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WYRY
UL. PSZCZYŃSKA 48 A (TEREN GIGU)

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00 
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00

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

TEL. 536 512 512

KOSTKA   ORZECH   MIAŁ   EKOGROSZEK
DREWNO KOMINKOWE

okulary w godzinę!

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

www.ekstraoptyk.pl

bezpłatne - komputerowe 
badanie wzroku

promoCJa!
szkła progresywne

450zł
komplet

Mikołów, ul. Miarki 14 I piętro (na wprost DH Zgoda)
tel. 733 341 167, 733 341 168, czynne: pn-pt 9.00-16.30

kredyty bankowe
pożyCzki pozabankowe 

(do 30 tyś, na oświadCzenie do 5 tyś.)
chwilówki
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Mikołów, ul. Stawowa, tel. 32 411 51 01
www.armoptyk.pl,     /armoptyk

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

v bezpłatne badanie wzroku i serwis okularów
v modne oprawy od 38 zł
v szkła okularowe plastikowe 40 zł komplet

Studio 
Optyczne 13

Najlepsi z najlepszych
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PERFUMY
taniej o 90%

Po raz czwarty nasza redakcja 
przyznała wyróżnienia sportowych 

osobowości Ziemi Mikołowskiej. 

Mikołów 
wpuszczony w kanał
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MIĘDZY
NAMI

FILARAMI

W ostatnią niedzie-
lę dałem plamę na 
całego. A wszyst-

ko przez to, że zapomniałem, 
gdzie mieszkam. Umknęło mi, 
że Mikołów jest znaną enkla-
wą ludzi z grubym portfelem.  
A wszystko zaczęło się od wi-
zyty dawno niewidzianych 
krewnych. Zapowiedzieli się 
na niedzielę. Żona, zamiast 
przygotować coś dobrego, 
ogłosiła strajk i zdecydowała, 
że zabierzemy gości do jakiejś 
fajnej knajpy na obiad. I wte-
dy zaczął się mój osobisty dra-
mat. Jako człowiek światowy, 
wiem gdzie w najbliższej okoli-
cy można dobrze zjeść. Podje-
chaliśmy pod dwór „Krywań”. 
Od progu powitał nas gwar go-
ści. Kelner bezradnie rozłożył 
ręce. Stolików wolnych brak. 
Niezrażeni, zrobiliśmy sobie 
spacerek do centrum miasta. 
I kolejne porażki. W „Ratuszo-
wej” tłok, jak w pociągu do Ka-
towic przed godziną ósmą.  
W „Mocca d’oro” jeszcze go-
rzej. Zapakowałem towarzy-
stwo do auta i w poszukiwa-
niu wolnego stolika ruszyliśmy 
ulicą Gliwicką. Resztki nadziei 
wiązałem z „Valdi Plus”. Jada-
łem tam sporo razy i nigdy nie 
zostałem odprawiony z kwit-
kiem. Ale w niedzielę byłem 
tam po raz pierwszy. Jeszcze 
nie widziałem tak zatłoczonej 
restauracji. Krewni kręcili gło-
wą politowaniem, ale cała sytu-
acja wprawiła ich w lekkie zdu-
mienie. Tam, skąd przyjecha-
li, knajpy świecą pustkami, bo 
ludzie w niedzielę jadają w do-
mach. Pozbawiony już złudzeń, 
ale dla uspokojenia własnego 
sumienia zabrałem towarzy-
stwo do „Rajculi”. Kelner we-
soło zakomunikował, że za go-
dzinę powinien zwolnić się ja-
kiś stolik. Ostatnim przystan-
kiem na naszej drodze powrot-
nej do domu był „Lidl”. Kupili-
śmy steki wołowe i mrożone 
frytki.

Jerzy
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N ie mam w domu sze-
ściolatka i narodo-
wej dyskusji o posy-

łaniu dzieci do szkół przyglą-
dam się z pozycji widza. I nie 
mogę wyjść z „podziwu” nad 
tym, z jaką wprawą politycy 
zawłaszczyli kolejny obszar 
życia publicznego. Zaczęła 
Platforma Obywatelska. Ob-
niżając obowiązkowy wiek 
szkolny, usiłowała nam wmó-
wić, że tą drogą idzie cały 
nowoczesny świat. Środowi-
ska, które miały zastrzeżenia 
do tej decyzji, zostały zaszu-
fladkowane, jako wsteczne  
i zaściankowe. Prawdziwe po-
wody obniżenia wieku szkol-
nego leżały zapewne gdzieś 
indziej. Im szybciej dzieci 
zameldują się w szkole, tym 
szybciej, jako dorośli pójdą 
do pracy i zejdą z garnuszka 
państwa. Prawo i Sprawiedli-
wość na grupie przeciwnych 
tym zmianom rodziców, zbu-
dowało dosyć spory elekto-
rat. Po zwycięskich wybo-
rach przyszedł czas realiza-
cji obietnicy. Sześciolatki od-
zyskały wolność, a samorzą-
dowcy muszą się teraz do-
stosować do tych zmian. Tro-
chę współczuję prezyden-
tom, burmistrzom i wójtom. 
Bo jeżeli coś pójdzie nie tak 
z oświatową rewolucją, to ro-
dzice będą mieli do nich pre-
tensje, a nie do pani minister. 
Sytuacja rozwija się cieka-
wie. PO miała swoich osiem 
lat. Nie wiadomo, ile potrwa 
władza PiS, ale wcześniej czy 
później, też się skończy. Na-
stępny rząd będzie zapew-
ne budował narrację na ne-
gowaniu wszystkich, obec-
nie realizowanych pomysłów. 
Zapewne do szkół obowiąz-
kowo wrócą sześciolatki. Sa-
morządowcy znów będą mu-
sieli wszystko „odkręcać”. 
Szkoda, że cenę za to zamie-
szanie płacą także rodzice  
i dzieci. 

Beata

RADIO TAXI
MIKOŁÓW

www.taxi-mikolow.pl

32/19-19-6
32/29-29-999
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Wśród żadnej gru-
py zawodowej, 
obietnice przed-
wyborcze Prawa 

i Sprawiedliwości nie rozbu-
dziły takich nadziei, jak u gór-
ników. Po zwycięstwie i przeję-
ciu władzy, okazało się, że ra-
towanie branży węglowej wca-
le nie jest proste i łatwe. Rząd 
Platformy Obywatelskiej w lu-
tym ubiegłego roku, z udziałem 
premier Ewy Kopacz i w świe-
tle kamer ogłosił rozwiązanie 
górniczych problemów. Szyb-
ko się okazało, że to nie był 
plan działania, ale wyborczo- 
medialna wydmuszka. Czy po 
trzech miesiącach można oce-
nić skuteczność strategii PiS 
wobec górnictwa? Nawet kry-
tycznie nastawieni związkow-
cy przyznają, że na to jest jesz-
cze za wcześnie. Odpowie-
dzialne za górnictwo Minister-
stwo Energii powołano dopiero  
w grudniu ubiegłego roku. Na 
razie trwa szacowanie szkód 
pozostawionych przez po-
przedników. Jedno jest pewne. 
PiS, jeżeli chce ratować gór-
nictwo, nie może pompować 
w tę branże pustych pieniędzy, 
ale musi wypracować plan na-
prawczy oparty na inwesty-
cjach, nowoczesnych technolo-
giach i dobrej organizacji pra-
cy. Tylko tyle i aż tyle.

Radość przez łzy

Z jedenastu kopalń Kompa-
nii Węglowej tylko trzy zakoń-
czyły ubiegły rok na plusie. Jest 
wśród nich nasz Bolesław Śmia-
ły. Teoretycznie jest to dobra in-
formacja, w praktyce nie ozna-
cza niczego konkretnego. Do-

póki Kompania Węglowa roz-
liczana jest jako całość, bar-
dziej liczy się fakt, że aż osiem 
kopalń znajduje się na minusie, 
a niektóre ledwie dyszą. Bole-
sław Śmiały może wyrabiać po-
nad sto procent normy, ale i tak 
bankrutująca Sośnica przeje zy-
ski wypracowane w Łaziskach 
Górnych. Rząd planuje stwo-
rzyć Polską Grupę Górniczą. 
Nowa struktura ma ruszyć od 
maja i zastąpić Kompanię Wę-
glową. Szczegóły na razie nie 
są znane, ale wszyscy mają na-
dzieję, że nie chodzi jedynie  
o zmianę szyldu. O tym, że ko-
palnie można stawiać na nogi 
przekonali się górnicy z KWK 
„Piekary” i „Bobrek”. Obie ko-
palnie należały kiedyś do Kom-
panii Węglowej. Oczywiście, 
przynosiły straty. W maju ubie-
głego roku przejął je „Węglo-
koks”. Wprowadzono plan na-
prawczy, wprowadzono do ob-
rotu węgiel „Skarbek”, który 
podbija rynek opałowy. Nowy 
właściciel inwestuje w nowo-
czesne technologie i wykorzy-
stuje swoje kanały sprzedaży. 
Obie kopalnie zakończyły rok 
na plusie. Nikt nie stracił pracy. 
Górnicy i właściciel są zadowo-
leni. Miejmy nadzieję, że PGG 
pójdzie w tym kierunku.

Na koksie

Nieco inaczej wygląda sytu-
acja w Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej, do której należy kopal-
nia Budryk w Ornontowicach. 
W JSW wydobywa się przede 
wszystkim węgiel koksujący. 
Kondycja kopalń zależy od we-
wnętrznej organizacji, ale de-
cydujące znaczenie ma tak-

że światowa koniunktura. I tutaj 
przykrą niespodziankę zgotowa-
li nowemu rządowi… Chińczy-
cy. Pod koniec ubiegłego roku 
Pekin wypuścił na światowe ryn-
ki ponad osiem milionów ton 
tego opału. Cena koksu auto-
matycznie i drastycznie spadła. 

Pierwszy plan naprawczy dla 
JSW, zanim ujrzał światło dzien-
ne, już trafił do korekty. Podob-
nie, jak w pozostałych spółkach 
węglowych, w JSW trwa teraz 
audyt. Po jego zakończeniu bę-
dziemy wiedzieli, co dalej.

Jerzy Filar

GRZEGORZ MAtuSIAK,
poseł Prawa i Sprawiedliwo-
ści, szef grupy audytorów w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej

Z oczywistych powodów, na 
tym etapie nie mogę jeszcze 
zdradzać szczegółów i efektów 
naszej pracy. Gościliśmy niedaw-
no Krzysztofa Tchórzewskiego, 
ministra energii oraz Grzegorza 

Tobiszowskiego, sekretarza stanu odpowiedzialnego za górnictwo. 
Prowadziliśmy trudne rozmowy ze związkowcami, ale padły podczas 
nich konkretnego deklaracje. Na pewno żadna kopalnia nie zosta-
nie zlikwidowana i nikt nie straci pracy. Po tych spotkaniach wzrósł 
optymizm wśród górników.

W spółkach węglowych trwają audyty, zlecone przez  
ministra Energii. Także mieszkańcy powiatu mikołowskiego  
z napięciem czekają na wyniki tej kontroli. Na naszym terenie 
kopalnie Bolesław Śmiały i Budryk należą do największych 
pracodawców. Póki co, w branży górniczej panuje 
optymistyczne przekonanie, że gorzej już być nie może.

Póki co fedrują

Kopalnia Bolesław Śmiały jest jedną z trzech, które nie przynoszą strat, ale słaba to pociecha, kiedy cała Kompania Węglowa znajduje się na krawędzi bankructwa.
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Autoryzowany 
sprzedawca:

TWÓJ SKŁAD OPAŁU

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

Oferujemy tylko
polski węgiel ! 
- kostka 
- orzech I 
- orzech 
- orzech II 
- groszek 
- ekogroszek 
- flotokoncentrat 
- miały 
oraz duży wybór 
węgli workowanych
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English Montessori Preschool
ul. Wspólna 2 (obok Szkoły Policji), Katowice 
tel. 887 444 000
www.anglojezyczne.com, 
sekretariat@anglojezyczne.com

 /englishmontessoripreschoolkatowice

Ê wykwalifikowana kadra
Ê nauczyciele native speakers
Ê zajęcia prowadzone w języku angielskim
Ê międzynarodowa grupa dzieci
Ê metoda prowadzenia zajęć 

wg pedagogiki Marii Montessori
Ê udział dzieci w ciekawych wycieczkach, 

spotkaniach oraz warsztatach
Ê przyjmujemy dzieci od 2,5 r.ż.
Ê zapewniamy przyjazne i spokojne otoczenie
Ê z dużym ogrodem i pobliskim lasem
Ê oferujemy bezpłatny tydzień próbny

Czesne zawiera m.in.:
Ê całodzienną opiekę i zajęcia 

prowadzone w języku angielskim
Ê ubezpieczenie
Ê 2 x w tygodniu 

gimnastyka korekcyjna 
Ê pełne wyżywienie

PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE

Help me do it by myself.
Pomóż mi to zrobić samemu.

Maria MontessoriW Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Śmiło-
wicach po pięcio-

letniej pracy przyszedł czas 
na podsumowanie dorobku 

ustępującego Zarządu oraz 
wybór nowych władz do OSP 
na następną kadencję. 27 lu-
tego, w budynku OSP odby-
ło się Zebranie Sprawozdaw-
czo - Wyborcze członków 

OSP przy udziale zaproszo-
nych gości. Po przedstawie-
niu sprawozdania z działalno-
ści za minione pięć lat przez 
naczelnika OSP Henryka Ka-

mińskiego oraz przy-
jęciu go przez człon-
ków, prowadzący ze-
branie dh Dariusz 
Gaschi podziękował 
ustępującemu Zarzą-
dowi za zaangażowa-
nie i za dobre wyniki 
pracy, które poprawi-
ły gotowość bojową 

naszej jednostki. Następnie 
został dokonany wybór człon-
ków nowego zarządu OSP 
oraz delegatów na zjazd Za-
rządu Oddziału Zarządu Miej-
skiego w Mikołowie.
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Strażacy wybrali
SKŁAd ZARZądu 
OSP ŚMIŁOWIcE 

na pięcioletnią kadencję:
Prezes:

dariusz Gaschi
Naczelnik:

Henryk Kamiński
Zastępca Prezesa:
Józef Świerczyna

Sekretarz:
cyprian Szałowski

Skarbnik:
Krystyna Michalska

Zastępca Naczelnika:
Piotr Szałowski

Członkowie: 
tomasz Kamiński

Karol Kamiński
Szymon Majowski

dh Józef Świerczyna



Żądamy kuRatoRa!

W najlepsze trwają żniwa. Oczywiście, 
nie rolne, ale polityczne. Ekipa do-
brej zmiany coraz głębiej wchodzi 

w instytucje i spółki zależne od rządu. Tak-
że w województwie śląskim. W sumie, nie ma  
w tym nic złego. Wygrali wybory, to im się nale-
ży. Wszystkie partie tak robiły i nigdy nie prze-
staną. W tej batalii o stołki mamy też naszego 
reprezentanta, czyli Marka Szafrańca, wicesta-
rostę powiatu mikołowskiego. Ubiega się o sta-
nowisko wojewódzkiego kuratora oświaty. Ale, 
niestety, nie on jeden ma chrapkę na ten stołek. 
Jego rywal pochodzi z Częstochowy, miasta 
znanego z Klasztoru Jasnogórskiego oraz eu-
roposłanki Jadwigi Wiśniewskiej. Kto zna wpły-
wową działaczkę Prawa i Sprawiedliwości, ten 
wie, że łatwo nie ustępuje. Panie Marku! Walcz 
Pan i nie poddawaj się! Jesteśmy z Tobą! 

adam adamowi 
oka Nie wykole?

W trosce o higienę życia publicznego 
w powiecie mikołowskim chcemy 
złożyć donos na ręce miłościwie 

panującej nam koalicji: Prawo i Sprawiedli-
wość - Gminy Ziemi Mikołowskiej - Dla Gmi-
ny i Powiatu. Czynimy to z pewną nieśmiało-
ścią, bo sytuacja jest trochę wstydliwa i nie 
wiemy, w jakie słowa ująć ten ambaras. Choć 
najlepiej będzie, jak wyłożymy sprawę kawa 
na ławę. Po żołniersku. Prosto w oczy. Otóż 
we wtorek, 1 marca, na publicznym i otwar-
tym spotkaniu mikołowskiej Platformy Oby-
watelskiej pojawił się… Adam Putkowski, je-

den z filarów układu trzymającego władzę  
w powiecie. Trudno nam, prostaczkom, jest 
się w tym połapać. Przecież z telewizji wiemy, 
że ludziom z PiS nie wolno bratać się z PO. 
Tak jak Van Helsing z kilometra potrafił wy-
czuć wampira, tak Adam Lewandowski, prze-
wodniczący Rady Powiatu i lokalny komisarz 
PiS, zdemaskuje PO-owca, nawet jeżeli ten 
ukryje się pod kominiarką i kożuchem z bara-
na. Adam nie wiedział o konszachtach drugie-
go Adama? Chyba, że istnieją więzi silniejsze, 
niż polityczne układanki. Jak mówi stare przy-
słowie: Adam Adamowi oka nie wykole.

komitet - kluB 
- komitetem pogaNia

Szef gabinetu cieni i sam wyglądający cza-
sami jak cień, Grzegorz Schetyna, czyli 
naczelnik Platformy Obywatelskiej ogło-

sił mobilizację w szeregach. W kraj poszły wici 
o obowiązku tworzeniu Klubów Obywatelskich. 
Schetyna uderza ostatnio w histeryczno-mili-
tarne tony, więc można przypuszczać, że mają 
to być struktury przygotowane do prowadze-
nia miejskiej partyzantki. Dobra nowina o Klu-
bach Obywatelskich dotarła także na ziemię 
mikołowską. Z tego, co wiemy, odzew narodu - 
jak na razie - jest lichutki. Nie wstępują, bo się 
boją, że PiS zamknie ich w Berezie Kartuskiej 
albo jest drugie rozwiązanie. Nikomu się nie 
chce w to bawić. Jest Komitet Obrony Demokra-
cji, teraz PO powołuje swój Klub Obywatelski. 
Komitetu nie ma jeszcze Prawo i Sprawiedli-
wość. PiS ma za to władzę i jeżeli powoła swój 
Komitet Ocalenia Narodowego, skończy się za-
bawa w komitety i kluby.

Nie ma 
chętNych?

Informacja o śmier-
ci mikołowskie-
go radnego 

Stanisława Mi-
c h a l s k i e g o 
była najsmut-
niejszą wiado-
mością ostatnich 
miesięcy. Trudno zna-
leźć człowieka, który był-
by oddany małej ojczyź-
nie, z równie wiel-
kim zaangażo-
waniem, jak Pan 
Stanisław swo-
jemu sołectwu 
Bujaków. Samo-
rządowa natu-
ra nie znosi jed-
nak próżni. Nie-
łatwo będzie za-
stąpić Stanisła-
wa Michalskiego, 
ale ktoś musi. Wo-
jewoda ogłosił już 
termin wyborów. 
Mieszkańcy Buja-
kowa wybiorą rad-
nego 15 maja. Ale 
czy wybiorą? 
Na razie nie 
słychać i nie 
widać kandyda-
tów, choć szansa na sukces jest spora. Fre-
kwencja w wyborach uzupełniających za-
wsze jest kiepska. Na dobrą sprawę, aby zo-
stać radnym wystarczy zmobilizować krew-
nych i znajomych. Proszę Państwa, jeżeli nie 
chcecie tego zrobić dla siebie, zróbcie to dla 
nas, dla „Naszej Gazety”. O czymś musimy 
przecież pisać.

i co teRaz?

W ubiegłym miesiącu, sensacją 
numeru była informacja o re-
zygnacji z kariery samorządo-

wej Marka Balcera. Były burmistrz Miko-
łowa, po przegranych wyborach zasia-
dał w ławach Rady Powiatu, ale już mu się 
nie chce. Spekulacji na ten temat jest wie-
le, ale przyczyny decyzji zna tylko sam 
bohater zamieszania. Teraz, najmodniej-
sze pytanie nie brzmi „co z Balcerem”, 
ale „co po Balcerze”? Były burmistrz Mi-
kołowa startował do Rady Powiatu z listy 
GIP (dla Gminy i Powiatu). Na tym szcze-
blu władzy ordynacja jest proporcjonal-
na, czyli nie trzeba ogłaszać nowych wy-
borów, a do Rady wejdzie osoba z listy 
GIP, z najwyższą po Balcerze liczbą gło-
sów. Padło na Grażynę Nazar, dyrektor-
kę Gimnazjum im. Powstańców Śląskich 
w Mikołowie. I tu pojawia się pewien niu-
ans. Nie jest tajemnicą, że GIP jest bar-
dziej strukturą towarzyską, niż politycz-
ną. W 2014 roku, kiedy powstały listy do 
wyborów samorządowych, Marek Balcer, 
jako burmistrz, był pracodawcą Grażyny 
Nazar. Teraz sytuacja się zmieniła. W Mi-
kołowie, szefem wszystkich szefów, także 
dyrektorów gimnazjów, jest Stanisław Pie-
chula. A w czasie wyborów startował on 
w barwach Platformy Obywatelskiej. Z ko-
lei GIP jest w trwałym sojuszu wyborczym 
z PiS. Czy ten polityczny galimatias musi 
mieć wpływ na decyzje przyszłej radnej? 
Nie musi, ale może.

m jak powiat

Z pewnego źródła otrzymaliśmy informa-
cję, przy której przeciek z Komisji We-
neckiej to jest przysłowiowy „pikuś”. 

Otóż, trwają - a według niektórych źródeł - już 
dobiegły końca ciężkie prace koncepcyjne nad 
logo powiatu mikołowskiego. Nasi informato-
rzy z narażeniem zdrowia dostarczyli nam ten 
projekt. I jesteśmy w kropce. Jako ludzie śred-
nio rozgarnięci zazwyczaj radzimy sobie z ta-
kimi rebusami. Rozszyfrowaliśmy, m.in. zagad-
kę, dlaczego w logo Mikołowa jest baszta choć 
najbliższy zamek znajduje się w Chudowie. 
Otóż mała baszta wieńczy mikołowski ratusz.  
A pod basztą znajduje się gabinet burmistrza.  
A burmistrz był organizatorem konkursu na logo. 
Proste. Z powiatową symboliką mamy więk-
szy zgryz. Litera „m” i zielona aplikacja nie bu-
dzą żadnych skojarzeń z powiatem. Nie wchodzi  
w grę, aby „m” znaczyło Mikołów, bo obrażą się 
Łaziska, Orzesze, Ornontowice i Wyry. Mamy tyl-
ko dwa, niestety mało edukacyjne skojarzenia. 
Widzieliśmy ostatnio w telewizji relację z poli-
cyjnego nalotu na plantację marihuany. Pokaza-
li z bliska te listki. Zielone listki nad literą „m”…, 
ale dość tych skojarzeń, bo jeszcze odwiedzą 
nas policjanci z antynarkotykowego. Chyba że to 
zielone symbolizuje skrzydła motyla. Jeżeli tak, 
to podobnie jak wszystkim normalnym Polakom, 
„m” kojarzy nam się z serialem wszechczasów, 
czyli „M jak miłość”. Z kolei motyle, w miłosnym 
kodzie, oznaczają niestałość uczuć, bo wędru-
ją z kwiatka na kwiatek i z powodu tej rozpusty 
szybko giną. Chcielibyśmy kontynuować tę psy-
choanalizę, ale jest duże prawdopodobieństwo, 
że czytają nas także osoby niepełnoletnie, więc 
na tym koniec. 
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Niecałe setka sa-
morządów w Pol-
sce przyjęła do-
tychczas taką 

formę udziału mieszkańców 
we współrządzeniu mia-
stem. Mikołów zadebiuto-
wał w tej grupie. W budże-
cie obywatelskim, oprócz 
pieniędzy najważniejszą 
sprawą jest aktywność sa-
mych mieszkańców. Najlep-
szą miarą ich zaangażowa-
nia jest frekwencja podczas 
głosowania. W Mikołowie 
budżet obywatelski wprowa-
dzono po raz pierwszy. Nie 
było skali porównawczej. 
Budżet mógł zakończyć się 
sukcesem albo wielką kla-
pą. W niektórych miastach, 
frekwencja podczas głoso-
wania wynosi kilka procent. 
„Rekordzista” zamknął tę 

niechlubną statystykę wyni-
kiem 3 procentowym. W Za-
brzu, które stawiane jest za 
wzór z powodu ciekawej  
i zakrojonej na szeroką ska-
lę kampanii informacyjnej, 
w ubiegłym roku poszło do 
urn 17,3 proc. mieszkańców. 
Mikołów zadebiutował fre-
kwencją 18,66 proc.! Trud-
no o bardziej czytelny sy-
gnał, że mieszkańcy chcą 
budżetu obywatelskiego.  
W pierwszej edycji do po-
działu przeznaczono milion 
złotych. 800 tys. zł na pro-
jekty lokalne i 200 tys. na 
ogólnomiejskie. Aby roz-
dysponować te pieniądze  
w maksymalnie uczciwy 
sposób, Mikołów podzielo-
no na dziesięć okręgów. W 
zależności od liczby miesz-
kańców, na każdy z nich 

przypadała proporcjonal-
na część z 800 tys. zł. Każdy 
mikołowianin mógł zagło-
sować na jeden projekt lo-
kalny i jeden ogólnomiejski.  
W sumie mieszkańcy zgłosili  
67 wniosków. Kilka odpadło 
na etapie formalnej weryfika-
cji. Pod głosowanie podda-
no 58 projektów. O tym, któ-
re zostaną skierowane do re-

alizacji zadecydowali miesz-
kańcy podczas trzydnio-
wego głosowania. Za po-
średnictwem Internetu albo  
w stacjonarnych punktach 
oddało głos ponad 6 tys. mi-
kołowian. O zwycięstwie de-
cydowała nie tylko jakość 
projektu, ale także, a może 
przede wszystkim skuteczna 
kampania informacyjno-pro-

mocyjna. To ważna wska-
zówka dla mieszkańców, któ-
rzy planują już wnioski do 
kolejnej edycji budżetu oby-
watelskiego. Wymyślenie do-
brego projektu to dopiero 
połowa sukcesu. Należy za-
dbać także o skuteczny mar-
keting. Do realizacji skiero-
wano 16 projektów lokalnych 
i jeden ogólnomiejski. (fil)

Projekty lokalne

cENtRuM 1
� Siłownia na świeżym powietrzu, strefa aktywności na 

Małych Plantach
� Wymyślanka, siłownia na świeżym powietrzu
� Zakup i ustawienie drewnianej altany na działce

cENtRuM 2
� Plac zabaw

cENtRuM 3
� Gniotek 

Sport Park 

REtA
� Siłownia na świeżym powietrzu 
� Zakup nowości wydawniczych 

i lektur szkolnych dla filii nr 4 
Miejskiej Biblioteki Publicznej

BOROWA WIEŚ
� Siłownia pod chmurką

PANIOWY
� Projekt i budowa 

siłowni zewnętrznej 

MOKRE
� Remont alejek 

chodnikowych

ŚMIŁOWIcE
� Plac zabaw z siłownią zewnętrzną
� Damski strój ludowy

KAMIONKA
� Siłownia 

napowietrzna

BuJAKÓW
� Zwiększenie 

potencjału 
ratowniczego 
OSP Bujaków 
poprzez zakup 
drabiny 
� Objazdowy 

dom kultury
� Rodzinny 

festyn 
integracyjny

Aż 18,66 proc. wyniosła frekwencja podczas głosowania nad propozycjami do 
pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Mikołowie. To jeden z najlepszych 
wyników w Polsce. Zwycięską pulę zdominowały siłownie pod chmurką.

Milion podzielony

MAtEuSZ HANdEl, 
wiceburmistrz Mikołowa

Liczba glosujących potwierdza, 
że ta inicjatywa jest w Mikołowie 
potrzebna. Pokazuje to również, 
że mikołowianie chcą mieć wpływ 
na funkcjonowanie swojego mia-
sta i aktywnie uczestniczyć w za-
chodzących w nim zmianach. Jed-
ną z kwestii dla mnie szczególnie 
ważnych jest budowa społeczeń-
stwa obywatelskiego w Mikołowie. 
Patrząc na frekwencję i zaangażo-
wanie mieszkańców jestem prze-
konany, że zrobiliśmy pierwszy 
krok w tym kierunku. 

FREKWENcJA 
W OKRęGAcH

Reta  29,85%
Bujaków 23,72%
Centrum 3  22,65%
Kamionka  21,53%
Śmiłowice  20,59%
Borowa Wieś  17,63%
Centrum 2  16,86%
Paniowy  16,19%
Centrum 1  15,33%
Mokre  10,06%

Rodzinna Dolina - strefa zabawy i rekreacji 
- to miejsce wyjątkowe, które ma spełnić kilka 
funkcji: umocnić więź pomiędzy pokoleniami, 
umożliwić dzieciom niepełnosprawnym wspól-
ną zabawę z dziećmi zdrowymi oraz propagować 
aktywność w każdym wieku, która jest sposo-
bem na zdrowie. Najmłodsi będą mieli do dys-
pozycji dwa place zabaw (dla maluchów i star-
szaków), w tym jeden dostosowany dla dzieci 
niepełnosprawnych; dla młodzieży przewidzia-
ne jest miejsce do gry w koszykówkę oraz ping-
-ponga; dla rodziców i seniorów przeznaczona 
jest strefa fitness na wolnym powietrzu. W ten 
sposób wszyscy członkowie rodziny mogą odpo-
czywać w jednym miejscu. Usytuowane w tym 
miejscu alejki spacerowe, ławeczki, parawa-
ny zieleni, posadzone kwiaty i ozdobne krzewy 
mają umilić odpoczynek na świeżym powietrzu.

Projekt ogólnomiejski
Rodzinna dolina - strefa zabawy i rekreacji w rejonie ulic Podleskiej i Norwida

Wkrótce powstanie tutaj ośrodek rekreacyjny, jakiego Mikołów jeszcze nie widział.

Mikołów stanie się miastem siłaczy. Aż siedem z szesnastu projek-
tów lokalnych dotyczy budowy siłowni na świeżym powietrzu.
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Oficjalnie zadebiutowała łaziska gra memory.

W dniach 14-18 mar-
ca 2016 roku na te-
renie Łazisk Gór-

nych odbędzie się zbiórka od-
padów wielkogabarytowych 
zbieranych w zabudowie jed-
norodzinnej.

Do tej grupy odpadów za-
liczamy: stoły, krzesła, szafy, 
tapczany, łóżka, fotele, dywa-
ny, materace, wykładziny, ro-
wery, zabawki dużych rozmia-
rów itp.

Nie będą odbierane od-
pady remontowo - budowla-
ne, odpady niebezpieczne, 

zmieszane odpady komunal-
ne, opony, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, któ-
ry można oddać do Punktu 
Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych przy  
ul. Łazy lub do sklepu, w któ-
rym kupujemy nowy sprzęt, na 
zasadzie jeden za jeden.

uwaga: odpady są od-
bierane zgodnie z poniż-
szym harmonogramem 
od godziny 6.00, dlatego 
odpady wielkogabaryto-
we powinny być wysta-
wione przed posesję.

Rusza czwarta edycja 
Akademii Rodzica orga-
nizowana przez Miejski 

Ośrodek Wspierania Rodziny  

i Dziecka w Łaziskach Gór-
nych. Zajęcia mają na celu pod-
noszenie kompetencji wycho-
wawczych, pogłębianie wie-

dzy na temat swojego dziec-
ka, a także nabywanie nowych 
umiejętności, które pozwo-
lą na budowanie konstruktyw-

nej i bliskiej relacji dziecko - 
rodzic. Szczegóły na stronach: 
www.mowrid.laziska.pl 
lub www.laziska.pl.

w środę, 2 marca w siedzi-
bie miejskiego ośrod-
ka wspierania Rodziny  

i dziecka w Łaziskach górnych  
w szranki stanęły dwie drużyny. 
grupę żółtą poprowadziła sekre-
tarz gminy elżbieta piecha. grupie 
niebieskiej przewodził przewodni-
czący Rady miejskiej tadeusz król. 

Dwie tury rozgrywek dostarczyły wiele 
emocji. Krzykom, wskazówkom, dopingo-
wi nie było końca. Zwycięzcą obu tur zo-

stała grupa żółta. W zabawie wziął udział 
burmistrz miasta Aleksander Wyra, który 
ciekawie opowiadał o przedstawionych 
na memory obiektach. 

Gra memory „Łaziska do pary” po-
wstała w ramach projektu realizowane-
go przez Centrum Społecznego Rozwo-
ju we współpracy z Urzędem Miejskim 

w Łaziskach Górnych i Bankiem Zachod-
nim WBK Grupa Santander w ramach kon-
kursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmie-
niam” 2 edycja. 

Zapraszamy wszystkich do zabawy, za-
praszamy do gry i poznawania miasta Ła-
ziska Górne. Szablony można pobrać ze 
strony internetowej Centrum Społeczne-
go Rozwoju: www.csr.biz.pl lub Urzę-
du Miejskiego: www.laziska.pl.

Bal integracyjny 
O tym, jak ważna jest 

umiejętność udziela-
nia pierwszej pomo-

cy przekonujemy się coraz czę-
ściej. Kto z nas wie, jak zacho-
wać się w takiej sytuacji? 

Uczniowie z klasy 5c Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Księdza 
Prałata Konrada Szwedy w Ła-
ziskach Górnych uczestniczyli  
w zajęciach z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. Do uczniów 
przyjechał ratownik medycz-
ny, który przybliżył im zachowa-
nie w sytuacji, gdy zobaczą oso-
bę nieprzytomną. Uczniowie ćwi-
czyli prowadzenie resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej na fan-
tomach osoby dorosłej, nastolat-
ka i malutkiego dziecka, wdechy 
ratujące życie oraz obsługę prze-
nośnego defibrylatora. Uzyskali 
również wiedzę, jak założyć opa-
trunek, chustę trójkątną oraz na 

temat postępowania w przypad-
ku padaczki czy omdleń.

W podobnym szkoleniu, udzie-
lonym przez pracownika Komen-
dy Powiatowej Policji w Mikoło-
wie uczestniczyli uczniowie klasy 
2c. Dzieci miały okazję ćwiczyć 
czynności ratunkowe na pluszo-
wym misiu oraz w parach na ko-
leżance czy koledze.

Pierwsza pomoc 

Pierwszy Bal Integracyj-
ny odbył się w Szkole 
Podstawowej nr 1, któ-

ra gościła uczniów z Zespo-
łu Szkół Specjalnych im. Jana 
Twardowskiego w Mikołowie-
-Borowej Wsi. Były występy 

gości, wspólne tańce i słod-
ki poczęstunek. Podczas za-
bawy nie zabrakło konkursów 
oraz malowania twarzy przez 
uroczego klauna. Wszyscy 
mają nadzieję, że za rok znów 
spotkają się na balu.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI 
OdPAdÓW WIElKOGABARYtOWYcH MARZEc 2016r.

Poniedziałek (14.03.2016r.)
Barlickiego, Bukowa, Cegielniana, Chopina, Cicierz, Cieszyń-

ska, Działkowców, Fornalskiej, Górna, Hutnicza, Jana III Sobieskie-
go, Kąty, Kieszki, Kościelna, Łazy, Łączna, Marchlewskiego, Miarki, 
Młyńska, Moniuszki, Okrężna, Plac Ratuszowy, Pocztowa, Poręba, 
Sawickiej, Starowiejska, Spokojna, Waryńskiego, Wąska, Wiejska, 
Wiosenna, Wróblewskiego, Zakątek, Zawadzkiego, Zielona,

Wtorek (15.03.2016r.)
1 Maja, Astrów, Bratków, Brzozowa, Dębowa, Dworcowa, Fioł-

kowa, Generała Świerczewskiego, Goździków, Grabowa, Jaworowa, 
Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwalii, Krokusów, 
Kwiatowa, Leśna, Modrzewiowa, Narcyzów, Ogrodowa, Olchowa, 
Radosna, Różana, Rybnicka, Sienkiewicza, Sosnowa, Stara, Świer-
kowa, Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa, Zacisze,

Środa (16.03.2016r.)
Cicha, Górnicza, Kałuże, Kamienna, Kopalniana, Krótka, Ligo-

nia, Mikołowska, Mokierska, Pawła Wyry, Piaskowa, Pogodna, Po-
lna, Poprzeczna, Stara Droga, Stroma, Szkolna, Szybowa, Święte-
go Jana, Widokowa, Wierzysko, Wieżowa, Wodna, Wodociągowa, 
Wspólna, Wyniosła,

czwartek (17.03.2016r.)
Brada, Kolejowa, Kardynała Wyszyńskiego, Księdza Głowińskie-

go, Księdza Szwedy, Lipowa, Malinowa, Marta Waleska, Miodo-
wa, Orzeska, Paprotna, Piękna, Powstańców, Prądna, Przysiółki, 
Pstrowskiego, Pszczelna, Rolna, Salamander, Staszica, Torowa, Tu-
wima, Wyrska, Wyzwolenia, Zwycięstwa,

Piątek (18.03.2016r.)
22 Lipca, Boczna, Długa, Gajowa, Generała Sikorskiego, Gostyń-

ska, Graniczna, Konopnickiej, Lasoki, Łąkowa, Miła, Morcinka, 
Nowa, Osiedle Kościuszki, Pokoju, Południowa, Promienna, Sło-
neczna, Słowackiego, Stawowa, Wapienna, Zwałowa, Źródlana. 

Zbiórka 
wielkogabarytów

Czwarta akademia rodzica

Łaziska do pary
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Ze wszystkich klubów 
powiatu mikołow-
skiego Polonia 

Łaziska odnosi największe, 
futbolowe sukcesy. Występu-
jąc na śląskich stadionach, 
Polonia Łaziska walczy nie 
tylko o punkty, ale buduje tak-
że markę ziemi mikołowskiej. 
Postanowiliśmy wesprzeć 
promocyjnie nasz reprezenta-
cyjny klub. W każdym nume-
rze „Naszej Gazety” znajdą 
Państwo wszystkie informa-
cje, które prawdziwy kibic  
i mieszkaniec powiatu miko-
łowskiego, powinien posiadać 
na temat Polonii. Zachęcamy 
także do przychodzenia na me-
cze rozgrywane w Łaziskach 
Górnych. Na stadionie panuje 
przyjazna, rodzinna atmosfera, 
a nic tak nie zagrzeje zawodni-
ków do boju, jak doping swojej 
publiczności. (red)

Nasza 
Polonia

- Przygotowania rozpoczęliśmy 18 stycz- 
nia, choć już wcześniej zawodnicy grali 
w dwóch turniejach halowych. Trenowa-
liśmy dużo i solidnie, choć różowo nie 
było i nie jest. Odejście Michała Łobo-
dy, Damiana Czupryny, Daniela Paszka 
i Radosława Kaczmarczyka oraz kontu-
zje Karola Króliczka i Rafała Franke (tuż 
przed rozpoczęciem treningów), a tak-
że późniejsza Artura Korcza sprawiły, że 
trzeba było poszukać zastępców. Kilku 
zawodników testowaliśmy i nadal testu-
jemy, a także wprowadziliśmy do kadry 
sporą ilość naszej utalentowanej mło-
dzieży. W meczach kontrolnych, oprócz 
tych, którzy debiutowali jesienią, spraw-

dziliśmy Tabackigo, Justa, Botora, Ry-
gułę, Augustynioka, Węglarza, Rzepkę, 
Frankiego. Nasi wychowankowie mają 
wiele talentu, ale muszą go poprzeć 
dużą pracą. Gra w seniorach ma swo-
je „wymagania” i o tym nasza młodzież 
już się przekonała. Na dziś najbliżej sta-
łych występów w pierwszej drużynie są 
Sadłocha i Just, z tym że ten drugi musi 
pozbyć się bojaźni w starciach z moc-
niejszym fizycznie rywalem oraz na-
brać pewności siebie. Przed nikim jed-
nak drogi nie zamykamy i wszyscy mają 
takie same szanse. Swój piłkarski los 
mają w swoich rękach. Co do zawodni-
ków testowanych, to decyzje zapadną  
w najbliższych dniach. Przed nami ostat-
nia prosta, zgrywanie poszczególnych 
formacji, treningi na trawiastym boisku  
i ostatnie sparingi. Mam nadzieję, że 

aura nie pokrzyżuje szyków i „piłkar-
ską wiosnę” rozpoczniemy zgodnie  
z planem, czyli 19 marca - mówi Marek 
Mazur.

- Na okres ośmiu tygodni przygoto-
wań, zaplanowaliśmy dziesięć gier kon-
trolnych. Ich celem było przygotowanie 
zespołu (szczególnie zawodników wcho-
dzących do zespołu) pod względem tak-
tycznym. Nad elementami taktyki czeka 
nas jeszcze sporo pracy, ale nie ma się 
czemu dziwić, skoro na treningi zostają 
zaproszeni zawodnicy z rocznika 2000. 
Gry kontrolne były też sprawdzianem 
elementów motorycznych, a szczegól-
nie szybkości i wytrzymałości, nad któ-
rymi sporo pracowaliśmy na treningach. 
Wprowadzani do zespołu młodzi zawod-
nicy ze sparingu na sparing prezento-
wali się coraz lepiej i był to efekt wyko-

nanej pracy. Warto zauważyć, iż niektó-
re sparingi rozgrywaliśmy siedmioma, 
ośmioma „młodzieżowcami”. Oczywiście 
w grze kontrolnej nie jest najważniejszy 
wynik, liczą się zadania i ich realizacja. 
Mecze sparingowe są pewnego rodza-
ju treningiem. Kilka rozegranych sparin-
gów było „ciekawych”. Zwycięstwo nad 
drugoligowym ROW-em czy dobry mecz 
z pierwszoligowym Rozwojem, to na 
pewno pozytywy. W tym samym okresie 
przyglądaliśmy się kilku nowym zawod-
nikom. Z tej grupy udało nam się „wyła-
pać” kilku młodych zawodników, którzy 
mam nadzieję zostaną z nami na dłużej 
i wprowadzą jakość do drużyny - dodaje 
Michał Majsner.

Zatem, spokojnych treningów na 
„ostatniej prostej” i do pierwszego gwizd-
ka „piłkarskiej wiosny”.

Przed rozpoczęciem okresu 
przygotowawczego, kon-
tuzji doznał golkiper Polo-

nii, Rafał Franke. Dla szkoleniow-
ców był to nie lada zgryz, gdyż  
w odwodzie pozostał jeszcze „nie-
opierzony” Maciej Tabacki. Ro-
zejrzeli się dookoła w poszukiwa-
niu bramkarza z doświadczeniem. 
Grał od pierwszej gry kontrolnej, 
wpisywany do protokołu jako „za-
wodnik testowany” i w każdym 
sparingu zbierał pochlebne re-
cenzje. Dziś możemy zdradzić, że 
tym „testowanym” bramkarzem 
był grający w przeszłości w Polo-
nii - BaRtosz gocyk, z któ-
rym rozmawiamy o jego karierze, 
motywach powrotu do Łazisk oraz 
jego spojrzeniu na „nowy” klub.

- ludowe porzekadło 
mówi, że „drugi raz do tej 
samej rzeki się nie wcho-
dzi”. ty w polonii już gra-
łeś i teraz wracasz.

- Prawdę mówiąc nie obcho-
dzą mnie żadne „ludowe porzeka-
dła”. Jestem człowiekiem upartym 
i jeśli w przyszłości będzie to pro-
centowało, a ja osiągnę efekt, do 
którego zmierzam, to do tej rze-
ki wchodzić mogę nawet po raz 
trzeci i czwarty. Wracam, bo po-
trzebuję gry. Grając w pierwszej 
lidze, Polskę jedynie zwiedziłem, 
a jej nie zawojowałem. Turystyka 

to ciekawe zajęcie, ale mnie nie 
satysfakcjonuje... Postanowiłem to 
zmienić, więc jestem.

- przypomnij kibicom 
swoją karierę.

- Trenuję odkąd pamiętam, na-
wet jako dziecko całe dnie gra-
łem w piłkę, niezależnie od pogo-
dy. Wychował mnie ROW Rybnik. 
To tam występowałem jako junior 
i zadebiutowałem w III i II lidze.  
Z Rybnika trafiłem do Łazisk, tak-
że na wypożyczenie, a później zo-
stałem wykupiony przez Rozwój 
Katowice. W Polonii Łaziska zade-
biutowałem, jeśli dobrze pamiętam  
w 2012 roku. Była to pierwsza ko-
lejka III ligi i wygrana na wyjeździe 
2:0 z LKS-em Czaniec. Dokładnej 
daty niestety nie pamiętam, pewnie 
gdzieś można to znaleźć w sieci.

- motywy powrotu do po-
lonii?

- Tak jak już wspominałem Po-
lonia potrzebowała bramkarza, ja 
potrzebowałem klubu, w którym 
będę grał, najlepiej blisko domu, 
by móc połączyć grę w piłkę z pra-
cą. Na dzień dzisiejszy jest to pół-
roczne wypożyczenie z Rozwoju 
Katowice, z którym kontrakt obo-
wiązuje mnie do 30 czerwca 2017 
roku. Jak dalej to wszystko się po-
toczy, pokaże życie. Nie ukrywam 
jednak, że mam ambicje grać jak 

najwyżej, jeśli będzie taka potrze-
ba, to i razem z Polonią Łaziska!

- podczas poprzedniej 
„przygody” z łaziskim klu-

bem, polonia grała w trze-
ciej lidze, był inny trener, 
grali inni zawodnicy. te-
raz koledzy są trenerami, 
w składzie dużo młodzieży. 
jak się w tej nowe rzeczy-
wistości odnajdujesz?

- Myślę, że to iż grałem kiedyś  
z ludźmi, którzy teraz są moimi 
bezpośrednimi przełożonymi i to, 
że będę występował tylko w IV li-

dze, niczego nie zmienia w moim 
nastawieniu. Zaangażowanie bę-
dzie takie same, czy to pierwsza, 
czy czwarta liga... Ze sztabem i Za-
rządem klubu znamy się bardzo 

dobrze, mamy wspólne cele, a to 
bardzo dobry fundament, żeby po-
wstało coś ciekawego. Ja w każ-
dym meczu i na każdym treningu 
daję z siebie wszystko, tak żeby 
trener był w 100 procentach zado-
wolony. Temat młodzieży jest bar-
dzo dobrym prognostykiem, bo im 
szybciej chłopaki poczują piłkę se-
niorską, tym lepiej, bo to będzie 
procentowało w przyszłości. Dla 

mnie są to pełnoprawni członkowie 
drużyny i razem będziemy walczyć 
o najwyższe cele! Każdy z nas kie-
dyś był tą „młodzieżą”.

- jesienią bramkarzem 
numer „1” był Rafał Fran-
ke. teraz jest kontuzjowa-
ny, ale na pewno nie odpu-
ści. szykuje się ostra ry-
walizacja...

- Bardzo się z tego cieszę, na-
prawdę! Rywalizacja zawsze mnie 
napędzała. W każdym klubie,  
w którym występowałem, musiałem 
wywalczyć sobie miejsce w skła-
dzie. To dla mnie chleb powsze-
dni, nigdy w życiu nie dostałem nic 
za darmo… Oczywiście szanuję Ra-

fała, a także to, że był pierw-
szym bramkarzem, życzę 

szybkiego powro-
tu do zdrowia. 
Ja znam bar-

dzo dobrze swo-
ją wartość i mam nadzieję, że bę-
dzie to rywalizacja zdrowa i typo-
wo sportowa. Skupiam się jednak 
tylko na sobie i powtarzałem już kil-
kakrotnie, że interesuje mnie tylko  
i wyłącznie gra... Dla drużyny ta ry-
walizacja przyniesie tylko pozytyw-
ne skutki, tego jestem pewny.

- Bramkarz jest „kie-
rownikiem” defensywy. li-
nia obronna polonii jest 

na etapie przebudowy. 
jak w praktyce układa się 
współpraca z kolegami 
grającymi przed tobą?

- Współpraca układa się bar-
dzo dobrze. Ze sparingu na spa-
ring wygląda to coraz lepiej, rozu-
miemy się bardzo dobrze, część 
ludzi znałem wcześniej, część to 
nowe twarze, ale szybko zrozu-
mieli, o co w tym wszystkim cho-
dzi. Było to widać w sparingach  
z drużynami grającymi w dużo 
wyższych ligach. Nie ukrywam, 
że liczę także na występy w lidze 
trenera Marka Mazura w roli gra-
jącego szkoleniowca, bo mieć tak 
doświadczonego stopera w skła-
dzie, to prawdziwy skarb w walce 
o jak najwyższe cele.

- Na co stać polonię  
z tobą w bramce?

- Bardzo trudne pytanie. Nie 
skupiałbym się na mojej osobie, 
Polonia Łaziska od zawsze była 
dobrze działającym kolektywem... 
Dopóki piłka w grze stać nas na 
wszystko! 

- czego ci życzyć w no-
wym („starym”) klubie?

- Zdrowia, to najważniejsze!!! 
Jeśli zdrowie dopisuje, to dla czło-
wieka nie ma rzeczy niemożli-
wych!!!

Rozmawiał: Tadeusz Piątkowski

Turystyka mnie nie satysfakcjonuje

Ostatnia prosta
Po ostatnim sparingu  
w lutym, piłkarze Polonii 
wyszli na ostatnią prostą 
przed rundą wiosenną. 
Największa praca już za 
piłkarzami, teraz pozo-
staje tylko BPS (bezpo-
średnie przygotowanie 
startowe) i szlifowanie 
formy. O wykonanej 
pracy w styczniu i lutym 
oraz o wspomnianym 
szlifie formy opowiadają 
szkoleniowcy Polonii: 
Marek Mazur i Michał 
Majsner.
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program „500 plus” 
wzbudza wiele emo-
cji, wszak mieć 500 

zł więcej a nie mieć, to dla 
wielu zasadnicza różnica. 

Od 1 kwietnia wchodzi w ży-
cie ustawa o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci regu-
lująca zasady przyznawania 
świadczenia wychowawcze-
go, które ma na celu częścio-
we pokrycie wydatków związa-
nych z wychowywaniem dziec-
ka, w tym z opieką nad nim i za-
spokojeniem jego potrzeb ży-
ciowych. 

Orzesze jest przygotowane 
na wdrożenie programu. Wnio-
ski o świadczenie będzie moż-
na składać od 1 kwietnia w Re-

feracie Świadczeń Rodzinnych 
Urzędu Miejskiego. Będzie je 
można również wysłać pocztą 
oraz przez internet. E-wniosek 
zaś będzie można wypełnić na 
portalu emp@tia, PUE ZUS oraz 
złożyć przez e-bankowość po 
zalogowaniu do swojego kon-
ta. W Orzeszu wnioski dostęp-
ne będą w Referacie Świadczeń 
Rodzinnych od 21 marca 2016r. 
oraz do pobrania ze strony BIP 
Urzędu Miejskiego. Więcej in-
formacji o programie „500 plus” 
w serwisie: www.orzesze.pl.

Pod koniec zeszłe-
go roku petycja w tej 
sprawie została skie-
rowana do Prezy-

denta RP Andrzeja Dudy, Mi-
nistra Środowiska Jana Szysz-
ki i posłanki Izabeli Kloc oraz 
Związku Gmin i Powiatów Wo-

jewództwa Śląskiego. Pod pe-
tycją podpisali się także staro-
stowie mikołowski i rybnicki, 
a także włodarze okolicznych 
miast i gmin: Mikołowa, Ła-
zisk Górnych, Tychów, Rybni-
ka, Żor, Ornontowic, Wyr, Ko-
bióra, Czerwionki-Leszczyn, 
Świerklan, Suszca oraz Paw-
łowic. 

W piśmie burmistrz Blaski 
powołuje się na źródła wska-
zujące na 90-procentowy od-
zysk butelek PET w krajach 

zachodnich, gdzie w Niem-
czech poziom ten jest najwyż-
szy. Mechanizm kaucjonowa-
nia butelek jest prosty: opła-
ta pobierana jest przy zakupie 
napoju, a jej zwrot następuje 
przy oddaniu opakowania do 
specjalnego automatu. 

- To bardzo rozsądne roz-
wiązanie, które zainspirowa-
ło mnie do przeniesienia tego 
pomysłu na nasz grunt. Myślę, 
że skutecznie może zmoty-
wować do sortowania śmieci.  

W naszym mieście zdecy-
dowana większość tworzyw 
sztucznych to butelki PET. 
Wprawdzie system odbio-
ru segregowanych odpadów 
w Orzeszu bardzo dobrze 
funkcjonuje, ale można by go 
jeszcze usprawnić, wprowa-
dzając zmiany w przepisach. 
Gdyby butelki można było od-
dawać w sklepach, mniej mie-
libyśmy śmieci jako gmina. 
Zupełnie inny problem, dla 
mnie skandaliczny, to fakt, że 
są osoby, które palą plastiki w 
piecach węglowych. Mam ta-
kie zgłoszenia od mieszkań-
ców i to jest zachowanie nie-
dopuszczalne. Myślę, że po 
wprowadzeniu kaucjonowa-
nia nikomu nie opłaciłoby się 
palić butelek - mówi burmistrz 
Mirosław Blaski.

Są już pierwsze pozytyw-
ne reakcje nie tylko ze strony 
mieszkańców, ale swoje po-
parcie dla inicjatywy burmi-
strza Blaskiego zadeklarowała 
instytucja, której głos jest waż-
nym na arenie ogólnopolskiej: 
Związek Gmin i Powiatów Wo-
jewództwa Śląskiego, który 
zrzesza 118 gmin i 8 powiatów 
ziemskich.

przedstawienia te-
atralne, spoty re-
klamowe i prace 

plastyczne - to niektóre 
z wyzwań, które czeka-
ły na uczestników orze-
skiego konkursu eko-
logicznego zorganizo-
wanego dla orzeskich 
szkół i przedszkoli przez 
urząd miasta we współ-
pracy z miejskim zespo-
łem oświaty.

Pr z e d s z k o -
laki oraz dzieci  
z klas I-III miały 
za zadanie przy-
gotować „Eko-
teatrzyk” o te-
matyce segre-
gacji odpadów 
i nagranie go  
w formie filmu. 
W kategorii przedszkoli I miej-
sce zajęły Gardawice, II - Zawa-
da, a III - Przedszkole z Oddzia-
łem Integracyjnym z Orzesza.  
Z kolei wśród szkół jury najwyżej 
oceniło teatrzyk uczniów ze Zgo-
nia, a II miejsce zajęła Zazdrość. 

Ich starsi koledzy z klas IV-VI 
mieli do wykonania „Ekorekla-
mę” - plakat lub spot reklamo-
wy zachęcający do segregacji 
odpadów. W tej kategorii najwy-
żej oceniono reklamę uczniów 
z Orzesza, a drugie miejsce 

zdobyła praca uczniów z Mo-
ścisk, III ex aequo - reklama in-
nych uczniów z Orzesza i rekla-
ma wykonana przez uczniów ze 
Zgonia.

Uczniowie gimnazjum zaś 
mieli do wyboru przygotowa-
nie i zaprezentowanie na filmi-
ku kompletnego stroju lub uży-
tecznego przedmiotu wykona-
nego z odpadów, aby pokazać, 
że nadają się do ponownego 
wykorzystania. Konkurencja ta 

nie należała do 
najłatwiejszych, 
mimo to ucznio-
wie stanęli na 
wysokości za-
dania i przygo-
towali bardzo 
pomysłowe i za-
skakujące pro-
pozycje. Naj-
wyżej oceniono 

pracę uczniów Zespołu Szkół  
z Orzesza, II miejsce zaję-
ło Gimnazjum nr 3 z Gardawic,  
a III - z Zawady.

Nagrody wynosiły 500, 300  
i 200 zł. Zwycięzcy odebrali je  
z rąk Zastępcy Burmistrza Sylwii 
Krawczyk oraz Tomasza Szie-
ra - kierownika Referatu Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi 
- pomysłodawcy i koordynatora 
konkursu. 

Nagrodzone prace można obej-
rzeć na www.odpady.orzesze.pl.

W lutym w szkole w Zawiści już po 
raz szósty odbyło się Dyktan-
do o Tytuł Mistrza Ortografii Mia-

sta Orzesze. Teksty sprawdzianu dotyczy-
ły czytelnictwa, ponieważ szkoła w tym roku 
w szczególny sposób próbuje zachęcić za-
równo uczniów, jak i dorosłych do sięgania 
po ciekawe lektury.

Konkurs tradycyjnie był podzielony na 
trzy części. Do południa z polską pisow-
nią zmagali się uczniowie orzeskich szkół 
podstawowych, wśród których najlepsi oka-
zali się: Natalia Małecka z SP 10 Woszczy-
ce (I miejsce), Tomasz Pacha z SP 6 Zawiść  
(II miejsce), Julia Czempas z SP 8 Mościska 
(III miejsce).

Gimnazjaliści swoje dyktando pisali  
w samo południe. Tytuł Mistrza Ortografii 
zdobyła Marta Kania z Gimnazjum nr 2 w Za-
wadzie, a drugie i trzecie miejsce zajęli od-
powiednio: Dominik Sabiniok (Zespół Szkół 
w Orzeszu) i Julia Makosz (Gimnazjum nr 3 
w Gardawicach).

Wieczorem do dyktanda przystąpili doro-
śli. Najlepszy w tej kategorii okazał się An-
drzej Homańczyk, drugie miejsce zajęła 
Martyna Dworczyk, a trzecie - Helena Sucho-
dolska. Dorosłym tekst dyktanda przeczyta-
ła Barbara Wojnarowska - dyrektor Stowarzy-
szenia Teatralnego Dom z Jaśkowic.

Dyktando zorganizowały: Iwona Kuźnik 
i Ewa Wesoły-Skura 

Do końca mar-
ca w Miejskim 
Ośrodku Kul-

tury w Orzeszu można oglą-
dać prace wykonane w ra-
mach XIII pleneru malarsko-
-artystyczno-fotograficzne-
go pt. „Mirów i okolice w je-
siennych barwach”, który od-
był się podczas wycieczki  
w okolice Jury Krakowsko-
-Częstochowskiej. Mirów sły-
nie z ruin zamku z połowy  
XIV wieku wybudowanego  
w systemie tzw. Orlich Gniazd. 
Położony na skalistych wa-
piennych wzgórzach stanowi 
cel działań artystycznych licz-
nych twórców, również orze-

skich, dlatego można go od-
naleźć na wielu przedstawio-
nych na wystawie pracach. 

W wernisażu wzięło udział 
wielu gości, uczestnicy ple-
neru, radni miejscy z prze-

wodniczącym Komisji Kultu-
ry, Oświaty, Turystyki, Rekre-
acji i Sportu Januszem Zgo-
łem na czele oraz znajomi ar-
tystów. 

Agnieszka Strach-Sołtys, MOK

Stowarzyszenie Miło-
śników Miasta Orze-
sze zaprasza do udzia-

łu w corocznej imprezie 
przedświątecznej „Szukanie 
Zajączka”. Zabawa odbędzie 
się już po raz siedemnasty 
w parku na Górce św. Waw-
rzyńca 26 marca (Wielka So-
bota) o godz. 11.30.

Zabawa przeznaczona jest 
dla dzieci do lat 14. 

Szczegółowe zasady za-
bawy znajdują się na fan pa-
ge’u SMM Orzesze

Przedświąteczne harce

Artystyczne spotkanie

Finaliści z gimnazjów...

...i z podstawówek.

Mistrzowie ortografii fot. organizator

Poparli burmistrza
Problem smogu 
dotyka coraz 
więcej miast, w tym 
również okoliczne, 
takie jak Żory czy 
Rybnik. Burmistrz 
Orzesza Mirosław 
Blaski zapropono-
wał wdrożenie  
w Polsce rozwią-
zania, które od lat 
świetnie sprawdza 
się w Zachodniej 
Europie. Chodzi 
o kaucjonowanie 
opakowań PET. 
Nie może się to 
jednak odbyć bez 
wprowadzenia 
odpowiednich 
przepisów.

Wszystko przygotowane

Młodzi ekolodzy 
NagrodzeNi

fot. Marcin Bieniek
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agaTa LaBUS
Data urodzin: 1994-01-01
Choroba: Powikłania po wypadku, kontuzja 

głowy, krwiak mózgu.
Do szesnastego roku życia prowadziła ży-

cie nastolatki, która angażowała się społecznie, 
miała mnóstwo znajomych, planowała przy-
szłość i kochała życie.

Podczas wycieczki szkolnej, zjeżdżając na 
snowboardzie, doznała kontuzji głowy, skut-
kiem czego był krwiak mózgu. Dziewczyna 
przeszła dwie bardzo skomplikowane opera-
cje. Niestety, powikłania neurologiczne pozo-
stały. Agata nie mówi, nie potrafi samodziel-
nie się poruszać ani wykonywać żadnych co-
dziennych czynności. Dzięki ciężkiej pracy 
neurologopedy, rehabilitantów oraz sztabu lu-
dzi, Agata ćwiczy wymowę, nawiązuje kontakt 
wzrokowy, wszystko rozumie, samodzielnie 
siedzi i podnosi głowę.

Aby dziewczyna mogła powracać do spraw-
ności potrzebna jest intensywna i kosztowna re-
habilitacja. Terapia oraz zakup leków, które nie 
są refundowane przez NFZ miesięcznie wynosi 
około 5 tysięcy złotych. Koszty leczenia znacz-
nie przewyższają dochody rodziny, dlatego też 
każda wpłata będzie niezwykle pomocna. 

Fundacja pracownicza pRo - eko
1% kRs: 0000064561

dla agaty labus
możesz pomóc wpłacając 

również darowiznę na konto
pko Bp: 

74 1020 2528 0000 0702 0277 3166
tytułem: 

darowizna dla agata labus

SzYMoN graB
Szymon Grab to dziewięcioletni chłopiec 

mieszkający w Wyrach, u którego wykryto 
chorobę nowotworową. Wszystko zaczęło się  
w październiku 2015 roku, kiedy z powodu 
złych wyników badań krwi Szymon trafił do 
szpitala. Przez kilka pierwszych dni pobytu  
w szpitalu chłopiec przeszedł szereg specja-
listycznych badań mających na celu poznanie 
przyczyny złego stanu zdrowia. Jak się okaza-
ło, lekarze zdiagnozowali ostrą białaczkę lim-

foblastyczną. Od razu włączone zostało odpo-
wiednie leczenie, które miejmy nadzieję za-
kończy się pomyślnie.

Jak wielu swoich rówieśników tak i Szymon 
uwielbia czas spędzony na zabawie i wszelkich 
aktywnościach. Jest pogodnym i pełnym ener-
gii kilkulatkiem, który obok świata sportu rów-
nie dużo radości czerpie grając w gry planszo-
we oraz zręcznościowe. Kiedy pogoda dopisu-
je, Szymon wraz z rodzicami i siostrą aktywnie 
spędzają czas. Od pieszych wycieczek aż po 
jazdę na rowerze i wizyty na basenie - chłopiec 
nie potrafi się nudzić. Jak podkreślają najbliżsi, 
Szymon interesuje się także światem zwierząt - 
ogląda programy przyrodnicze, by jeszcze le-
piej rozumieć ich naturę.

Przed chorobą tak właśnie wyglądało ży-
cie Szymona i jego najbliższych. Mocno kibi-
cujemy, aby leczenie przyniosło oczekiwane 
rezultaty i Szymon mógł jak najszybciej po-
wrócić do swoich ulubionych zajęć. Wspól-
nie możemy wesprzeć chłopca i jego rodzi-
nę w tym wyjątkowym i trudnym momencie. 
Zachęcamy do dokonywania wpłat na indy-
widualny numer subkonta oraz przekazania 
1% podatku na rzecz wsparcia procesu le-
czenia Szymona. Za wszelką pomoc serdecz-
nie dziękujemy.

Fundacja iskieRka
warszawa 02-460, daimlera 2

iNg Bank Śląski nr konta:
86 1050 0099 6781 1000 1000 0495

1% kRs 0000248546
cel szczegółowy: „szymon grab”

Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób 

z upośledzeniem 
umysłowym 

Koło w Mikołowie
 Pieniądze z 1% zostaną przeznaczone na bu-

dowę Centrum Rehabilitacji, w skład którego 
wejdzie: ośrodek rehabilitacyjno - edukacyj-
no - wychowawczy oraz warsztaty terapii zaję-
ciowej. Na powstające centrum czeka i marzy  
o nim ponad 120 rodzin z dziećmi upośledzony-
mi z terenu naszego powiatu.

Przekazując 1 % podatku na stowarzyszenie 
możesz wesprzeć działalność ośrodka

polskie stowarzyszenie 
na Rzecz osób 

z upośledzeniem umysłowym
plac salwatorianów 4

43 - 190 mikołów
kRs: 0000057478

więcej informacji na stronie:  
www.psouu-mikolow.pl. 

Na s t r o n i e  
internetowej  
www.wyry.pl. 

udostępniony został cyfrowy 
plan Gminy Wyry.

Plan jest prosty w obsłu-
dze, ponieważ intuicyjnie 
wskazuje szukaną ulicę 
i pozwala na szczegóło-
we zapoznanie się z oko-
licą. Dodatkowo umożli-
wia wyszukanie firm dzia-
łających na terenie gmi-
ny i nie tylko. Na stronie  
www.mapy-polplan.pl 
dostępny jest Branżowy Ka-
talog Firm, który swoim za-
sięgiem obejmuje południo-
wą Polskę - od Cieszyna po 
Oświęcim i od Tychów po 
Bochnię. 

Przekazując 1% swojego podatku możesz pomóc 
potrzebującym mieszkańcom Gminy Wyry.

Możesz pomóc

Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

CYfROwY PLAN

Organizacje pozarządowe 
w 2015 roku

StOWARZYSZENIA I ORGANIZAcJE, KtÓRYM ZOStAŁY PRZYZNANE dOtAcJE: 

Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki „Wojownik” - 10 000 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Fortuna” Wyry - 60 000 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie - 9 000 zł
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie - cztery dotacje w sumie - 4950 zł

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i profilaktyki „Zmiana” - 1500 zł
Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju z Łazisk Górnych - 3 000 zł

Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie - 1500 zł
Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego - 1500 zł

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie - 1500 zł
Fundacja „Arka Noego” - 4 920 zł

Stowarzyszenie Podróżników „TRAMP” - 5 000 zł
Stowarzyszenie „InterInfo Polska” - 2977,51 zł

PROcENtOWY POdZIAŁ PRZYZNANYcH dOtAcJI 
W 2015 ROKu ZE WZGlędu NA ROdZAJ dZIAŁAń

66%
12%

19%

3%

kultura fizyczna i sport

edukacja

ochrona zdrowia

pomoc społeczna

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe, 
napełni wszystkich spokojem i wiarą, 
da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wójt Gminy Wyry 

BARBARA PRASOł
Przewodnicząca Rady Gminy wyry 

ELżBiEtA SłOMKA

Zdrowych i wesołych 
Świąt Wielkanocnych życzą

W minionym roku Gmina 
Wyry w ramach otwar-
tych konkursów ofert  

i „małych grantów” przyznała or-
ganizacjom pozarządowym łącznie 
16 dotacji na kwotę 105.847,51 zł  
z 106.400,00 zł zaplanowanych  
w budżecie na 2015r.

Ponad połowa środków została 
przeznaczona na zadania z zakre-
su sportu i rekreacji, 19% środków 
zostało przeznaczonych na ochro-
nę zdrowia, 12% na edukację, 3% 
na pomoc społeczną.
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Książki czy filmy mają 
często prologi. Niech 
wprowadzeniem do 
historii o mikołow-

skiej kanalizacji będzie pro-
tokół z sesji Rady Miejskiej  
w maju 2007 roku. W historycz-
ną dla miasta polemikę wdali 
się radny Józef Gryt i wicebur-
mistrz Adam Putkowski.

- Są wyliczenia, które nieste-
ty uderzają po kieszeni miesz-
kańców. Nie chcę krytykować 
pozyskiwania funduszy euro-
pejskich, ale gdzieś został zgu-
biony obywatel. Cena ścieków 
po zakończonej inwestycji bę-
dzie na poziomie 25 zł za metr 
sześcienny. Zakład Inżynierii 
Miejskiej będzie zmuszony za-
ciągnąć pożyczki na wkład wła-
sny i myślę, że te opłaty zosta-
ną przerzucone również na 
obywateli - alarmował Józef 
Gryt, radny i pracownik ZIM.

Innego zdania był Adam Put-
kowski. Zapewnił, że na pewno 
stawki za wodę i ścieki nie się-
gną tak astronomicznych kwot. 
Wystąpienie Gryta nazwał de-
magogicznym.

- W imieniu burmistrza mia-
sta i własnym zapewniam, iż 
nie dopuszczę, żeby spełnił się 
czarny scenariusz tej prezenta-
cji - deklarował wiceburmistrz 
Putkowski.

 
od tamtej sesji Rady 
miejskiej minęło prawie 
dziewięć lat. historia 
przyznała rację grytowi, 
choć za głoszenie 
„demagogicznych” 
poglądów został 
zwolniony z pracy. 

ZIM zaproponował, aby te-
goroczna taryfa za wodę i ście-
ki wynosiła… 25 zł. Burmistrz 
Stanisław Piechula nie zgo-
dził się i utrzymał stawki na po-
ziomie z ubiegłego roku, czy-
li 22,62 zł. Józef Gryt w jeszcze 
jednym miał rację. Obciążenie 
za kanalizację spadło na bar-
ki mieszkańców. Władze do-
płacają do tego interesu 8 mln 
zł rocznie. Są to pieniądze za-
brane z innych miejskich „dzia-
łek”. Sąsiednie Łaziska Górne 
budują nowoczesny, profesjo-
nalny i duży ośrodek zdrowia. 
Koszt tej inwestycji wynosi nie-
całe 8 mln zł. Gdyby nie dopłata 
do kanalizacji, Mikołów mógłby 
sobie stawiać taki ośrodek każ-
dego roku. Ale ten przykład nie 
jest najlepszy, bo służba zdro-
wia nie funkcjonuje w mieście 
źle. Bolączką Mikołowa jest 
brak mieszkań i kiepskie drogi. 
Za 8 mln zł rocznie można spo-
ro wybudować i wyremonto-
wać. Trzeba sobie jasno powie-
dzieć, że z powodu „inwestycji 
stulecia” 

mikołów stanął 
w miejscu i nie 
ma rady, aby było 
inaczej. to se ne 
vrati - jak mawiają 
bracia czesi. 

Adam Putkowski miał rację 
mówiąc podczas sesji w 2007 
roku, że kanalizacja podniesie 
standardy życia mieszkańców. 
Mylił się natomiast w zapowie-
dziach, że zwiększy ona atrak-
cyjność inwestycyjną miasta, 
a przedsiębiorcy zaczną tutaj 

walić drzwiami i oknami. Mi-
kołowa nie czeka gospodar-
czy bum. Inwestorzy szukają 
lepiej skomunikowanych 
miast. Jedynym łączni-
kiem z autostrada-
mi jest dla Mikoło-
wa wąska i nie-
bezpieczna 
ul. Gliwic-

ka. Poza 
tym, przed-
s i ę b i o r c ó w 
odstrasza wy-
śrubowana tary-
fa za wodę i ście-
ki. Miasto dokłada tyl-
ko do odbiorców indywi-

dualnych. Firmy płacą peł-
ną stawkę. Przedsiębior-
stwa, gdzie woda stano-
wi ważny element procesu 
technologicznego, szukają 
tańszych miast. Czy kanali-
zacja musiała być tak dro-
ga? Nie. W marcu 2007 roku 
delegacja z Mikołowa poje-
chała do Warszawy na spo-
tkanie do Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. W tej 
instytucji pracują fachowcy, 
którzy w skali kraju dzie-

Wracamy do tematu kanalizacji w Mikołowie. Ta sprawa nie ucichnie, dopóki  nie przestaną wychodzić na jaw kolejne 
informacje, odsłaniające kulisy inwestycji, która miała być kołem zamachowym,  a stała się  hamulcem rozwoju miasta. Już 
w marcu 2007 roku, podczas spotkania w Warszawie, eksperci Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej ostrzegali delegację z Mikołowa, aby nie fundowali mieszkańcom kan  alizacji wartej trzy razy więcej, niż roczny budżet 
miasta. Te przestrogi nie zrobiły wrażenia. Podczas sesji Rady Miejskiej Miko  łowa w maju 2007 roku, Adam Putkowski, ówczesny 
wiceburmistrz, zapewniał, że cena za wodę i ścieki nigdy nie osiągnie astron  omicznej kwoty 25 zł za metr sześcienny. Mylił się. 
Zakład Inżynierii Miejskiej, gdzie Putkowski jest wiceprezesem, zaproponow  ał, aby właśnie tyle wynosiła tegoroczna taryfa. 

Mikołów 
wpuszczony 

w kanał
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MIKOŁÓW 
NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Nieruchomość położo-
na w Mikołowie, obręb Mi-
kołów, przy ul. Powstań-
ców Śląskich 1, oznaczo-
na numerem 1399/49 o po-
wierzchni 396 m2. Księ-
ga wieczysta dla dział-
ki, oznaczona numerem 
KA1M/00058162/8 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mi-
kołowie. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usłu-
gowym, oficyną i budynkiem gospodarczym. Przeznaczenie nie-
ruchomości w PZP: 120 UC. cena wywoławcza: 320 000 zł (cena 
sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT).

Nieruchomość położo-
na w Mikołowie, obręb Mi-
kołów, przy ul. Jaśmi-
nów, oznaczona numera-
mi 2445/52, 2447/52 o po-
wierzchniach 2154 m2, 1089 
m2. Księga wieczysta dla 
działek, oznaczona nume-
rem KA1M/00009867/2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w 
Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 10(a)MN. ceny 
wywoławcze: 105 000 zł, 125 000 zł (ceny sprzedaży powiększo-
ne zostaną o 23% podatku VAT). termin przetargu: 09.03.2016r.

Nieruchomość położo-
na w Mikołowie, obręb Mi-
kołów, przy ul. Bolesła-
wa Śmiałego, oznaczo-
na numerem 2388/25 o po- 
wierzchni 131 m2. Księ-
ga wieczysta dla dział-
ki, oznaczona numerem 
KA1M/00047382/6 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Miko-
łowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 237 MN. cena wywo-
ławcza: 10 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% 
podatku VAT). termin przetargu: 16.03.2016r

Nieruchomości położo-
ne w Mikołowie, obręb Mi-
kołów, przy ul. Na Wzgó-
rzu oznaczone numera-
mi 923/206, 945/207 o po-
wierzchni: 1969 m2. Księ-
gi wieczyste dla dzia-
łek, oznaczone numerami 
KA1M/00048242/0, KA1M/00000495/0 prowadzone są przez Sąd 
Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 96 
MNU. cena wywoławcza: 200 000 zł (cena sprzedaży powiększo-
na zostanie o 23% podatku VAT). termin przetargu: 07.04.2016r.

Nieruchomość położona 
w Mikołowie, obręb Miko-
łów, przy ul. Poprzecznej, 
oznaczona numerem 1168/5 
o powierzchni 12361 m2. 
Księga wieczysta dla dział-
ki, oznaczona numerem 
KA1M/00059799/9 prowa-
dzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nie-
ruchomości w PZP: 169 MNU, 167 RP, K10L1/2. cena wywoławcza: 
995 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podat-
ku VAT od powierzchni 1,12 ha o zapisie planu 169 MNU i K10L1/2).

Nieruchomość położo-
na w Mikołowie, obręb Mi-
kołów, przy ul. Krakow-
skiej, oznaczona nume-
rem 1558/75 o powierzch-
ni 621 m2. Księga wieczysta 
dla działki, oznaczona nu-
merem KA1M/00058318/7 
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznacze-
nie nieruchomości w PZP: 117(a)UC. cena wywoławcza: 250 000 zł 
(cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt 
z Wydziałem Gospodarki Mieniem urzędu Miasta Mikołów, 

43-190 Mikołów, Rynek 16, 
tel. (032) 3248 566, 567 lub (32) 3248 561, 

gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu 
Pełny tekst ogłoszeń o przetargach publikowany jest na  

stronach internetowych www.mikolow.eu, 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.
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Wracamy do tematu kanalizacji w Mikołowie. Ta sprawa nie ucichnie, dopóki  nie przestaną wychodzić na jaw kolejne 
informacje, odsłaniające kulisy inwestycji, która miała być kołem zamachowym,  a stała się  hamulcem rozwoju miasta. Już 
w marcu 2007 roku, podczas spotkania w Warszawie, eksperci Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej ostrzegali delegację z Mikołowa, aby nie fundowali mieszkańcom kan  alizacji wartej trzy razy więcej, niż roczny budżet 
miasta. Te przestrogi nie zrobiły wrażenia. Podczas sesji Rady Miejskiej Miko  łowa w maju 2007 roku, Adam Putkowski, ówczesny 
wiceburmistrz, zapewniał, że cena za wodę i ścieki nigdy nie osiągnie astron  omicznej kwoty 25 zł za metr sześcienny. Mylił się. 
Zakład Inżynierii Miejskiej, gdzie Putkowski jest wiceprezesem, zaproponow  ał, aby właśnie tyle wynosiła tegoroczna taryfa. 

lą unijną kasę  
i z racji zawodowego 

doświadczenia doskonale 
znają się na gospodarce wod-
no-ściekowej. 

podczas spotkania, 
przedstawiciele 
władz mikołowa 
dostali ostrzeżenie, 
że powinni planować 
kanalizację na miarę 
swoich możliwości 
budżetowych. 

Roczne dochody Miko-
łowa wynosiły wtedy około  
100 mln zł i trzymanie się tej 
granicy zalecali eksperci NFO-
ŚiGW. Nie posłuchano tych 

przestróg. Ostateczny kosztorys 
kanalizacji, przyjęty w 2009 roku 
wyniósł 405 mln zł netto, czy-

li pół miliarda w kwotach brut-
to. To trzy razy więcej, niż 

wynosi aktualny budżet 
Mikołowa. Dla porów-

naniu, w tym roku 
d w u e t a p o w y 

projekt kanali-
zacyjny koń-

czy Zabrze.  

Inwesty-
cja obję-

ła prawie 
całe miasto, a 

pierwsze przy-
miarki rozpoczę-

ły się w 2004 roku. 
Koszt całości wyniósł 

760 mln zł. Tegoroczny 
budżet zamknął się w kwo-

cie 788 mln zł. Proporcję „jeden 
do jeden”, zalecaną przez NFO-
ŚiGW, przyjęło nie tylko Zabrze, 
ale większość miast budujących 
kanalizację. Mikołów z trzykrot-
nym „przebiciem” bije w tym 
zestawieniu wszelkie rekordy. 
W fazie projektowej kanalizacji, 
rozważano także tańsze opcje. 

pojawiły się plany, 
aby część ścieków 
„eksportować” do 
innych miast. 

Nieczystości z Kamionki mia-
ły przyjąć Katowice, a z Boro-
wej Wsi i Śmiłowic, Ruda Ślą-
ska. Koncepcja upadła, ponie-
waż ówczesne władze oba-
wiały się… zmiany cen u od-
biorców zewnętrznych. Z per-
spektywy lat brzmi to jak gorz-
ka ironia. Woda i ścieki kosztują  

w Katowicach 14,11 zł, a w Ru-
dzie Śląskiej 13,79 zł. 

dlaczego władze 
mikołowa 
zdecydowały się 
na tak ryzykowne 
przedsięwzięcie? 

Oczywiście, trudno zarzucać 
złe intencje Markowi Balcerowi  
i Adamowi Putkowskiemu. Zale-
żało im przecież na głosach wy-
borców, ale w zabiegach o uzna-
nie mieszkańców, zwyczajnie 
przeszarżowali. W poprzednich 
latach, ambicją prawie każdego 
wójta, burmistrza czy prezydenta 
było pozyskiwanie jak najwięk-
szej kwoty środków unijnych. 
Ofiarą tej rywalizacji padł miko-
łowski duet. Dzięki kanalizacji, 
rządzone przez nich miasto po-
wędrowało na same szczyty listy 
samorządów, które najlepiej ra-
dzą sobie z pozyskiwaniem pie-
niędzy z Unii Europejskiej. Ale 
wpadli we własną pułapkę. 

- Moim zdaniem zarządzają-
cy miastem zachłysnęli się moż-
liwością zdobycia niesamowi-
tych jak na Mikołów pieniędzy 
i wybudowania czegoś wie-
kopomnego. Ten cel przysło-
nił całą resztę, także racjonal-
ne argumenty - mówi Stanisław 
Piechula, burmistrz Mikołowa.

Z udźwignięciem tak kosz-
townej kanalizacji spokojnie po-
radziłoby sobie stutysięczne 
miasto, ale nie Mikołów liczący 
40 tys. mieszkańców. Szkoda, że 
Balcer i Putkowski nie dopusz-
czali do siebie krytycznych gło-
sów. Los Józefa Gryta podzielił 
także Władysław Spyrka, który 
w grudniu 2007 roku został zwol-
niony z funkcji prezesa ZIM. 
Niedawno burmistrz Stanisław 
Piechula ściągnął go z powro-
tem do Rady Nadzorczej spółki.

Innym, dyskusyjnym i kosz-
townym problemem, są osła-
wione kamionkowe rury. Wy-
brano jedne z najdroższych.  
W specyfikacji przetargowej po-
stawiono tak rygorystyczne wa-
runki, że mogła im sprostać tyl-
ko jedna firma w Polsce. Sprawą 
w 2010 roku zainteresowało się 
Centralne Biuro Antykorupcyjne. 
Śledztwo umorzono. 

skoro cBa 
nie znalazło 
podejrzanych 
powiązań między 
zleceniodawcą  
a producentem rur, 
nie ma sensu wracać 
do tych plotek. 

Sam problem jednak pozo-
stał. Na zlecenie obecnego bur-
mistrza, ZIM przygotował ob-
szerny raport na temat kanaliza-
cji. Można w nim przeczytać, że 
wymogi i parametry technicz-
ne miały zapewnić kanalizacji 
sprawne funkcjonowanie przez 
kilkadziesiąt, a nawet sto lat. To 
dyskusyjna sprawa. W dobie la-
winowego postępu techniczne-
go, planowanie czegokolwiek 
z myślą o wiekowej gwarancji, 
jest dosyć ryzykowne. Ochrona 
środowiska należy do dziedzin, 
gdzie technologiczne nowinki  
i epokowe wynalazki pojawiają 
się najszybciej. 

za sto lat, wkopane 
w ziemię rury 
do transportu 
nieczystości, 
mogą okazać się 
zabytkiem. 

Ale to nie jest jedyny argu-
ment. Między innymi Józef Gryt 
miał wątpliwości, czy kamion-
kowe rury sprawdzą się na te-
renach zagrożonych eksploata-
cją górniczą? Nie minęło jesz-
cze sto lat, a już dochodzą sy-
gnały o usterkach i wadach ka-
nalizacji. Od niedawna, na pole-
cenie obecnego burmistrza, do 
budowy kanalizacji można wy-
korzystywać także rury plasti-
kowe. Mają podobne parametry 
technologiczne, ale w jednym 
biją na głowę swoje kamionko-
we odpowiedniki. Są zdecydo-
wanie tańsze, nawet o 30 proc. 

można teraz 
spekulować, o ile 
tańsza okazałaby 
się kanalizacja, 
gdyby od początku 
zdecydowano się na 
„plastiki”? 

Problem w tym, że takie dys-
kusje do niczego już nie dopro-
wadzą. Sytuacji nie da się od-
wrócić. Kanalizacja okazała 
się ważną i potrzebną inwesty-
cją, ale z powodu kosztów, za-
miast kołem zamachowym sta-
ła się hamulcem rozwoju Mi-
kołowa. Miasto budzi się z tą 
wiedzą, jak uczestnicy udanej  
i suto zakrapianej balangi. 
Wszyscy świetnie się bawili, ale 
teraz męczy ich kac. A jak wia-
domo, z tą przypadłością nie 
da się walczyć. Trzeba ją prze-
trzymać i zapamiętać na przy-
szłość, że można się bawić, ale 
zawsze z umiarem. 

Jerzy Filar

Mikołów 
wpuszczony 

w kanał



palmowa Niedziela

Zwyczaje i obrzędy wielka-
nocne rozpoczynają się od Pal-
mowej Niedzieli. Według Ewan-
gelistów, Chrystus wjechał do 
Jerozolimy na pięć dni przed 
ukrzyżowaniem. Opisując ten 
wjazd św. Jan wspomina, że zgro-
madzony tam lud witał go pal-
mowymi gałązkami. Stąd też za-
pewne i nazwa - Palmowa Nie-
dziela i zwyczaje święcenia pal-
my. Ponieważ palmie przypi-
sywano właściwości lecznicze  
i czarodziejskie, w minionych 
czasach po powrocie z kościo-
ła, dla zdrowia chłostano się 
poświęconymi palmami. Dziś  
w wielu regionach zwyczaje ro-
bienia palmy urosły do rangi sztu-
ki, a wiele z takich palm, to praw-
dziwe arcydzieła. Natomiast po-
wszechnym obyczajem jest świę-
cenie wiązanek palmowych, któ-
re potem zatyka się za obrazem 
lub wiesza na ścianie i trzyma do 
następnej Palmowej Niedzieli.

wielki tydzień

W naszej kulturze Wielki Ty-
dzień jest czasem przygotowa-
nia i oczekiwania Niedzieli Zmar-
twychwstania. Dawniej w ciągu 
całego Wielkiego Tygodnia po-
wszechnie uczestniczono w na-
bożeństwach upamiętniających 
wjazd Chrystusa do Jerozoli-
my, zapowiadający Jego mękę, 

śmierć i zmartwychwstanie, a lu-
dowe wróżby wielkotygodniowe 
przepowiadały pogodę na cały 
rok. I tak: Wielka Środa, to wio-
sna, Wielki Czwartek - lato, Wiel-
ki Piątek wróżył pogodę na żni-
wa i wykopki, a Wielka Sobo-
ta była odnośnikiem do pogody  
w zimie. Dziś Wielki Tydzień to  
w większości czas przedświą-
tecznych porządków i przygoto-
wań do Świąt.

wielki 
poNiedziaŁek, 
wielki wtoRek  
i wielka ŚRoda

 Jest to nadal okres żałoby oraz 
zadumy nad śmiercią i zmar-
twychwstaniem Jezusa. Dopiero 
Wielka Środa jest dniem, w któ-
rym chrześcijanie obchodzą pa-
miątkę sprzedania Jezusa Chry-
stusa faryzeuszom przez Judasza 
za 30 srebrników. W tę środę go-
spodarze wychodzili z poświę-
coną w poprzednim roku wodą 
święcić pola, aby dobrze rodzi-
ły. Jak pisze ks. Jędrzej Kitowicz - 
za grzechy nasze był od Judasza 
wtenczas zaprzedany... Polacy  
w ten dzień mięsa nie jadali... 

wielki czwaRtek

Wielki czwartek nazywany też 
Cierniowym, do dziś jest pamiąt-
ką ustanowienia przez Chrystu-
sa sakramentów Kapłaństwa i Eu-
charystii podczas Ostatniej Wie-
czerzy. Wieczorem w kościo-
łach odprawiana jest „Msza Wie-
czerzy Pańskiej”, która rozpoczy-
na Triduum Paschalne. W jej trak-
cie podczas śpiewu „Chwała na 
wysokości” biją wszystkie dzwo-
ny w świątyni. Po zakończeniu 
śpiewu dzwony i organy milkną. 
Podczas „Mszy Wieczerzy Pań-
skiej” konsekruje się dostateczną 
ilość komunikantów tak, by wy-
starczyły na dzień obecny i na-
stępny. Po zakończeniu Wiecze-
rzy, na pamiątkę uwięzienia Je-
zusa po Ostatniej Wieczerzy, Naj-
świętszy Sakrament przenosi się 
do „Ciemnicy”, gdzie adoruje się 
go do późnych godzin nocnych  
i przez cały Wielki Piątek. Po za-
kończeniu liturgii z ołtarza zdej-
muje się świece, mszał, krzyż, 
obrusy. Tabernakulum zostaje 
otwarte i puste, a „Wieczna lamp-
ka” zgaszona.

wielki piątek

Wielki Piątek to jeden z dwóch 
dni w roku, w którym nie odpra-
wia się mszy św. Jest dniem naj-
głębszej żałoby; dniem skupie-
nia, powagi, pobożności i prak-
tyk religijnych. Tego dnia obo-
wiązuje post ścisły, a po południu 
odprawiane są nabożeństwa Dro-
gi Krzyżowej.

Nabożeństwo Wielkiego Piąt-
ku jest pamiątką męki i śmierci 
na krzyżu Jezusa Chrystusa. Ka-
płani celebrują Liturgię w czer-
wonych ornatach. Liturgia za-
czyna się bez pieśni, główny ka-
płan celebrujący leży kilka mi-
nut krzyżem przed ołtarzem. Da-
lej następuje Liturgia Słowa Bo-
żego - w jej skład wchodzą dwa 

czytania, psalm (bez organów) 
oraz opis Męki Pańskiej z Ewan-
gelii św. Jana. Po kazaniu nastę-
puje Adoracja Krzyża. Po adora-
cji Najświętszy Sakrament zosta-
je przyniesiony z Ciemnicy i na-
stępuje Komunia św. Po jej za-
kończeniu Jezus pod postacią 
eucharystyczną zostaje przenie-
siony do Grobu, gdzie zaczyna 
się adoracja.

Z Wielkim Piątkiem związa-
nych jest wiele tradycji. Pierwsza 
z nich, to groby. Zwyczaj stroje-
nia Grobów Chrystusowych przy-
wędrował do nas z Niemiec lub 
Czech i stał się prawdziwą sztu-
ką. Polskie groby wielkanocne, 
oprócz elementów religijnych, 
ukazywały naszą symbolikę lu-
dową i narodową, co szczególnie  
w okresach narodowej niewo-
li było podkreślaniem polskości. 
Zresztą takich elementów przy 
wystroju grobów nie brakuje do 
dziś. Starą, polską tradycją było 
odwiedzanie grobów. W mia-
stach, gdzie było więcej kościo-
łów, należało odwiedzić wszyst-
kie, spędzić kilka chwil na mo-
dlitwie oraz złożyć datek na bied-
nych (panował zwyczaj kwe-
stowania przed kościołami). Do 
wielkopiątkowych obrzędów lu-
dowych należały: pogrzeb żuru 
i śledzia, obmywanie się w rze-
kach i strumieniach przed wscho-
dem słońca (zabezpieczenie 
przed chorobami), sadzenie no-
wych drzew owocowych, robie-
nie masła, zakaz tkania i przędze-
nia oraz - malowanie pisanek. 

wielka  
soBota

W Wielką Sobotę Kościół trwa 
przy Grobie Pańskim rozważając 
Mękę i Śmierć Chrystusa. Daw-
niej przed Liturgią Wigilii Pas-
chalnej niszczono ołtarz i budo-
wano nowy. Formalnie Wielka So-
bota posiada tylko teksty Liturgii 
Godzin, nie ma natomiast formu-
larza Mszy Świętej, a Liturgia Wi-

gilii Paschalnej należy już do Nie-
dzieli Zmartwychwstania.

Wieka sobota - to dzień „świę-
conego”. Święcone, to kulmina-
cja świątecznych przygotowań  
i stary słowiański obyczaj. Po po-
rannym święceniu wody i ognia, 
do kościoła przynosiło się (i przy-
nosi) kosz wypełniony świątecz-
nymi wiktuałami. Królują w nim 
jajka, ale nie może zabraknąć wę-
dlin, chrzanu, soli, chleba i ba-
ranka. Dziś są to małe koszycz-
ki z symboliczną ilością potraw. 
Dawniej, szczególnie na wsiach, 
były to kosze z kopą jaj, bochnem 
chleba, pętami kiełbasy, szyn-
ką itd.

wielka Niedziela

Obrzędy religijne Wielkiej 
Niedzieli połączone są z Wielką 
Sobotą. W wielu regionach bez-
pośrednio po Wigilii Paschalnej, 
rozpoczyna się procesja rezu-
rekcyjna i msza rezurekcyjna. Są 
też regiony, w których rezurek-
cja jest osobną mszą św. rozpo-
czynającą wielkanocny poranek 
(do XVIII wieku msze rezurek-
cyjne odprawiane były o półno-
cy, potem świętowano rezurek-
cję rano). Jakby na to nie patrzeć, 
chrześcijańska tradycja Niedzieli 
Wielkanocnej rozpoczyna się od 
zapowiadanej uroczystym biciem 
dzwonów Prymarii, czyli pierw-
szej mszy św. po Zmartwych-
wstaniu Pana. Po niej zaczyna się 
„uczta dla ciała”.

Można powiedzieć, że Wielka-
noc w Polsce, to rodzinne świę-
to poświęcone jedzeniu. Stąd też 
do dziś śniadanie wielkanocne 
w naszych domach, to prawdzi-
wy rytuał. Przez całe wieki było 
ono nagrodą za rygorystyczne 
przestrzeganie 40-dniowego po-
stu. Musiał się on solidnie dać 
we znaki, skoro w Wielki Pią-
tek na drzewie wieszano śledzia 
oraz urządzano pogrzeb żurowi. 
Wreszcie można było zasiąść do 
stołu i rozpocząć biesiadowanie 

od podzielenia się święconym 
jajkiem. Z największym prze-
pychem urządzano „święcone”  
w bogatych dworach. Serwowa-
no tyle dań, ile pór roku, miesię-
cy, a nawet tygodni. Stoły szlach-
ty, mieszczan i chłopów nie były 
już tak okazałe, ale też zasta-
wione jadłem i trunkiem. Zgod-
nie z tradycją święcone składało 
się przede wszystkim z dań zim-
nych, głównie mięs, jaj na twardo 
i ciast, jako że w Wielkanoc nie 
godziło się gotować ani rozpalać 
„wielkiego” ognia pod kuchnią. 
Najważniejsza zawsze była szyn-
ka, najlepiej cała i z kością, uwę-
dzona w dymie jałowcowym. Nie 
mogło też zabraknąć kiełbas ani 
półmiska z upieczoną w całości 
głową z jajkiem w ryjku. Na bo-
gatszych stołach głowiznę zastę-
powały pieczone prosiaki. Wśród 
ciast królowały baby wielkanoc-
ne, mazurki i serniki. Nie brako-
wało też przeróżnych placków, 
kołaczy i innych słodkich wypie-
ków. Śniadanie takie zamieniało 
się w trwającą nawet do wieczo-
ra biesiadę.

Czasy się zmieniły i nasze 
śniadania wielkanocne też. Nie 
są tak wystawne jak dawniej, ale 
wiele tradycji przetrwało. Nie 
może zabraknąć na nich jajek  
i święconego, na stole stoi bara-
nek (najczęściej z cukru), wędli-
ny podajemy w inny sposób niż 
dawniej, a to wszystko uzupeł-
niane jest sałatkami ze świeżych 
warzyw. Cóż, prawda czasu! Ale 
póki co, pizzy na wielkanocne 
śniadanie nikt nie zamawia.

poNiedziaŁek 
wielkaNocNy

W kalendarzu liturgicznym Ko-
ścioła rzymskokatolickiego nie 
ma „drugiego dnia świąt wiel-
kanocnych”. Poniedziałek wiel-
kanocny jest po prostu kolejnym 
dniem Oktawy Wielkanocnej, 
trwającej przez osiem dni po-
cząwszy od pierwszej Niedzie-
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Święta Wielkanoc-
ne dla wielu z nas 
kojarzą się głównie 
z prezentami, 
rodzinną imprezą 
i polewaniem 
wodą. Takie mamy 
czasy, że uciekają 
nam sprawy waż-
ne, które przez po-
kolenia budowały 
poczucie więzi 
i wspólnoty. Nie 
ulegajmy tym tren-
dom. Pamiętajmy, 
że na szacunek 
zasługuje tylko 
ten, który szanuje 
tradycję. Dla wielu 
osób tradycja idzie 
w parze z wiarą. 
Dla wierzących 
i niewierzących 
przygotowaliśmy 
podstawowe 
informacje o 
genezie Wielkiego 
Tygodnia i Świąt 
Wielkanocnych.

Misterium

Mirosław Duży
radny powiatowy

Wesołych 
Świąt!

Ciepłych 
i pełnych radości 

Świąt Wielkiej Nocy, 
a także wielu 

radości i satysfakcji 
w życiu zawodowym 

i prywatnym.
życzy
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Klasówka odbędzie się  
18 marca. Na rozgrzew-
kę mamy dla Czytelników 

pytanie: czy wybór takiej daty jest 
przypadkowy? Informacje o przy-
gotowaniach do powstańczej kla-
sówki w Świętochłowicach odbi-
ły się szerokim echem w regionie. 
Zapowiada to dużą liczbę uczest-
ników i wysoki poziom historycz-
nych zmagań. Powstańczą klasów-
kę napiszą uczniowie szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, ale 

dołączą do nich także ważne oso-
bistości życia publicznego. Zapro-
szenia skierowano, m.in. do poli-

tyków, samorządowców, naukow-
ców, dziennikarzy, ludzi kultury. 
Potwierdzenie udziału zgłosił już 

sam Feliks Korfanty, wnuk Wojcie-
cha Korfantego.

Powstańczy sprawdzian zapowia-
da się na miarę „Dyktanda”, orga-
nizowanego przez nieodżałowaną 
Krystynę Bochenek, śląską senator  
i dziennikarkę, która zginęła w kata-
strofie smoleńskiej. 

W ramach przygotowań do „Kla-
sówki powstańczej”, prezydent Da-
wid Kostempski rozmawiał z ucznia-
mi śląskich szkół. Odwiedził, m.in. 
II LO im. W. Pileckiego w Mikołowie 
oraz SP 5 im. Powstańców Śląskich  
w Łaziskach Górnych.

Prezydent Kostempski opowiadał, 
m.in. o Muzeum Powstań Śląskich 
w Świętochłowicach ale przede 
wszystkim zachęcał do udziału  
w klasówce. 

- Wspólnie sprawdźmy wiedzę  
z historii naszego regionu. Sam rów-
nież przystąpię do tego niecodzien-
nego śląskiego egzaminu - zapew-
niał Dawid Kostempski. 

 W Świętochłowicach odbędzie się sprawdzian, jakiego jeszcze nie było w naszym regionie. Swoją wiedzę  
o Powstaniach Śląskich sprawdzą uczniowie, samorządowcy, politycy i osobistości życia publicznego. W szkołach 
Mikołowa i Łazisk Górnych o powstańczej klasówce opowiadał Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic.

dAWId KOStEMPSKI, prezydent Świętochłowic:

- W czasie pisania sprawdzianu, jego tekst 
będzie dostępny także w wersji on-line. 
Wszystko po to, aby ułatwić jak największej 
liczbie chętnych możliwość zmierzenia się  
z wiedzą na temat Powstań Śląskich.

Co ty wiesz o Powstaniach Śląskich?

li Wielkanocnej. Ten dzień zwa-
ny też Lanym Poniedziałkiem 
lub Śmigusem - dyngusem jest 
dniem wolnym od pracy i spo-
łecznym obyczajem w naszym 
kraju. W naszej tradycji tego dnia 
dla żartów polewa się wodą in-
nych, nawet nieznajomych. Tra-
dycja polewania wywodzi się 
z pogańskich zwyczajów zwią-

zanych z symbolicznym budze-
niem się przyrody do życia i od-
nawialnej zdolności ziemi do ro-
dzenia. A do tego potrzebna była 
woda. W symbolice chrześcijań-
skiej mówi się, że zwyczaj pole-
wania wywodzi się z Jerozolimy, 
gdzie schodzących się i rozma-
wiających o zmartwychwstaniu, 
Żydzi polewali z okien wodą, aby 

rozpędzić zgromadzonych roz-
powiadających te wieści. Inne 
zwyczaje Poniedziałku Wielka-
nocnego, to czynienie sąsiadom 
psikusów, chodzenie chłopców 
„z kogutkiem” i dziewcząt „z ga-
ikiem” oraz zbieranie podarun-
ków za śpiewy. Dziś z tych barw-
nych zwyczajów, praktycznie po-
został jeden - polewanie. I to nie 
zawsze wyłącznie dla żartu i pie-
lęgnowania tradycji.

a jak jest u iNNych?

Wielkanoc, jako największe 
święto religii chrześcijańskiej, 
obchodzona jest we wszystkich 
krajach. Każdy ma swoje trady-
cje i specyfikę obrzędów. Przy-
kładem może być Wielki Piątek, 
który bardzo uroczyście jest ob-
chodzony, tak w Kościele prawo-
sławnym, jak i Kościołach prote-
stanckich czy Kościele ewange-
licko-augsburskim. Te, związane 
z wiarą, zazwyczaj kryją się poza 
murami świątyń. Ale nie wszę-
dzie. Wielki Tydzień bardzo uro-
czyście i powszechnie obcho-
dzony jest w Hiszpanii, a szcze-
gólnie w Andaluzji. Tam od Wiel-
kiej Środy centra miast zamknię-
te są dla procesji. Niektóre trwa-
ją po kilkanaście godzin lub całą 
noc. Szczególna jest „Procesja 
Ciszy” w Granadzie, gdzie na 
czas jej przemarszu okrywa się 
ciemnością i spowija ciszą cała 
jej trasa. Co ciekawe, prawie 
wszystkie procesje organizowa-
ne są przez świeckich.

Przy tej okazji warto również 
spojrzeć na świąteczne stoły, bo 
tradycja wielkanocnego śniada-
nia kultywowana jest w całej Eu-
ropie. Zacznijmy od jaj. U nas po-
sypywane są solą i odrobiną pie-
przu. Węgrzy przekrojone jajka 
na pół posypują tylko papryką,  
a mieszkańcy Bałkanów natką 
pietruszki lub szczypiorkiem. We 
Francji dekoruje się je musztar-
dą, we Włoszech i Hiszpanii - ka-
parami. A co poza tym? W Skan-
dynawii po długiej zimie tęsk-
nota za zieleniną jest tak duża, 
że najważniejszym daniem jest 
zupa szpinakowa. Dopiero po-
tem można się zabrać za kolejny 
rarytas - szynkę z renifera. Litwa, 
to wędliny i szynki oraz ćwikła, 
która do na stamtąd przywędro-
wała. No i obowiązkowo skiłłądź 
albo inaczej - kindziuk. W Austrii 
na stole króluje wędzona szynka 
z kością, Węgrzy dodają do niej 
golonkę i zupę fasolową. Golon-
ka duszona w piwie obok szynki 
jest zwyczajowym daniem wiel-
kanocnym w Niemczech. W Gre-
cji, we Włoszech i w Hiszpanii na 
stole wielkanocnym musi się zna-
leźć upieczony w całości bara-
nek, Włosi w tym dniu jedzą tak-
że pizzę pasquale oraz rosół wo-
łowy, a Hiszpanie - tortillę. Z ko-
lei na Bałkanach oprócz wędlin 
podaje się czebabcziczi, pleska-
wice i szaszłyki, a w Bułgarii - 
zupę pokrzywową. Ale gdzie tam 
tym wszystkim specjałom do na-
szych!

Tadeusz Piątkowski

Najbardziej znane w Polsce Misterium Męki 
Pańskiej odbywa się w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Prezydent Świętochłowic, Dawid Kostempski wśród uczniów SP 5 w Łaziskach Górnych.





Posyłać albo nie posy-
łać? Ten szekspirow-
ski dylemat dzieli 
pedagogów, psycho-

logów dziecięcych i samych 
rodziców. Co ekspert, to inna 
opinia. Specjaliści wśród ar-

gumentów przemawiających 
za wcześniejszym rozpoczę-
ciem nauki wymieniają, m.in. 
możliwość rozwoju intelektu-
alnego. Poza tym szkoła wpły-
wa na szybsze usamodzielnie-
nie się, uczy odpowiedzialno-
ści, współpracy i działania ze-
społowego. Są też inne opinie.  
Nie wszystkie sześciolatki są 
emocjonalnie przygotowane 
do stresu i obciążeń, jakie nie-
sie ze sobą szkoła. 

ten akademicki 
spór na ziemię 
sprowadzili 
politycy. 

Rząd Platformy Obywatel-
skiej wprowadził obowiązek 
szkolny dla sześciolatków. Sa-
morządowcy, choć nie wszyst-
kim było to na rękę, dostoso-
wali się do tych zmian. Jed-
nym poszło dobrze, innym 
gorzej. Ale nastały rządy PiS, 
który w czasie kampanii wy-
borczej obiecał wycofanie 
zmian wprowadzonych przez 
PO. Słowo zostało dotrzyma-
ne. Sześciolatki, jeżeli rodzi-
ce sobie tego życzą, mogą zo-
stać w przedszkolach. Dzię-
ki władzom centralnym, sa-
morządowcy znów się nie nu-
dzą. Muszą na nowo kalkulo-
wać, gdzie poupychać sze-
ściolatki i młodsze dzieci, któ-
rym starszy rocznik zajął miej-

sca w przedszkolach. Wiele 
samorządów rozpoczęło wal-
kę o sześciolatki w szkołach. 
Należy do nich Mikołów. Mia-
sto zrealizowało film promo-
cyjny. O zaletach wczesnej na-
uki opowiadają nauczyciele, 
rodzice i same dzieci. Wszyst-
ko dzieje się w estetycznych, 
dobrze wyposażonych miko-
łowskich klasach, gdzie uczą 
się sześciolatki. 

- Mikołowskie szkoły, to 
dobrze wyposażone placów-
ki edukacyjne. Uczący w nich 
nauczyciele i specjaliści to 
dobrze pracujący fachowcy. 
W szkołach uczniowie mogą 
liczyć na pomoc pedagoga, 
logopedy. Prowadzona jest 
gimnastyka korekcyjna wad 
postawy. Mamy bogatą ofertę 
kółek zainteresowań. Szkoła 
dla sześciolatków to przede 
wszystkim nauka poprzez za-
bawę. Forma tych zajęć zbli-
żona jest do tych, prowadzo-
nych w przedszkolu - zapew-
nia Stanisław Piechula.

Na wcześniejszym 
posyłaniu dzieci  
do szkół zależy 
także władzom 
gminy wyry. 

- Nasza gmina, jako jedna  
z nielicznych w kraju, nie bo-
ryka się z niżem demogra-
ficznym, ale z wyżem. Brakuje  
u nas miejsc w przedszko-
lach, choć w Gostyni mamy 
125 dzieci, a w Wyrach  
w dwóch placówkach, starej 
i nowej, blisko 175. Od kwiet-
nia ruszy w Gostyni prywatny 
żłobek i przedszkole, a mimo 
to obawiam się, że dla wszyst-
kich nie wystarczy miejsc. 
Mam nadzieję, że większość 
rodziców zdecyduje się na 
posłanie dzieci do szkół, bo 
przygotowaliśmy dla sześcio-

latków doskonałe warunki. 
Klasy nie są zbyt liczne, a sale 
lekcyjne doskonale wyposa-
żone i przystosowane do wie-
ku uczniów - zapewnia Barba-
ra Prasoł, wójt gminy Wyry. 

Nie wszystkim 
samorządowcom 
w powiecie 
mikołowskim, 
organizacyjne 
zmiany w edukacji 
spędzają sen  
z powiek. 

Aleksander Wyra, burmistrz 
Łazisk Górnych, prywatnie 
przyznaje, że jest zwolenni-
kiem wczesnego posyłania 
dzieci do szkół, ale problemu 
żadnego nie widzi. 

- Już kilka lat temu spo-
dziewaliśmy się, że będą 
potrzebne nowe miejsca  
w przedszkolach. Nie wyni-
ka to z tego, że przewidzia-
łem rozwój wydarzeń poli-

tycznych w Polsce, ale z ob-
serwacji sytuacji demogra-
ficznej w naszym mieście. 
Do Łazisk Górnych przepro-
wadza się coraz więcej ro-
dzin z innych śląskich miast. 
Przybyło sporo nowych osie-
dli i wciąż budowane są ko-
lejne domy. Kosztem 900 tys. 
zł przebudujemy do sierpnia 
skrzydło w Szkole Podstawo-
wej nr 6, adaptując je na po-
trzeby przedszkola. W Łazi-

skach Górnych praktycznie 
wszystkie dzieci zmieszczą 
się w przedszkolach i oddzia-
łach przedszkolnych zgodnie 
z życzeniami rodziców - de-
klaruje Aleksander Wyra.

Na razie trudno oszacować, 
ilu sześciolatków w powiecie 
mikołowskim pójdzie do szko-
ły, a ilu zostanie w przedszko-
lach. Wszystko w rękach, a ra-
czej głowach rodziców. Przed 
nimi dosyć ważna decyzja. (fil)

l Zapraszamy wszystkie dzieci 
w wieku od 1 do 4 lat

l Bezpieczne i pogodne 
miejsce dla najmłodszych 

l Całodniowa oraz godzinowa opieka
l Dofinansowania z programu 

Maluch 2016 - tańsze czesne!
l Żłobek proponuje karnet 15 godzin

pobytu w danym miesiącu GRATIS!

Mikołów, ul. Górnicza 10 a
tel. 534 92 55 03

www.klubdlamalucha.pl

15marzec 2016r. • NASZA GAZETA SPOŁECZEŃSTWO

TRWA NABÓR! 
Czesne tylko 250 zł!!

Otwarcie 1 kwietnia! ZAPRASZAMY!!!

ZADZWOŃ:  505 008 848

niepubliczny żłobek i przedszkole

Do żłobka zapraszamy dzieci od 20 tygodnia do 4 roku życia,
a do przedszkola do 6 roku życia.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu placówki (trzecia Filia) 
oraz wykwalifikowaną kadrę.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci w żłobku i przedszkolu: muzyka i nauka gry 
na instrumentach, angielski, rehabiltacja, dogoterapia, logopedia.

Gostyń, ul. Pszczyńska 449, www.troskliwe-misie.com.pl 
Troskliwe-Misie-żłobek-i-przedszkole-Gostyń
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Rząd wycofał 
obowiązek szkoły 
dla sześciolatków. 
Realizacja tej wy-
borczej obietnicy 
Prawa i Sprawie-
dliwości spadła na 
barki samorządów. 
Jedne radzą sobie 
z tym dobrze, 
innym idzie gorzej. 
Mikołów rozpoczął 
kampanię zachę-
cającą rodziców 
do wcześniejszego 
posyłania dzieci 
do szkół.  
W Wyrach też 
może być ciasno 
w przedszkolach. 
Z kolei burmistrz 
Łazisk Górnych nie 
widzi w nowych 
przepisach żadne-
go problemu. 

Sześciolatek wie, 
że w szkole nie jest źle?

Mikołowskie klasy są dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków.

W Wyrach dwa lata temu powstało jedno z najnowocześniejszych przedszkoli 
w powiecie mikołowskim. Czy wszyscy chętni znajdą tu miejsce?



Zainteresowanie, jakim od początku cie-
szy się nasz plebiscyt, jest najlepszym 
dowodem na to, że uzupełniliśmy do-
syć istotną lukę w życiu społeczno-to-

warzyskim powiatu mikołowskiego. Nasz ple-
biscyt różni się od większości konkursów or-
ganizowanych przez inne redakcje. Laureata-
mi nie są zdobywcy największej liczby sms- 
ów, bo w takich rywalizacjach zwyciężają za-
zwyczaj ci, którzy mają pieniądze i zdetermi-
nowanych znajomych, przesiadujących godzi-
nami przy klawiaturze komputera albo telefonu.  
W naszym plebiscycie oparliśmy się na kon-
sultacjach z tymi, którzy o powiatowym spo-
rcie wiedzą wszystko. Prosiliśmy o wskazania 
i sugestie prezesów klubów, samorządowców, 
a także samych sportowców i kibiców. Wybra-
liśmy dziesięcioro laureatów w sposób subiek-
tywny, ale jak najbardziej sprawiedliwy.

joaNNa huNgeR

Trener szermierki. Jej 
motto brzmi: „Wiele nauczy-
łam się od swoich nauczy-
cieli, daleko więcej od kole-

gów, najwięcej zaś od uczniów.
Od 15 lat związana z sekcją szermierczą 

Amatorskiego Klubu Sportowego Mikołów. Pro-
paguje szermierkę wśród dzieci, młodzieży  
i dorosłych. Sama była kiedyś zawodniczką. Jej 

największe sukcesy to: mistrzostwo Polski do 
lat 17 we florecie dziewcząt, brązowy medal 
drużynowych mistrzostw Polski kadetek we flo-
recie.

W latach 2008-2011 trenerka Kadry Śląska 
młodziczek w szpadzie. Od 2012 do 2013 pro-
wadziła kadrę Śląska juniorek w szpadzie, ak-
tywnie współpracowała z kadrą narodową Pol-
ski juniorek. W latach 2013-2014 wiceprezes 
Śląskiego Związku Szermierczego.

daNiel macioŁ

Bilardzista, reprezentu-
je barwy   ERG Bieruń Fo-
lie DSB Lubin. Jeden z naj-
większych talentów pol-

skiego bilarda. Ma 17 lat, mieszka w Mikoło-
wie, jest uczniem Liceum im. Karola Miarki  
w Mikołowie, ale jego życie to bilard. Prawie 30 
weekendów w roku spędza poza domem na za-
wodach, turniejach. Ojciec Daniela jest pasjo-
natem tego sportu i trenerem, więc trudno się 
dziwić, że i syn pokochał bilard, sięgając po kij  
w roku 2006. Szybko opanował tajniki gry, za-
czął osiągać sukcesy na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej. Stał się multimedalistą, zdoby-
wając krążki na Mistrzostwach Polski, Europy 
i Świata. Ostatni jego sukces, to tytuł Mistrza 
Świata Juniorów Młodszych zdobyty w listopa-
dzie 2015 roku w Szanghaju.

RoBeRt pRus

Piłkarz występującego 
w piątej lidze AKS-u Miko-
łów. Lider drużyny. W szat-
ni nosi ksywkę Messi, któ-

ra w 100 procentach pasuje do jego poczynań 
na boisku. Zawodnik wszechstronny, charakte-
ryzujący się nienaganną techniką, mogący grać 
na pozycji środkowego pomocnika, w razie po-
trzeby środkowego obrońcy oraz napastnika.  
W rundzie jesiennej sezonu 2015/2016 popisy-
wał się rzadko spotykaną, jak na tę klasę roz-
grywek skutecznością. Zdobył 15 bramek, na  
29 strzelonych przez zespół, co jest dowodem, 
że jest „siłą napędową” AKS-u. Jest również lide-
rem w klasyfikacji „snajperów” w tej grupie, wy-
przedzając następnego zawodnika o cztery gole.

Od 1 marca, szczęśliwy tata uroczej Zosi.

cezaRy 
kaRBowski

Nauczyciel, od 32 lat nie-
przerwanie pracuje jako 
„wuefista” w Szkole Podsta-

wowej nr 3 w Mikołowie. Absolwent Akademii 
Wychowania Fizycznego w Katowicach. W tym 
roku kończy 59 lat, ale na emeryturę się nie wy-
biera. Zostawić młodzież i sportowy narybek, to 
pojęcie mu obce. Według niego nauczyciel wy-

Po raz czwarty nasza redakcja przyznała wyróżnienia sportowych osobowości Ziemi Mikołowskiej. Za pomoc w organizacji imprezy serdecznie 
dziękujemy Bożenie Holeczek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie, właścicielom mikołowskiej restauracji i hotelu „Dworek Krywań” 
oraz samorządowcom z Wyr, Łazisk Górnych i Mikołowa, którzy dopingowali laureatów ze swoich miejscowości i przygotowali dla nich upominki.

Najlepsi z najlepszych
Mieliśmy dwa powody, 
aby cztery lata temu 
zorganizować plebiscyt 
na „Sportowe Oso-
bowości Roku Ziemi 
Mikołowskiej”. Pierwszy, 
czysto prywatny. Lubimy 
sport, a skoro nie stać 
nas (jeszcze) na to, aby 
sponsorować zawod-
ników i kluby, postano-
wiliśmy przyjąć rolę me-
dialnego patrona. Drugi 
powód jest ważniejszy 
i poważniejszy. Nikt 
wcześniej nie wpadł na 
pomysł, że warto i trzeba 
wyróżniać powiatowych 
sportowców, trenerów  
i działaczy. W taki sposób 
integrują się środowiska  
i tworzy klimat wspólnoty. 

Naszą uroczystość uświetnili samorządowcy, którzy dla sportowców ze swoich miejscowości przygotowali upominki. Od lewej: Mateusz Handel, wiceburmistrz Mikołowa, Barbara Prasoł, wójt Gminy Wyry oraz Aleksander Wyra, burmistrz Łazisk Górnych.



chowania fizycznego powinien być trenerem, 
wychowawcą, opiekunem, matką, ojcem...

Jego uczennice występowały w finałach wo-
jewódzkich w różnych dyscyplinach spor-
tu szkolnego (lekkoatletyka, siatkówka, koszy-
kówka, badminton, biegi przełajowe, łyżwiar-
stwo, biegi na orientację).

 Wspólnie z pozostałymi wuefistami do-
prowadził szkołę do czołówki wojewódzkiej.  
W roku szkolnym 2013/14 oraz 2014/15 SP 3 Mi-
kołów zdobyła drugie miejsce w naszym regio-
nie, w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

ReNata 
skRzypczak

Zawodniczka sekcji krę-
glarstwa klasycznego Po-
lonii Łaziska. Studentka  

III roku Akademii Wychowania Fizycznego,  
w swojej dyscyplinie sportu jest jeszcze junior-
ką, kandydatką do reprezentacji Polski na Mi-
strzostwa Świata, które odbędą się w maju  
w chorwackim Novigradzie. 

Do pójścia na kręgielnię namówił ją brat. 
Jako ośmioletnia dziewczynka po raz pierw-
szy wzięła kulę do ręki. Ręka była jeszcze zbyt 
mała i trener powiedział, aby przyszła za rok. 
W dziewiąte urodziny poszła jeszcze raz, rzu-
ciła i została. Miała w sobie to „coś”, potrzebne  
w tym sporcie, bo szybko zaczęła robić postę-
py i jeszcze w tym samym roku wygrała w Po-
znaniu zawody w kategorii dzieci.

Rok 2015 był dla Renaty Skrzypczak udany. 
Wywalczyła brązowy medal w Mistrzostwach 
Polski w parach, drużynowy medal z Polonią 
(klub jest Mistrzem Polski) oraz Międzynarodo-
wy Puchar Danii.  

michaliNa 
meNdecka

Lekkoatletka MOSiR-u 
Łaziska. Jej pasją jest bie-
ganie. W roku 2015 zdomi-

nowała biegi uliczne powiatu mikołowskiego 
i nie tylko. Startowała w wielu biegach Polski 

południowej i gdzie się nie pojawiła, walczy-
ła o podium. W sumie ta filigranowa biegaczka  
o wielkim sercu w tegorocznych biegach ulicz-
nych na dystansach od 5 do 21 kilometrów sta-
wała 18 razy na podium, w tym siedem razy na 
najwyższym stopniu.

Biega od roku 2002. Na zawodach międzysz-
kolnych wypatrzył ją trener łaziskiej lekkoatle-
tyki, Alojzy Kaleja. Zaprosił na trening i tak się 
zaczęło...

Uważa, że długie dystanse są „szkołą cha-
rakteru”. Pierwszym poważnym startem ulicz-
nym był bieg na 10 kilometrów. Chciała „zła-
mać” 39 minut, „nabiegała” 38 i to był znako-
mity bodziec. Potem wygrywała biegi na krót-
szych dystansach. Mając 22 lata, przebiegła 
półmaraton w 1 godzinę, 25 minut i 58 sekund.

W tym roku chce poprawiać wyniki na dy-
stansie 10 kilometrów i w półmaratonie.

jeRzy jaNecki

Działacz sportowy Polo-
nii Łaziska. Od ponad 30 lat 
nie ma w tym mieście im-
prezy sportowej, podczas 

której nie słyszałoby się jego głosu. Prowadzi 
mecze piłki nożnej, ręcznej, siatkówki oraz in-
nych dyscyplin. Zagrzewa do walki zawodni-
ków, kibiców do dopingu, dba o sportowy prze-
bieg zawodów. Zawsze przygotowany i prze-
kazujący fachowe informacje. Sportową pasję 
odziedziczył po ojcu, który był działaczem klu-
bu Elektro.

Spikerem został z przypadku. Jesienią 1984 
roku w Polonii potrzebowano spikera. Ówcze-
sny trener, Emil Bochnia zaproponował Jerze-
mu prowadzenie spikerki. Był to dla niego szok, 
gdyż nigdy nie miał kontaktu z mikrofonem. 
By przygotować się do prowadzenia imprezy, 
zbiera materiały o rywalach, statystyki, tabele, 
składy, informacje o klubie, zawodnikach. Się-
ga do archiwów, historii… Dziś nie ma już tre-
my, choć dawniej ją miał. Myśli już o swoim na-
stępcy, ale póki co, go nie widać.

maRiusz oleŚ

Trener sportów walki 
oraz Szkółki Walk Rycer-
skich dla dzieci w Orzeszu. 
Osoba, której obce są nuda 

i przeciętność. Od ośmiu lat prowadzi w Orze-
szu zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży  
w szkołach, przedszkolach oraz lokalnych sto-
warzyszeniach. Na jego zajęcia stale uczęsz-
cza 70 dzieci oraz 40 osób dorosłych. Przez 
ten okres szkółka zajmowała czołowe miejsca  
w międzynarodowych turniejach sportów walki.

- udział w Gali Saxony Fight w Niemczech;
- dziewięć medali na Mistrzostwach Świata 

Kong Sao;
- udział na III Międzynarodowej Gali ONLY 

One;
- sześć medali na Turnieju Miecza i Tarczy  

w Bytomiu;
- III miejsce drużynowo, II miejsce dziew-

czyn i III miejsce chłopców w Mistrzo-
stwach Świata Dzieci w Walkach Rycer-
skich w Mińsku;

W 2014 roku Mariusz Oleś został powołany 
do reprezentacji Polski w pełnokontaktowych 
walkach rycerskich, biorąc udział w Mistrzo-
stwach Świata w Hiszpanii i zajął drugie miej-
sce w walkach 16 x 16.  

gRzegoRz sikoRa

Trener piłki nożnej Gwar-
ka Ornontowice. Jego za-
wodowe motto brzmi: „Pra-
ca wypiera talent, jeżeli ta-

lent nie pracuje”. Jest trenerem II klasy oraz po-
siadaczem licencji UEFA „A”. 

Jako zawodnik grał w AKS-ie Mikołów, Pa-
sjonacie Dankowice, Podlesiance Katowice  
i Gwarku Ornontowice.

Jako trener pracował w: LGKS-ie Podlesianka 
Katowice (trener rocznika 1999), Gwarku Ornon-
towice (1997, 1999 i młodszych) oraz jako Koor-
dynator Szkolenia Grup Młodzieżowych. W la-
tach 2013-2014 pracował jako Scout Akademii Le-
gii Warszawa. Uważa, że wiedzy trenerskiej nigdy 
dość i w tym fachu zawsze trzeba ją pogłębiać. 

Odbył staże szkoleniowe, m.in. w Ruchu 
Chorzów, GKS-ie Tychy, Akademii Legia War-
szawa, Lechu Poznań i ROW-ie Rybnik.

Od roku 2010 Grzegorz Sikora dał się też po-
znać jako organizator młodzieżowych turniejów 
piłkarskich.

haNNa Ćmiel

Instruktor rekreacji ru-
chowej o specjalności sa-
moobrona. Wraz z Francisz-
kiem Kamińskim, Prezesem 

Stowarzyszenia Szkoły Sztuk i Sportów Walki 

„Wojownik” prowadzi treningi w kategorii Kata, 
Kata z bronią, ju-jitsu, semi - contact dla ponad 
40 osób.

Nim została trenerką, była bardzo dobrą za-
wodniczką. Jej największe osiągnięcia to:

II miejsce w kategorii Kata z bronią podczas 
IBF World Open Championship, Germany 2015,

II miejsce w kategorii Kata z bronią, zdobyte 
na Otwartych Mistrzostwa Świata Shaolin Kempo,

I miejsca w kategoriach Kata seniorki oraz 
Kata zwierzopodobne (Otwarte Mistrzostwa 
Świata Shaolin Kempo w Sztukach Walki),

puchar najwszechstronniejszej zawodniczki 
w Kata seniorek, podczas Otwartych Mistrzostw 
Świata Shaolin Kempo w Sztukach Walki,

I miejsce w kategorii Kata z bronią - World 
Championship Budapest 2012,

II miejsce w kategorii Kata - World Martial 
Arts & Defensive Sports Federation World Open 
Championship,

III miejsce w kategorii Kata z bronią - World 
Martial Arts&Defensive Sports Federation 
World Open Championship.

Tadeusz Piątkowski

Dworek Góralski
Hotel i restauracja

Restauracja Regionalna „Krywań”
43-190 Mikołów, ul. Powstańców Śląskich 8
www.krywanmikolow.pl, tel. 32 77 000 77
Restauracja czynna codziennie w godzinach 12-22.

Zaprasza do oryginalnego, 
niepowtarzalnego Góralskiego 
wnętrza z dwupoziomową restauracją, 
z palącymi się kominkami, 
płynącymi strumykami i regionalną 
muzyką oraz z pysznym Śląskim, 
Staropolskim i Góralskim jedzeniem. 

Do Państwa dyspozycji oddajemy 
8 pokoi hotelowych o wysokim 
standardzie. 

Organizujemy przyjęcia 
okolicznościowe: bankiety, wesela, 
komunie, konferencje, przyjęcie 
rodzinne. Naszym atutem są ceny 
dostosowane do każdego klienta.

Poczuj niezapomniany 
klimat i atmosferę!
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Po raz czwarty nasza redakcja przyznała wyróżnienia sportowych osobowości Ziemi Mikołowskiej. Za pomoc w organizacji imprezy serdecznie 
dziękujemy Bożenie Holeczek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie, właścicielom mikołowskiej restauracji i hotelu „Dworek Krywań” 
oraz samorządowcom z Wyr, Łazisk Górnych i Mikołowa, którzy dopingowali laureatów ze swoich miejscowości i przygotowali dla nich upominki.

Najlepsi z najlepszych



Konkurs na prezesa szpitala powiato-
wego w Mikołowie ogłoszono pod 
koniec ubiegłego roku, dosyć nie-
spodziewanie. Placówka chwaliła się 

dobrymi osiągnięciami i zaufaniem pacjentów. 
Poprzednią prezes, Krystynę Sarnę-Smoczyń-
ską, stawiano za wzór dobrego menedżera. Ta-
jemnicą poliszynela były złe stosunki personal-
ne panujące w szpitalu. Mówiąc wprost, podob-
no nie wszyscy lekarze potrafili dogadać się  
z szefową i kilku groziło nawet odejściem. 
Ogłoszono więc konkurs. Żaden z ośmiu kan-

dydatów nie zachwycił jednak właściciela pla-
cówki. Prawo pozwala, aby w tej sytuacji nie or-
ganizować już dalszych konkursów, a staroście 
powierzyć zadanie wskazania nowego prezesa. 
Salony towarzyskie naszego powiatu zahucza-
ły od plotek. 

pojawiły się różne, mniej lub 
bardziej poważne kandydatury, 
ale starosta powiatowy 
zaskoczył wszystkich. 

Kierowanie placówką zaproponował Włady-
sławowi Perchalukowi, dotychczasowemu dy-
rektorowi drugiego mikołowskiego szpitala - 

św. Józefa. W ślad za szefem przeszedł wicedy-
rektor tej lecznicy, Jacek Czapla, który w powia-
towym szpitalu został wiceprezesem. Obaj pa-
nowie znają się i współpracują od lat. Na dobre 
i na złe. Przed laty Władysław Perchaluk był dy-
rektorem Szpitala Miejskiego nr 1 w Sosnow-
cu, ale złożył rezygnację ze swojego stanowi-
ska. W jego miejsce przyszedł Jacek Czapla  
i nie wyrzucił, choć mógł, poprzednika. Na-
zwisko obecnego wiceprezesa pojawiło się już  
w kontekście szpitala powiatowego w Miko-
łowie. Sprawa sięga roku 2000, a pojawia się 

w niej także Tadeusz Pasier-
biński, znany ginekolog, były 
szef delegatury Izby Lekar-
skiej w Mikołowie, radny po-
wiatu i jednocześnie wielolet-
ni pracownik oddziału gineko-
logiczno-położniczego miko-
łowskiego szpitala. 

temat stał się na tyle 
głośny, że zajęły się 
nim ogólnopolskie 
media, a nawet 
telewizyjna „misja 
specjalna”, znany 
kiedyś program  
o aferach w polsce. 

Pasierbiński zaczął głośno 
mówić o ustawianych konkur-
sach ordynatorskich na Ślą-
sku, w tym także w Mikołowie. 
Na jesieni 2000r. w Szczecinie 
odbył się zjazd ginekologów. 
Jeden z jego uczestników miał 
się podobno chwalić, że zo-
stanie ordynatorem Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego 
w Mikołowie. Była to zaskaku-
jąca deklaracja, bo konkurs na 
to stanowisko miał się odbyć 

dopiero za parę miesięcy. W dodatku za tym le-
karzem ciągnęła się nie najlepsza opinia z Wa-
dowic, gdzie kierował oddziałem szpitalnym, 
ale sobie nie radził. Za jego kadencji odeszło  
z pracy sześciu specjalistów…

Pasierbiński chciał zablokować konkurs. 
Zgłosił problem na sesji Rady Powiatu i pod-
czas Okręgowego Zjazdu Izby Lekarskiej. 
Mimo to konkurs się odbył i wygrał go kontro-
wersyjny doktor. Według Pasierbińskiego, za-
wdzięczał to łapówkom i szerokim plecom tak-
że w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie wicedy-
rektorem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecz-
nej był wówczas Jacek Czapla. Bez jego wiedzy 
i zgody nic nie mogło wydarzyć się w śląskiej 

służbie zdrowia. Także mikołowska sprawa na-
brała rozpędu. 

ordynator oraz ówczesny 
wojewódzki konsultant ds. 
położnictwa i ginekologii 
zaczęli ciągnąć tadeusza 
pasierbińskiego po sądach. 

 W sumie odbyło się aż 19 procesów w są-
dach karnych, cywilnych, pracy i lekarskim. Pa-
sierbiński ostatecznie wszystkie sprawy wy-

grał, choć niektóre dopiero w drugiej instan-
cji, bo w Mikołowie zapadały wyroki skazujące. 
Doszło do tego, że proces objął nadzorem ów-
czesny minister sprawiedliwości, Zbigniew Zio-
bro. Kontrowersyjny ordynator po półtora roku 
pracy został zwolniony, ale Tadeusz Pasierbiń-
ski nie miał już czego szukać w Mikołowie. 
Podpadł zbyt wielu, wpływowym osobom i wy-
prowadził się z miasta. Dziś jest cenionym na 
Śląsku ginekologiem, ale chętnie wraca wspo-
mnieniami do mikołowskich czasów.

Jerzy Filar
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Stopy służą nam przez 
całe życie, dlatego po-
winniśmy o nie dbać. 

Zajmuje się nimi podologia, 
dość nowa w Polsce specja-
lizacja. Z usług Gabinetu Po-
dologicznego mogą korzystać 
pacjenci ograniczeni rucho-
wo, dotknięci chorobami skó-
ry, kości i stawów, przemiany 
materii oraz cukrzycą, reuma-
tyzmem, a także osoby z wadli-
wym ustawieniem stóp, defor-
macjami palców - haluksami, 

palcami krogulczymi, młotko-
watymi oraz z dolegliwościami 
na stopach, takimi jak brodaw-
ki, modzele, odciski, grzybicze 
paznokcie, paznokcie wrasta-
jące, rozpadliny na piętach.

pedicure leczniczy

Najbardziej popularnym za-
biegiem jest pedicure lecz-
niczy, który obejmuje pomoc 
w leczeniu bolących odci-
sków, modzeli, wrastających 

paznokci, grzybic, stanów za-
palnych, deformacji palców 
stóp, zespołu stopy cukrzy-
cowej (będącej przyczyną 
50% amputacji kończyn dol-
nych w Polsce). W zależności 
od schorzenia podejmuje się 
odpowiednią terapię, np. za-
łożenie klamry metalowej na 
wrastający paznokieć, usunię-
cie modzeli i odcisków, bądź 
pobranie materiału do badań 
mykologicznych lub skiero-
wanie pacjenta do lekarza 
specjalisty.

Około 80% społeczeństwa 
ma problemy ze stopami, te 
dolegliwości bez odpowied-
niej pomocy mogą być przy-
czyną bólu i trudności z po-
ruszaniem się. W Gabinecie 
Podologicznym możemy usu-
nąć przyczynę i dzięki prawi-
dłowej pielęgnacji zachować 
piękne i zdrowe stopy.

Mikołów Plac Karpeckiego 3 w Atelier Urody 
www.podologia-mikolow.pl/   fb.com/podologiamikolow

Telefon 669 623 579

GAbineT  PodoloGiczny

Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Podologicznego 
codziennie robimy 7-10 tysięcy kroków! W wieku 70 lat 
czterokrotnie przemierzymy obwód Ziemi, a przy nadwadze każda 
ze stóp jest obciążona trzykrotnym ciężarem naszego ciała. 

Dbajmy o stopy

LOGOPEDA & NEUROLOGOPEDA

LECZYMY
� WCZEsNA iNtERWENCjA LOGOPEDYCZNA
� DiAGNOZA NEUROLOGOPEDYCZNA OD OkREsU  

prenatalnego do 12 m-ca życia
� opóźniony rozwój mowy
� DiAGNOZA i tERAPiA LOGOPEDYCZNA DZiECi  

z niepełnosprawnością intelektualną
� DiAGNOZA i tERAPiA DZiECi AUtYstYCZNYCh  

i z zespołem aspergera
� dyzartria dziecięca
� afazja dziecięca
� zaburzenia mowy u dzieci z zespołami 

GENEtYCZNYMi
� diagnoza i terapia jąkania oraz innych 

zaburzeń płynności mówienia u dzieci
� terapia dzieci z zaburzeniami słuchu 

centralnego metodą tomatisa

mgr Marzena janik
mikołów ul. okrzei 29
tel. 691 917 813

www.logopediareggio.com
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Już od dawna żaden konkurs nie wzbudził tylu emocji, co 
wybór nowego zarządu Szpitala Powiatowego w Mikołowie. 
W pierwszym podejściu nie wyłoniono nikogo, choć 
startowało ośmiu, a wśród nich kilku niezłych kandydatów. 
W tej sytuacji prezesa mianował starosta powiatowy. Doszło 
do nieoczekiwanego transferu. Prezesem został Władysław 
Perchaluk, a jego zastępcą Jacek Czapla. Obaj nie ubiegali 
się o te stanowiska w konkursie. Obaj, jeszcze niedawno 
kierowali innym mikołowskim szpitalem, św. Józefa.

Na dobre 
i na złe

Konkurs na prezesa powiatowego szpitala wywołał sporo emocji.
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z pewnym scepty-
cyzmem przyję-
łam zaproszenie 

do naszej pięknej, do-
brze funkcjonującej, 
mikołowskiej bibliote-
ki na... „pRzedsięBioR-
cze szpilki”. 

Oczywiście, miałam sko-
jarzenie z pewną gazetą - nic 
mylnego. Spytałam o pocho-
dzenie nazwy sekretarza Za-
rządu Agatę Korus. Okazało 

się, że „szpilki” mają być koja-
rzona raczej z krawieckimi, by 
były bodźcem dla poszukują-
cych swojego, zawodowego 
miejsca kobiet….

Stowarzyszenie „Przedsię-
biorczych szpilek” dzięki jego 
liderce i inicjatorce (działa już 
od ponad roku) Grażynie Paw-
tel -Lorente zostało stworzone 
na bazie akcji charytatywnej 
„Szlachetna paczka”. Dzię-
ki przychylności Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej gościliśmy 

w Mikołowie panie ze Sto-
warzyszenia: Jolantę Sienkie-
wicz, Agatę Korus, Aleksan-
dry Kuś i Cieślik, które mówi-
ły o swojej organizacji i zwią-
zanymi z nią przedsięwzięcia-
mi. Kreacja przedsiębiorczo-
ści, wspomaganie wzajemne, 
współpraca wielopłaszczy-
znowa to hasła, które padały 
najczęściej. Ale najciekawsze 
miało dopiero nastąpić - auto-
prezentacja uczestniczek spo-
tkania.

Byłam zaskoczona po-
ziomem autopromocji pań. 
Wszak reprezentowały róż-
ny poziom, ale w mojej oce-
nie wypadł on bardzo wyso-
ko i korzystnie. Skrótowo za-
prezentowało się kilkadzie-
siąt pań w różnym wieku, bez 
większego skrępowania, z mi-
krofonem w ręku. 

Ciekawe, jak wyglądałoby 
podobne spotkanie panów?  
O ile do takiego mogłoby kie-
dyś dojść.

A propos, jedynym męż-
czyzną, który zaszczycił swą 
obecnością wraz z małżon-

ką to spotkanie był burmistrz 
Mikołowa, Stanisław Piechu-
la, który przychylnie ustosun-
kował się do inicjatywy za-
łożenia filii Stowarzysze-
nia „Przedsiębiorcze Szpilki”  
w Mikołowie. Miejscem „co-

miesięcznych szpilek” będzie 
Miejska Biblioteka w Mikoło-
wie. 

Najbliższe spotkanie pt. 
„Marketing od piekielnej kuch-
ni, czyli jak posolić i przypie-
przyć w kobiecym biznesie” 

odbędzie się 12 marca w godz. 
15.00-18.00.

P.S. Dla mnie intrygujące, 
ale ważne jest, żeby zupa nie 
była przesolona, a igły wyste-
rylizowane. 

Ewa Prochaczek.

tradycyjnie, w osta- 
tni dzień karnawa-
łu, ewa wiaterek  

i justyna marek nauczy-
cielki języka angielskie-

go z zespołu szkół po-
nadgimnazjalnych w or-
nontowicach zorganizo-
wały wyścig z Naleśnika-
mi (pancake Race). 

Idea konkursu nawiązuje 
do brytyjskiej tradycji święto-
wania ostatków, kiedy to we 
wtorek przed Środą Popiel-
cową w wielu brytyj-
skich miastecz-
kach organi-
zowane są 
w y ś c i g i 
z nale-
śnikami 
- przy-
s m a -
kiem, bę-
d ą c y m 
s y m b o l e m 
dostatku i karna-
wału. Naleśniki wyko-
rzystane w szkolnym konkur-
sie zostały usmażone, jak co 
roku, przez Barbarę Skurczak, 
nauczycielkę przedmiotów 
gastronomicznych i inicjator-
kę wielu szkolnych konkur-
sów kulinarnych. 

Młodzież ZSP Ornonto-
wice, mając co roku możli-
wość wzięcia udziału w tej 
oryginalnej imprezie nie tyl-
ko wzbogaca swoją wiedzę 
w nowe, ciekawe informacje 
o kulturze i świecie, ale rów-
nież ma okazję po prostu do-
brze się zabawić w ostatni 
wtorek karnawału.

W tegorocznej impre-
zie wzięło udział 9 uczniów.  
W trzech wyścigach na dy-
stansie 30 metrów wyłoniono 

3 zwycięzców, któ-
rzy stoczyli osta-

teczną rywa-
lizację mię-

dzy sobą 
w czwar-
tym, roz-
strzyga-

jącym wyścigu.  
Tytuł Mistrza IV Wyścigu z Na-
leśnikami wywalczył Maciej 
Tabacki z klasy I technikum  
w zawodzie technik żywienia  
i usług gastronomicznych, dru-
gie miejsce zdobyła Dama-
ris Majecka z tej samej klasy,  
a trzecia lokata przypadła Okta-
wii Zipper z klasy I zasadniczej 
szkoły zawodowej kształcącej 
w zawodzie kucharz. 

Tradycji stało się zadość. 
Zwycięzca tegorocznej edycji 
ostatkowych zawodów otrzy-
mał nagrodę główną w posta-
ci patelni do smażenia nale-
śników. 

Odbyło się pierwsze spotkanie 
Przedsiębiorczych Mikołowskich Szpilek

Perfekcyjne szpilki

Młodzież z Ornontowic świętowała ostatki po angielsku

Pobiegli z naleśnikiem

Ewa Prochaczek, autorka tego tekstu, była gościem „Szpilek”.



- pani ewo, skąd  
u pani taka miłość 
do torebek?

- I tu mnie 
pani złapała, bo 
tak naprawdę to ja nie lubię  
nosić torebek, bo kojarzą 
mi się z obowiązkami, pra-
cą. A przecież na romantyczny 
spacer z ukochanym mężczy-
zną, po plaży czy lesie nie cho-
dzi się z torebką. Moja kolek-
cja powstawała latami, a więk-
szość z eksponatów dostałam  
w prezencie, część odzie-
dziczyłam po mamie. Prawie 
wszystkie torebki można było 
niedawno oglądać na wysta-
wie w Miejskiej Bibliotece Pu-

blicznej w Katowicach-Boguci-
cach, wiele pań i o dziwo także 
panów nie mogło oderwać oczu 
od eksponatów. Tu również, jako 
dodatek do torebek, uzupełnie-
niem ekspozycji były prezento-
wane kapelusze, nowe buty i rę-

kawiczki. A tak w ra-
mach anegdoty, to pro-
szę sobie wyobrazić, 
że wyjmując torebki  
z szaf znalazłam scho-
wane w łazience 44 
nowe kosmetyczki.

- Niektóre z pa- 
ni torebek budzą 

zachwyt, bo dziś 
tak finezyjnie wykona-

nych przedmiotów jest co-
raz mniej. szczególny za-
chwyt wzbudza torebka  
z głową aligatora…

- O tak, ale tu chciałbym za-
znaczyć, że jest to wyrób ku-
bański. Kupiłam ją w komisie, 

dawno temu, jeszcze w głębo-
kim PRL, kiedy nie obowiązy-
wały zakazy związane z han-
dlem tego typu przedmiotami. 
Jest to wyjątkowy wyrób, ale 
dziś rzadko z nią chodzę. Na-
tomiast z kuferkiem wyko-
nanym z liści rafii wiąże się 
pewna historia. Sam kuferek 
jest uroczy, to dzieło włoskich 
rzemieślników. 25 lat temu by-
łam w Mediolanie na Świato-
wych Targach Rękodzieła Ar-
tystycznego i właśnie do tego 
kuferka, bo jest bardzo pojem-
ny włożyłam sporą gotówkę, 
aparat fotograficzny, dokumen-
ty. Podczas chodzenia po tar-
gach kuferek został mi skra-
dziony z zawartością. Było to 
dla mnie traumatyczne wyda-
rzenie, bo to nie były takie cza-
sy, jak teraz, że po Europie moż-
na podróżować bez paszpor-
tów, pieniędzy z kartami 
w kieszeni. Wszystko 
co miałam zosta-
ło mi skradzione. 
Na szczęście ku-
ferek znalazł 
się w dam-
skiej toale-
cie - doku-
menty były, 
ale pienią-
dze i aparat 
zniknęły. 

- wiele pań przekona-
ło się, że torebki stano-
wią ozdobę, dopełnienie 
naszego wyglądu, ale je-
żeli mamy w niej ważne 
przedmioty czy pienią-
dze, trzeba jej szczegól-
nie pilnować…

- I to cały ambaras z torebka-
mi! 

- ale wracając do 
pani kolekcji to jest  
w niej kilka bardzo sym-
patycznych torebek…

- Dużo pochodzi z Indii. To 
prezenty od mojej siostry po-
chodzące z czasów, kiedy była 
z mężem na placówce dyplo-

matycznej w Kalkucie. 
Natomiast z Chica-

go pochodzi torebka  
z podobizną Ma-

rilyn Mon-
roe, ale 
nie należy 
już do mnie, 
bo poda-
r o w a ł a m 
ją pewnej 
młodej da-

mie. 

- w pani kolekcji są też 
może nie najdroższe, ale 
jakże ciekawe modele 
np. w kształcie damskie-
go kozaczka czy ramo-
neski…

- Obie to włoskie torebki, ale 
kupione w Polsce. Tę w kształ-
cie buta kupiłam jakiś czas temu, 
podczas zakupów z ciocią w ty-

skim domu towarowym. Poszły-
śmy tam we dwie. Ja miałam cio-
ci pilnować, by nie kupowała bu-
tów (miała ich mnóstwo), a ona 
mnie, bym nie pokusiła się na 
nową torebkę. Ale jak zobaczy-
łam tę w kształcie damskiego ko-
zaczka, nie mogłam się oprzeć 
- model na wskroś kobiecy. Na-
tomiast ramoneskę kupiłam nie-
dawno - jest doskonałym dodat-
kiem do mojej kurtki skórzanej - 
oczywiście ramoneski także. 

- dziękuje za rozmo-
wę.

Rozmawiała: Beata Leśniewska
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Wysoka jakość i trwałość 
rozlewanych perfum

Nasza oferta to wody 
perfumowane produkowane 
przez francuskie firmy

Zapachy wzorowane 
na oryginałach

Wytnij, przyjdź, skorzystaj 

z 10 % ZNiżki na wszystkie perfumy

Galeria C.H. AUCHAN Mikołów

ROZLEWNiA PERFUM
Ulubione perfumy 
możesz kupić 
o 90 % TANiEJ !

TU JESTEŚMY
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Torby, torebki, worki, kopertówki, listonoszki - goszczą w każdej, kobiecej szafie. 
Ewa Prochaczek, znana mikołowska multiartystka ma ich… 140.

Chociaż nieodłącznie kojarzą się z kobietami, 
to właśnie mężczyźni zapoczątkowali noszenie 
torebek. Początkowo były to woreczki - sakiew-
ki, w których przechowywali pieniądze. Już w XIII 
wieku pojawiły się spodnie z kieszeniami i pano-
wie zrezygnowali z noszenia sakiewek na rzecz 
kieszeni. Torebki całkowicie przejęły kobiety. Pier-
wowzór współczesnych damskich torebek pojawił 
się na początku XIX wieku. Kroje ubrań były bar-
dziej przylegające, w związku z czym nie było już 
możliwości umieszczenia pod spódnicą kiesze-
ni, w której panie nosiły drobiazgi. Wówczas wy-

myślono woreczki, zwane ridicules - śmiesznot-
ki. W pierwszej połowie XIX wieku torebki pełni-
ły funkcję wyłącznie dekoracyjną, dopiero w II po-
łowie XIX wieku torebka stała się nieodłącznym  
atrybutem kobiety aktywnej. Wtedy też poja-
wiły się pierwsze torby podróżne. W latach 30.  
XX wieku torebki damskie przeszły największą 
metamorfozę. Otóż poza szaleństwem wzorów, 
wielkości i kolorów z torebek do ręki zamieniły się 
w torebki na ramię. Dawniej w ten sposób torebki 
nosiły tylko służące, teraz mogą, a nawet powin-
ny nosić je kobiety podążające za modą.

Skąd wzięły się torebki?

Na każdą okazję
Prawdą jest zdanie ze znanego, amerykańskiego 
serialu „Gotowe na wszystko”: „… Każda torebka 
mówi coś o kobiecie, do której należy, nawet jeśli ona 
sama nie zdaje sobie z tego sprawy”. Wolisz torebki 
klasyczne, nie rzucające się w oczy, czy stawiasz raczej 
na krzykliwe barwy? Dobór torebki wiele mówi o Tobie, 
twoim charakterze i stylu życia. Na temat torebek 
rozmawiamy z ewą pRochaczek.



Salon fryzjersko-kosmetyczny
ul. Krakowska 32, Mikołów

Ceny OD 150 zł www.afrocosmetics.pl    tel. 793 685 195

Skuteczna redukcja 
zmarszczek i cellulitu.
- Karboksyterapia
- Mezoterapia
- Kwas Hialurenowy
- Nici PDO

Mikołów, ul. Gliwicka 158A | www.sjestahotel.pl | www.facebook.com/SjestaHotel | tel: 32 226 78 72 | Monika Stodołowicz, manager tel: 530 435 149

hotelSjesta
Restauracja

«««

� Trzy różnorodne menu, każde w innej dostosowanej cenie;  
jedno z alkoholem bez ograniczeń
� Dekoracje z żywych kwiatów na stołach weselnych
� Klimatyzacja zapewniająca przyjemny chłód w upalne dni
� Przyjazna, spokojna miejscowość, otoczona zielenią leśną
� Ogródek letni z parasolami i płynącą wodą z fontann
� Bezpieczny parking z monitoringiem i solidną bramą
� Ciągła opieka menedżera nad przebiegiem uroczystości
� Do dyspozycji gości mamy 13 pokoi w sumie 35 miejsc
� Powitanie winem musującym przez kelnerów w strojach staropolskich
� Przejście po czerwonym dywanie w szpalerze kwiatów
� Wesele w tygodniu od 130 zł
� Dla par chcących uczcić najważniejszy dzień od poniedziałku do piątku 

przygotowaliśmy specjalną ofertę. Można również skorzystać  
z ofert sobotniej z 10 % rabatem

PrOMOCje:
� wolne terminy na rok 2016  

soboty 10 % rabatu
� wolne terminy w tygodniu  

na rok 2016 15 % rabatu  
przy wyborze menu sobotniego
� wolne terminy (soboty)  

w miesiącach kwiecień, 
październik listopad, grudzień  
na rok 2016 15 % rabatu
� jeśli na Twoim weselu będzie 

powyżej 50 osób - w prezencie 
otrzymasz 5 pokoi hotelowych 
2-osobowych bezpłatnie na czas 
trwania wesela! oraz animatorkę 
dla najmłodszych na 3 godziny
� Dzieci do lat 3 bezpłatnie  

od 3 lat do 6 połowę ceny
� obsługa wesela (fotograf, 

orkiestra itd.) połowę ceny
� pokój oraz śniadanie  

dla młodej pary gratis
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Wydawałoby się, że fry-
zjerstwo to zawód jak 
każdy inny, ale mistrzo-
wie nożyczek nie zgo-

dziliby się z takim stwierdzeniem.  
W tym fachu oprócz umiejętności 
technicznych i wiedzy nieodzow-
ny jest także talent i artystyczne za-
cięcie. Trzeba zobaczyć fryzurę za-
nim powstanie na głowie klientki. Po-
nadto w cenie jest smak, wyczucie,  
a także wiedza, by zarówno kolor, 
jak i fryzura pasowała do charakteru 
oraz temperamentu osoby. 

Jury konkursu oceniając prace 
uczniów brało pod uwagę nie tylko 
kompozycję kolorów na włosach, ale 
także precyzję w modelowaniu fryzu-
ry oraz perfekcję wykonania.

- W konkursie trzeba było wy-
konać fryzurę dzienną kreatywną  
i wieczorową. Włosy na modelu mo-
gliśmy zafarbować wcześniej, nato-
miast na obcinanie i modelowanie 
wariantu dziennego mieliśmy 25 mi-
nut, a następnie z tych samych wło-
sów trzeba było zrobić fryzurę na 
wieczór. Ja zrobiłam kok - opowiada 
Klaudia. W przygotowaniu do kon-
kursu pomagały jej właścicielki sa-

lonu - doradzając swojej uczennicy 
zarówno w doborze koloru, jak i fry-
zury. 

- Włosy zostały zafarbowane  
w trzech barwach, a następnie ob-
cięte w sposób, który nadawał cało-
ści lekkości i zwiewności. Wszystko 

doskonale się komponowało - super 
fryzura dla młodej, energicznej oso-
by, co zyskało uznanie jury - dopo-
wiada Anna Rydian.

Na wykonanie uczesania wie-
czorowego zawodnicy mieli 40 mi-
nut. Konkurencja była silna, bo  

o tytuł najlepszego rywalizowało  
37 uczniów. 

w ramach konkursu 
rozegrano jeszcze  
dwie konkurencje:  
fale wyciskane na  
zimno oraz plecionka  
i warkocze. 

Zdobycie pierwszego miejsca 
przez Klaudię, w tym prestiżowym 
konkursie, to również wyróżnienie 
dla mistrza, pod okiem którego mło-
dy adept fryzjerstwa uczy się zawo-
du.

- Salon założyła nasza mama Te-
resa w 1990r. Uczenie młodych ludzi 
fryzjerstwa to nasza, rodzinna pasja. 
Przyjmowanie uczniów na praktyki 
ma wiele zalet, bo można wyłuskać 
talenty i pozyskać pracowników, 
których umiejętności i wiedzy jeste-
śmy pewni. Przez te lata wykształ-
ciliśmy ponad 30 fryzjerów. Wielu  
z naszych wychowanków przez lata 
u nas pracuje - opowiada Elżbieta 
Bromboszcz.

Przed Klaudią jeszcze jest wiele 
godzin nauki, bo to jeden z tych za-

wodów, w którym trzeba przez cały 
czas zdobywać nowe umiejętności 
i podążać za obowiązującymi w da-
nym sezonie trendami.

- Przez cały czas jeździmy na 
szkolenia, poznajemy nowe techni-
ki cięcia, produkty do farbowania 
i pielęgnacji włosów. W tym fachu 
zawsze trzeba być na topie. Tu nie 
można osiąść na laurach, bo klientki 
oczekują profesjonalnej usługi - do-
daje Anna Rydian.

co będzie obowiązywać 
w nadchodzącym 
sezonie? 

- Tegoroczny sezon wiosenno-let-
ni upłynie pod hasłem powrotu do 
naturalności. Fryzury lekkie, zwiew-
ne, a włosy farbowane w tzw. ombre 
czy sombre, czyli od ciemnych od-
cieni po jasne na końcach. Nato-
miast na wakacje można zaszaleć  
i zafarbować włosy w kolorach pa-
stelowych: jasnych odcieniach nie-
bieskiego, zieleniach groszkowych 
czy wypłukanych różach - doradza-
ją właścicielki salonu TEA w Miko-
łowie.  (bl)

Klaudia Kwiek, uczennica Elżbiety 
Bromboszcz i Anny Rydian  
z mikołowskiego Centrum Fryzjersko-
Kosmetycznego TEA zdobyła pierwsze 
miejsce na XXIII Wojewódzkim Konkursie 
Uczniów Fryzjerstwa w Katowicach, 
w kategorii fryzjerstwa damskiego. 
Konkurencja była silna, ale jury 
dostrzegło kunszt i talent mikołowianki.

Po MiSTrzowSkU 
tnie, czesze i farbuje

Od lewej: Elżbieta Bromboszcz, Klaudia Kwiek i Anna Rydian.



okNa  
dRewNiaNe

Najpierw o oknach drew-
nianych, które są postrzegane 
jako towar luksusowy - są zde-
cydowanie droższe od plasti-
kowych. Dzięki klejonej kon-
strukcji profili nie wypaczają 
się, są szczelne, ciepłe, ciche 

i nadają się do dużych prze-
szkleń. Mogą być malowa-
ne, lakierowane i mieć dowol-
ny kształt. Można je też wypo-

sażyć w funkcje antywłama-
niowe i nadają wnętrzu cie-
pły, przytulny charakter, ale 
wymagają konserwacji co kil-
ka lat. Natomiast w pomiesz-
czeniach wilgotnych wyma-
gają zabezpieczenia. Ich plu-
sem jest fakt, że zarysowania 
i uszkodzenia łatwo naprawić. 
Ponadto w przypadku okien 

dachowych mogą mieć wie-
le kształtów i funkcji otwiera-
nia. Trudno nie zauważyć, że 
ładnie komponują się z inny-

mi elementami drewnianymi 
w domu i co najważniejsze - 
odpowiednio pielęgnowane 
będą służyły przez 90 lat.

okNa z pcV

Okna z PCV trzeba przy-
znać, że zdecydowanie 
zdominowały rynek w na-

szym kraju i zagospodaro-
wały go w blisko 40 procen-
tach. Ich konstrukcja i budo-
wa profili, którą są wzmac-

niane, zazwyczaj kształtow-
nikami stalowymi gwarantu-
je stabilność okien. Trudno 
też im odmówić odporno-
ści na wodę i na substancje 
chemiczne. Ich wygląd, ko-
lor też może być zmieniany  
w zależności od gustu klien-
ta, bowiem mogą być bia-
łe lub oklejane kolorową  
i drewnopodobną folią. Po-
dobnie jak w przypad-
ku drewnianych, mogą być  
w dowolnym kształcie i wiel-
kości. Oczywiście, można je 
wyposażyć także w funkcje 
antywłamaniowe, a dzięki 
budowie komorowej są lek-
kie. Nie trzeba ich specjal-
nie pielęgnować - wystar-
czy ograniczyć się do mycia. 
Dobrze pasują do każdego, 
nawet nowoczesnego domu, 
a białe ramy nie żółkną. Pro-
file nie wymagają konserwa-
cji przez 40 lat. Natomiast 
okna dachowe z PCV mogą 

mieć tylko prostokątne 
kształty, usztywniają więźbę 
i gorzej z nią współpracują. 
Akurat w przypadku dachu 
bezkonkurencyjne są kon-
strukcje drewniane. 

Jednym słowem, jeże-
li zależy Wam na oknach do-
brych, ale nie za drogich  
i w bardziej nowoczesnych 
kształtach, które można użyt-

kować bez konserwacji, to 
wybór jest oczywisty - okna 
z PCV spełnią Wasze ocze-
kiwania. Ale jeżeli chcecie 
nadać swoim wnętrzom nie-
powtarzalnego klimatu i cha-
rakteru, to należy skusić się 
na droższe okna, te drewnia-
ne. Obecna oferta na rynku 
jest tak bogata, że każdy znaj-
dzie coś dla siebie. 

Buduj i remontuj z nami
Jedne kuszą charakterem i klimatem, 
drugie niską ceną i nowoczesną formą
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Plastikowe 
czy drewniane?
Atutem okien plastikowych jest niska cena i profile 
niewymagające konserwacji. Jednak okna drew-
niane wcale nie odchodzą do lamusa. Wciąż mają 
rzesze zwolenników, którzy urok naturalnego drewna 
przedkładają nad niedogodności konserwacji. Jakie 
okna wybrać? Zanim zdecydujemy się na jeden  
z wariantów, powinniśmy rozważyć za i przeciw.

odrobina relaksu 
należy się każ-
demu. zależy 

nam, by po ciężkim dniu 
zrobić coś dla siebie. 
to z kolei powoduje, że 
pojawia się coraz wię-
cej sposobów na domo-
wy wypoczynek. jednym  
z nich jest własne spa.

Decydując się na zorgani-
zowanie domowego SPA na-
leży pamiętać o kilku bardzo 
ważnych rzeczach. Zabiegi nie 

mogą być przeprowadzane  
w pośpiechu - zależy nam 
przecież na relaksie i wycisze-
niu. Na osiągnięcie tego stanu 
oraz pobudzenie naszych zmy-
słów jest kilka metod: muzyka 
relaksacyjna, kojące światło 
świec lub figurki czy kwiaty. Je-
śli natomiast nie mamy możli-
wości skorzystania z żad-
nej z tych opcji, 
można zawiesić 
zasłonę przy wan-
nie - pozwoli to 
na odrobi-
nę prywat-
ności oraz 
odcięcie się 
od wszelkich 
rozpraszają-
cych nas rze-
czy. Warto też na 
sam początek przygo-
tować sobie szlafrok, mięk-
ki ręcznik i niezbędne kosme-
tyki. Wszystko to trzymajmy  
w jednym miejscu, tak aby znaj-
dowało się pod ręką i nie za-
burzało naszej spokojnej aury. 

Własne SPa



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

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

SAlon ŁAZIENEK 

Firma świętuje50 lat działalności.

IZOLACJA PIANĄ 
NATRYSKOWĄ

Zadzwoń i umów się na 
BEZPŁATNĄ WYCENę

l dachy
l ściany
l poddasza

l podłogi
l fundamenty
l baseny

10 cm piany = 16 cm wełny

Kontakt: 
tel. 518 513 313 
lub 502 570 410

Gala „SUPERDE-
KARZ 2015” była 
z w i e ń c z e n i e m 
siódmej edycji pro-

gramu dla profesjonalnych wy-
konawców dachów. Od lat pro-
gram skupia najlepszych deka-
rzy, którzy przez niemal cały 
rok biorą udział w rywalizacji 
o tytuł najlepszego w swoim 
fachu. Liczy się nie tylko licz-
ba położonych dachów, umie-
jętność wykorzystania akce-
soriów oraz kompletnych sys-

temów dachowych, ale także 
udział w szkoleniach i warszta-
tach podnoszących umiejętno-
ści zawodowe dekarzy.

Na Śląsku tytuł najlepsze-
go dekarza powędrował do 
dwóch mistrzów. W tzw. re-
gionie zachodnim naszego 
województwa miano Super-
dekarza 2015 otrzymał po-
nownie Roman Dyduch, któ-
ry jest właścicielem firmy  
F.U.H. Dachbud w Orzeszu. 
Natomiast we wschodniej 

części regionu najlepszym 
okazał się Grzegorz Adam-
czyk, właściciel firmy Allbud 
w Łodygowicach.

Natomiast SUPERDEKA-
RZEM 2015 w Polsce został Je-
rzy Orłowski (Usługi Ogólno-
budowlane „Orzeł” Jerzy Or-
łowski, Pyrzyce), który awan-
sował z drugiej pozycji edy-
cji 2014r. Drugie miejsce wy-
walczył Andrzej Bylski (Usłu-
gi Ogólnobudowlane Andrzej 
Bylski, Koszalin), a trzecie - 

Rafał Szczepański (Ciesiel-
stwo-Dekarstwo Szczepański 
Rafał, Poddębice). 

- Przez lata współpracy na-
braliśmy pewności, że lau-
reaci konkursu to ekstrakla-
sa dekarska. Swoimi umie-
jętnościami nie odstają w ża-
den sposób od wykonaw-
ców z innych krajów.  Oferu-
jemy doskonałej jakości pro-
dukty i rozwiązania, które  
w ich rękach nabierają kształ-
tu niczym glina w rękach ar-
tysty… - mówi Grzegorz Ba-
rycki, Prezes Zarządu Monier 
Braas w Polsce. - Za dobry 
produkt, jak i za dobre wyko-
nawstwo, należy zapłacić tro-
chę więcej, ale jestem prze-
konany, że warto. Wiedzą  
o tym klienci, którzy skorzysta-
li z usług „tanich” wykonaw-
ców - dodaje Prezes Barycki.

Statuetkę SUPERDEKARZ 
REGIONU 2015 odebrało  
w sumie 12 dekarzy, najlep-
szych w poszczególnych czę-
ściach kraju. 

Buduj i remontuj z nami
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Roman Dyduch z Orzesza oraz Grzegorz Adamczyk z Łodygowic 
znaleźli się w gronie najlepszych dekarzy w Polsce w roku 2015. 
Tytuł i oficjalną statuetkę SUPERDEKARZY REGIONU 2015 
odebrali podczas uroczystej Gali. 

MiSTrz 
wśród najlepszych
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Można na przykład zdecydo-
wać się na bardzo estetyczne, 
dodatkowo ozdabiające naszą 
domową przestrzeń koszyki.

Kiedy już jesteśmy przygo-
towani, możemy rozpocząć ką-
piel, a tym samym seans na-
szego domowego SPA. Pamię-
tajmy, że to ciepła woda, bę-

dąc jednym z podstawowych 
składników przy zabie-

gach wyciszają-
cych, pozytyw-
nie wpływa na 
nasze ciało - 
pozwala zmę-

czonym mię-
śniom się 
r o z l u ź n i ć 

albo zre-
d u k o -
wać wy-

s t ę p u j ą -
ce skurcze. Dodatkowym luk-

susem może być dodanie soli 
lub płynu do kąpieli. Dzięki 
tym prostym zabiegom w od-
powiedni sposób nawilżymy 
swoją skórę. Kończąc pierw-

szy etap przyjemności, warto 
dokładnie osuszyć ciało i nie 
narażać go na kontakt z zim-
ną powierzchnią. Można tego 
uniknąć i rozłożyć w łazience 
dywanik. Dostępnych jest na-
prawdę bardzo dużo kolorów 
oraz rodzajów faktur - bez pro-
blemu można wybrać najmilszy 
dla swoich stóp. 

Kiedy jesteśmy zrelaksowa-
ni, idealnym rozwiązaniem jest 
peeling gruboziarnisty, aby po-
zbyć się martwej warstwy na-
skórka. Peeling taki sprawdzi 
się również po intensywnym 
opalaniu, w celu utrwalenia na-

szej wakacyjnej opalenizny. 
Następnie nakładamy balsamy 
nawilżające, aby zapewnić so-
bie maksimum przyjemności, 
a skórze kompleksową porcję 
składników odżywczych. Wy-
godnie będzie je przetrzymy-
wać w specjalnych pojemni-
kach z dozownikiem od KiK, 
aby korzystanie z nich nie przy-
sparzało problemów. Nie trze-
ba wydawać fortuny, aby za-
pewnić sobie odrobinę relak-
su i komfortu. Wystarczą chęci,  
a jesteśmy w stanie zamienić 
domowe zacisze w naszą wła-
sną strefę SPA. 

Własne SPa

Zdjęcia: KiK

Trzeci od prawej w górnym rzędzie mistrz z Orzesza.



Nie można jednak 
ukrywać, iż windy-
kacja jest zajęciem 
trudnym i dość 

niewdzięcznym. Praca komor-
nika czy też windykatora nie 
cieszy się specjalnymi wzglę-
dami społeczeństwa, jednak 
to bez nich wielu przedsię-
biorców (a także osób prywat-
nych!) nie miałoby szans na 
ściągnięcie pieniędzy od nie-
rzetelnych dłużników. 

jak doprowadzić 
jednak do windykacji 
długu? jakie kroki 
warto (trzeba!) 
podjąć?

Wyobraźmy sobie sytuację, 
że np. w ramach prowadzo-
nej działalności gospodarczej 
nawiązaliśmy współpracę  
z pewnym kontrahentem. Wy-
konaliśmy prawidłowo usłu-
gę, wystawiliśmy fakturę  
i oczekujemy na zapłatę. Mi-
nął termin płatności, a pienię-
dzy wciąż nie ma. 

dłużnik milczy. 
co robić? 

Najpierw należy skontak-
tować się z dłużnikiem - jeśli 
mamy szczęście, po prostu za-
pomniał zapłacić. Jest to sce-
nariusz optymistyczny, nieste-
ty bardzo rzadki w praktyce. Je-
żeli okaże się jednak, iż dłuż-
nik unika płatności, tłumacząc 
się, np. że nie ma pieniędzy, że 
za tydzień, że ktoś z kolei jemu 
zalega z płatnościami etc, nie 
ma na co czekać. Skierujmy do 

dłużnika pisemne wezwanie do 
zapłaty, wyznaczające nieprze-
kraczalny termin spłaty rosz-
czenia, po którym skierujemy 
sprawę na drogę postępowa-
nia sądowego i egzekucyjnego. 
Pamiętajmy, aby wysłać takie 
wezwanie przesyłką poleconą  
z potwierdzeniem odbioru. Je-
żeli również wezwanie nie od-
niesie skutku, musimy rozwa-
żyć skierowanie sprawy do 
sądu celem uzyskania naka-
zu zapłaty lub wyroku. Nieste-
ty, jest to związane z koniecz-
nością uiszczania dodatkowych 
kosztów (niektórych tymczaso-
wych) w postaci np. opłaty są-
dowej, obsługi prawnej czy też 

zaliczek ko-
morniczych. Pamię-

tajmy jednak, że jeżeli egze-
kucja komornicza okaże się sku-
teczna, to odzyskamy większość 
poniesionych wydatków, gdyż 
zostaną one doliczone do dłu-
gu dłużnika. Jednocześnie nie 
zapominajmy, iż od zasądzonej 
kwoty możemy żądać odsetek. 

wiele osób nie chce 
kierować spraw do 
sądu, bojąc się w ich 
opinii bezustannie 
rosnących kosztów 
postępowania. 

Moim zdaniem warto po-
nieść te koszty i uzyskać pra-
womocne orzeczenie sądowe. 
Pamiętajmy, iż każde roszcze-
nie w końcu się przedawnia. 
Po upływie terminu przedaw-
nienia roszczenia, mamy w są-
dzie niewielkie szanse na uzy-
skania korzystnego dla nas wy-
roku. Mając z kolei prawomoc-
ny wyrok zasądzający roszcze-

nie, w dowolnej chwili możemy 
skierować sprawę do komorni-
ka. Zgodnie bowiem z art 125 
Kodeksu Cywilnego: Roszcze-
nie stwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem sądu lub innego 
organu powołanego do rozpo-
znawania spraw danego rodza-
ju albo orzeczeniem sądu polu-
bownego, jak również roszcze-
nie stwierdzone ugodą zawartą 
przed sądem albo przed sądem 
polubownym albo ugodą zawar-
tą przed mediatorem i zatwier-
dzoną przez sąd, przedawnia 
się z upływem lat dzie-
sięciu, cho-

ciażby termin 
przedawnienia rosz-

czeń tego rodzaju był 
krótszy. Wszczęcie egzeku-

cji komorniczej z kolei znowu 
przerywa bieg przedawnienia. 
Jako wierzyciel, posiadając pra-
womocny wyrok sądu zobowią-
zujący dłużnika do zapłaty za-
wsze jesteśmy w bardziej kom-
fortowej sytuacji niż gdybyśmy 
nie mieli orzeczenia sądowego- 
pamiętajmy o tym! Egzekucję 
można wszczynać wielokrotnie, 
o czym również nie każdy wie-
rzyciel wie. 

droga sądowa jest 
najpewniejszą 
drogą zmierzającą 
do odzyskania 
roszczenia. 

Można próbować również 
mediacji czy też postępowa-
nia ugodowego. Nie bójmy 
się postępowań sądowych 
czy też egzekucyjnych. War-
to wykorzystać wszelkie prze-
widziane prawem środki, aby 
odzyskać nasze pieniądze. 

Autorka prowadzi 
Kancelarię Radcy Prawnego, 
specjalizuje się w sprawach 
z zakresu prawa cywilnego, 

rodzinnego oraz gospodarczego. 
Przyjmuje 

min. w Ornontowicach, 
ul. Jarzębinowa 17. 

Tel: 502 982 338. 

24 NASZA GAZETA • marzec 2016r.PRAWO I FINANSE

KRS: 
0000 245 554 

z dopiSKieM 
ZOO W ChOrZOWiE

Zoo otwarte jest codziennie 
od 9:00 do 16:00.

Posezonowe ceny biletów: 
5 zł ulgowy, 10 zł normalny, 25 zł rodzinny. 

Zapraszamy!
www.bilety.zoo.silesia.pl

PrZEKaż SWój
na ZOO W ChOrZOWiE

ChrOń  ZWiErZęta  i  OCal  jE 
dla  PrZySZłyCh  POKOlEń

AGAtA cISZAK

często dostajemy od naszych czytelników listy, e-maile i telefony z pytaniami  
o pomoc w życiowych sytuacjach, w których niezbędna jest znajomość prawa. 
Nie spełnialiśmy dotychczas takich próśb, ponieważ nie mamy w redakcji etato-
wego prawnika. Nie chcemy jednak pozostawiać państwa samych z problemami. 
stąd pomysł na rubrykę „masz prawo wiedzieć”. zaprosiliśmy do współpracy 
agatę ciszak, radcę prawnego z mikołowa, która na naszych łamach odpowie 
na państwa pytania dotyczące kwestii prawnych.

masz 
pRawo 
wiedzieĆ

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Windykacja
krótki poradnik dla wierzycieli

Słowo windyka-
cja nie kojarzy się 
chyba nikomu 
zbyt dobrze. 
Zarówno wierzy-
ciele, jak i dłuż-
nicy chcieliby 
zdecydowanie 
jej uniknąć. Jak 
jednak pokazuje 
życie i praktyka 
gospodarcza, 
bardzo często 
jest ona jedy-
nym skutecz-
nym sposobem 
na odzyskanie 
pieniędzy. 
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PrZeKaż
dLa LeNki

KrS 0000064561 
z dopiskiem
Lena Jeka

Nazywam się Lena Jeka.
Urodziłam się z wadą 
kończyny dolnej prawej, 
z brakiem kości udowej. 
Poruszam się za pomocą 
protezy, którą wymieniam 
raz w roku.
razem z Fundacją PrO eKO 
zbieram pieniądze przekazane 
z  1%  podatku na protezę 
i rehabilitację.
Wszystkim, którzy 
wspomogą mnie 
SerDeCZNIe DZIĘKUJĘ.

KRS 0000037904 
z dopiskiem 

21010 KOLAŃSKA PAULINA

Za życzliwość i pomoc dziękujemy. Rodzice

PODARUJ 
PAULINIE 

PODATKU!
Paulina ma Zespół Downa. 

Jest podopieczną 

FUNDACJI DZIECIOM 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

sfinansowane ze  środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

tel. 58 554 80 80 lub 801 800 200

poszukuje 
PRZEDSTAWICIELI

Praca dodatkowa, atrakcyjna prowizja, 
również dla emerytów, doświadczenie nie jest 
wymagane, ale będzie dodatkowym atutem.

Firma 
OPTImA Sp. z o.o.
- finanse do domu

ARtuR WNuK

Tak niechętnie pła-
cone przez nas po-
datki dochodowe 
są rozdzielane we-

dług pewnego klucza wyni-
kającego z ustawy. Udział 
gmin we wpływach z podat-
ku dochodowego od osób 
fizycznych w 2015r. wynosi 
37,67 proc. i jest wyższy niż 
w 2014r. o 0,14 punktu pro-
centowego. Zmiana niewiel-

ka, ale jednak na korzyść 
samorządów, które dostaną 
więcej. 

oznacza to, że 
ponad jedna trzecia 
zapłaconego przez 
nas podatku trafi do 
kasy gminy, w której 
zamieszkujemy. 

Trudno przytoczyć precy-
zyjne wyliczenia. Każdy z nas 
ma indywidualną sytuację, ko-
rzysta na przykład z ulgi „na 

dzieci” lub rehabilitacyjnej, 
siłą rzeczy wysokość płaco-
nego podatku jest więc różna. 

kwoty te można 
samodzielnie 
sprawdzić w zeznaniu 
podatkowym. 

Upraszczając, wystarczy 
kwotę płaconego podatku po-
dzielić przez trzy. Zachęcam 

do samodzielnych obliczeń. 
Może świadomość, jakie to 
pieniądze, pozwoli na podję-
cie właściwej decyzji. Jeśli za-
rabiasz 2500 brutto, to gmina 
w której mieszkasz, otrzymu-
je corocznie kilkaset złotych. 
Jeśli zarabiasz 13 tysięcy (są 
tacy), to zasilasz budżet gmi-
ny kwotą ponad 4800 złotych 
rocznie.

Budżetowe ABC wypada-
łoby zacząć właśnie od pyta-
nia skąd, się biorą pieniądze  
w kasie miasta. Jak pisałem mie-

siąc temu - nie ma czegoś ta-
kiego jak publiczne pieniądze, 
są tylko pieniądze podatników,  
w tym nas, osób fizycznych. 

swoimi decyzjami 
wpływamy na poziom 
dochodów lokalnych 
samorządów. 

Jeśli do Mikołowa, Wyr 
czy Orzesza przeprowadzi-

liśmy się z Ka-
towic czy Rudy 
Śląskiej, rozważ-
my gdzie tak na-
prawdę koncen-
trują się nasze 
sprawy życiowe. 
Jeśli chcemy, aby 
gmina utwardzi-
ła drogę, wybu-
dowała wzdłuż 
niej chodnik, 
wyremontowa -
ła przedszkole 
albo poszerzy-
ła ofertę lokalne-
go domu kultury 
- nie zastanawiaj-
my się. Podsta-
wowym błędem, 
jaki popełnia-
my przy rozlicze-
niach rocznych 
jest założenie, 
że rozliczać się 
trzeba w miej-
scu zameldowa-
nia. Nic bardziej 
mylnego - płać-
my podatki tam, 
gdzie faktycz-
nie mieszkamy, 
posyłamy dzieci 
do podstawówki, 
tam gdzie zależy 

nam na oświetleniu drogi. 

apel ten może 
wydawać się 
niezrozumiały dla 
osób mieszkających 
w jednym mieście 
„od dziecka”, ale 
zapewniam, że 
problem istnieje. 

Dotyczy co prawda osób, 
które np. wynajmują mieszka-
nie lub niedawno przeprowa-
dziły się do nowo wybudowa-

nego domu, ale przekłada się 
na setki tysięcy złotych do-
chodu.

Amerykański polityk i fi-
lozof Beniamin Franklin (ten 
sam, którego wizerunek wid-
nieje na banknocie studolaro-
wym) mawiał, iż na tym świe-
cie pewne są tylko śmierć  
i podatki. Zmarły w ubiegłym 
roku brytyjski pisarz Terry 
Prachett wspominając słowa 
Franklina uznał, że podatki 
są gorsze, bo śmierć przynaj-
mniej nie trafia się człowieko-
wi co roku. 

jeśli już musimy 
płacić, płaćmy  
z głową i rozliczajmy 
się w miejscu 
faktycznego 
zamieszkania. 

Zasilajmy lokalne budżety, 
ale traktujemy je jak własne. 
Interesujmy się, na co wójt czy 
burmistrz wydają nasze pie-
niądze, jakie decyzje podej-
mują wybierani przez nas rad-
ni. Naprawdę warto!

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Płać podatki tam 
gdzie mieszkasz!

Do płacenia podatków w miejscu zamieszkania zachę-
cają wszyscy. Rok temu w Mikołowie pojawiły się nie-
bieskie ulotki - listy burmistrza do mieszkańców mówiące 
o „łataniu czarnych dziur”. Niezależnie pojawiły się też 
naklejki „Płacę podatki w Mikołowie” z różowym serdusz-
kiem w logo. Miesiąc temu w „Naszej Gazecie” mogliśmy 
przeczytać tekst „Zostaw podatek w Wyrach”. Władze  
i aktywiści każdego z miast powiatu solidarnie zachęcają, 
aby rozliczać się właśnie u nich. Dlaczego?
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- jakim taborem dysponuje 
pgkim?

- Mamy pięć, dziewiętnastoosobo-
wych mercedesów. W sam raz na po-
trzeby trzech linii, które obsługuje-
my. Prowadzenie bezpłatnej komuni-
kacji jest dla naszej spółki nową sytu-
acją, muszą się do niej przyzwycza-
ić także sami mieszkańcy. Po pierw-
szych dwóch miesiącach mogę za-
pewnić, że system się sprawdza. Za-
dowoleni są pasażerowie, a to jest 
dla nas najważniejsze. Często bywa 
tak, że kiedy nasze przejazdy nakła-
dają się na kursy płatnych przewoź-
ników, pasażerowie czekają na busy 
PGKiM. Na bieżąco konsultujemy na-
sze plany przewozowe z mieszkań-
cami. Mamy z ich strony wiele su-
gestii, dotyczących korekt w trasach 
albo godzin odjazdów. 

- przyjęcie nowego zada-
nia spowodowała sporo za-
mieszania w pgkim?

- Takie „zamieszanie” może mnie 
tylko cieszyć. Nasza spółka jest 
mocno osadzona w realiach Ła-
zisk Górnych. Nowe zadania ozna-
czają, że możemy dać pracę łazisz-
czanom, a mieszkańcom zaofero-
wać kolejną usługę, która podniesie 
standardy życia w mieście. Bezpłat-
na komunikacja nie spowodowała 
rewolucji w naszej firmie. Utworzyli-
śmy dodatkową komórkę, odpowie-
dzialną za sprawność i jakość usług 
transportowych.

- zasadniczym zadaniem 
pgkim jest utrzymanie i roz-
budowa gospodarki wodno-
-ściekowej w Łaziskach gór-
nych. jest szansa, że kolejne 
części miasta zostaną skana-
lizowane?

- Jestem przekonany, że tak, choć 
nie wszystko zależy od nas. Do-
tychczas o środki unijne na budo-
wę kanalizacji zabiegaliśmy w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach. Współpraca z WFO-

ŚiGW przebiegała modelowo i li-
czyliśmy na kolejne kontrakty. Sy-
tuacja zmieniła się po ostatnich wy-
borach. Nowy rząd zmienił ścieżkę 
decyzyjną, jeżeli chodzi o instytu-
cje odpowiedzialne za pilotowanie 
projektów unijnych. O środki nale-

ży teraz zabiegać nie w Katowicach, 
lecz Warszawie, w Narodowym Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Mam nadzieję, że 
jest to zmiana czysto administracyj-
na, która nie zablokuje aktywności  
i skuteczności takich firm, jak nasza.  
W najbliższym czasie będziemy za-
biegać o środki unijne na skanalizo-
wanie centrum miasta. 

- trzecim fundamentem 
działalności pgkim są usłu-
gi związane z utrzyma-
niem czystości miasta. Łazi-
ska górne stały się ewene-
mentem na skalę ogólnopol-
ską, bo udało się tutaj zła-
mać monopol zagranicznych 
koncernów i powierzyć od-
biór śmieci miejskiej spół-

ce. wspominał pan kiedyś  
o planach ekspansji na kolej-
ne miasta. 

- Plany się nie zmieniły, ale był-
bym spokojniejszy o ich realizację, 
gdyby pozytywne sygnały napłynę-
ły z Warszawy. „Ustawa śmieciowa” 
z 2013 roku miała kilka błędów. Naj-
poważniejszy polegał na zmuszeniu 
gmin do ogłaszania przetargów na 
usługi śmieciowe. Polska wpuściła 
na rynek zagraniczne koncerny z ich 
dumpingowymi cenami, a wiele ko-
munalnych spółek upadło. Poprzed-
ni rząd zorientował się, że przepisy 
działają na niekorzyść samorządów 
i zapowiedział nowelizację „usta-
wy śmieciowej”, ale nie zdążył jej 
wprowadzić przed wyborami. Mam 
nadzieję, że w ferworze politycz-
nej walki nowe władze nie wycofa-
ją się z obietnicy swoich poprzedni-
ków. Skoro gminy mogą zlecać swo-
im spółkom odśnieżanie, utrzyma-
nie dróg, kanalizację, to dlaczego  
z tej puli usług ma być wyłączona 
gospodarka odpadami? Jeżeli usta-
wa zostanie poprawiona i samorządy 
będą mogły samodzielnie decydo-
wać o tym, kto wywozi śmieci z ich 
terenu, nie wykluczam, że wystąpi-
my z propozycją współpracy do nie-
których sąsiednich miejscowości.

- pgkim zajmuje się kana-
lizacją, oczyszczaniem mia-
sta, transportem publicznym. 
czy w planach jest coś jesz-
cze?

- W najbliższym czasie nie planu-
jemy niczego nowego, ale życie jest 
dynamiczne. Jeżeli burmistrz Łazisk 
Górnych powierzy nam kolejne za-
danie, to na pewno sobie z nim po-
radzimy.

Rozmawiała: Beata Leśniewska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach 
Górnych należy do najbardziej wszechstronnych spółek w regionie.  
Dba o czystość w mieście, buduje i eksploatuje sieć kanalizacyjną, a ostatnio 
zajmuje się także… transportem publicznym. O nowych wyzwaniach stojących 
przed spółką rozmawiamy z prezesem miRosŁawem duŻym.

Trzy w jednym

Na ten turniej cze-
kali młodzi, 
d z i e w i ę c i o -

letni piłkarze nie tylko z Ła-
zisk Górnych. To chyba jedy-
ne w okolicy zawody, podczas 
których nie ma przegranych. 
W hali łaziskiego MOSiR za-

meldowało się dziesięć dru-
żyn z całego regionu. Każda 
z drużyn rozegrała pięć spo-
tkań. Przeciwników wyłania-
no w drodze losowania. Me-
cze trwały po 13 minut. Nikt 
nie przegrał. Wszyscy wygra-
li i otrzymali pamiątkowe dy-

plomy. W tej grupie wiekowej,  
w drużynach mogą występo-
wać także dziewczyny. Ta li-
beralizacja przepisów zemści-
ła się na młodych piłkarzach. 
Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju okazała się… zawod-
niczka z Katowic. 

Odbył się kolejny turniej pod patronatem 
prezesa PGKiM. Najlepszym zawodnikiem 
na boisku okazała się… dziewczynka. 

Każdy był zwycięzcą

fot. Anna Sikora

fot. Małgorzata Strzelczyk
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Zadzwoń,
zobacz,

zamieszkaj!

tel./fax: 32 322 22 20
gsm: 602 638 719, 

698 989 672
www.trojan.katowice.pl 

Mieszkania 

w programie 

MDM dopłaty 

nawet do 20%

Bądź blisko wydarzeń, korzystaj 
z miejskiego stylu życia!

Czeka na Ciebie wysoki standard: 
funkcjonalny układ, 

2, 3 i 4 pokojowe mieszkania

Mikołów ul. Pszczyńska 13 A

Mikołów ul. Fabryczna

KONTAKT: PODLESKA.ENKLAWA@VP.PL, TEL. 535 966 035

Osiedle Podleska Enklawa

DOmy W ZAbUDOWIE SZEREgOWEJ NA ZAmKNIęTym OSIEDLU:
Etap I: 4 budynki w stanie developerskim, o powierzchniach 128,55 m2, w tym garaż 
jednostanowiskowy 15 m2 oraz kotłownia 4,06 m2. Powierzchnia użytkowa: 99,88 m2. 
Budynki na działkach od 190 do 300 m2. 

Etap II: 3 budynki w trakcie realizacji. 
Parter - salon 25,73 m2 połączony z kuchnią 8,58 m2, garderoba 1,68 m2, wc 1,68 m2 
oraz garaż 15 m2 i kotłownia 40,6 m2 
Piętro - 4 lub 3 (duży salon albo sypialnia) niezależne pokoje o wymiarach: 
10,70 m2; 10,05 m2; 13,98 m2; 11,98 m2, garderoba 2,89 m2, łazienka 5,12 m2 i wc 2,44 m2. 

dOMy W PrOgraMiE MdM, 
SKOrZyStaj Z dOPłaty!

Dwa ostanie, środkowe segmenty z I etapu. 

funkcjonalna i nowoczesna architektura
dobra lokalizacja zapewniająca 

sprawną komunikację i zaciszne miejsce

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MAlARStWO KuŁAKOWSKIEGO

Miejski Dom 
Kultury w Mi-

kołowie zaprasza 
17 marca o godz. 
18.00 do Galerii 33 
na wystawę malarską - Józefa Kułakowskie-
go. Wstęp wolny. Artysta urodził się w Ryb-
niku, obecnie mieszka w Łaziskach Górnych. 
Ukończył Wydział Architektury i Urbanistyki 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilku lat 
stara się wydobywać z zakamarków wyobraź-
ni abstrakcyjne obrazy emocji przelewając je 
na płótna. Malarz realizuje prace w dziedzinie 
malarstwa olejnego i grafiki.

* * * 

OPEREtKOWE PRZEBOJE

Miejski Dom Kul-
tury w Mikoło-

wie zaprasza 9 kwiet-
nia, o godz. 18.00 na 
koncert „Usta mil-
czą dusza śpiewa”, 
na którym będzie-
my mogli posłuchać 
standardów operet-
kowych w wykonaniu: Swietłany  Kaliniczenko 
- sopran liryczno - koloraturowy, Kamila Rocha 
Karolczuka - tenor, Larysa Czabana - fortepian. 
Koncert poprowadzi Krzysztof Matuszek Miej-
ski Dom Kultury Mikołów - Bilety w cenie:40 zł.  

* * * 

MŁOdZIEż dlA żYcIA 

Młodzież z I LO im. Karola Miarki w Mikoło-
wie, po raz drugi zaprasza na koncert de-

dykowany dawcom szpiku kostnego oraz oso-
bom, które złożyły oświadczenie woli o przeka-

zaniu organów po śmierci. Impreza odbędzie się 
w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie 6 kwiet-
nia o godz. 16.30, a wspiera ją Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kato-
wicach. 

Na koncercie, dr hab. n. med. Grzegorz Budziń-
ski, konsultant wojewódzkio w dziedzinie trans-
plantologii klinicznej oraz prof. dr hab. n. med. 
Sławomira Kyrcz-Krzemień, konsultant wo-
jewódzki w dziedzinie hematologii - wygło-
szą krótkie wykłady. Podczas koncertu, oprócz 
występów teatralnych i wokalnych młodzie-
ży I LO, będziemy gościć m.in. prezesa Stowa-
rzyszenia „Życie po przeszczepie” Teresę Bula, 
wokalistę Zespołu Universe Henryka Czicha, 
przedszkolaki z Przedszkola nr 3 w Mikoło-
wie oraz pisarza, dziennikarza i historyka Mar-
ka Szołtyska. W czasie koncertu będzie moż-
liwość zarejestrowania się jako potencjalny 
dawca szpiku kostnego oraz złożenia oświad-
czenia woli. (RCZ)

* * * 

ZAPISKI AMORAlNEGO MORAlIStY

D o m  K u l t u r y  
w Gostyni przy 

ul. Pszczyńskiej 366 
zaprasza na kome-
dię: „Zapiski amoral-
nego moralisty”, któ-
rą będzie można zo-
baczyć 13 marca, go-
dzinie 16.30. Bilety  
w cenie 25 zł do nabycia w kasie Domu Kultury. 
Wszelkie informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu: 32 218 70 00.

„Zapiski amoralnego moralisty” to prze-
zabawna opowieść o mężczyźnie, który uległ 
urokowi pewnej części damskiej garderoby  

z takim skutkiem, iż stał się właścicielem naj-
większych w Europie Wschodniej zakładów 
pończoszniczych.

* * * 

NIEMcY - MOJA OJcZYZNA

Miejska Biblio-
teka Publiczna  

w Mikołowie zapra-
sza na kolejne spo-
tkanie autorskie 
z Romanem Pan-
kiewiczem- w śro-
dę 30 marca o godz. 
12:00. Tym razem 
tematem tego spotkania będą: „Niemcy moja 
mała ojczyzna - drugi żywioł”. Po spotkaniu 
będzie możliwość zakupu książki pt. „Niemcy 
moja mała ojczyzna - drugi żywioł” w promo-
cyjnej cenie 25zł/egz. Wstęp wolny.

* * * 

O HARcERZAcH

Miejska Placów-
ka Muzealna 

w Mikołowie zapra-
sza w środę 16 marca  
o godzinie 16.30, na 
spotkanie z Jerzym Kli-
stałą, autorem słow-
nika biograficznego: 
„Martyrologium harce-
rek i harcerzy chorągwi śląskich w latach 1939 -1945.”

Harcerki i harcerze, których biogramy za-
mieszczone zostały w tymże słowniku działa-
li na obszarze Górnego Śląska (w tym także Mi-
kołowa, Łazisk, Wyr, Rudy Śląskiej i Tychów), Za-
głębia Dąbrowskiego oraz Śląska Cieszyńskiego  
i Zaolzia.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
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Prezydent Miasta
Świętochłowice

ogłasza t r z e c i publiczny przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego  

w segmencie nr 30e budynku mieszkalnego nr 30d - 30e - 30f 
przy ul. Katowickiej w Świętochłowicach wraz ze sprzedażą 
udziału w użytkowaniu wieczystym ułamkowej części gruntu

W budynku przy ul. Katowickiej 30e zawiązała się Wspólnota Mieszkaniowa. Udział Gmi-
ny, na dzień 23 lutego 2016r., wynosi: 541/1000.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi 
wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 49/1000 we współwłasności:

1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, 
2) części w prawie użytkowania wieczystego gruntu do dnia 5 marca 2089r. 49/1000 

części działki oznaczonej w obrębie Świętochłowice numerem ewidencyjnym: 3196/150 
o powierzchni 1836 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczy-
stych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00020903/0. Łączna powierzchnia użyt-
kowa lokalu mieszkalnego wynosi: 106,64 m2. Lokal usytuowany jest na parterze, składa 
się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z toaletą oraz piwnicy o powierzchni 
użytkowej 14,41 m2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, 
gazową, elektryczną, centralne ogrzewanie.

Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Ad-
ministracją Domów Mieszkalnych nr 3 przy ul. Katowickiej 33, tel. 32/2452-185.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2016 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim 
w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 119 000 zł. Opłaty 
roczne z tytułu użytkowania wieczystego płatne do 31 marca każdego roku począwszy od 
2017r. stanowią 1% ceny gruntu. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-
stego wynosi 6,88 zł.

Wadium w wysokości 13 000 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego  
w Świętochłowicach (pokój 5.) lub winno wpłynąć na konto nr 54 1050 1373 1000 0022 
8149 7178 Urzędu Miejskiego prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice naj-
później do dnia 21 marca 2016r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środ-
ków na rachunku bankowym UM). 

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

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

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

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

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

2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem: www.swieto-

chlowice.pl w BIP. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, 

ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 118, tel. (32) 3491-931.

Prezydent Miasta
Świętochłowice
ogłasza p i ą t y przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości:
stanowiącej własność Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Łagiew-

nickiej 4B, oznaczonej w obrębie Chropaczów numerem ewidencyjnym 
3062 o pow. 1052 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00002330/0 
Sądu Rejonowego w Chorzowie. W Dziale III w/w ksiąg wpisane jest ogra-
niczone prawo rzeczowe (odpłatna służebność przesyłu) związane z inną 
nieruchomością oraz odpłatne użytkowanie na rzecz Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Nieru-
chomość zabudowana jest budynkiem parterowym częściowo podpiwni-
czonym o pow. użytkowej 421,53 m2. Ponad 80% powierzchni budynku 
stanowią nieużytkowane pustostany Powierzchnia 79,30 m2 aktualnie 
wynajmowana. 

Nieruchomość stanowi teren płaski o kształcie nieregularnym. Zlokalizo-
wana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, 
nieogrodzona, uzbrojona w przyłącze wod.- kan. i energetyczne. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady 
Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/33/15 z dnia 28 stycznia 2015r.) - nie-
ruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 9MW/U 
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Cena wywoławcza - 67 000,00 zł (do ceny nie będzie doliczony podatek 
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 223).

Wadium - 5 000,00 zł
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Na sprzedaż nieruchomości organizowano przetargi ustne, nieogra-

niczone: pierwszy przetarg w dniu 25 września 2015r., drugi przetarg 
w dniu 20 listopada 2015r., trzeci przetarg w dniu 22 stycznia 2016r., 
czwarty przetarg w dniu 26 lutego 2016r. Przetargi zakończyły się wyni-
kiem negatywnym.

Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 8 kwietnia 
2016r. o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowic-
ka 54. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli 
wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz 
przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu: 1) dowód tożsamości,  
a w przypadku osób prawnych aktualny wypis z rejestru oraz właściwe peł-
nomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot 2) ko-
pię dowodu wniesienia wadium 3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem 
prawnym i technicznym nieruchomości 4) oświadczenie, iż w przypadku 
potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik zobowiązuje się do 
zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu 
Miejskiego w Świętochłowicach lub na konto w ING Banku Śląskim S.A. o/
Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia 4 kwiet-
nia 2016r., z zaznaczeniem „V przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż 
zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łagiewnickiej 4B”. Za datę 
wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym 
Urzędu. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, za-
licza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia 
odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygrała przetarg jest zo-
bowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nie-
ruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany  
w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnię-
cia przetargu. 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie usta-
lonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim 
przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Wszel-
kie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnio-
nej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem 
www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydzia-
le Gospodarki Nieruchomościami pok. 118, tel. 32 3491-931.



W Centrum Eduka-
cji Przyrodniczej 
i Ekologicznej w 

Mikołowie, na Sośniej Gó-
rze można oglądać wysta-
wę „Nie zabierajmy rzekom 
przestrzeni”, która pokazu-
je, jak w imię walki z powo-
dziami niszczone są rzeki  
i udowadnia, że do po-
wstrzymania „wielkiej wody” 
niekoniecznie potrzeba be-
tonowych zapór i uregulo-
wanych brzegów.

Ekspozycja składa się z 20 
tablic tworzących cztery blo-
ki tematyczne. Pierwszy z nich 
ukazuje bogactwo flory i fau-
ny dolin rzecznych. Można tu 
zobaczyć, m.in. fotografie pta-
ków, płazów i makrofotografie 
owadów oraz krajobrazy lasów 
łęgowych, starorzeczy i do-
lin rzecznych. Drugi przedsta-
wia szkody wyrządzane w eko-
systemie leśnym i rzecznym na 
skutek nadmiernej zabudowy 
hydrotechnicznej rzek. Część 

trzecia wystawy poświęco-
na jest skutkom powodzi i re-
lacjom pomiędzy działalno-
ścią człowieka, a jego wpły-
wem na zjawiska powodziowe. 
Za główną przyczynę powodzi 
uznaje się urbanizację i rozwój 
gospodarczy na terenach zale-
wowych. Czwarty blok tema-
tyczny pokazuje, w jaki sposób 
dzięki współczesnej technice 
możemy skutecznie chronić 
się przed powodzią, nie szko-
dząc rzekom.

Podczas spotkania Andrzej 
Pilot, prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach poinfor-
mował o wsparciu dla dwóch ogro-
dów. Pierwszy w Radzionkowie, wła-
śnie zakończył rok swojej działalno-
ści. - Od 2015 roku WFOŚiGW w Ka-
towicach dofinansowuje zadania re-
alizowane w Śląskim Ogrodzie Bo-
tanicznym w Radzionkowie. W tym 
roku przeznaczymy blisko 33 tys. 
złotych na doposażenie Regionalnej 
Stacji Edukacji Ekologicznej działa-
jącej przy Śląskim Ogrodzie Bota-
nicznym w Radzionkowie - powie-
dział Andrzej Pilot. Ponadto Fundusz 
dołoży do założenia kolekcji lokalnie 
uprawianych odmian drzew owoco-
wych w Radzionkowie (etap I). Nato-
miast Śląski Ogród Botaniczny w Mi- 
kołowie, który powstaje od ponad  
10 lat, otrzyma w tym roku dotację 
na: „Rozbudowę kolekcji sadowni-
czej” (etap V).

- Na budowę obu kolekcji sadow-
niczych Fundusz przeznaczy w tym 
roku 25 700 zł - dodał prezes Pilot.

Od 2004 roku Fundusz dofinanso-
wał Śląski Ogród Botaniczny w Miko-
łowie kwotą ponad 2 600 tys. złotych. 
Środki Funduszu były przeznaczo-
ne na: ochrony różnorodności biolo-
gicznej, na założenie oraz rozbudo-
wę kolekcji dendrologicznej, założe-
nie oraz rozbudowę kolekcji sadow-
niczych wraz z rozbudową szkółki do 
rozmnażania drzew i krzewów owo-
cowych, założenie ericarium (rośli-
ny wrzosowate), utworzenie ogro-
du edukacyjnego roślin uprawnych, 
warzywnych oraz zielarskich, ochro-
nę ex situ wybranych gatunków mu-
raw kserotermicznych poprzez dłu-
goterminową ochronę nasion w Ślą-
skim Banku Nasion. 

Fundusze przeznaczono też na edu-
kację ekologiczną, na doposażenie  
w pomoce dydaktyczne Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego, kampanie i pro- 
gramy edukacji ekologicznej, między 

innymi: „Śląski Kalendarz Ekologicz-
ny”, „Różnorodność - potęga życia” 
oraz na warsztaty ekologiczne, kon-
kursy dla dzieci, konferencje, zakup 
prenumeraty czasopism ekologicz-
nych dla placówek oświatowych czy 
oznakowanie ścieżek edukacyjnych.

Obecny na konferencji dyrek-
tor Śląskiego Ogrodu Botanicznego 
w Mikołowie Paweł Kojs podkreślał 
rolę oraz wsparcie Funduszu przy 
tworzeniu kolejnych kolekcji roślin 
oraz rozwój placówki.

FeRie 
z FuNduszem

Prawie 200 000 złotych przezna-
czył w tym roku Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach na wy-
jazdy dzieci na ferie. Podczas kon-
ferencji prasowej zorganizowanej 
w Śląskim Ogrodzie Botanicznym 
w Radzionkowie prezes WFOŚiGW 

Andrzej Pilot poinformował, że dzię-
ki dofinansowaniu Funduszu zor-
ganizowano wypoczynek dla 1 000 
dzieci, które wyjechały do ośrod-
ków na terenie województw: ślą-
skiego i małopolskiego.

- Podczas tygodniowych turnu-
sów realizowane były programy 
profilaktyki zdrowotnej, edukacji 
ekologicznej i regionalnej eduka-
cji przyrodniczej i ekologicznej - 
powiedział prezes Pilot. Dodał, że 
wśród wnioskodawców były: Żor-
ska Akademia Koszykówki, ZHP 
Chorągiew Śląska, Uczniowski Klub 
Sportowy SP 27 Katowice oraz To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski 
Oddział Regionalny. 

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

Nie ograniczajmy rzek

Na konferencji w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie została podsumowana akcja wyjazdów 
dzieci na ferie oraz dofinansowanie dwóch ogrodów botanicznych w Radzionkowie i Mikołowie. 

O FerIaCh I OgrODaCh

Paweł Kojs, dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie i Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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PIŁKA NOżNA
W ramach przygotowań do se-

zonu, drużyny powiatu mikołow-
skiego w rozegranych sparingach 
uzyskały wyniki:

Gwarek Ornontowice przegrał 
z Concordią Knurów 2:5, Sarmacją 
Będzin 0:1, wygrał z UKS-em Ruch 
Chorzów, zremisował z Polonią 
Poraj 2:2, przegrał z Grunwaldem 
Halemba 0:1.

Polonia Łaziska uległa LZS-owi 
Piotrówka 0:2, Sole Oświęcim 1:4, 
pokonała AKS Mikołów 3:1, uległa 
Rozwojowi Katowice 0:2, Cracovii 
Kraków (CLJ) 1:2, zremisowała  
z Ruchem Radzionków 2:2.

PIŁKA RęcZNA
Trwa dobra passa szczypior-

nistek MOSiR-u Polonii Łazi-
ska Górne. Dziewczęta rocznika 
1999/2000 zakończyły rozgrywki 
na szczeblu Mistrzostw Śląska na 
trzecim miejscu, premiowanym 
awansem do ćwierćfinału Mi-
strzostw Polski. W rozgrywkach 
zwyciężył MOSM Tychy (przegrał 
tylko jeden mecz z Polonią) przed 
UKS-em SPR RUCH Chorzów. 
Miejsce i terminy rozgrywania 
meczów ćwierćfinałowych zosta-
ną podane w najbliższym czasie. 
Awans do rozgrywek finałowych 
na szczeblu centralnym jest na 
pewno sukcesem zawodniczek 
oraz szkoleniowców Iryny Kraw-
czyk oraz Mariana Olszówki. Zwy-
cięstwa nad drużynami z klubów 
mających klasy sportowe i za-
wodniczki w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego ma swoją wymowę. 
To zespół z przyszłością i warto 
pomyśleć, nad jego dalszym roz-

wojem. Zawodniczki z tej drużyny 
mają ogromny potencjał i szanse 
na grę w kategorii seniorek już  
w niedługim czasie.

Z kolei drużyna rocznika 2002 
zajmuje po pierwszej rundzie 
pierwsze miejsce bez porażki i ma 
duże szanse, by je utrzymać do 
końca rozgrywek. W najbliższym 
czasie oba zespoły wyjadą na 
turnieje ogólnopolskie: do Buku  
w województwie wielkopolskim  
i do Krakowa na renomowany tur-
niej Lajkonik Cup.

SIAtKÓWKA
W drugiej lidze siatkarek Po-

lonia Łaziska przegrała z Soko-
łem 43 AZS AWF Katowice 0:3,  
z Olimpią Jawor 0:3.

W trzeciej lidze mężczyzn Trój-
ka Mikołów pokonała KSS Bytom 
3:1, uległa MUKS-owi Michał-
kowice 2:3, pokonała Norwida II 
Częstochowa 3:0.

FutSAl
W Pniewach rozegrano finały 

Młodzieżowych Mistrzostw Pol-
ski U-16, w których startowała 
ekipa Kamionki Mikołów. Po po-
rażkach 0:5 z Rekordem Bielsko - 
Biała i 2:3 z Góralem Tryńcza oraz 
zwycięstwem 2:0 (bramki Szymon 
Zięba i Patryk Ostrowski), pod-
opieczni trenera Leszka Latacza 
zostali sklasyfikowani na dziesią-
tym miejscu.

W lutym, w drugiej lidze futsa-
lu Kamionka Mikołów przegrała 
z rezerwami Rekordu Bielsko 1:6, 
pokonała drugi zespół GAF-u Gli-
wice 4:3, przegrała z GSF-em Gli-
wice 5:8.  Tapi

Sprintem przez sportowe areny

Od 2003 roku, 
„wcześniej uro-
dzeni” szczy-

piorniści z Łazisk, każdego 
roku sięgają po kolejne suk-
cesy. We wspomnianym 2003 
roku w Wiedniu wywalczy-
li brązowy medal Mistrzostw 
Europy Weteranów i to był po-
czątek sukcesów. Były kolej-
ne medale ME, było mistrzo-
stwo Polski, były seryjnie wy-
grywane turnieje w tej katego-
rii. W roku olimpijskim „Lwy 
Jasia” nie zamierzają odpusz-
czać, choć na Igrzyska Olim-
pijskie nie pojadą. Ale na Mi-
strzostwa Europy na pewno.  
W styczniu rozegrali już pierw-
szy turniej w Kielcach, gdzie 

zajęli czwarte miejsce. Przed 
nimi kolejne zawody. 2 kwietnia 
jadą do Bochni, tydzień póź-
niej do Rewala, by 30 kwietnia 
stanąć do walki „na własnych 
śmieciach”, czyli w XXVII Me-
moriale im. Jana Olszówki. Po-
tem turniej w Złotoryi i 27 maja 
Mistrzostwa Polski w Krako-
wie. Od 9 do 12 czerwca planu-
ją start w Mistrzostwach Euro-
py w chorwackim Porecu. Tam 
czeka ich walka o obronę brą-
zowego medalu z Nicei, ale ich 
ambicje i plany sięgają wyżej. 
Oby tylko dopisało zdrowie. 
To ważne, bo ich „PESELE” 
zaczynają się od cyfr 5 i 6. Jak 
na pierwsze półrocze, to plany 
bardzo bogate. Tapi

W pierwszym meczu 
półfinałowym zmie-
rzyli się orzesza-

nie z Jogi Bonito z Team Knu-
rów. Po bardzo emocjonują-
cym meczu lepsi okazali się 
gospodarze, którzy po zwycię-
stwie 2:1 zameldowali się w fi-
nale. W drugim meczu półfina-
łowym Sharks Bujaków musieli 
uznać wyższość drużyny z Cho-
rzowa (1:2). W meczu o trzecie 
miejsce Sharks Bujaków zosta-
li pokonani przez Team Knurów. 
W wielkim finale IX Orzeskie-
go Turnieju Piłki Halowej zmie-
rzyły się ze sobą drużyny z Cho-
rzowa i Orzesza. Mimo dopingu 
swoich kibiców, Joga Bonito po 

bardzo zaciętym i wyrównanym 
boju przegrali w finale z druży-
ną Wspólnie dla Chorzowa.

Po zakończonych zmaganiach 
nadeszła pora wręczania nagród, 
które z rąk burmistrza Orzesza 
Mirosława Blaskiego i prezesa 
Stowarzyszenia Sportu, Kultury, 

Turystyki Alternatywa Adama Kur-
pasa otrzymali zwycięzcy klasyfi-
kacji indywidualnych:

Najlepszy zawodnik - 
Rafał Szałkowski (Wspólnie dla 
Chorzowa).

Najlepszy bramkarz - 
Bartek Śmieszek (Joga Bonito).

Najlepszy strzelec - Da-
riusz Flis (Team Knurów).

W dalszej kolejności wręczo-
no puchary oraz piłki drużynom 
z miejsc 1-4, a ponadto każdy 
zawodnik drużyn z miejsc 1-3 
został uhonorowany medalem. 

Adam Kurpas

W Sokole aktualnie trenuje oko-
ło 70 osób - zarówno zawod-
niczek i zawodników licen-
cjonowanych, jak i amatorów. 

W bieżącym sezonie UKS Sokół reprezento-
wany jest wyłącznie przez mężczyzn. W roz-
grywkach startuje pięć drużyn. Jedna w dru-
giej lidze, dwie w trzeciej i jedna w czwar-
tej. Tylko w drużynie drugoligowej występu-
ją wyłącznie seniorzy, w pozostałych zespo-
łach występują zarówno seniorzy, jak i „mło-
dzieżowcy”.

Drużyna drugoligowa miała znakomi-
tą pierwszą rundę rozgrywek. W gronie 16 
drużyn uplasowała się na czwartym miejscu  
i w drugiej fazie rozgrywek będzie walczyć 
w ósemce grającej o awans do pierwszej 
ligi. W pierwszej rundzie Sokół przegrał tyl-
ko dwa spotkania i trzy zremisował. Pozo-
stałe dziesięć zakończyło się zwycięstwami.

Bardzo ciekawie było również w roz-
grywkach drugiej grupy III ligi mężczyzn. 
Już drugi sezon z rzędu w tej klasie rozgry-
wek uczestniczą dwa teamy Sokoła. Podję-
to decyzję, iż w drużynie Sokoła III z dwo-
ma seniorami, grać będą nasi utalentowani 
kadeci - Jakub Suchoń, Jakub Woźniak i były 
zawodnik MOSiRu Łaziska Górne - Krzysz-
tof Pawłowski. Oba zespoły spisały się zna-
komicie, awansując do czołowej ósemki 
rozgrywek.

Czwarta drużyna męska występująca w li-
dze okręgowej, a złożona z seniorów i kade-
tów, była rewelacją rozgrywek. Konglomerat 
doświadczenia i młodości na koniec pierw-
szej rundy okazał się zespołem numer „1”  
i będzie walczył o trzecią ligę. Póki co sku-
tecznie, bo w „derbach powiatu” pokonał 
MOSiR Łaziska 10:0.

Oprócz rozgrywek ligowych, rozegrana 
została większość turniejów kwalifikacyj-
nych w poszczególnych kategoriach wie-
kowych, będących pierwszym etapem Mi-

strzostw Śląska i Polski. Tutaj również za-
wodniczki i zawodnicy Sokoła byli wyróż-
niającymi się „aktorami” zawodów.

W najmłodszej kategorii wiekowej „skrza-
tek” w dalszym ciągu nie zawodzi debiutu-
jąca w tym sezonie Maja Słupik (2007), któ-
ra po dwóch turniejach zajmuje znakomite 
trzecie miejsce.

W kategorii „żaczka” Justyna Czyrnia 
plasuje się na dziewiątym miejscu w woje-
wództwie.

W kategorii „młodziczek” najwyżej no-
towaną zawodniczką jest Weronika Kacza-
nowska (2003), która aktualnie jest dziewią-
ta w województwie. W tej samej kategorii 
żaczka Julia Tkocz zajmuje 13 miejsce.

Jeszcze lepiej sytuacja przedstawia się  
w najsilniej obsadzonej przez reprezen-
tantów Orzesza kategorii „kadetka/kadet”. 
Wśród dziewcząt Ania Kulas plasuje się 
w pierwszej dwunastce, natomiast wśród 
chłopców w pierwszej dziesiątce jest ich aż 
czterech (Pawłowski, Suchoń, Woźniak, Pią-
tek). W II Grand Prix Polski Krzysztof Paw-
łowski zajął bardzo wysokie 15 miejsce. 

Kadeci (Pawłowski, Suchoń, Woźniak) 
wraz z juniorem - Dawidem Mrozikiem wy-
stępują również w I Śląskiej Lidze Juniorów  
i obecnie plasują się na drugim miejscu.

Z kolei w rozgrywkach II ligi juniorek So-
kół w składzie: Anna Kulas (kadetka), Wero-
nika Kaczanowska (młodziczka), Julia Tkocz 

(żaczka) sklasyfikowane są na pierwszym 
miejscu.

W turniejach seniorów w I Wojewódzkim 
Turnieju Kwalifikacyjnym Dariusz Wróbel był 
trzeci, w kolejnym zajął dziewiąte miejsce,  
a w III WTK - siódme. Klasą dla siebie są też 
weterani. W dwóch pierwszych turniejach 
Indywidualnych Mistrzostw Śląska Artur 
Szołtysek był pierwszy, a w trzecim - drugi. 
W poszczególnych turniejach V i VI miejsca 
zajmowali Jerzy Pełka i Zbigniew Mrozik. Ar-
tur Szołtysek występował również w trzech 
turniejach Grand Prix Polski Weteranów.  
W swojej kategorii na drugim i czwartym tur-
nieju Grand Prix był trzeci, a w piątym tur-
nieju stanął na najwyższym stopniu podium 
dla zwycięzców.

Osiągane przez zawodników Sokoła wy-
niki są wypadkową dobrej pracy trenerów - 
Roberta Szymika, Marka Tkocza i Jana Or-
szulika oraz zaangażowania rodziców orze-
skiej młodzieży, bez udziału których tych 
sukcesów by nie było.

Aktualnie UKS Sokół prowadzi wiosenny 
nabór wśród dzieci licząc, iż wśród nowych 
miłośników tenisa stołowego w Orzeszu po-
jawią się kontynuatorzy dotychczasowych 
wyników sportowych. Bbliższe informacje 
na stronie internetowej i facebooku oraz pod 
numerem telefonu: 691-768-486, a także ad-
resem mailowym: japp5555@gmail.com

Tadeusz Piątkowski

Weterani po 
kolejne sukcesy?

Odbył się kolejny, dziewiąty już Orzeski Turniej Piłki Halowej. 

Puchar pojechał do Chorzowa

Ofensywa pingpongistów Sokoła
Za tenisistami stołowymi 
UKS-u Sokoła Orzesze 
półmetek sezonu. Jak  
dotąd pingpongiści  
i pingpongistki tego klubu 
uzyskiwali bardzo dobre 
wyniki tak w rozgrywkach 
ligowych, jak i turniejach 
indywidualnych.

fot. Marcin Bieniek
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Ten temat powraca każdego roku,  
w okresie trwania ferii, a brzmi na-
stępująco: jak zagospodarować 

dzieciom i młodzieży czas wolny? Nie 
wszyscy mogą wyjeżdżać na zimowiska, 
nie wszyscy potrafią zorganizować coś 
dla siebie. Dla uczniów Mikołowa i mi-
kołowskich sołectw lubiących sport i re-
kreację, od kilku lat propozycje spędza-
nia wolnego czasu w czasie ferii ma Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w posta-
ci akcji „Ferie dla aktywnych”. Wszystkim 
chętnym udostępnione są obiekty spor-

towe: pływalnia, hala sportowa, „Orliki” 
oraz lodowisko. Tam animatorzy spor-
tu organizują gry i zabawy sportowe dla 
wszystkich uczestników. W tegorocz-
nej akcji wzięło udział prawie 1600 osób.  
O zajęciach na lodowisku piszemy powy-
żej. Dużą popularnością cieszyły się też 
rozpoczynające i kończące ferie „Dysko-
teki na lodzie”. Organizatorzy tegorocznej 
akcji „Ferie dla aktywnych” mają nadzie-
ję, że sprostali oczekiwaniom młodzieży, 
która mówi krótko, „było OK” - bo się nie 
nudziła! Tapi

Choć w ostatnich latach ze 
śniegiem jest krucho, to 
amatorów „białego sza-
leństwa” nie ubywa. Ko-

rzystają z każdego opadu śniegu lub 
ze sztucznie naśnieżanych stoków.  
A jak już szaleć, to i rywalizować.  
W niedzielę, 28 lutego narciarze z Ła-
zisk na stoku „Złoty Groń” w Istebnej, 
po raz dziewiąty rywalizowali w za-
wodach narciarskich o Puchar Bur-
mistrza Miasta Łaziska Górne. W za-
wodach mogli startować mieszkańcy 
Łazisk oraz pracownicy i emeryci ła-
ziskich zakładów pracy. Pogoda do-
pisała, więc na starcie stanęło 48 za-
wodników, którzy rywalizowali w czte-
rech kategoriach wiekowych kobiet  
i mężczyzn oraz „open”. Najmłodszym 
uczestnikiem imprezy był Tymon Ka-
czorowski, a najstarszą - przedstawi-
cielka „płci pięknej”, Irena Wyra.

Puchary i nagrody w imieniu bur-
mistrza miasta wręczał jego zastępca 
- Jan Ratka.

Tadeusz Piątkowski

Każdego roku mikołowski MOSiR 
uruchamia sezonowe lodowisko, 
które cieszy się ogromną popu-

larnością. Tym bardziej, ze przychodząc 
na „ślizgawkę”, można skorzystać w fa-
chowych porad i lekcji, w ramach or-
ganizowanych akcji. Nie inaczej było  
i w tym roku. Prowadzone były dwie ak-
cje pod nazwami: „Pierwsze kroki na lo-
dzie” i „Pierwsze kroki z hokejem”. Na 
zajęciach można się było nauczyć jazdy 

na łyżwach i z takich lekcji skorzystało  
2 385 osób. Z kolei w zajęciach nauki gry 
w hokeja, podczas których adepci tego 
sportu uczyli się podstaw gry, uczestni-
czyło 68 osób. Uczestnictwo w akcjach 
było bezpłatne, więc trudno się dzi-
wić tak dużej popularności. Zima dobie-
ga końca, żywot lodowiska też, ale pod-
stawy zostaną i w przyszłym roku bę-
dzie można rozpocząć jazdę na łyżwach  
z wyższego stopnia. Tapi

ferie bez nudów

PierwSze 
kroki na lodzie

Kategoria: do 10 lat
1. Kamil Kopa

2. Marlena Machała
3. Szymon Kaczorowski

Kategoria: 10-16 lat
Kobiety

1. Martyna Machała
Mężczyźni

1. Kasjusz Namaczyński
2. Olaf Woln

3. Franciszek Szczyrba
Kategoria: 16-35 lat

Kobiety
1. Julia Wolny

2. Agata Szombara
3. Barbara Ochman

Mężczyźni
1. Ryszard Ochman
2. Mikołaj Ryguła
3. Karol Ochman

Kategoria: 35-50 lat
Kobiety

1. Marzena Raszka
2. Mirosława Gołyda-Machała

3. Marzena Wolny
Mężczyźni

1. Marek Czech
2. Dariusz Ryguła

3. Maciej Szewczyk
Kategoria: powyżej 50 lat

Kobiety
1. Joanna Mzyk-Szombara

2. Irena Wyra
3. Maria Kaleta

Mężczyźni
1. Daniel Nowrot

2. Wojciech Drwięga
3. Alojzy Szombara

Kategoria OPEN:
1. Ryszard Ochman

2. Marek Czech
3. Dariusz Ryguła

W POSZcZEGÓlNYcH KAtEGORIAcH WIEKOWYcH NA POdIuM StANęlI:

„Łaziska de Ski” w Istebnej

Mikołów ul.Rajcy 6 (naprzeciw DH Zgoda) 
tel. 32 226 44 93  ı  tel. 666-230-444  ı  www.somir-bike.pl

Zapraszamy: pn-pt 9.00-17.00  ı  sobota 9.00-13.00

autoryzowany przedstawiciel:

r O w e r y   ı   a k c e s O r i a   ı   s e r w i s
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Wodnik (20.01-18.02) Ktoś będzie 
chciał Ci pomagać, a Ty jak dziecko bę-
dziesz powtarzać: „Ja wiem lepiej”. Gdy 
jednak zgodzisz się chwycić pomocną 
dłoń, to niespodziewanie okaże się, że 
wszystko zaczyna układać się bardzo do-
brze. Niczym za dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki Twój świat nabierze inten-
sywnych kolorów i przestanie być szarobu-
ry. Otwierają się przed Tobą ciekawe per-
spektywy. Jeśli nie skorzystasz z okazji, to 
potem będziesz bardzo żałował. Zanim 
zaczniesz się intensywnie bawić, to zasta-
nów się, czy nie masz nic ważnego do zro-
bienia. Marzec jest bowiem dla Ciebie jed-
nym z najważniejszych miesięcy tego roku. 
Mówiąc krótko - w miesiącu tym więcej 
pracuj, mniej odpoczywaj, a wszystko uło-
ży się jak najlepiej.

Ryby (19.02-20.03) Musisz poważnie 
zastanowić się nad swoim postępowa-
niem. Czasami zachowujesz się jak słoń  
w składzie porcelany. Postaraj się nie re-
agować tak impulsywnie, gdy ktoś Cię kry-
tykuje. Raczej wyciągaj wnioski i analizuj. 
Jeśli dostosujesz się do tych zaleceń, wów-
czas miesiąc będzie dla Ciebie początkiem 
dobrego okresu. Jeśli nie, to na swój dobry 
czas będziesz musiał jeszcze trochę po-
czekać. Tak czy inaczej przestań traktować 
siebie jak pępek świata. Wcale nie jesteś 
najważniejszy, a ludzie wcale tak dużo  
o Tobie nie mówią, bo mają lepsze zajęcia.

Baran (20.03-20.04) Coś się wreszcie 
ruszy! Świat nabierze korzystnych dla Cie-

bie barw, a ludzie sami z siebie będą uwa-
żali, że należy Ci pomóc. Nie zmarnuj tego 
potencjału i uwierz w swoją szczęśliwą 
gwiazdę. Marzec to przełomowy miesiąc 
w tym roku. Wszystko zacznie układać się 
po Twojej myśli. To, co do tej pory wydawa-
ło się niewykonalne, okaże się bardzo pro-
ste. Jedyne zastrzeżenie jest takie, że jeśli 
pomyślisz, że wszystko będzie super bez 
Twojego wysiłku, to możesz się pomylić,  
a szczęście może się od Ciebie odwrócić.

Byk (21.04-21.05) Marzec może zawa-
żyć nie tylko na tym jak będą przedsta-
wiały się kolejne miesiące, ale także kil-
ka następnych lat. Nie jest pewne, czy 
sam wpadniesz na genialny pomysł, czy 
ktoś Ci go podpowie, ale nie możesz się 
wahać. Natychmiast podejmuj działania  
w celu realizacji tego pomysłu. Co praw-
da będziesz odczuwał niepewność, a może 
nawet strach, ale ten niepokój, to taki ir-
racjonalny strach przed sukcesem. Masz 
wszystkie dane ku temu, by zacząć zdo-
bywać najwyższe szczyty. Działaj szybko  
i sprawnie, by Twoja szansa nie odeszła  
w nieznane.

Bliźnięta (22.05-22.06) W przeciwień-
stwie do poprzedniego miesiąca, tym ra-
zem wszystko będzie się układało po Two-
jej myśli. Kłopoty i problemy co prawda nie 
zostaną przez Ciebie rozwiązane raz na za-
wsze i definitywnie, ale jakoś same rozmy-
ją się i nie będą rzutować na Twój nastrój. 
Jeśli chcesz, aby kłopoty nie powróciły, to 
marzec jest doskonałym miesiącem na to, 

aby się pogodzić z ludźmi, którzy mogą 
Ci w przyszłości pomóc. Oni tego chcą, 
ale czekają na inicjatywę z Twojej strony. 
Wbrew pozorom godzenie to nie będzie 
takie straszne i nie będzie wymagało ja-
kichś kolosalnych poświęceń.

Rak (21.06-22.07) Ktoś, kto w tej chwi-
li nie jest Ci jeszcze znany, zaproponuje 
Ci spotkanie. Nie wahaj się i zgódź się. Co 
prawda nie wyniknie z tego nic poważne-
go, ale za to przez kilka tygodni spędzisz 
bardzo miłe chwile. Jest to o tyle ważne, że 
marzec to miesiąc, w którym będą Cię mę-
czyć czarne myśli. Postaraj się je zwalczyć, 
bo tak naprawdę nie ma żadnego uzasad-
nienia byś takie myśli miał. Z tygodnia na 
tydzień Twoje życie będzie się układało 
coraz lepiej, więc nie ma powodu do wiel-
kich zmartwień.

lew (23.07-22.08) Twój marzec 2016 
będzie taki sam jak pogoda w marcu. 
Wszystko będzie się kotłowało. W ciągu 
jednego dnia będziesz bardzo szczęśliwy  
i bardzo nieszczęśliwy. Będziesz się budził 
z uśmiechem na ustach, a zasypiał ze łza-
mi w oczach lub na odwrót. Musisz prze-
trzymać ten emocjonalny galimatias, bo 
niebawem przyjdzie Twój czas szczęśli-
wości. Najlepiej by było, gdybyś rzucił się  
w wir pracy lub nauki. Może to i nie naj-
przyjemniejszy sposób na odganianie 
złych myśli i na frustrację, ale za to bardzo 
skuteczny. Tym bardziej, że marzec może 
być dla Ciebie bardzo udany pod względem 
finansowym.

Panna (23.08-22.09) Ten miesiąc po-
zwoli Ci odbić się finansowo. Nie będą to 
jakieś kosmiczne sumy, ale zawsze coś do-
datkowo się pojawi. Pamiętaj jednak, że-
byś się tymi pieniędzmi zbytnio nie zachły-
snął, bo wiele wskazuje na to, że to jest 
dopiero początek Twojego finansowego po-
wodzenia. Jeśli jednak zrobisz choćby jeden 
fałszywy krok, wszystko może się zawa-
lić! Nie oglądaj się za osobami płci odmien-
nej, ponieważ każdy związek zawarty przez 
Ciebie w marcu przyniesie Ci najpierw przy-
jemność, a potem kłopoty. Lepiej więc po-
wstrzymaj swoje podniecenie.

Waga (23.09-23.10) Ktoś Cię będzie 
chciał zmusić do intensywnej pracy, na 
którą Ty nie masz najmniejszej ochoty. Na 
początku będzie Ci się udawało markowa-
nie i udawanie. W końcu zostaniesz jednak 
rozszyfrowany. Nie udawaj wtedy, że ktoś 
się myli w swoich sądach, tylko weź się so-
lidnie do pracy. W przeciwnym razie mo-
żesz wiele stracić. Jeśli Twój marzec będzie 
pracowity i dasz z siebie więcej niż tylko 
trochę, to każdy następny tydzień będzie 
dla Ciebie coraz bardziej luźny i spokojny.

Skorpion (24.10-22.11) Mimo że jesteś 
pełen wiary i energii, to jednak marzec bę-
dzie miesiącem nieco straconym. Bardzo 
szybko o nim zapomnisz, bo nic istotne-
go się nie wydarzy. Po Twojej głowie plą-
tać się będzie wiele myśli i zamierzeń,  
z których żadna nie zostanie zrealizowana. 
Musisz przeczekać, odczekać i uzbroić się  
w cierpliwość. Jest jednak i druga strona 

tego miesiąca, która pozwoli Ci dowiedzieć 
się, kto jest Twoim przyjacielem, kto wro-
giem, a dla kogo jesteś zupełnie obojęt-
ny. Przyjmij to do wiadomości, bo te rela-
cje szybko się nie zmienią.

Strzelec (23.11-21.12) Zmęczenie spo-
wodowane z jednej strony pracą, a z dru-
giej strony intensywnym odpoczynkiem, 
będzie dawało Ci się we znaki. Wciąż jed-
nak będziesz zasypiał ze świadomością, 
że jesteś szczęśliwy. Marzec powinien 
być dla Ciebie okresem błogiego lenistwa.  
W ten sposób naładujesz swoje wewnętrz-
ne akumulatory, by w następnych miesią-
cach z sukcesem realizować wszelkie am-
bitne zamierzenia. Będzie Ci ta siła bardzo 
potrzebna, bo niebawem spadnie na Ciebie 
wiele istotnych zadań, których prawidłowe 
wykonanie będzie rzutować pozytywnie na 
następne miesiące.

Koziorożec (22.12-19.01) Przeżyjesz 
chwile załamania. Nie będzie to jednak 
spowodowane Twoim postępowaniem, 
a krytyką i nieprzychylnością osób, któ-
re Cię znają, ale nie doceniają i nie wierzą  
w to, że możesz coś wielkiego osiągnąć. 
Im mniej będziesz przejmował się tymi 
osobami, tym lepiej dla Ciebie. Ci któ-
rzy w Ciebie nie wierzą, i tak nie uwierzą. 
Inni, Ci mądrzejsi, będą Cię obserwować  
i w końcu dojdą do wniosku, że jesteś wię-
cej wart, niż dotąd myśleli. Marzec to mie-
siąc, w którym powinieneś wykazać się 
pracowitością, bo dzięki temu następne 
miesiące będą dużo łatwiejsze.

Horoskop

Wśród osób, które do 31 marca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem 
poprzedniej krzyżówki jest Katarzyna Gruchała z Mikołowa. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

SUDOKU


