by z nią jako kapitan, wywalczyć 
awans właśnie do III ligi.

Marek Mazur rozegrał w barwach Po-
lonii Łaziska Górne 205 meczów mi-
strzowskich i jako obrońca, strzelił 23 
bramki. A że sport jest jego pasją, więc 
nie pozostaje wyłącznie na spełnianiu 
się jako zawodnik. Swoje doświadczenia 
przekazuje młodszym, pracując jako 
szkoleniowiec grup młodzieżowych. 

MATEuSz  
MIKA

Cyklista z zamiłowania i triathloni-
sta. Jako cyklistę, mniej bawią go wy-
ścigi na szosie czy po bezdrożach (choć 
startując w triathlonie, musi się ści-
gać), a raczej rowerowa turystyka. Wy-
siłek nie mniejszy, niż ten podczas wy-
ścigu, ale za to wrażenie stokroć więk-
sze. W swojej przygodzie z rowerem, 
chciał jednak przeżyć coś większego. 
Wraz ze swoją dziewczyną, Justyną Ko-
tas, przyjacielem, Filipem Hepnerem 
i grupą Niniwa Team postanowili po-
konać trasę z Kokotka do syberyjskiej 
Wierszyny. Po to, by z tamtejszymi „po-
lonusami”, którzy są potomkami pol-
skich emigrantów z początku XX wie-
ku, świętować stulecie kościółka. Mot-
tem podróżnym Mateusza było hasło: 
Im mniej mamy, tym więcej docenia-
my. Mamy siebie, mamy Ciebie. Mamy 

rowery, mamy cały świat! Odrzucając 
rzeczy doczesne, stajemy się bogatsi. 
Wyruszyli 3 maja z Kokotka 3 maja, by 
w ciągu 64 dni przejechać przez Biało-
ruś, Rosję, Kazachstan i ponownie Ro-
sję 8380 kilometrów (średnio 172 km 
dziennie), 5 lipca dotrzeć do celu. Ta 
droga była prawdziwym sprawdzianem 
dla ciała i ducha, sprawności fizycznej  
i psychicznej. Ten egzamin zaliczyli, 
ale Mateuszowi, Justynie i Filipowi było 
mało. Chcieli pokonać kolejne 1500 ki-
lometrów i dotrzeć do Pekinu.

Z Rosji pojechali do Mongolii, a stam-
tąd do Chin. Tego, co zobaczyli po dro-
dze, nie zapomną do końca życia. „Żela-
zny Mateusz”, bo takim mianem okre-
ślają go znajomi, na pewno nie jest „ksy-
wą” na wyrost.

ANDRzEj  
OlSzÓWKA

Andrzej Olszówka, przykład sporto-
wej długowieczności, przywiązania do 
barw klubowych oraz łączenia spor-
tu wyczynowego z nauką. Wychowa-
nek drużyny piłki ręcznej Polonii Ła-
ziska Górne, przez wiele sezonów ka-
pitan drużyny występującej w II lidze. 
Po skończeniu kariery, jako wyczyno-
wy piłkarz ręczny, rozbratu z tą dyscy-
pliną sportu. Nadal aktywnie udzielał 
się w zespole śląskich oldbojów, wystę-
pujących w ostatnich latach pod nazwą 
„Lwy Jasia”. Uczestniczył we wszyst-
kich dziesięciu turniejach Mistrzostw 
Europy Weteranów, zdobywając ty-
tuły wicemistrza Europy w Lubljanie  
i trzy brązowe medale w Wiedniu, Ber-
ga i Brixen. Ten ostatni medal wywal-
czył w roku 2013. Ponadto był „królem 
strzelców” Mistrzostw Europy w Gyor. 
Uzupełnieniem tych osiągnięć są dwa 
srebrne medale Mistrzostw Polski We-
teranów w roku 2012 i 2013 oraz wie-
le nagród indywidualnych w różnego 
rodzaju turniejach weteranów w kra-
ju i za granicą. Zawodnik lubiany przez 
kolegów, z autorytetem, wolą walki oraz 
przestrzegający zasad fair play. Jego 
drugim sportowym hobby jest narciar-
stwo i tym „przyjemnościom” oddaje się 
wraz z rodziną.

SABINA  
RzEpKA

Tę kandydatkę do tytułu Sportowej 
Osobowości Roku zgłosiły Wyry. Triath-
lonistka, która nie tylko trenuje i startu-
je, ale również pogłębia wiedzę na stu-
diach doktoranckich Akademii Wycho-
wania Fizycznego im. Jerzego Kukucz-
ki w Katowicach. Temat pracy doktor-
skiej, którą pisze dotyczy umiłowanej 
przez nią dyscypliny sportu - triathlonu. 
Ale to nie wszystko. Prowadzi również 
naukę pływania dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych, naukę gry w tenisa i jaz-
dy na nartach. Ot, sportowy „omnibus”.  

Statuetki w do brych rękach
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Sport

Trzej panowie znający się z obrad mikołowskiej Rady Miejskiej 
(od lewej): Sylwester Czarnota, radny i nasz laureat, Adam Za-
wiszowski, wiceburmistrz miasta i Adam Lewandowski, prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej.

Robert Gąsiorowski, wyróżnienie odebrał z rąk wiceburmistrza 
Adama Zawiszowskiego.

Aleksander Wyra, burmistrz Łazisk Górnych (po prawej) przy-
gotował dla Marka Mazura specjalny upominek. 

Mateusz Mika (po lewej), duma orzeskiego sportu z Andrze-
jem Szafrańcem, burmistrzem miasta.

Andrzej Olszówka (po prawej) legenda śląskiego handballa 
odebrał nagrodę z rąk Mirosława Dużego, także pasjonata 
piłki ręcznej i prezesa PGKiM w Łaziskach Górnych. Po lewej 
Jerzy Filar, redaktor naczelny „Naszej Gazety”.



W życiu codziennym stara się swoją 
sportową postawą zachęcać wszystkich 
do aktywnego spędzania wolnego cza-
su, poprzez promocję wszelakich ak-
tywności ruchowych i dbałości o wła-
sne ciało i ducha. Jej zdaniem, przyczy-
nia się to w dużym stopniu do promocji 
„ziemi mikołowskiej” i jej uroków. 

W roku 2013 startowała w zawodach 
na całym świecie, m.in. na Hawajach, 
w Niemczech, Czechach, Chorwacji, 
Austrii i Polsce. Zajęła VI miejsce w Mi-
strzostwach Świata w Cross Triathlonie 
XTERRA, Mistrzostwo Europy w Cross 
Triathlonie ETU, stawała na podium 
eliminacji do Mistrzostw Świata, oraz  
w licznych zawodach niższej rangi.  
W Polsce startowała w kilku imprezach 
Cross Triathlonowych, gdzie zawsze 
stawała na najwyższym stopniu po-
dium. Zdobyła także Mistrzostwo Polski 
w szosowym kolarstwie górskim amato-
rów oraz prestiżowy wyścig MTB w jeź-
dzie indywidualnej na czas.

W tym roku planuje start w Mistrzo-
stwach Świata w Cross Triathlonie 
ITU, (Niemcy), Mistrzostwach Euro-
py w Cross Triathlonie ETU (Włochy), 
oraz w cyklu zawodów Pucharu Europy. 
W planach ma także start w Mistrzo-
stwach Polski w Cross Triathlonie. Wie-
rzy, że praca wkładana w rozwój spor-
towy, pomoże jej walczyć o najwyższe 
cele w tym roku. Mimo ogromnej pra-
cy i serca wkładanego w trening i starty, 
wiele czasu i energii musi też poświę-
cać na poszukiwanie środków potrzeb-
nych do treningów i startów w zawo-
dach. Ot, nasza sportowa proza.

MAREK  
TKOcz

Sport ma wpisany w metrykę. Dla-
czego? Nie może być inaczej, skoro 
jest się wnukiem jednego z najlepszych 
sportowców Orzesza - Wilhelma Tko-
cza, piłkarza, sędziego oraz wielokrot-
nego medalisty mistrzostw Polski, Euro-
py i świata weteranów w tenisie stoło-
wym. Od najmłodszych lat związany ze 
sportem w Orzeszu. Zawodnik MZKS-
-u, później Sokoła Orzesze w piłce noż-
nej. Jako napastnik zdobywca 97 bra-
mek, później piłkarz LKS Bełk, z któ-
rym zdobył drugie miejsce w lidze okrę-
gowej. Pochłaniała go nie tylko piłka 
nożna. Drugą jego ulubioną dyscypli-
ną był tenis stołowy. W jednym klubie 
(Sokół Orzesze) grał w dwóch sekcjach.  
W „pingopongowej” wywalczył awans 
do III ligi, potem grał w mikołowskim 
AKS-ie, walcząc o pierwszą ligę, by  
w roku 2008 powrócić do Sokoła. Z So-
kołem awansował do II ligi i w tej klasie 
rozgrywek gra do dziś. Wielokrotny zdo-
bywca Grand Prix Mikołowa oraz wie-
lokrotny mistrz powiatu mikołowskiego, 
wicemistrz śląska juniorów, zdobywca 
Pucharu Lata 2013 w Łaziskach Gór-
nych. Sportową pasją zaraził także swo-

ją córkę - Julię, która wiedzie prym na 
Śląsku w kategorii „skrzatek”. Opieką 
szkoleniową otacza nie tylko swoją cór-
kę, ale także jest trenerem wszystkich 
grup młodzieżowych sekcji tenisa stoło-
wego Sokoła Orzesze. Jest przekonany, 
że Orzesze doczeka się reprezentanta 
Polski w tenisie stołowym.

AgNIESzKA  
TuczYKONT

Przedstawicielka dyscypliny sporto-
wej, wydawać by się mogło nie dla pań. 
A jednak. Wyniki ornontowiczanki mó-
wią same za siebie i zaprzeczają potocz-
nej opinii, że kobiety, to „słaba płeć”. 
Przygoda ze sportem Agnieszki zaczę-
ła się w ostatniej klasie liceum, kiedy to 
robiono tzw. „bilans 18-latka”. Ciśnienie 
książkowe, ale waga wskazywała o wiele 
za dużo. W szkole lubiła gry zespołowe, 
co trochę męczyło, ale jak przychodziło 
do biegania to nienawidziła w-fu. Trze-
ba było się wziąć w garść, ograniczyć 
słodycze i polubić sport. Zaczęła ćwi-
czyć aerobik z płyty CD, a kiedy płyta jej 
się znudziła, poszła z bratem na siłow-
nię. Chodziłam tam przez miesiąc, ćwi-
cząc na „maszynach” delikatnymi cięża-
rami. Któregoś dnia trener siłowni, Ber-
nard Hojka zaproponował jej sztangę. 
Pierwsze próby zakończyły się wynikiem 
40 kg. Po trzech miesiącach spróbowa-
ła sił w zawodach, uzyskując wynik 67,5 
kg., zostając jedną z lepszych zawodni-
czek. Postanowiła, że dojdzie do 100 kg, 
osiągnęła nawet 105, ale nie satysfakcjo-
nowała jej kategoria, w której startowa-
ła. Była rozczarowana tym, że różnorod-
ny trening nie pozwolił jej zrzucić kilo-
gramów. Zmieniła nawyki żywieniowe, 
zrezygnowała z siłowni i startów, wyeli-
minowała słodycze, jeździła na rowerze, 
schudła i zorientowała się, iż może prze-
biegnąć dwa kilometry. Przez trzy lata 
ćwiczyła dla sylwetki, by rok temu pójść 
na siłownię w Orzeszu, na „dzień otwar-
ty”, poćwiczyć i skorzystać z wagi, zmie-
rzyć ilość tkanki tłuszczowej i mięśnio-
wej. Trener zauważył, że mam więcej 
tkanki mięśniowej niż inne dziewczyny 
i zaproponował sprawdzian na sztandze. 
Siła spadła do 80 kg, ale w wadze, któ-
rą osiągnęła, nadal był to świetny wynik. 
Zaproponował start w zawodach w Żyw-
cu. Zgodziła się i wróciła na siłownię.  
W trzy miesiące odbudowała siłę. Starty 
w zawodach okazały się strzałem w dzie-
siątkę. Zwycięstwa, medale, miejsca na 
podium w różnorakich zawodach w wy-
ciskaniu sztangi leżąc, tytuły mistrzow-
skie w kategoriach juniorek i seniorek 
sprawiły, że sport stał się jej pasją. Pra-
cuje, ćwiczy po pracy i jest zadowolona  
z życia, bo robi coś, co daje jej satysfak-
cję. Lubię bić rekordy, a jeszcze bardziej 
wygrywać, jest zdrowsza, przez co lepiej 
się czuje. Na dziś ma w planach wycisnąć 
ciężar, jakiego kobieta jeszcze nie wyci-
snęła. Powtarza, że „osiąganie nowego re-

kordu jest jak jedzenie czekolady, zjesz 
jedną kostkę musisz zjeść następną, wy-
cisnę 100 kg, wkrótce musi być 105 kg...

SONIA  
TuRzYNIEcKA

Fajnie jest uprawiać sport, gdy jest się 
w pełni sprawnym i zdrowym. Jest jed-
nak grupa sportowców, którym trudno 
stawać w szranki z zawodnikami stupro-
centowo sprawnymi. Choć dotknęło ich 
ludzkie nieszczęście, to kochają sport, 
trenują nie mniej niż wyczynowcy, wkła-
dając przy tym o wiele więcej serca i wy-
siłku. Przykładem takiego sportowca 
jest Sonia Turzyniecka. Życie ją ciężko 
doświadczyło, o czym pisaliśmy na na-
szych łamach. Ale przeciwności losu nie 
złamały jej ducha. Poszła śladami syna  
i zaczęła uprawiać sport. Oczywiście 
taki, na jaki pozwala jej sprawność. Pa-
dło na armwrestrling, czyli „siłowanie 
na rękę”. Trenuje w mikołowskim Ha-
desie. Szybko okazało się, że ma „smy-
kałkę” do tej dyscypliny sportu i już 
w pierwszych startach zaczęła odno-
sić sukcesy. Odnosiła ich coraz więcej 
i obecnie rzadko wraca z zawodów bez 
medali czy nagród za miejsce na po-
dium. Ale sukcesów jej ciągle mało. Jed-
nym słowem - sportowa dusza.

gRzEgORz  
żOłNA

Urodził się i mieszka w Mikołowie. 
Od najmłodszych lat pasjonował się 
sportem, w szkole podstawowej grał  
w piłkę nożną, ręczną, uwielbiał gim-
nastykę. Pod koniec edukacji w Liceum 
Ogólnokształcącym kupił sobie pierw-
szy rower górski i wystartował na nim 
w zawodach w kolarstwie górskim. Był 
to maraton MTB w Wiśle. I tak zaczęła 
się jego kariera kolarza górskiego. Dziś 
reprezentuje barwy mmBike TEAM. 
Startuje w wielu zawodach w różnych 
częściach naszego kraju nie będąc wy-
łącznie uczestnikiem, gdyż wielokrot-
nie stawał na różnych szczeblach po-
dium. Trenując kolarstwo, rozpoczął 
studia na Uniwersytecie Śląskim na 
kierunku geografia. Jako student, wie-
lokrotnie reprezentował AZS Uniwer-
sytetu Śląskiego na mistrzostwach Pol-
ski i Śląska, gdzie odnosił wiele sukce-
sów indywidualnie i drużynowo. Spor-
towo, rok 2013 był dla niego udany. 
Startując w 13 poważnych imprezach, 
pięciokrotnie stawał na podium, w po-
zostałych przypadkach przyjeżdżał na 
metę w czołówce. Z powodu defektów 
nie ukończył zaledwie dwóch wyścigów. 
Mikołowianie mogli go podziwiać w wy-
ścigu rozegranym 22 czerwca, podczas 
którego uplasował się na trzecim miej-
scu w kategorii „Elita”.

Tadeusz Piątkowski, 
foto: Aleksandra Tkocz

Statuetki w do brych rękach
WYRÓżNIlIŚMY SpORTOWE OSOBOWO ŚcI ROKu 2013 zIEMI MIKOłOWSKIEj

marzec 2014r. N A S Z A  G A Z E T A

27Sport

Sabina Rzepka, wyrska triathlonistka nie mogła przybyć na 
imprezę. Uroczystość zaszczyciła za to swoją obecnością 
Barbara Prasoł, wójt Gminy Wyry.

Markowi Tkoczowi statuetkę wręczył Ryszard Janta, prze-
wodniczący Rady Nadzorczej Górnośląskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów.

Kazimierz Adamczyk, wójt Ornontowic nie mógł uwierzyć, że 
Agnieszka Tuczykont potrafi wycisnąć ponad 100 kg sztangę.

Sonię Turzyniecką uhonorowała Izabela Kloc, poseł na Sejm RP.

Grzegorzowi Żołnie statuetkę wręczyła Bożena Holeczek, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie.



Czy może być coś lepszego, niż 
swojska, krucha, dobrze przy-
prawiona kiełbasa? Wielka-

nocny stół nie obejdzie się bez tego 
przysmaku. Jest wiele dobrych skle-
pów wędliniarskich, które oferu-

ją szeroki asortyment kiełbas. Ale to 
jest droga na skróty. Prawdziwi sma-
kosze sami robią kiełbasy. Wbrew po-

zorom nie jest to trudne ani specjal-
nie czasochłonne zajęcie. Tajemni-
ca tkwi w dostępie do odpowiednich 
narzędzi, umiejętnym doborze przy-
praw, znajomości receptur oraz…za-
pale do pracy. Tylko tego ostatnie-
go nie zagwarantuje firma 
Jelux. Nato-
miast, jeże-
li chodzi 
o przy-
p r a w y, 
narzędzia 
i przepi-
sy do do-
mowej pro-
dukcji wędlin, nie ma lepsze-
go adresu, niż ulica Bielska 49 w Mi-
kołowie. W siedzibie Jeluxu znajdu-
je się sklep firmowy. Jego oferta za-
adresowana jest, m.in., do indywidu-
alnych, detalicznych odbiorców, któ-

rzy w domowym zaciszu, nawiązując 
do najlepszych, polskich i śląskich 
tradycji, wracają do produkcji wę-
dlin, szynek i mięs. W sklepie 

można kupić natural-
ne osłony, peklosól, siat-
ki, osłonki na pasztety, 

szeroką paletę przy-
praw i mie-

szanek oraz 
n a r z ę -
dzia nie-
z b ę d n e 

do produk-
cji swojskich 

wyrobów. Domowa 
kiełbasa jest nie tyl-

ko lepsza, ale także zdrowsza, bo po-
zbawiona chemicznych „ulepszaczy”. 

Dla Czytelników „Naszej Gazety” 
firma przygotowała darmowe recep-
tury.

zbliżają się Święta Wielkanocne. przygotuj dla najbliższych ucztę, która 
ich zachwyci i zaskoczy. podaj na stół własnoręcznie zrobioną kiełbasę! 
To nie jest trudne. Wszystkiego się dowiesz w  sklepie firmowym jelux.

Kiełbasa na święta - swojska najlepsza i najzdrowsza!
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Rozmaitości
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2 i 3 marca w mikołowskiej pływalni Aqua Plant 97 pły-
waków walczyło przez 24 godziny z dystansem, by  
w 24-godzinnym Maratonie Pływackim pobić do-

tychczasowy rekord wynoszący 386 725 metrów. Sztuka się powio-
dła, gdyż uczestnicy maratonu przepłynęli dystans 507 500 metrów, 
czyli odległość z Mikołowa do Berlina. Impreza rozgrywana była w ra-
mach akcji OTYLIADA 2014, w której pływacy pokonali 214 750 me-
trów. Padł też rekord indywidualny. 16-letnia Roksana Kolber przepły-
nęła 36 kilometrów. Wszyscy uczestnicy maratonu otrzymali stosow-
ne certyfikaty, upominki i dyplomy, a najlepsi nagrody. (Tapi)

Wpław do Berlina

Ogólnie najdłuższe dystanse pokonali: 
Roksana Kolber - 36 kilometrów, 

Marcel Sadło - 31 kilometrów 550 metrów, 
Artur Kubica - 30 kilometrów.

Nagrody indywidualne:
Najmłodszy uczestnik - Filip Skwarek 

Najmłodsza uczestniczka - Alina Drzazga
Najstarszy uczestnik - Piotr Wysocki 

Bezsenny zawodnik - Diana Domagała
Najweselszy uczestnik - Mieszko Skonieczny

Najliczniejsza rodzina - rodzina Siwy


