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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!
Przy zakuPie okularów 

Progresywnych 
- szkła korekCyJne - 

przeCiwsłoneCzne gratis!
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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
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HOSTEL
noclegi na stałe 

700 zł/mc
tel. 666 500 200 
tel. 730 999 955

Bytom, Mysłowice, Katowice
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PERFUMY
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Po co tyle 
hałasu?

Mieszkańcom źle się żyje, a firmie źle pracuje 
z powodu ich protestów. Spór o decybele 

emitowane przez mikołowską firmę Lumatech 
trwa i na razie nie widać jego końca. str 11

Prezes to ma 
KLAWE życiE
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NIE CHCEMY

KOPALNI W ORZESZU

NiE chcą 
KoPALNi

Brązowe medale 
szczypiornistek

str. 31



MIKOŁÓW - CENtRuM:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Starostwo Powiatowe, ul. Żwirki i Wi-

gury 4a
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Karo-

la Miarki 9
• Sklep PSS Społem, ul. Rybnicka 23
• Księgarnia, ul. Rybnicka 23
• Tomas auto, ul. Rybnicka 25 
• Salwator Park, Pl. Salwatorianów 1
• Tele Pizza, ul. Pszczyńska 6
• Centremed, ul. Pszczyńska 22 
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• Redakcja „Naszej Gazety”, Rynek 18

MIKOŁÓW - KAMIONKA:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123, (sklep 

spożywczy przy światłach)

• PSS Społem, ul. Paprotek 7 
• Eko Bio Organic Centrum, ul. Koś-

-ciuszki 61 

MIKOŁÓW - ŚMIŁOWICE:
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa 

MIKOŁÓW - BOROWA WIEŚ
• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”, ul. Rów-

noległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”, ul. Stra-

żacka 54

MIKOŁÓW BujAKÓW:
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 48 
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Gór-

ka 79

MIKOŁÓW PANIOWY:
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25

MIKOŁÓW MOKRE:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek, ul. W. Pol-

skiego 21
• Piekarnia-Cukiernia u Moniki,  

ul. W. Polskiego 38a

ŁAZISKA GÓRNE:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Kopalnia „Bolesław Śmiały” (dostępna 

dla pracowników)

• Klub Sportowy „Polonia Łaziska”
• Delikatesy Centrum, ul. Wyszyńskiego 2
• PSS Społem, ul. Dworcowa 24
• Miejska Biblioteka Publiczna,  

ul. Świerczewskiego 1
• ABC, ul. Świerczewskiego 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2 
• Stomalux, ul. Chopina 5 
• My Center, ul. Mickiewicza 2A 
• Sklep Kurpas farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1 
• Optica, ul. Świerczewskiego 4c 
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4 
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3 
• Sklep Irena ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. 22 Lipca 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9 
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13 
• Sklep ABC po sąsiedzku, ul. Kopal-

niana 33
• Skład opału Best Trans, ul. Cieszyń-

ska 48a (obok Huty),
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”

WYRY:
• Urząd Gminy, ul. Dąbrowszczaków 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy, ul. Dą-

browszczaków 91
• Sklep Rabat, ul. Dąbrowszczaków 109
• Pawilon Handlowy, ul. Dąbrowszcza-

ków 58
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Dą-

browszczaków 58
• Piekarnia „Garus”, ul. Dąbrowszcza-

ków 56
• Sklep spożywczy „Armac”, ul. Dą-

browszczaków 103
• Sklep spożywczy (koło Urzędu), ul. Dą-

browszczaków 135
• Hurtownia Napojów, ul. Pszczyńska 112
• Sklep spożywczy „Jumo”, ul. Pszczyń-

ska 155

GOStYń:
• Delikatesy „Spożywczok”, ul. Pszczyń-

ska 347
• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366
• Miejska Biblioteka Publiczna,  

ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141
• Sklep spożywczy „Rabat”, ul. Rybnic-

ka 80

ORZESZE:
• Urząd Miasta, ul. Świętego Wawrzyń-

ca 21
• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2 
• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92 
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158 
• Sklep spożywczy „Emilia” „Od i Do”, 

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

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

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

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

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

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

stwa 194

PANIÓWKI:
• Cukiernia Gatner, ul. Karola Darwi-

na 6 
• Delikatesy FOX, ul. Swobody 1a 

Wielu Czytelników i Reklamodawców pyta, 
gdzie można znaleźć papierową wersję 

„Naszej Gazety”. Drukujemy  
20 tys. egzemplarzy. Połowę nakładu, 
za pośrednictwem firmy dystrybucyjnej 
dostarczamy do skrzynek pocztowych 
w blokach na największych osiedlach 

Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza  
i Ornontowic. Pozostałą część zostawiamy 

w urzędach, instytucjach, sklepach, 
punktach usługowych. Publikujemy pełną 

listę naszych punktów dystrybucyjnych.

Tu jesteśmy!
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MIĘDZY
NAMI

FILARAMI

Świat jest na tyle dziwny, 
że nic nie powinno nas 
już zaskoczyć. Ale nie-

które kraje wciąż podbijają po-
przeczkę i prowokują pytania: 
co oni tam biorą, że wymyślają 
takie bzdury. Myślałem, że pal-
ma pierwszeństwa przypad-
nie Belgii. Wyszły niedawno in-
formacje na temat okoliczno-
ści zatrzymania i przesłucha-
nia groźnego bandziora i ter-
rorysty, którego złapała tam-
tejsza policja. Facet podczas 
akcji dostał postrzał w nogę. 
Czyli idealna sytuacja, aby go 
przesłuchać i wyciągnąć infor-
macje, bo był ranny, zmęczo-
ny i rozkojarzony. Ale co zrobi-
li poprawni politycznie Belgo-
wie? Zawieźli kolesia do szpi-
tala, pozwolili się wyspać i wy-
począć. W tak zwanym między-
czasie jego kumple zamordo-
wali w Brukseli ponad 30 osób. 
Zostawmy jednak Belgię. Otóż 
norweskie ministerstwo zdro-
wia przygotowało projekt usta-
wy, w myśl której ludzie będą 
mogli zmienić płeć „na papie-
rze”, czyli bez przechodzenia 
operacji. Jednym słowem, wy-
bór płci zostanie sprowadzo-
ny do czysto administracyjnej  
i prostej czynności, jak na 
przykład zmiana operatora te-
lefonii komórkowej. Oni to zro-
bią, bo mają dla tego pomysłu 
większość parlamentarną. Być 
może jest to kwestia klimatu. 
Norwegia leży blisko koła pod-
biegunowego. Być może po-
tomkom wikingów odmroziło 
mózgi i coś jeszcze, co face-
ci mają zlokalizowane w środ-
kowych partiach ciała. A sko-
ro tego nie mają, to jest im 
wszystko jedno, kim są. Męż-
czyznami, kobietami, transsek-
sualistami, transwestytami, bi-
seksualistami itp. Jest to tak 
głupie, że aż śmieszne. Holly-
wood dostanie za darmo sce-
nariusze do durnych komedy-
jek o damsko-męskich prze-
bierankach.

Jerzy
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Opublikowaliśmy już  
w naszej gazecie wiele 
krytycznych artykułów 

o powiatach ziemskich i chy-
ba będzie to nieśmiertelny te-
mat rzeka, dopóki jakaś mądra 
władza w Polsce nie zlikwidu-
je tego szczebla administracji. 
Na razie się na to nie zanosi, bo 
powiaty są doskonałą przecho-
walnią politycznych „talentów”. 
Wierzę jednak, że wcześniej, 
czy później, jakiś premier zrobi 
z tym porządek. Dlaczego tak 
piszę? Proszę przeczytać arty-
kuł „Po co tyle hałasu” ze stro-
ny 11. Nie wchodząc w szcze-
góły, bo to wszystko jest opisa-
ne, chciałabym zwrócić uwagę 
na rolę, a raczej brak roli władz 
samorządowych. Oczywiście, 
starosta powiatowy wykonu-
je w tej sprawie jakieś czynno-
ści administracyjne, ale trudno 
je nazwać mediacją w sporze. 
Starosta może powiedzieć, że 
on nie jest od tego, bo Mikołów 
ma swoje władze, które powin-
ny dbać o mieszkańców. Zgo-
da. Ale władze w Mikołowie 
mogą odbić piłeczkę. Skoro 
starosta podejmuje decyzje ad-
ministracyjne, to niech pójdzie 
krok dalej i spróbuje załago-
dzić konflikt. Z powodu nakła-
dających się i niedoprecyzowa-
nych kompetencji, nie ma u nas 
instytucji, która może podjąć 
próbę rozwiązania sporu, za-
nim wezmą się za to sądy. Ktoś 
powinien obie strony zapro-
sić, wysłuchać, określić warun-
ki brzegowe mediacji i opraco-
wać kompromis. Ale kto? Bur-
mistrz czy starosta? Nasze wy-
dawnictwo ma także gazety  
w miastach na prawach powia-
tu, gdzie prezydent pełni jed-
nocześnie obowiązki starosty. 
Tam sprawa jest prosta. Jeden 
człowiek - jedna odpowiedzial-
ność. Powiaty ziemskie są ina-
czej skonstruowane, a przez 
to niesterowalne. Rozwiązanie 
problemu jest proste, ale wy-
maga odwagi.

Beata

RADIO TAXI
MIKOŁÓW

www.taxi-mikolow.pl

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

TWÓJ SKŁAD OPAŁU

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

Oferujemy tylko
polski węgiel ! 
- kostka 
- orzech I 
- orzech 
- orzech II 
- groszek 
- ekogroszek 
- flotokoncentrat 
- miały 
oraz duży wybór 
węgli workowanych
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nowo otwarte 
biuro w Mikołowie 

poszukuje 
przedstawicieli 
handlowych 

oraz managerów.
Kontakt:  

tel. 602 136 474, 
608 443 870 

Mikołów ul. rynek 8 
(wejście od ul. Św. Wojciecha)

W Zakładzie Inżynierii Miejskiej w Mikołowie szeroką strugą 
leje się nie tylko woda, ale także kasa dla członków zarządu. 
Logika, w jaki sposób szefowie tej firmy przyznawali sobie 
podwyżki jest godna publikacji nie tylko w „Naszej Gazecie”, 
ale także w tytułach o szerszym zasięgu.

O Zakła-
dzie In-
ż y n i e -

rii Miejskiej pisaliśmy 
wielokrotnie w związku 
z publikacjami o ka-
nalizacji. ZIM jest od-
powiedzialny za reali-
zację tej największej  
i najbardziej kosztow-
nej inwestycji w dzie-
jach miasta, która po-
grążyła Mikołów w fi-
nansowych tarapatach. 
Są jednak lu-
dzie, którzy nie 
narzekają z po- 
wodu rozdmu-
chanego kosztory-
su kanalizacji. Należy 
do nich ścisłe kierownic-

two spółki. Pre-
zes Justyna Hil-

debrandt i jej zastęp-
ca Adam Putkowski za-

rabiali dużo, ale z roku 
na rok płacili so-
bie coraz więcej. 
Ciekawa była lo-
gika tych pod-
wyżek. Justyna 
Hildebrandt zo-
stała prezeską 
w 2008 roku. 

Zarabiała wów-
czas 3,2 krotność 

średniej krajo-
wej, czy-

li 9929 zł 
b r u t -
to. Jej 

z a s t ę p -
ca, Stanisław 

Gryzło mógł li-
czyć na 2,4 średniej, 

czyli 7447 zł. Sytuacja zmieni-
ła się w 2009 roku. Wicepre-
zesem spółki został Adam 
Putkowski, który pełnił jed-
nocześnie funkcję wicebur-
mistrza. Był to ruch ryzykow-
ny pod względem prawnym 
i etycznie dwuznaczny. Bur-
mistrz Marek Balcer znalazł 
rozwiązanie, które - w jego 
mniemaniu - pozwoliło roz-
wiać wątpliwości i uspoko-
ić opinię publiczną. Putkow-
ski oficjalnie zrzekł się pen-
sji w Urzędzie Miasta. Ale 
nikt przecież nie jest fraje-
rem i nie będzie rezygno-
wał z kasy. Wiceburmistrz, 
utraconą pensję odbił sobie 
częściowo w rocznych pre-
miach. Pisaliśmy o tym dwa 
miesiące temu. Putkowski rok  
w rok otrzymywał z magistratu  
36 tys. zł premii. 

W ZIM też nie było 
mu źle, a wraz  
z nim prezesce. 

Po pojawieniu się nowe-
go zastępcy, jej pensja wzro-
sła do 3,7 - krotności śred-
niej krajowej, czyli 14 816 zł 
w czerwcu 2014 roku. A da-
lej było jeszcze lepiej. W po-
łowie 2014 roku doszło do 
słynnej afery „alkoholowej”  
w Urzędzie Miasta. Adama 
Putkowskiego posądzono  
o pojawienie się w stanie 
wskazującym w Urzędzie Mia-
sta. Sprawa rozeszła się po 
kościach, ale ceną było usu-
nięcie kontrowersyjnego wi-
ceburmistrza z magistratu. Po 
dymisji, zostało mu już tylko 
jedno źródło utrzymania, czy-
li ZIM. W maju 2014 r. zarabiał 
jeszcze 3,5 - krotność śred-

niej krajowej. W czerwcu do-
stał podwyżkę do wskaźnika 
4,2, czyli 16 816 zł miesięcz-
nie. Nie wypadało, aby preze-
ska zarabiała mniej, niż jej za-
stępca. Jej pensja też wzrosła 
do 4,2 średniej krajowej. 

W 2015 roku, kiedy 
wzrosła średnia 
krajowa, obydwoje 
zgodnie zarabiali 
miesięcznie po  
17 382 zł brutto.

Powoli kończy się budo-
wa kanalizacji w Mikołowie.  
W tym miesiącu kończy się 
kontrakt wiceprezesowi Ada-
mowi Putkowskiemu. ZIM na 
pewno czekają zmiany. 

- Nie odpowiem jeszcze na 
pytanie o konkretne decyzje 
personalne. Na pewno zrobię 
porządek z wynagrodzeniami 
w ZIM. Prezes tej spółki zara-
bia więcej, niż burmistrz, choć 
trudno mówić o podobnej ska-
li obowiązków i odpowiedzial-
ności - deklaruje Stanisław Pie-
chula, burmistrz Mikołowa. 

Jerzy Filar

ZarobkI W ZIM
PREZES juStYNA HIldEBRANdt

2008 r. - 3,2 średniej krajowej
2010 r. (po przyjściu wiceprezesa Adama Putkowskiego) - 3,7 średniej krajowej
2014r. (po dymisji Adama Putkowskiego w Urzędzie Miasta) - 4,2 średniej krajowej

WICEPREZES AdAM PutKOWSKI
do maja 2014 r. (przed dymisją w Urzędzie Miasta) - 3,5 średniej krajowej
od czerwca 2014 r. (po dymisji) - 4,2 średniej krajowej

Prezes to ma 
KLAWE życiE



Bój o Bujaków

Szału nie ma jeżeli chodzi o kandy-
datów do stołka radnego w Mikoło-
wie. Przypomnijmy, że w maju odbę-

dą się w Bujakowie wybory uzupełniające 
do Rady Miejskiej, po śmierci nieodżało-
wanego Stanisława Michalskiego. Sądzi-
liśmy, że mieszkańcy sołectwa szturmem 
ruszą do komisarza wyborczego, aby zare-
jestrować swoje kandydatury. Tymczasem 
zgłosiły się tylko dwie osoby. Budzące się 
w Mikołowie społeczeństwo obywatel-
skie jakoś nie dotarło jeszcze do Bujako-
wa. O zaszczytny tytuł radnego powalczą 
Agnieszka Fiola i Antoni Pucher. Kto uważ-
nie śledzi lokalną scenę polityczną, ten po-
winien znać oba nazwiska. Agnieszka Fiola 
kandydowała w ostatnich wyborach samo-
rządowych do rady miejskiej z Gmin Ziemi 
Mikołowskiej, czyli ugrupowania które za-
łożył Adam Putkowski po to, aby zdywer-
syfikować głosy i zdobyć więcej manda-
tów dla jego układu towarzyskiego z Mar-
kiem Balcerem. Natomiast Antoni Pucher 
walczył o radę powiatu z listy dla Gminy  
i Powiatu, czyli starego układu skupionego 

wokół Marka Balcera i Henryka Jaroszka. 
Jednym słowem - nic nowego. Ale na wy-
bory iść trzeba.

I po kuratorze…

Krakaliśmy i wykrakaliśmy. W dniach, 
kiedy wydawaliśmy poprzedni nu-
mer „Naszej Gazety” ważyły się 

losy kuratora wojewódzkiego. Wśród fa-
worytów na stanowisko wymieniano Mar-
ka Szafrańca, wicestarostę powiatu miko-
łowskiego. Biorąc pod uwagę kwalifikacje, 
przygotowanie merytoryczne i doświad-
czenie zawodowe, Szafraniec był najlep-
szym kandydatem. Ale w polityce nie cho-
dzi przecież o to, aby ktoś był dobry, ale 
żeby był nasz. Wicestarosta, choć jest po-
stawnym mężczyzną, miał widocznie nie-
wymiarowe plecy, aby zmieścić się w fo-
telu kuratora. Z wysokich kręgów dobrej 
zmiany doszły nas słuchy, że parol na to 
stanowisko zagięła europosłanka Jadwi-
ga Wiśniewska z Częstochowy. Pani Jadzia 
tylko w telewizji wygląda na sympatycz-
ną, rozgadaną blondynkę. W rzeczywisto-

ści jest wpływowym, sku-
tecznym i konsekwentnym 
politykiem partii rządzącej. 
Chciała swojego kuratora 
i dostała. Kuratorem zosta-
ła Urszula Bauer z Często-
chowy. Tym razem, kadro-
wa maszyna losująca do-
brej zmiany okazała się pe-
chowa dla polityków PiS  
z powiatu mikołowskiego. 
Czekamy na następne lo-
sowania i trzymamy kciuki.

ale Intryga!

Powoli opadają emocje po sensacyj-
nej rezygnacji z kariery samorzą-
dowej Marka Balcera, byłego bur-

mistrza Mikołowa. Po przegranych wybo-
rach zasiadał ponad rok w ławach Rady 
Powiatu, ale mu się to znudziło i zwolnił 
miejsce kolejnej osobie z listy GiP (dla 
Gminy i Powiatu). I dopiero teraz robi się 
ciekawie. Stanowisko to objęła już Graży-
na Nazar, dyrektorka Gimnazjum im. Po-
wstańców Śląskich w Mikołowie. I tu po-
jawia się pierwszy niuans. Przed wybora-
mi, kiedy tworzono listy GiP, pracodawcą 
Grażyny Nazar był Marek Balcer. Nigdy 
się nie dowiemy, czy te relacje zawodo-
we miały wpływ na jej decyzję o kandy-
dowaniu. Teraz sytuacja jest inna, a nawet 
diametralnie inna. Szefem mikołowskiego 
szkolnictwa jest Stanisław Piechula, czyli 
człowiek z innej polityczno-towarzyskiej 
bajki, niż Balcer. Piechula startował z li-
sty Platformy Obywatelskiej. Z kolei GIP 
w powiecie jest w trwałym sojuszu z PiS. 
Na razie, możemy jedynie pogratulować 
nowej radnej zdolności taktyczno-dyplo-
matycznych. Podobno, na każde nagaby-
wanie z jednej, czy drugiej strony, odpo-
wiada, że będzie pracować i głosować 
dla dobra powiatu. Cokolwiek by to nie 
miało znaczyć…

tak szyBko 
MIjają chWIle, 

tak szyBko  
MIja cZas…

Lada moment, czyli w połowie 
kwietnia wiceprezesowi Adamowi 
Putkowskiemu kończy się umowa 

o pracę w Zakładzie Inżynierii Miejskiej. 
Czy burmistrz Stanisław Piechula prze-
dłuży z nim kontrakt? Oto jest pytanie! 
Naszym skromnym zdaniem perspekty-
wa, że Putkowski uchowa się w ZIM jest 
taka, jak szansa Górnika Zabrze na zdo-
bycie mistrzostwa Polski w tym sezonie 
(kto nie jest kibicem piłki nożnej, niech 
się trochę doszkoli). Wszystko wskazu-
je na to, że nadeszły ostatnie chwile Ojca 
Kanalizatora w ZIM. Jeżeli wierzyć plot-
kom, płaczących po nim nie będzie w tej 
firmie zbyt wielu. Coś się kończy, czy-

li coś zaczyna. Z troską i uwagą będzie-
my śledzić dalszy rozwój kariery zawo-
dowo-towarzyskiej Pana Adama. Co by 
nie powiedzieć, to był przez lata jeden 
z najbardziej wpływowych ludzi w Mi-
kołowie i w sumie nadal jest, ponieważ 
nie daje o sobie zapomnieć, jako aktyw-
ny członek Rady Powiatu Mikołowskie-
go. Co będzie dalej z tak pięknie rozwi-
jającą się karierą? Nie wiemy, dokąd za-
prowadzą Adama Putkowskiego zawo-
dowe ścieżki, ale gdzieś pracować prze-
cież musi. Dobrych kumpli ma w staro-
stwie powiatowym, ale z taką pozycją to-
warzyską nie weźmie przecież byle ja-
kiego etatu. Gdyby Marek Szafraniec zo-
stał kuratorem, zwolniłaby się fucha wi-
cestarosty. Ale Szafraniec jest tam, gdzie 
był, a zarząd powiatu nie jest przecież 
z gumy i ma ograniczoną liczbę etatów. 
Będziemy na bieżąco nadawać wiado-
mości z pola walki o dobrą przyszłość 
dla Pana Adama.

strategIa jak 
tragedIa

Powiat mikołowski realizuje wieko-
pomny projekt pod nazwą: „J-ed-
nolita S-trategia T-erytorialna = 

spójny obszar funkcjonalny powiatu mi-
kołowskiego poprzez wzmocnienie me-
chanizmów efektywnej współpracy JST”. 
Ile trzeba wypić, żeby wymyśleć taki ty-
tuł? O co tu chodzi? Ile to kosztuje? Po co 
to komu? Na te pytania nie jesteśmy Pań-
stwu w stanie (jeszcze) odpowiedzieć. 
Na stronie internetowej powiatu można 
sobie poczytać wypasione, kobylaste do-
kumenty, które są rozwinięciem tezy za-
wartej w tytule. Po ich lekturze możemy 
jedynie pogratulować ekipie, która na 
zlecenie powiatu to przygotowała. Zasa-
da tworzenia takich dokumentów jest pro-
sta: trzeba je pisać niezrozumiale, roz-
wlekle, pseudonaukowo z użyciem ob-
cych (najlepiej angielskich) zwrotów. Jest 
duża szansa, że zleceniodawca nic z tego 
nie zrozumie, ale z oczywistych wzglę-
dów się do tego nie przyzna i projekt za-
akceptuje. Wśród wielu bezcennych rad, 
opinii, sugestii i zaleceń zawartych w tej 
publikacji jedna zasługuje na uwagę. Au-
torzy twierdzą, że do promocji wewnętrz-
nej powiatu potrzebna jest, m.in. gazeta. 
Myśmy o tym wiedzieli już od dawna i ga-
zetę założyliśmy. 
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Urząd Miasta urucho-
mił kolejny kanał in-
formacyjny, dzięki 

któremu można się dowie-
dzieć o wydarzeniach w Mi-
kołowie. Nowa aplikacja de-
dykowana jest osobom, które 
nie mają czasu na przegląda-
nie gazet czy śledzenie ser-
wisów internetowych. System 

działa na zasadzie newslet-
tera. Informacje podzielono 
na cztery działy tematyczne: 
wiadomości, kultura, sport, 
rozrywka. Aby je otrzymy-
wać, wystarczy wpisać swo-
jego e-maila albo numer tele-
fonu do linków zamieszczo-
nych na stronie powiadomie-
nia.mikolow.eu.

Prawie milion złotych 
otrzymały od władz sa-
morządowych kluby  

i stowarzyszenia Gminy Mi-
kołów na rok 2016, na realiza-

cję zadań w zakresie rozwoju 
sportu. Pieniądze od samorzą-
du, to główne środki pozwa-
lające funkcjonować naszym 
klubom.  Tapi

Konkurs podzielono na trzy kategorie, 
w których można wziąć udział:

1. Zieleń przy zakładach pracy, firmach, 
restauracjach, hotelach.

2. Ogrody przydomowe.
3. Balkony i tarasy.

Warunkiem udziału w konkursie jest 
wypełnienie i złożenie karty zgłoszenio-
wej, która jest dostępna na stronie inter-
netowej www.bip.mikolow.eu w zakładce 
„ochrona środowiska” oraz w Wydziale 
Ochrony środowiska Urzędu Miasta.

Zgłoszenia będą przyjmowane do  
6 maja. Wszystkie szczegółowe informa-
cje zawarte są w regulaminie konkursu, 
który jest dostępny na stronie interneto-
wej miasta oraz pod numerem telefonu: 
32 324 84 73.

14.04 - 05.05
Eunice malarstwo
Galeria 33 
zaprasza na wystawę

15.04. godz. 18.00
Popiełuszko - apostoł odwagi, 
spektakl muzyczny, 
bilet: 10 zł.

16.04. godz. 16.00
Pięciolecie Stowarzyszenia 
Pomocna Dłoń Krystyn  
i Sympatyków, bilet - cegiełka: 10 zł.

17.04. godz. 19.00 
Kabaret Skeczów 
Męczących, 
bilet: 55 zł.

Miejski Dom Kultury 
zaprasza

PiENiądzE 
dla klubów

aKs Mikołów 390 000,00 zł
lKs Bujaków 48 000,00 zł
Ks Kamionka 95 000,00 zł
lKs strażak 72 000,00 zł
Ks Burza Borowa Wieś 160 000,00 zł
lKs Orzeł Mokre 50 000,00 zł
UKs satori 30 000,00 zł
UKs Trójka 95 000,00 zł
ssisW Kong sao 10 000,00 zł
IKs jeźdźcy 6 000,00 zł
KKP Mikołów 15 000,00 zł
sTs Biegaton Mikołów 4 000,00 zł
MOsiR - trójbój siłowy 5 050,00 zł
Razem: 980 050,00 zł

ZapIsZ sIę: 

powiadomienia.mikolow.eu

Szybkie informacje

rozpoczął się konkurs ,,Mój ogród strefą piękna” na 
najładniejszą zieleń w Mikołowie w bieżącym roku.

Graj w zielone

Mikołów dołączył do miast, gdzie na terenach 
gminnych obowiązuje zakaz organizowania 
pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt.

W ubiegłym miesiącu w Mikołowie, na placu obok 
siedziby starostwa powiatowego wystąpił cyrk. 
Wśród „atrakcji” zademonstrowano, m.in. tresurę 
zwierząt. To był ostatni taki występ, chyba że ktoś 
pozwoli cyrkowcom rozbić namioty na swoim, pry-
watnym terenie. Burmistrz Stanisław Piechula wydał 
rozporządzenie zakazujące na terenach gminnych 
organizowania objazdowych przedstawień z udzia-
łem zwierząt. Miejskim instytucjom zakazano także 
sprzedaży biletów na tego typu imprezy.

- Już wcześniej, razem z mieszkań-
cami zaangażowanymi w obronę praw 
zwierząt, zastanawiałem się, czy nie 
zakazać organizowania w Mikołowie 
tego typu imprez. Przyjazd cyrku na 
nowo rozbudził wiele dyskusji i emo-
cji. Uznałem, że nie ma co zwlekać  
z podjęciem decyzji - mówi burmistrz 
Stanisław Piechula. 

Coraz więcej polskich miast idzie tym 
śladem. Zakaz występów cyrku ze zwie-

rzętami obowiązuje, m.in. w Warszawie, 
Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu, Ło-
dzi. Na początku stycznia tego roku, ta-
kich miast było 16. Z początkiem wiosny, 
kiedy cyrkowe karawany ruszyły w trasy, 
dołączyły kolejne.

Dobre warunki dla słonia, małpy czy ty-
grysa to sawanna, step czy dżungla. Na-
wet w zoo zwierzęta nie czują się kom-
fortowo, ale tam przynajmniej nikt nie 
każe im skakać, robić fikołków i tańczyć  

w rytm świstu bata. Aby nauczyć zwierzę 
takich sztuczek, trzeba złamać jego cha-
rakter. Tresura zazwyczaj łączy się z bó-
lem, cierpieniem i upokorzeniem. Żadne 
zwierzę występujące w cyrku nigdy nie 
będzie szczęśliwe. Osobnym tematem 
są warunki, w jakich podróżują i bytują 
czworonożni „artyści” podczas tournée. 

Występów cyrkowych z udziałem zwie-
rząt nie popierają także psychologowie  
z Komitetu Psychologii Polskiej Akademii 
Nauk. Wskazują oni na szkodliwy wpływ 
takich przedstawień na dzieci. Ogląda-
jąc zwierzęta w ciężarówkach, klatkach 
czy na uwięzi, może w nich utrwalić się 
przekaz, że nie ma niczego złego w takim 
traktowaniu zwierząt.

Być może, dzięki postawie Mikołowa  
i innych miast, zmieni się charakter sztu-
ki cyrkowej. Pokazy, akrobacje i wygłupy  
w wykonaniu ludzi są znacznie ciekaw-
sze, niż wymuszone popisy zwierząt. I na 
taki cyrk, z wyłącznym udziałem ludzkich 
artystów, czekamy w Mikołowie. 

dość takiego cyrku
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Przetarg na tę inwestycję zo-
stał już zakończony i wyło-
niony został wykonawca. 
Duża inwestycja realizowa-

na będzie też w łaziskiej „Jedynce” - 
to trzeci etap termomodernizacji ca-
łej szkoły - po dociepleniu budynku 
„starej szkoły” i sali gimnastycznej  
z łącznikiem przyszła pora na 
„nową” część. W tej chwili trwa po-
stępowanie związane z przetargiem 
na tę inwestycję. Prace w obu pla-
cówkach oświatowych powinny się 
zakończyć przed rozpoczęciem no-
wego roku szkolnego.

Jedną z najważniejszych tegorocz-
nych łaziskich inwestycji będzie mo-
dernizacja tzw. Małpiego Gaju. Teren 
położony w Łaziskach Średnich na 

osiedlu Kościuszki ma stać się nowo-
czesnym kompleksem sportowo - re-
kreacyjnym pozwalającym na aktyw-
ne spędzanie wolnego czasu przez 
dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz 
seniorów. Na terenie pojawią się: si-
łownia zewnętrzna, plac do stre-
et workoutu, zjazd linowy, tor prze-
szkód tworzący ścieżkę sprawno-
ściową. Ponadto w ramach komplek-
su powstanie plac zabaw dla dzie-
ci młodszych, zawierający również 
urządzenia zabawowe przeznaczone 
dla dzieci niepełnosprawnych, a tak-
że plac zabaw dla dzieci starszych. 
Planuje się także utworzenie ście-
żek i traktów rowerowo - rekreacyj-
nych. Na terenie ustawione zostaną 
ławeczki. Będzie on monitorowany. 

Rządowy program bez pośli-
zgu wystartował w Łaziskach 
Górnych. Wnioski w naszym 

mieście można złożyć w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej, przy 
ul. Energetyków 5, I piętro, w po-
niedziałki w godzinach: 8.00-16.30 
oraz od wtorku do piątku w godzi-
nach: 8.00-15.00. W pokoju nr 9 moż-
na pobrać wnioski, natomiast złożyć 

je należy w pokoju nr 10. W pierw-
szym dniu w łaziskim OPS złożo-
no 93 wnioski, w czasie weeken-
du ponad 80 nadeszło drogą elek-
troniczną. Do środy 6 kwietnia do  
OPS wpłynęły 424 wnioski. Łaziski 
OPS szacuje, że w mieście może 
ich być prawie 2 tys. Cała procedu-
ra odbywa się bez zwłoki, wniosko-
dawcy obsługiwani są na bieżąco.

Burmistrz Miasta Łaziska Gór-
ne zaprasza dzieci i młodzież, 
uczniów łaziskich szkół pod-

stawowych i gimnazjów do udzia-
łu w konkursie plastycznym pod ha-
słem „Cel naszej misji? Łaziska bez 
niskiej emisji!”. Konkurs polega 
na wykonaniu kolorowego plakatu  
w formacie A3 zawierającego i pro-

mującego hasło konkursu. Prace 
wraz z formularzem zgłoszeniowym 
należy złożyć do Urzędu Miejskie-
go w Łaziskach Górnych w terminie 
11 kwietnia - 31 maja 2016. Dla zwy-
cięzców przewidziano atrakcyjne na-
grody w trzech kategoriach: klasy  
1-3 i klasy 4-6 szkoły podstawowej 
oraz klasy 1-3 gimnazjum. Spośród 

trzech zwycięskich prac zostanie wy-
brany plakat, który będzie promo-
wał kampanię edukacyjną prowadzo-
ną na terenie miasta, mającą na celu 
zwrócenie uwagi łaziszczanom na 
potrzebę podjęcia działań zmierzają-
cych do polepszenia jakości powie-
trza atmosferycznego.

Informacje szczegółowe, regu-
lamin oraz formularz zgłoszeniowy 
konkursu znajdują się na stronie in-
ternetowej: www.laziska.pl.

powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Ła-
ziskach Górnych po raz 

trzynasty wzięła udział w tej 
międzynarodowej imprezie, ma-
jącej na celu propagowanie czy-
telnictwa wśród dzieci. 

Uczestniczyło w niej 55 uczniów,  
z łaziskich szkół podstawowych. 
Spotkanie rozpoczęło się od godz. 
18:00. W odświętnie na tę wyjątko-
wą noc przystrojonej sali, na-
stąpiło oficjalne otwar-
cie spotkania. W ka-
wiarence czeka-
ła wiosenna kola-
cja i słodkie ła-
kocie. Potem roz-
poczęły się praw-
dziwe anderseno-
we zmagania mię-
dzy uczestnikami po-
dzielonymi na cztery gru-
py. Wśród licznych konkurencji, 
dzieci musiały wykazać się znajomo-
ścią baśni Andersena. Nie obyło się 
oczywiście bez głośnego czytania 
baśni pisarza, jak też książek innych 
lubianych autorów. Spory refleks był 
potrzebny przy zmaganiach rucho-
wych, takich jak: przeciąganie liny, 
rzuty śniegowymi kulami Królowej 
Śniegu, konkurencji ze szmatą, w za-
bawie Burki i Słonie, Bryczce, zaba-
wach na skojarzenia. Dzieci bawiły 
się też łaziskimi memory - grą, którą 
miasto wyprodukowało dzięki udzia-
łowi w konkursie grantowym Banku 

Zachodniego WBK Grupa Santander 
„Tu mieszkam, tu zmieniam”. 

Noc z Andersenem to spotkania 
nie tylko z książką, ale też ciekawymi 
gośćmi. W łaziskiej bibliotece gości-
ła instruktorka tańca, członkowie Pol-
skiego Związku Wędkarskiego - Koło 
Łaziska Górne, a także drużyna fut-
bolu amerykańskiego Hammers Ła-
ziska Górne.

Po północy rozpoczęły się pod-
chody i poszukiwanie skarbu. Tra-

sa wyznaczona przez biblio-
tekarki wiodła praktycz-

nie przez cały budy-
nek. Dzieci z latar-

kami w rękach, 
bardzo przejęte, 
musiały po dro-
dze mijać zasta-

wione „pułapki”, 
rozwiązywać napo-

tkane zadania, rozszy-
frowywać rebusy, a w piw-

nicy na dzieci czekała pajęcza 
sieć i duch pilnujący skarbu. Po nocy 
pełnej wrażeń, niełatwo było ułożyć 
dzieci do snu… Rano uczestnicy zje-
dli śniadanie i udali się do sali, gdzie 
przeprowadzono jeszcze kilka kon-
kurencji, a następnie zostali obdaro-
wani upominkami i pamiątkowymi wi-
dokówkami, wydanymi w Czechach 
specjalnie na tę okazję. Organizato-
rzy akcji mają nadzieję, że ta niepo-
wtarzalna Noc, nie stanie się tylko mi-
łym wspomnieniem, ale zachęci dzie-
ci do częstszego sięgania po książki  
i odwiedzania łaziskiej biblioteki.

Noc z andersenem

500+ w Łaziskach Górnych

Ośrodek Pomocy społecznej uruchomił specjalny numer 
telefonu dedykowany Programowi Rodzina 500+, z którego 
można skorzystać w godzinach pracy OPs: tel. 32 224 40 24.

Misja niska emisja

inwestycje, 
inwestycje

Lada moment 
rozpoczną się  
w naszym mieście 
kolejne ważne 
inwestycje. Dwie 
związane są  
z placówkami 
oświatowymi,  
a jedną z nich jest 
przebudowa sekto-
ra H łaziskiej Szkoły 
Podstawowej nr 6 
na potrzeby przed-
szkola. 
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Ze wszystkich klubów 
powiatu mikołow-
skiego Polonia 

Łaziska odnosi największe, 
futbolowe sukcesy. Występując 
na śląskich stadionach, Polo-

nia Łaziska walczy nie tylko o 
punkty, ale buduje także markę 
ziemi mikołowskiej. Postanowi-
liśmy wesprzeć promocyjnie 
nasz reprezentacyjny klub. W 
każdym numerze „Naszej Ga-

zety” znajdą Państwo wszyst-
kie informacje, które prawdzi-
wy kibic i mieszkaniec powiatu 
mikołowskiego, powinien po-
siadać na temat Polonii. Zachę-
camy także do przychodzenia 

na mecze rozgrywane w Ła-
ziskach Górnych. Na stadionie 
panuje przyjazna, rodzinna at-
mosfera, a nic tak nie zagrzeje 
zawodników do boju, jak do-
ping swojej publiczności. (red)

Nasza 
Polonia

Sekcja kręglarska Polonii 
pracuje niejako w ukryciu. 
Bez rozgłosu, ale skutecz-

nie. Dowodem tej skuteczności 
są kolejne medale mistrzostw 
Polski oraz zwycięstwo w finało-
wym turnieju Międzyokręgowej 
Ligi w kręglach klasycznych.

W wielkopolskim Gostyniu ro-
zegrano Mistrzostwa Polski Ju-
niorów w konkurencjach „sprint” 
i „pary mieszane” (MIXT) w Krę-
glarstwie Klasycznym. W krajo-
wym championacie wystartowa-
ła trzydziestka zawodniczek i za-
wodników, a w tym gronie trzy 
reprezentantki Polonii Łaziska: 
Renata Skrzypczak, Małgorza-
ta Kurcok i Daria Fajkus. W kon-
kurencji „sprint”, gdzie pojedyn-
ki rozgrywa się systemem pucha-
rowym (przegrywający odpada), pierwsze miejsce i tytuł 
mistrzyni Polski zdobyła Renata Skrzypczak, a tuż za po-
dium, czyli na czwartym miejscu uplasowała się Małgorza-
ta Kurcok. W konkurencji MIXT rozgrywanej tym samym 
systemem zawodniczki Polonii „znalazły” partnerów z in-
nych klubów. Szukały dobrze, jako że na najwyższym stop-
niu podium dla zwycięzców stanęła para Renata Skrzyp-
czak (Polonia) i Marcel Kociołek (Sokół Brzesko). Zazna-
czyć wypada, że rozgrywka finałowa była w 50 procentach 
wewnętrzną sprawą Polonii, gdyż spotkały się w niej Re-

nia Skrzypczak w parze z Marce-
lem Kociołkiem (Sokół Brzesko)  
z Gosią Kurcok w parze z Kami-
lem Kozłowskim (Polonia Lesz-
no), którym przypadł medal 
srebrny. To się nazywa skutecz-
ność: trzy zawodniczki i trzy me-
dale z najcenniejszych kruszców.

* * *
Natomiast w Tucholi rozegrano 

finałowy turniej Międzyokręgo-
wej Ligi w kręglach klasycznych, 
w którym wystartowało sześć naj-
lepszych drużyn z tej ligi: Polo-
nia Łaziska, Polonia 1912 Leszno, 
TKKF Sokół Brzesko, OKSiT Gmi-
na Puck, KK Dziewiątka Amica 
Wronki oraz TKKF Platan UTECH 
Pleszew. Turniej zdominowali 
kręgliści Polonii. Jako zespół po-
kazali się z jak najlepszej strony, 

punktowali bardzo wysoko i po pięciu rozegranych rundach 
zgromadzili 22 punkty, co pozwoliło stanąć im na najwyż-
szym stopniu podium dla zwycięzców ze złotymi medalami 
na piersiach oraz okazałym pucharem. Punkty dla Polonii w 
finale zdobyli: Marcin Szostok - 544, Kamil Fajkus - 520, Da-
ria Fajkus 510 i Małgorzata Kurcok - 510.

Gratulacje dla zawodniczek i zawodników oraz kierow-
nika sekcji Czesława Synowca i trenera Henryka Lisow-
skiego. Tak trzymać!

Stronę opracował: Tadeusz Piątkowski

We w t o r e k ,  
9 marca, 
w siedzi-

bie klubu odbyło się Walne 
Sprawozdawcze Zebranie 
Klubu Sportowego Polonia 
Łaziska Górne. Zebranie 
odbyło się w drugim termi-
nie, ponieważ w terminie 
pierwszym zabrakło kwo-
rum. Po spełnieniu statuto-
wych procedur, wybrano 
Przewodniczącego i Proto-
kolanta Zebrania, ustalono 
jego porządek i regulamin, 
a następnie wybrano Ko-
misję mandatowo - skruta-
cyjną oraz Komisję uchwał. 
Następnym punktem były 

sprawozdania: finansowe, 
merytoryczne wszystkich 
sekcji (piłki nożnej, siat-
kówki i kręglarstwa kla-
sycznego), Komisji Rewi-
zyjnej oraz Zarządu Klubu. 
W sprawozdaniu finanso-
wym za rok 2015 podkre-
ślono spadek przychodów 
w porównaniu do lat 2013 
i 2014. Wzrosły tylko przy-
chody z tytułu darowizn. 
Obniżono również koszty. 
W sumie bilans roku 2015 
jest dodatni o kwotę kilku-
nastu tysięcy złotych i ta 
kwota zostanie zaliczona  
w poczet przychodów 
bieżącego roku. Złożone 

wcześniej sprawozdania 
merytoryczne sekcji zosta-
ły uzupełnione przez Hen-
ryka Lisowskiego o ostat-
nie sukcesy sekcji krę-
glarskiej. Komisja Rewizyj-
na pozytywnie zaopiniowa-
ła sprawozdanie finansowe 
klubu.

Sprawozdanie Zarządu 
przedstawił prezes Klubu, 
Janusz Majsner, podejmu-
jąc tematy powołania dru-
żyny rezerw sekcji piłkar-
skiej, dymisji poprzednie-
go Zarządu i powołania 
nowego, działań marketin-
gowych, wyników kręgli-
stów i występów siatkarek.

W następnych punktach 
obrad jednogłośnie podję-
to uchwałę zatwierdzającą 
sprawozdania oraz wybra-
no Delegata na Walne Ze-
branie do Śląskiego Związ-
ku Piłki Nożnej Podokręgu 
Tychy. Został nim Andrzej 
Chrószcz.

Optymiści twierdzili, że tak już 
jest i nie pozostaje nic inne-
go, jak walczyć o powrót do 
grona trzecioligowców, pe-

symiści, że jesienne osiągnięcia są 
„na wyrost”, a realiści, że budowa 
zespołu, to droga trudna i dłu-
ga, a na jakim etapie jest 
drużyna - pokaże boisko. 
Po trzech rozegranych 
kolejkach, bliżej praw-
dy są pesymiści i re-
aliści, gdyż początek 
„piłkarskiej wiosny” 
był dla Polonii bar-
dzo wyboisty.

Po rundzie jesien-
nej z Polonii odeszli: Da-
niel Paszek, Damian Czu-
pryna, Michał Łoboda  
i Jacek Rączka, a Karola 
Króliczka na całą rundę 
wyeliminowała kontuzja.  
W ich miejsce dokoptowa-

no: Bartosza Gocyka, Romana Skoru-
pę, Tomasza Leszczyńskiego, To-

masza Frankowskiego, Karo-
la Strzodę oraz Filipa Rzepkę 
z drużyny juniorów. Wcześniej 

do zespołu dołączył utalentowa-
ny bramkarz, wychowanek Straża-

ka Mikołów, Maciej Tabacki.
Przed rozpoczęciem drugiej run-

dy piłkarze Polonii ponad dwa mie-
siące budowali formę i rozgrywa-

li sparingi. Po okresie przygo-
towawczym trenerzy powie-

dzieli między innymi:
Marek Ma-

ZUR: Okres przy-
gotowawczy przebie-

gał zgodnie z na-
k r e ś l o n y m 
w c z e ś n i e j 

planem. Czas pracy na początku roku 
przynosi skutki w późniejszych mie-
siącach. Zakres prac do wykonania był 
spory, ale wszystko, co sobie nakre-
śliliśmy, udało się zrealizować. Roze-
graliśmy osiem meczów kontrolnych, 
a ich bilans nie wyszedł na plus, gdyż 
tylko trzy spotkania wygraliśmy i dwa 
razy był remis, ale nie wyniki były tu-
taj sprawą pierwszoplanową. Ważniej-
sze jest to, że z meczu na mecz orga-
nizacja gry zespołu była coraz lepsza,  
a zadania na poszczególnych pozy-
cjach dobrze wykonywane. W zespo-
le pojawiło się kilka „nowych twarzy”.  
Z tych „ogniw” jestem zadowolony, 
gdyż bardzo dobrze wkomponowały się 
w drużynę, a w szczególności w atmos-
ferę w szatni, która jest bardzo ważna. 
Cieszy również postawa zdolnej „mło-

dzieży” Polonii. Młodzi zawodnicy robią 
stałe postępy i powoli dobijają się do 
pierwszego składu. Teraz czekamy już 
na pierwszy mecz mistrzowski. Mecze 
te nas zweryfikują i pozwolą wystawić 
oceny. Nasze cele jako drużyny zawsze 
są najwyższe, czyli wygrywać i czerpać 
radość z gry w piłkę.

MIchaŁ MajsneR: W okre-
sie przygotowawczym pracowaliśmy 
głównie nad taktyką i motoryką, aby 
zawodnicy wdrożyli do gry w rudzie 
wiosennej elementy, takie jak dłuższe 
utrzymywanie piłki, „wysoki” pressing 
oraz narzucenie rywalowi swojego sty-
lu gry. Treningi były bardzo intensyw-
ne. Zawodnicy coraz lepiej czują się  
w promowanym przez nas systemie 
gry, coraz lepiej realizują powierzo-
ne im zadania. Do drużyny doszło kilku 

młodych i chętnych do pracy zawodni-
ków. Myślę, że szybko wkomponują się 
w zespół i będą stanowić o jego sile.  
O co gramy w rundzie wiosennej??? 
Naszym celem ma być poprawa kultu-
ry gry zespołu, wprowadzanie do ze-
społu jak największej ilości młodych 
zawodników, którzy mają się uczyć pił-
karskiego rzemiosła. Myślę, że w po-
równaniu do lata ubiegłego roku jeste-
śmy lepiej przygotowani. Zajmujemy 
drugie miejsce w tabeli i każdy ocze-
kuje od nas walki o awans. My z kolei 
będziemy oczekiwać od podopiecz-
nych walki o zwycięstwo w każdym 
meczu, gry na dobrym poziomie i stu-
procentowego zaangażowania. Jaki 
będzie końcowy rezultat? - zobaczymy, 
bo czeka 15 trudnych spotkań o punkty 
i żaden zespół nie odda ich bez walki.

Optymistycznie! Ale jak to w piłkar-
skim życiu bywa, optymizm weryfikuje 
boisko. A ta weryfikacja była dla Polonii 
bolesna. Na dziewięć punktów możli-
wych do zdobycia w trzech pierwszych 
kolejkach, łaziszczanie w meczach ro-
zegranych z drużynami z dolnych rejo-
nów tabeli, zdobyli zaledwie jeden, pre-
zentując grę daleką od oczekiwań. To 
potwierdziło teorię o trudach budowa-
nia drużyny. Teraz potrzebna jest cier-
pliwość, bo ogniwa tej ekipy, to zawod-
nicy ze sporymi możliwościami i na 
pewno ta „maszyna” w którymś meczu 
zaskoczy i zacznie nabierać obrotów. 
Wszak nie od razu Kraków zbudowano!

polonia po Walnym 
- sprawozdawczym

Kręgliści na topie

Nie od razu Kraków zbudowano
19 marca rundę 
wiosenną rozpoczęli 
czwartoligowcy. Polo-
nia startowała  
z pozycji wicelidera  
z zadaniem kontynu-
owania jesiennego 
dzieła budowania 
zespołu „na przyszłość”. 
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Gratulacje z rąk burmi-
strza Mirosława Bla-
skiego, przewodniczą-

cego Rady Miejskiej Jana Macha 
oraz jego zastępcy Eugeniusza 
Szali odebrali uczniowie upra-
wiający, m.in. piłkę nożną, siat-
kówkę, sporty walki, tenis, pły-
wanie, taniec towarzyski, frisbee 
oraz żeński boks. Większość  
z nagrodzonych trenuje w klu-
bach poza granicami miasta, 
m.in. w Bielsku-Białej, Wrocła-
wiu, Katowicach, Wyrach, Żo-
rach czy Gierałtowicach. Na-

sze miasto - poprzez swoje klu-
by - reprezentują zawodnicy 
Siatkarskiego Międzyszkolnego 
Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go SMUKS Orzesze, Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Ka-
rate Kyokushin z Zazdrości, ry-
cerze z Fight Clubu Niepokor-
ni oraz zawodnicy Uczniowskie-
go Klubu Tenisa Stołowego So-
kół. Ci ostatni, jako jedyni, sys-
tematycznie mają osiągnięcia na 
szczeblu wojewódzkim i co jakiś 
czas pojawiają się w czołówce 
ogólnopolskiej.

Do 9 maja można 
składać propo-
zycje melodii na 

hejnał Orzesza. Pomysł, aby 
miasto miało swój hejnał, wy-
szedł od radnego Bartłomieja 
Marka - zawodowego muzyka - 
który, biorąc udział w Przeglą-
dach Hejnałów Miejskich w Lu-
blinie dostrzegł, jak ważną rolę 
obok herbów i flag odgrywają 
hejnały.

Pomysł radnego Marka po-
parła większość radnych i zo-
stał ogłoszony konkurs, które-
go adresatami są głównie wy-
konawcy muzyki, kompozytorzy, 
instrumentaliści, a także ucznio-
wie szkół muzycznych i studenci 
wyższych uczelni muzycznych.

- Orzesze wprawdzie nie ma 
tak bogatych tradycji historycz-
nych jak Kraków czy Poznań, 
ale to my ludzie teraz żyjący 

tę historię tworzymy dla kolej-
nych pokoleń - powiedział rad-
ny Marek. - Myślę, że miło bę-
dzie niejednemu mieszkańco-
wi, który usłyszy w południe 
hejnał rozlegający się z ratu-
sza. Każda ważna uroczystość 
dla naszej społeczności mogła-
by być przez taki hejnał uświet-
niana. 

szczegółowy regula-
min konkursu dostępny 
na: www.orzesze.pl.

W Gimnazjum nr 2  
w Zawadzie odbyła 
się kolejna edycja 

miejskich eliminacji Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”.

Uczniowie najpierw zmie-
rzyli się z testem pisemnym, 
po czym pięciu najlepszych 

uczestników z każdej kategorii 
wiekowej odpowiadało na py-
tania przed komisją konkurso-
wą, w której znaleźli się: Pre-
zes Zarządu Miejskiego OSPRP 
Jan Mach, Naczelnik OSP Zgoń 
Adam Skrzypczyk, Prezes OSP 
Zgoń Krzysztof Wróbel, Marcin 
Pałka, Prezes OSP Jaśkowice 
Joanna Kociubińska.

W Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Orze-
szu odbyła się pre-

miera spektaklu „Czekając na 
Eddiego” w wykonaniu Inte-
gracyjnej Grupy Teatralnej Po-
most.

Odtwórczynie głównych ról 
- Iga Kania i Joanna Wiaterek 
- pokazały świat współcze-
snych nastolatek. Ich rozmo-
wy skłaniały widzów zarówno 
do refleksji, jak i do śmiechu, 
a codzienne tematy przepla-
tały się z trudnymi pytaniami, 
które przepełniają głowy dzi-
siejszych nastolatek.

Po premierze Iwona Woź-
niak (reżyser), Sandra Stale-
towicz (autorka scenariusza) 
oraz młode aktorki otrzymały 
liczne gratulacje i podzięko-
wania, m.in. od Pomościaków, 

zespołu Miejskiego Ośrodka 
Kultury oraz publiczności.

Warto dodać, że na 13. Ogól-
nopolskich Młodzieżowych Za-
targach z Teatrem, które od-
bywały się 1-3 kwietnia w Te-
atrze Starym w Bolesławcu, 
IGT Pomost otrzymał II nagro-
dę za spektakl „Album”, a Joan-
nie Wiaterek przyznano nagro-
dę aktorską. Wielkie gratulacje! 

Agnieszka Strach-Sołtys, MOK

Pierwszy projekt, złożony przez Da-
miana Mrowca, zakładał uporząd-
kowanie terenu obok domu towaro-
wego oraz skweru przy nowym ron-

dzie. Dwa pozostałe dotyczyły parku na Gó-
rze św. Wawrzyńca: jeden złożyło Stowarzy-
szenie Miłośników Miasta Orzesze, drugi - 
pan Bartniczek, którego poparło ponad 300 
orzeszan. Projekt stowarzyszenia obejmował 
wybudowanie na terenie parku altany z pale-
niskiem, kominem wyciągowym i ławami dla 
40 osób. Drugi projekt to plac zabaw.

Teren na Górze jest bardzo rozległy  
i burmistrz wyszedł z propozycją, aby za-
gospodarować go kompleksowo. Stworzyć 
miejsce służące rekreacji i wypoczynkowi 
dla całych rodzin. Dlatego najpierw został-
by wykonany projekt całego terenu, a do-
piero później przystąpiono by do realizacji 
propozycji mieszkańców. Ta argumentacja 
przekonała projektodawców, którzy opo-
wiedzieli się za całościowym projektem 
parku. Ostatecznie rekultywację parku po-
parło 30 osób, a uporządkowanie skwerów 
w centrum - 19. 

W dalszej części spotkania burmistrz 
przedstawił planowane w tym roku re-
monty dróg gminnych i powiatowych. 
Przypomniał o trwających pracach zwią-
zanych z budową oczyszczalni ścieków  
i etapie projektowania rurociągu z cen-
trum do Zawiści.

Poruszył także ważny aktualnie temat 
pójścia do szkoły dzieci sześcioletnich, po-
nieważ w Orzeszu brakuje 128 miejsc dla 
trzylatków, z tego ok. 50 w centrum. Jeśli ro-
dzice sześciolatków nie zdecydują o posła-

niu ich do szkoły, będzie musiało powstać 
kilka dodatkowych oddziałów przedszkol-
nych, które, co paradoksalne, będą mie-
ściły się w szkołach. W dalszej części spo-
tkania radny Eugeniusz Buchalik przedsta-
wił kwestię powstania spalarni zwłok zwie-
rzęcych przy ul. Powstańców, co wywoła-
ło burzliwą dyskusję, z której wynikało jed-
noznacznie, że mieszkańcy absolutnie nie 
zgadzają się na tego typu obiekt. 

Szczegółowa relacja ze spotkania na stro-
nie: www.orzesze.pl.

podczas marcowej 
sesji władze mia-
sta gościły rycerzy 

z Fight clubu niepokor-
ni, którzy w połowie mar-
ca już po raz drugi bra-
li udział w mistrzostwach 
europy juniorów w mie-
czu sportowym w Mińsku. 

Z orzeskiego Fight Clubu  
w turnieju walczyło aż 11 za-
wodników: Wiktoria Oleś, We-
ronika Wycisło, Wiktoria Sosna, 
Daria Bańczyk, Kamil Matląg, 
Marcin Noras, Kacper Sonek, 
Dawid Szablewski, Kamil Pisa-

rzowski, Kuba Spendel, Paweł 
Spendel. W zeszłym roku przy-
wieźli puchary i medale. Nie 
inaczej było tym razem: Wik-
toria Oleś (kapitan reprezenta-
cji) i Kacper Sonek wrócili ze 
złotem, Wiktoria Sosna ze sre-
brem, a Daria Bańczyk zdobyła 
brązowy medal. Warto podkre-
ślić, że drużynowo Polacy zaję-
li II miejsce. Ponadto Kacper So-
nek został powołany do drużyny 
rosyjskiej, z którą zdobył I miej-
sce. Kacper walczył bardzo do-
brze, bez niego trudno byłoby 
wygrać Rosjanom. W geście fair 
play otrzymał od nich puchar. 

Hejnał dla Orzesza

Miecze dla dzielnych rycerzy

Młodzież wie, 
jak zapobiegać pożarom

Nagrodzony Pomost

burmistrz Mirosław blaski wręczył orzeskim uczniom stypendia za 
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 
i krajowym, w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych.

Stypendyści burmistrza

burmistrz Mirosław blaski oraz radni z centrum spotkali 
się z mieszkańcami śródmieścia, aby przedstawić 
zgłoszone projekty mające służyć poprawie warunków 
życia w orzeszu, na które rada przeznaczyła 50 tys. zł.

Mieszkańcy oddali 
głosy na park

fot. Przemysław Piątek
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W tej sytuacji, 5 sierpnia 
2010r. Gmina Wyry podpisa-
ła porozumienie z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach o dofinansowa-
niu projektów, które zostały po-
zytywnie ocenione, a nie uzy-
skały dofinansowania ze środ-
ków RPO WSL na lata 2007-
2013. Zawarto umowę o dota-
cji na kwotę 3 288 118,70 zł oraz 
pożyczki również na kwotę  
3 288 118,70 zł.

Od czerwca 2011r. do sierp-
nia 2013r. Gmina Wyry realizo-
wała budowę I i II etapu kana-
lizacji sanitarnej ciśnieniowej 
w Gostyni.

Wykonawcą robót był Za-
kład Robót Inżynieryjno-Bu-
dowlanych „ZRIB” z Między-
brodzia Bialskiego. 

Inwestycję podzielono na  
3 zadania.

Zadanie nr 1 obejmowało 
budowę kanalizacji sanitarnej 
wzdłuż następujących ulic:
• ul. Tyska od skrzyżowania  

z ul. Tęczową do ul. Pszczyń-
skiej,

• ul. Pszczyńska od skrzyżo-
wania z ul. Tyską do ul. Fi-
tyki

• ul. Fityki.
Zadanie nr 2 obejmowało 

budowę kanalizacji sanitarnej 
wzdłuż następujących ulic:
• ul. Pszczyńska od skrzyżo-

wania z ul. Fityki (w kierun-
ku miejscowości Wyry, lewa 
i prawa strona),

• ul. Rybnicka od skrzyżowa-
nia z ul. Pszczyńską do bu-
dynku Zespołu Szkół,

• ul. Brzeźna, Olmy, Rybczyń-
skiego, ks. Bojdoła, Pszcze-
la, płk. Kiełbasy, Zajęcza, 
Grabowa.
Zadanie nr 3 obejmowało 

budowę kanalizacji sanitarnej 
na ul. Rybnickiej od budyn-
ku Zespołu Szkół do budynku  
nr 175 (Probostwo).

Wykonano łącznie:
• 21,4 km kanalizacji ciśnie-

niowej z rur PE-HD 100PN16 
Φ 200/180/125/90/50,

• 37 szt. studni węzłowych  
z kręgów betonowych Φ2000 
i Φ1500 wyposażonych w za-
suwy żeliwne nożowe, za-
wory kulowe zwrotne, przy 
7 studniach zamontowano 
armaturę do płukania sieci 
firmy HAWLE,

• 394 kpl. przydomowych 
pompowni ścieków wypo-
sażonych w rozdrabniające 

pompy wyporowe ORKAN 
ZSZ 5/4 firmy INWAP,

• zasilanie energetyczne do 
pompowni ścieków z do-
mowych instalacji.
W grudniu 2015r. Gmi-

na Wyry otrzymała informa-
cję z Urzędu Marszałkowskie-
go o pojawieniu się wolnych 
środków i możliwości wybo-
ru projektu do dofinansowa-
nia, co nastąpiło na podstawie 
Uchwały Zarządu Wojewódz-
twa Śląskiego nr 61/88/V/2016 
z dnia 19 stycznia 2016r. Umo-
wę o dofinansowaniu podpi-
sano 10 marca 2016r. Obec-
nie montaż finansowy projek-
tu kształtuje się w następują-
cy sposób:
• 4 520 385,28 zł - środki z Eu-

ropejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego

• 3 288 118,70 zł - środki  
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach

• 2 388 971,03 - środki z bu-
dżetu Gminy Wyry. 
Zrealizowany projekt jest 

częścią wieloletniego zada-
nia inwestycyjnego porząd-
kującego gospodarkę ście-
kową na terenie miejsco-
wości Gostyń, którego ce-
lem jest poprawa stanu śro-
dowiska naturalnego oraz 
wzmocnienie spójności spo-
łeczno - gospodarczej dzię-
ki poprawie warunków życia 
mieszkańców. 

Profil Zaufany ePUAP to 
podpis elektroniczny, 
dzięki któremu obywa-

tel może załatwić sprawy ad-
ministracyjne drogą elektro-
niczną. Profil identyfikuje i 
opisuje osobę, która korzysta  
z konta na Elektronicznej Plat-
formie Usług Administracji Pu-
blicznej (ePUAP). Jest on bez-
płatny, dostępny dla wszyst-
kich osób, które założą konto 
na portalu: www.epuap.gov.pl. 

Profil Zaufany ePUAP speł-
nia podobne funkcje jak pod-
pis elektroniczny. Posługu-
jąc się nazwą użytkownika (lo-
gin), hasłem oraz pocztą elek-
troniczną lub telefonem komór-

kowym można załatwiać spra-
wy administracyjne za pośred-
nictwem sieci Internet. Moż-
na, m.in. wnosić pisma i wnio-
ski do urzędów, zakładać kon-
ta i uwierzytelniać się w innych 
systemach np. ZUS, czy też 
składać deklaracje o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, a oso-
by fizyczne prowadzące dzia-
łalność gospodarczą mogą do-
konywać zmian w CEIDG.

Za pomocą utworzonego 
konta możliwe jest złożenie 
wniosku o potwierdzenie Pro-
filu Zaufanego ePUAP, a po-
twierdza się go w sekretaria-
cie Urzędu Gminy Wyry.

Dodatkowe informacje 
można znaleźć na stro-
nie: www.epuap.gov.pl, 
natomiast informacje do-
tyczące potwierdzania 
profilu pod numerem te-
lefonu: 32 325 68 00.

Wsparcie
dla kanalizacji

6 kwietnia 2009r. Gmina Wyry złożyła wniosek  
o dofinansowanie projektu „budowa kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej w miejscowości Gostyń w ramach aglomeracji 
Wyry” w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, w ramach regionalnego programu 

operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 
2013. projekt został oceniony pozytywnie, ale z powodu 

ograniczonej ilość dostępnych środków finansowych został 
umieszczony na 39 miejscu listy rezerwowej.

Urząd Gminy w Wyrach uzyskał zgodę Ministra 
administracji i Cyfryzacji na pełnienie funkcji 
punktu potwierdzającego profil zaufany epUap.

PrzEz iNTErNET, 
a nie osobiście

W r a m a c h 
k o n k u r -
su „Ne-

stlé Porusza Polskę: 
Porusz swoją oko-
licę” Gmina Wyry 
zgłosiła projekt bu-
dowy siłowni ze-
wnętrznej w Wyrach, przy wiatach rowe-
rowych (naprzeciw jeziora Wicie). Aby si-
łownia powstała konieczne jest zaangażo-
wanie wszystkich mieszkańców, ponieważ 

od 5 kwietnia do  
30 czerwca 2016r. 
będzie trwało gło-
sowanie internau-
tów. Bardzo liczy-
my na Państwa gło-
sy! Wystarczy wejść 
na stronę www.ne-

stleporusza.pl wybrać lokalizację Gminy 
Wyry i zagłosować. Konkurencja jest bar-
dzo duża, ale wierzymy, że dzięki wspólnej 
mobilizacji pokonamy inne gminy.

zagłosuj 
na siłownię!

8 www.nestleporusza.pl
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jesienią 2014 roku 
zrobienie zdjęcia 
na sali obrad w biu-

rze rady miejskiej (po-
siedzenie komisji) spo-
tkało się z ostrą repry-
mendą jednej z rad-
nych. Pani radna zażą-
dała ode mnie usunię-
cia zdjęcia, nie życzyła 
też sobie wykonywania 
kolejnych. Wydaje się, 
że te czasy bezpowrot-
nie minęły, a świado-
mość praw wynikają-
cych z art. 61 Konstytu-
cji RP i ustawy o dostę-
pie do informacji pu-
blicznej zdecydowanie 
się poprawiła.

Zacząć trzeba chyba od tego, 
że miasto nie jest własnością 
wójta, burmistrza, czy prezyden-
ta. Włodarze miast zostali „wy-
najęci” przez mieszkańców do 
zarządzania sprawami miasta, to 
Państwo daliście im pracę. Pen-
sji nauczycieli, oświetlenia ulic 
czy nowej ławki w parku bur-
mistrz/wójt z reguły nie fundu-
je ze swojej kieszeni. W Mikoło-
wie w 2015 roku podstawowym 
źródłem dochodów były podat-
ki. Mieszkańcy wpłacili do bu-
dżetu miasta blisko 48 mln zło-
tych, łącznie wpływy z wszelkie-
go typu podatków wyniosły po-
nad 92 mln złotych. To między 
innymi tymi pieniędzmi, pisząc 

skrótowo, zarządzają radni i bur-
mistrz. I to właśnie ten argument 
jest kluczowy w prawie miesz-
kańców do informacji na temat 
działalności władzy. Najzwy-
czajniej w świecie 
mamy prawo pytać 
o sposób wydatko-
wania „naszych” 
pieniędzy.

Nie da się roz-
mawiać z władzą, 
jeśli nie mamy peł-
nej informacji. Tyl-
ko i wyłącznie peł-
na informacja o da-
nym zagadnieniu 
daje możliwość 
merytorycznej dys-
kusji w sprawie. 
Jawność informacji 
może być pierw-
szym krokiem do 
rozmowy o zmia-
nach i ewentual-
nych nieprawidłowościach. 
Słusznie zauważył to jeden z in-
ternautów w dyskusji na „fejsbo-
okowym” profilu Stanisława Pie-
chuli. Burmistrz Mikołowa wie-
lokrotnie zapraszał tam miesz-
kańców do dyskusji - w grud-
niu 2014 roku o straży miejskiej, 
w styczniu 2015 o finansowaniu 
sportu, w lipcu 2015 o cenach 
biletów na basen, a na przykład 
w lutym 2016 roku o budżecie 
obywatelskim. Działania takie 
należy ocenić pozytywnie, choć 
moje osobiste doświadczenia 

podpowiadają, że nie wszyst-
ko jest tak jak trzeba, że wiele 
jeszcze jest do zrobienia. Bur-
mistrz konsekwentnie odmawia 
udostępnienia nagrań z komisji 

rady miejskiej, mimo że Samo-
rządowe Kolegium Odwoław-
cze dwukrotnie uchylało decy-
zje odmowne. Nadal zdarza się, 
że odpowiedzi na wnioski o in-
formację publiczną udzielane 
są jedynie częściowo, a Urząd 
„zapomina” o wydaniu decyzji 
odmownych tam, gdzie to ko-
nieczne. 

rejestr uMów?

26 lutego wystąpiłem do 
Urzędu Miasta z wnioskiem 

o publikację w Biuletynie In-
formacji Publicznej (lub prze-
słanie mailem) zestawienia 
umów zawartych w 2015 roku. 
Chcę wiedzieć, na co urząd 

wydaje pieniądze, z kim i jakie 
umowy zawiera. Z odpowie-
dzi przesłanej 11 marca wyni-
ka, że informacja ta podlega 
ograniczeniu, ze względu na 
„dane osoby fizycznej lub ta-
jemnicę przedsiębiorcy”. Jed-
nocześnie wydłużono czas 
odpowiedzi do 25 kwietnia 
2016 roku. Stanowisko Urzę-
du dziwi, zwłaszcza w kontek-
ście masowych publikacji re-
jestrów umów w innych mia-
stach (np. Gliwice, Szczecin, 
Jastrzębie Zdrój, Poznań, Wro-

cław), a także w związku z de-
klarowaną jawnością działań 
burmistrza Piechuli. Co nam 
szkodzi - sprawdźmy czy zle-
cenia z urzędu dostają „przy-

jaciele króliczka”, 
znajomi krewnych 
albo krewni znajo-
mych. Niech jaw-
ność w Mikoło-
wie sprzyja rów-
nież mikołowskim 
przedsiębiorcom!

Zdaje się, że co-
raz więcej ludzi 
władzy rozumie 
potrzebę jawności 
działania. W listo-
padzie 2015 roku 
prezydent Słupska 
ujawnił pensje na 
363 stanowiskach 
w urzędzie miej-
skim, a dosłow-
nie kilka dni temu 

władze Rybnika udostępniły li-
stę nagrodzonych w 2015 roku 
urzędników wraz z uzasadnie-
niami. 

W październiku 2015 roku 
burmistrz Mikołowa zapy-
tał retorycznie: „Kto wymyślił 
ten dostęp do informacji pu-
blicznej :-)”. Odpowiadając 
na pytanie skąd „pochodzi” 
to prawo, można zaryzykować 
stwierdzenie, że z korupcji. 
Korupcja to nie tylko stuzłoto-
we banknoty w kopercie. Ko-
rupcja to również konflikty in-

teresów, zatrudnianie po zna-
jomości, wykorzystywanie sta-
nowisk do celów prywatnych. 
Prawo do informacji to sposób 
na przeciwdziałanie korup-
cji, to prawo do weryfikowa-
nia tego, co władza robi i pra-
wo rozliczania jej. 

W ostatnim czasie wiele po-
zytywnego wydarzyło się w za-
kresie prawa do informacji  
w Mikołowie. Sesje Rady Miej-
skiej są transmitowane. W Biu-
letynie Informacji Publicznej 
zaczęły się pojawiać projek-
ty uchwał kierowanych przez 
Urząd Miasta do Rady Miej-
skiej, powstał bardzo szcze-
gółowy Informator Miesięczny. 
Wiele jest jeszcze do zrobienia, 
ale zdaje się, że jesteśmy na do-
brej drodze. Czas pokaże, a ja 
nie będę czekał z boku, żeby 
się przekonać.

ARt. 61 KONStYtuCjI RP
1. Obywatel ma prawo do 

uzyskiwania informacji o dzia-
łalności organów władzy pu-
blicznej oraz osób pełniących 
funkcje publiczne. Prawo to 
obejmuje również uzyskiwa-
nie informacji o działalności 
organów samorządu gospo-
darczego i zawodowego, a tak-
że innych osób oraz jednostek 
organizacyjnych w zakresie,  
w jakim wykonują one zadania 
władzy publicznej i gospoda-
rują mieniem komunalnym lub 
majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania in-
formacji obejmuje dostęp do 
dokumentów oraz wstęp na 
posiedzenia kolegialnych orga-
nów władzy publicznej pocho-
dzących z powszechnych wy-
borów, z możliwością rejestra-
cji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa,  
o którym mowa w ust. 1 i 2, 
może nastąpić wyłącznie ze 
względu na określone w usta-
wach ochronę wolności i praw 
innych osób i podmiotów go-
spodarczych oraz ochronę po-
rządku publicznego, bezpie-
czeństwa lub ważnego intere-
su gospodarczego państwa.

4. Tryb udzielania informa-
cji, o których mowa w ust. 1  
i 2, określają ustawy, a w od-
niesieniu do Sejmu i Senatu 
ich regulaminy.

Wybrany w 2014 burmistrz Mikołowa zmienił diametralnie sposób komunikacji 
z mieszkańcami. po latach „umawiania się przez sekretariat” nadeszły czasy 
komunikacji przez portal internetowy. Czy to oznacza, że mieszkańcy wiedzą więcej?

… w Mikołowie?ARtuR WNuK
Prezes Zarządu

Stowarezyszenia Reta

Ze swojego profilu na facebooku, burmistrz Stanisław Piechula uczynił jeden z najskuteczniej-
szych kanałów informacyjno-dyskusyjnych w Mikołowie.



W centrum Mikoło-
wa, oprócz cieka-
wej starówki i zie-
lonych plant, znaj-

duje się także część przemysło-
wa. W części śródmieścia zwanej 
Nowym Światem, funkcjonuje kil-
kadziesiąt mniejszych i większych 
firm. W mikołowskiej „strefie eko-
nomicznej” prawdziwą perłą jest 
Lumatech. Firma powstała od 
zera. Dziś jest cenionym graczem 
na rynku technologii i materiałów 
dla przemysłu drzewnego oraz 
meblarskiego. Zatrudnia około stu 
osób. Rozwojowi firmy, zza płotu 
przyglądają się mieszkańcy ulicy 
Nowy Świat. Lumatech widzą jak 
na dłoni i słyszą. 

Brzęk blach, świst 
przemieszczających 
się trocin w rurach 
transportowych, głośne 
wentylatory, hałas 
pracujących maszyn 
i tak dzień w dzień. 
Bywa, że w święta  
i niedziele, był okres,  
że także nocą. 

Teoretycznie sprawa powinna 
być prosta. Poziom hałasu można 
przecież zmierzyć. Jeżeli jego na-
tężenie przekroczy dopuszczalny 
próg, można sięgnąć po przepisy, 
nakazy, zakazy, kary itp. Ale spra-
wa prosta nie jest. Ustalanie, czy 
Lumatech pracuje za głośno, trwa 
od sześciu lat, choć geneza kon-
fliktu, jaki wokół tego urósł, sięga 
znacznie głębiej. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzenne-

go z 1992 roku, zakazywał prowa-
dzenia działalności przemysłowej 
szkodliwej lub uciążliwej dla są-
siednich terenów mieszkalnych. 
Lumatech na tym terenie rozpo-
czął inwestycje w 2003r. W jednym 
ze sprostowań opublikowanych  
w prasie, adwokat firmy wyjaśnił, 
że w tamtym okresie przedsiębior-
stwo zajmowało się tylko handlem 
i działało zgodnie z prawem. Od 
2004 roku Lumatech i inne zakłady, 
instalujące się na Nowym Świecie, 
nie musiały się już martwić zakaza-
mi. Władze miasta uchwaliły nowe 
plany przestrzenne pozwalające 
na prowadzenie w tej części Miko-
łowa działalności usługowej, rze-
mieślniczej i przemysłowej . 

ludźmi mieszkającymi 
na obrzeżach „strefy 
ekonomicznej” nikt się 
nie przejął. 

Nie utworzono nawet pasa bufo-
rowego między częścią przemysło-
wą a mieszkalną. Gdyby burmistrz 
Mikołowa wytyczył wówczas zielo-
ny pas „ziemi niczyjej”, nie byłoby 
dzisiejszych problemów. Takie re-
fleksje nie mają już jednak większe-
go sensu. Mleko się rozlało. Firmy 
się nie przeniosą, a ludzie nie wy-
prowadzą.

Nawet przeciwnicy Lumatechu 
przyznają, że właściciel firmy ma 
wyjątkową smykałkę do interesów. 
Biznes się rozkręcał, produkcja też. 
W 2010 roku, mieszkańcy ul. Nowy 
Świat postanowili walczyć. Ich wro-
giem - jak podkreślają - nie jest fir-
ma, ale hałas.

- Nam się źle żyje, im źle pracu-
je przez nasze protesty - mówi Mi-
rosław Chmiel, prezes Stowarzysze-
nia Mieszkańców Dzielnicy Nowy 
Świat „Wymyślanka”.

Ten konflikt społeczny 
obnażył przy okazji, 
jak nieprecyzyjne i 
niejednoznaczne są 
polskie przepisy. 

Najpierw należało ustalić instytu-
cję, która ma prawo do wyznacza-
nia progu dopuszczalnego hałasu. 
Okazało się, że jest to kompeten-
cja starosty powiatowego. Upłynę-
ło jednak sporo czasu, zanim zosta-
ła wydana pierwsza decyzja regu-
lująca normy dopuszczalnego hała-
su. Na początek starostwo uwikłało 
się w długotrwałe, żmudne i chyba 

niepotrzebne procedury ustalania, 
kto ze strony mieszkańców może 
być stroną w tym postępowaniu. 
Chodziło o ustalenie następców 
prawnych po zmarłych właścicie-
lach jednej z nieruchomości. Co to 
ma wspólnego z decyzją o dopusz-
czalnym poziomie hałasu? Gdyby 
mieszkańcy nie byli prawnymi wła-
ścicielami domu to oznacza, że fir-
ma za płotem może testować silniki 
do odrzutowców? 

W końcu starosta wydał decyzję 
o dopuszczalnym poziomie hałasu. 
Właściciel firmy się od niej odwołał 
i wygrał. Przy czym, Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze nie przyzna-
ło racji Lumatechowi, ale wskaza-
ło na błędy formalne w decyzji sta-
rosty. Taka sama sytuacja powtórzy-
ła się jeszcze raz. Spór o decybe-
le utknął w urzędniczych biurkach,  

a między mieszkańcami a właści-
cielem firmy coraz bardziej iskrzy-
ło. Po zgłoszeniu o łamaniu ciszy 
nocnej, musiał się tłumaczyć na ko-
mendzie policji. W końcu zmierzo-
no także natężenie hałasu. W jed-
nej z prób wyniósł on 60 decybeli  
i przekroczył o 10 punktów do-
puszczalny próg. W innym badaniu  
(z powiadomieniem o terminie 
przeprowadzenia badań), hałas 
zmieścił się w normie.

W ubiegłym roku starosta po raz 
trzeci wydał decyzję. Firma może 
hałasować do 50 decybeli w dzień 
i do 40 nocą. Właściciel Lumate-
chu tradycyjnie odwołał się od tej 
decyzji, ale tym razem SKO nie do-

strzegło uchybień w decyzji staro-
sty. Czy to oznacza, że mieszkań-
cy Nowego Świata mogą od teraz 
pootwierać na oścież okna i cie-
szyć się wiosennym słońcem i ci-
szą? Oczywiście, że nie. Od de-
cyzji SKO można odwołać się do 
sądu. A jeżeli zapadnie wyrok nie-
korzystny dla firmy, można apelo-
wać do wyższej instancji, a później 
do sądu kasacyjnego. Sprawa nie 
będzie prosta. W gąszczu przepi-
sów karnych, miejscowych, śro-
dowiskowych itp., każdy znajdzie 
coś na swoją korzyść. Oby w tym 
zamieszaniu nie umknęła sprawa 
najważniejsza, do której zrozumie-
nia nie potrzeba dyplomu prawni-
ka: hałas niszczy zdrowie, narusza 
mir domowy i nie pozwala na wła-
ściwy wypoczynek.

 Jerzy Filar
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Mieszkańcom źle się żyje, a firmie źle pracuje z powodu ich protestów. spór trwa od 
sześciu lat. są w nim strony, ale nie ma rozjemców. Taką rolę mogłyby pełnić władze 

Mikołowa albo powiatu. samorządowcy nie mają jednak pomysłu, jak spełnić oczekiwania 
mieszkańców nie naruszając przy tym interesów przedsiębiorcy. spór o decybele 

emitowane przez mikołowską firmę Lumatech trwa i na razie nie widać jego końca.

Po co tyle hałasu?

Mieszkańcy dzień w dzień, a czasami i w nocy widzą i słyszą Lumatech.

Szara rzeczywistość Nowego Świata. Zgodnie z aktualnymi planami tereny za tym budynkiem są zakwalifikowane jako przemy-
słowe. Można tam zbudować nawet elektrownię jądrową.
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Salon 
KrawiecKi

Katowicka 5, Mikołów
tel. (032) 322 42 43, 696 538 292

www.wypozyczalniamikolow.pl
www.facebook.com/magiamikolow

oferujemy Szycie poKrowców 
na huśtawKi, leżaKi, Krzesła oraz parasole.

szYCie na MiarĘ i przeróbKi.

przYgotuj swoje 
Meble ogrodowe 

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Kwietniowy weekend:  
23 (sobota) i 24 (nie-
dziela) będzie dla Orze-

sza „dniami z kolarstwem”, jako 
że w tych dniach rozpoczną się 
zmagania „szosowców” na Ślą-
sku. W sobotę swoich sił spró-
bują specjaliści od jazdy indy-
widualnej na czas, w niedzielę 
odbędzie się kolarski klasyk na 
dystansie 60 kilometrów.

„Czasowcy” wystartują w so-
botnie (23 kwietnia) południe 
(odprawa o godz. 12.00, start 
pierwszego zawodnika o 12.30) 
w Woszczycach i będą mieli do 
pokonania dystans 19 kilome-
trów.

Następnego dnia (niedziela, 
24 kwietnia) o godzinie 12.00  
w centrum Orzesza rozpocznie 
się 60-kilometrowy klasyk na 

trasie na terenie: Orzesze - Bu-
jaków - Paniowy - Mokre - Buja-
ków - Orzesze.

Organizatorem imprezy jest 
Fundacja „Aktywni”, a patronat 
medialny nad nią objęła „Na-
sza Gazeta”.

Informacje szczegółowe, 
kontakt, mapy tras, regulaminy, 
harmonogram zawodów oraz 
telefony kontaktowe na stronie: 
www.roadmaraton.pl/2016/

30 kwietnia i 1 maja 
na parkiecie hali 
sportowej MOSiR-u  

w Łaziskach do kolejnych po-
tyczek wybiegną dawne sła-
wy polskiego szczypiornia-
ka. Okazją ku temu będzie 
XXVII Międzynarodowy Tur-
niej Piłki Ręcznej im. Jana Ol-
szówki. Wystartuje w nim 

osiem drużyn: Masters War-
szawa, Saline Bochnia Boys, 
„Lwy Jasia”, TSV Schoneberg 
(Niemcy), „Przyjeciele Fre-
da” Kraków, Pogoń Zabrze 
Stars, OFC Kickers Offenbach 
(Niemcy)i Śląsk Wrocław.  
W pierwszym dniu turnieju ze-
społy grać będą w grupach,  
w drugim - o miejsca.

Już po raz piąty w Gimna-
zjum nr 2 w Zawadzie od-
był się konkurs profilak-

tyczny, który organizowany 
jest dla uczniów szkół gimna-
zjalnych z terenu powiatu mi-
kołowskiego.

Głównym jego celem jest 
zwiększanie zakresu świado-
mości o zagrożeniach uzależ-
nieniami, kształtowanie i pro-
mowanie pozytywnych norm  
i wartości, kształtowanie od-

powiedzialnej postawy wobec 
własnego zdrowia oraz zaan-
gażowanie młodzieży do ró-
wieśniczych działań profilak-
tycznych.

W tej edycji konkursu naj-
lepsze okazały się dziewczy-
ny z Gimnazjum nr 3 z Gar-
dawic, drugie miejsce zdoby-
ła drużyna z Gimnazjum nr 3  
z Łazisk Górnych, a trzecia lo-
kata przypadła reprezentacji 
Zespołu Szkół z Orzesza.

MINutOWY ROZKŁAd tuRNIEju:
Sobota, 30 kwietnia

9.00 „Lwy Jasia” - TSV Schoneberg
9.35 Śląsk Wrocław - „Przyjeciele Freda”

10.10 Saline Bochnia Boys - Masters Warszawa
10.45 Pogoń Zabrze Stars - OFC Kickers Offenbach

11.20 Masters Warszawa - „Lwy Jasia” 
11.55 OFC Kickers Offenbach - Śląsk Wrocław
12.35 Masters Warszawa - TSV Schoneberg 

13.10 Otwarcie turnieju
13.30 Pogoń Zabrze Stars - „Przyjeciele Freda”

14.10 „Lwy Jasia” - Saline Bochnia Boys
14.45 OFC Kickers Offenbach - „Przyjeciele Freda”

15.25 Saline Bochnia Boys - TSV Schoneberg
16.00 Pogoń Zabrze Stars - Śląsk Wrocław

Niedziela, 1 maja
11.00 - Mecz o VII miejsce
11.40 - Mecz o V miejsce
12.15 - Mecz o III miejsce
13.00 - Mecz o I miejsce

13.45 - Zakończenie turnieju
WStęP WOlNY, ZAPRASZAMY!

Weterani na start

Pod patronatem „Naszej Gazety”
Orzeski weekend 

z kolarstwem

Nie daj się wkręcić

Pod ty-
t u -
ł e m 
a r -

tykułu kryje 
się zachęta do 
ko lekc jonowa -
nia lub zbieractwa. 
Nie jest ważne, że są 
to np. kapsle czy pudeł-
ka po zapałkach. Liczy się pa-
sja i związana z tym przyjemność kolek-
cjonowania. Moja ciocia z Lipin (obec-
nie dzielnica Świętochłowic), w okresie 

międzywojen-
nym zbierała 
wątpliwej uro-
dy bilety tram-
wajowe z całej 

Polski. Ja sama 
niedawno otwo-

rzyłam na trze-
cim poziomie moje-

go domu autorską galerię, 
gdzie demonstruję wytworzo-

ne przeze mnie wyroby ceramiczne, fo-
tografie, jak również kolekcje lalek i żab. 
Myślę, że wielu mieszkańców naszego 

powiatu posiada ciekawe kolekcje lub 
zbiory odziedziczone po przodkach, któ-
re chcieliby pokazać innym (oczywiście 
w miarę własnych możliwości lokalo-
wych). Nie wstydźmy się tego! Zademon-
strujmy nasze zbiory innym. Póki co, je-
dynym miejscem publicznym, gdzie moż-
na zrobić wystawę jest nasza, mikołow-
ska biblioteka posiadająca gabloty szkla-
ne. Wiadomo, że kolekcjonerzy nie tylko 
zbierają, ale lubią również wymieniać się 
swoimi „skarbami”, a to sprzyja integracji 
środowiskowej i nawiązywaniu kontak-
tów towarzyskich. 

kolekcjonerzy powiatu 
mikołowskiego łączcie się!

zróbmy galerię

Ujawniajcie się kolekcjonerzy 
i zbieracze rzeczy 

różnych acz ciekawych. 
Za pośrednictwem 

„Naszej Gazety” zapraszam 
do kontaktu: Ewa Prochaczek 

(kolekcjonerka rzeczy różnych)



Pisaliśmy wielokrotnie na na-
szych łamach o planach budo-
wy w Orzeszu kopalni. Inwesty-
cję chce zrealizować niemiecki 

koncern, reprezentowany w Polsce przez 
Jerzego Markowskiego, byłego wicemi-
nistra przemysłu i handlu. Aby dotrzeć 
do orzeskich złóż, Niemcy chcą wykorzy-
stać i rozbudować infrastrukturę kopal-
ni „Krupiński”. Inwestor zapowiada utwo-
rzenie nowych miejsc pracy i krociowe zy-
ski dla gminy, tytułem opłat eksploatacyj-

nych. To jest tylko jedna, jaśniejsza strona 
medalu. Działalność górnicza zawsze po-
zostawia negatywne skutki na powierzch-
ni. I tego właśnie obawiają się mieszkańcy 
Orzesza. Pola wydobywcze mają znajdo-
wać się pod dzielnicami: Woszczyce, Kró-
lówka i Zgoń. Większość zabudowań sta-
nowią tam domy jednorodzinne, nie przy-
stosowane na ewentualność szkód górni-
czych. Stowarzyszenie „Zielone Orzesze” 
nie chce kopalni i przygotowało list pro-
testacyjny do Jana Szyszki, ministra śro-

dowiska. Rozpoczę-
ła się zbiórka podpisów 
wśród mieszkańców. Ak-
cję wsparli radni Bartło-
miej Marek z Zawady oraz 
Janusz Zgoł z Zawady. 

- Apelujemy do mieszkań-
ców o poparcie. Im więcej zbie-
rzemy podpisów, tym mocniejszy 
będzie nasz głos w Warszawie - mówi 
Bartłomiej Marek.

Jerzy Filar
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Po raz piąty w Zajeź-
dzie Kasztelańskim 
w Orzeszu odbył 

się Regionalny Festiwal Piosen-
ki Śląskiej „Orzeszek”. Uczest-
niczyło w nim 123 wykonaw-
ców z powiatu mikołowskiego, 
a jury w składzie Sabina Kier-
piec, Dominika Kierpiec-Kont-
ny i Wojciech Pukowiec oce-
niało młodzież w dwóch kate-
goriach: solistów i zespołów. 
W pierwszej najlepszym okazał 

się Jakub Żogała z Gimnazjum 
nr 2 w Orzeszu-Zawadzie, dru-
gie miejsce zajęła Marta Wal-
czak z SP-1 w Łaziskach Gór-
nych, a trzecie Seweryn Mro-
wiec z SP-5 w Łaziskach Gór-
nych. Wyróżniono Aleksandrę 
Kłakus z SP-9 w Orzeszu - Zgo-
niu oraz Martynę Mika z Zespo-
łu Szkół z Orzesza. 

Natomiast w drugiej katego-
rii najlepszym okazał się ze-
spół wokalno-instrumentalny 

z Zespołu Szkół w Łaziskach 
Górnych, drugie miejsce za-
jęła Alicja Jankowiak i Weroni-
ka Brzęczek z SP-4 w Orzeszu 
- Jaśkowicach, a trzecie Zespół 
„Ekoludki” z SP-10 w Orzeszu 
- Woszczycach. Ponadto wy-
różniono Zofię Gałaszek i Jana 
Wołczko z Zespołu Szkół w Ła-
ziskach Górnych oraz Zespół 
wokalno-instrumentalny z Gim-
nazjum nr 3 w Orzeszu - Garda-
wicach.

- Najważniejsze co może 
uczynić człowiek dla drugiego 
człowieka to uratować jego ży-
cie, dlatego ten koncert dedyku-
jemy dawcom szpiku i komórek 
macierzystych - powiedziała Ire-
na Radomska, dyrektor Liceum 
Ogólnokształcące im. K. Miar-
ki, rozpoczynając ten niezwykły 
koncert.

Na scenie Miejskiego Domu 
Kultury w Mikołowie wystąpi-
li, m.in. absolwenci, uczniowie 
i nauczyciele Miarki, maluchy  
z Przedszkola nr 3, uczniowie ty-
skiej szkoły muzycznej, a także 
Mateusz Wróbel, Henryk Czich 
oraz Marek Szołtysek. Zanim 
jednak sceną zawładnęli artyści 
wykład na temat przeszczepów 

wygłosiła Małgo-
rzata Krawczyk- 
Kuliś z Od-
działu He-
matologii 
i Trans-
p l a n t a -
cji Szpiku 
- Samo-
dzielnego 

Publicznego Szpita-
la Klinicznego 

im. A. Mie-
l ę c k i e g o 

Ś ląskie -
go Uni-
w e r s y -
tetu Me-

dyczne -
go w Kato-

wicach.
P o d c z a s 

koncertu przyj-
mowano zgłoszenia od 

osób chcących zarejestrować 
się jako potencjalni dawcy szpi-
ku oraz zgłaszających dekla-
racje woli. Z kolei w „Miarce”  
w dniu koncertu, czyli 6 kwiet-
nia, wśród uczniów prowadzo-
no akcję krwiodawstwa.

Mieszkańcy orzesza rozpoczęli zbieranie podpisów 
pod listem protestacyjnym do Ministra Środowiska

NIE CHCEMY

KOPALNI W ORZESZUNa śląską nutę

Wystąpili dla dawców

NiE chcą 
KoPALNi
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Na p o c z ą t -
ku kwiet-
nia zosta-
ło podpi-

sane porozumienie, w którym 
samorządowcy zobowiązują 
się sfinansować Studium Wy-
konalności dla tej inwestycji. 
Każda z gmina zadeklarowała 
wpłatę 40 tys. złotych.

- Studium jest niezbędne, 
bowiem specjaliści muszą 

nakreślić zakres przebudo-
wy trasy z uwzględnieniem 
szybkości, jaką poruszałyby 
się pociągi nawet do 120 km  
na godzinę. Część prac jest 
już wykonana, bowiem tory 
między Orzeszem a Tycha-
mi są już zmodernizowane. 
Trzeba przebudować odci-
nek około 22 kilometrów - 
mówi Bronisław Stankiewicz, 
kierownik projektu z ramienia 
PKP PKL SA.

Jak zapewniają koleja-
rze pieniądze na moderniza-
cję są już zagwarantowane  
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go. Dofinansowanie sięgnie 
85 % kosztów inwestycji, któ-
rą oszacowano na 170 mln zł, 
a jej zakończenie przewidzia-
ne jest na 2020 rok. 

- Obiema rękami podpisu-
jemy się pod tą inwestycją, 
bowiem dzięki udrożnieniu 
tej trasy nasi mieszkańcy zy-
skają możliwości szybkiego 
przemieszczania się do pra-
cy, szkoły czy na studia. Może 
uda się uruchomić też szyb-
kie połączenie do Katowic  
i wówczas na pewno wielu na-
szych mieszkańców wybierze 
kolej, jako środek transpor-
tu do stolicy województwa. 
Koło dworca są już parkingi, 
ale możemy je rozbudować, 
jeżeli zajdzie taka potrzeba - 
zapewnia Jan Ratka, zastępca 
burmistrza Łazisk Górnych.

Burmistrz Orzesza, Mirosław 
Blaski zwrócił uwagę, że kolej 
to nie tylko ekologiczne rozwią-
zanie transportowe, ale także 
szansa na rozwój terenów znaj-
dujących się wzdłuż trasy. 

- Powracamy do tego, co 
jest sprawdzone. Dziki Za-

chód też kolonizowano po-
przez budowę kolei - żar-
tuje burmistrz Blaski, ale 
już na poważnie dodaje - li-
czymy, że zostanie urucho-
mione jeszcze połączenie  
z Orzesza - Jaśkowic do 
Rybnika, to znacznie ułatwi-
łoby życie naszym miesz-
kańcom. 

Także dla Wyr ponowne 
uruchomienie połączenia ko-
lejowego z Tychami to waż-
na sprawa, bowiem jest to al-
ternatywna droga do Katowic.  
W godzinach szczytu autobu-
sy są przepełnione, a samo-
chody utykają w korkach.

- Gdyby powstała kolej, 
dojazd do Tychów zabrałby 
kilka minut, a tam można się 
przesiąść na pociąg do Ka-
towic. Stawiamy na kolej, bo-
wiem wszyscy zdajemy so-
bie sprawę, że na nowe dro-
gi już nie możemy liczyć,  
a także liczba miejsc parkin-
gowych w dużych miastach 
jest ograniczona. Zbudujemy 
parkingi, by nasi mieszkań-
cy mogli dojechać do dwor-
ca i dalej koleją, bez proble-
mu dotrzeć do celu. Tory już 
są, a więc czas powrócić do 
sprawdzonych rozwiązań 
transportowych. Na pewno 
zainteresowanie będzie spo-
re - zapewnia Barbara Prasoł, 
wójt Gminy Wyry.

Jak zapewniają kolejarze 
plany rozbudowy połączeń 
kolejowych w naszym regio-
nie są bogate. Nie tylko chcą 
przedłużenia trasy z Orze-
sza aż do Krakowa, ale tak-
że stworzenia kolejnego połą-
czenia do Wisły Głębce i dalej 
do Cieszyna. 

Beata Leśniewska
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MIkoŁÓW 
NIErUCHoMoŚCI Do sprZEDaŻY

Nieruchomość położo-
na w Mikołowie, obręb Mi-
kołów, przy ul. Powstańców 
Śląskich 1, oznaczona nu-
merem 1399/49 o powierzch-
ni 396 m2. Księga wieczysta 
dla działki, oznaczona nu-
merem KA1M/00058162/8 
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działka jest za-
budowana budynkiem mieszkalno-usługowym, oficyną i budyn-
kiem gospodarczym. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 120 UC. 
Cena wywoławcza: 320 000 zł (cena sprzedaży jest zwolniona z po-
datku VAT).

Nieruchomość położona  
w Mikołowie, obręb Mi-
kołów, przy ul. jaśmi-
nów, oznaczona numerami 
2445/52, 2446/52, 2447/52 
o powierzchniach 2154 m2, 
1257 m2, 1089 m2. Księga 
wieczysta dla działek, ozna-
czona numerem KA1M/00009867/2 prowadzona jest przez Sąd Re-
jonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 10(a)MN. 
Ceny wywoławcze: 105 000 zł, 145 000 zł, 125 000 zł (ceny sprzeda-
ży powiększone zostaną o 23% podatku VAT). 

Nieruchomość położo-
na w Mikołowie, obręb Mi-
kołów, przy ul. Bolesława 
Śmiałego, oznaczona nume-
rem 2388/25 o powierzch-
ni 131 m2. Księga wieczysta 
dla działki, oznaczona nu-
merem KA1M/00047382/6 
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie 
nieruchomości w PZP: 237 MN. Cena wywoławcza: 10 000 zł (cena 
sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT).

Nieruchomości położo-
ne w Mikołowie, obręb Mi-
kołów, przy ul. Na Wzgó-
rzu oznaczona numera-
mi 923/206, 945/207 o po-
wierzchni: 1969 m2. Księ-
gi wieczyste dla dzia-
łek, oznaczone numera-
mi KA1M/00048242/0, KA1M/00000495/0 prowadzone są 
przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości  
w PZP: 96 MNU. 

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.

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%

INWESTYCJA ZAPROJEKTOWANA DLA CIEBIE
Nowoczesny projekt z elegancką prostotą.

Nowe mieszkania 1,5 km od Rynku.
Komórki lokatorskie gratis!

ATRAKCYJNE CENY

Mikołów ul. Stolarska/Fabryczna
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kolej to jedyna alternatywa dla 
zakorkowanych dróg w regionie

czekamy na pociąg
Każdy, kto musi 
dojeżdżać do pracy 
do Katowic, Tychów 
czy Rybnika ten wie, 
że uruchomienie 
szybkich połączeń 
kolejowych to już 
konieczność.  
W godzinach 
szczytu korkują się 
nie tylko wjazdy do 
miast, ale również 
główne arterie. 
Dlatego inicjatywa 
samorządowców 
z Orzesza, Łazisk, 
Wyr oraz Bierunia, 
Tychów i Oświęci-
mia zasługuje na 
szczególne uznanie. 
O co chodzi?  
O rewitalizację linii 
pasażerskich na 
trasie z Orzesza 
przez Łaziska, Wyry 
do Tychów i dalej 
do Bierunia oraz 
Oświęcimia. 

Porozumienie podpisali, m.in. samorzą-
dowcy z naszego powiatu. Od lewej: Jan 
Ratka, zastępca burmistrza Łazisk Gór-
nych, Barbara Prasoł, wójt Gminy Wyry, 
Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza

Krysian Grzesica, burmistrz Bierunia i Bronisław Stankiewicz, kierownik projektu z PKP PKL SA.
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W kategorii projektów 
ogólnomiejskich naj-
większe poparcie 
(1072 głosy) uzyskał 

projekt „Rodzinna Dolina” zakłada-
jący stworzenie dużej strefy zabaw  
i rekreacji w rejonie ulic Podleskiej  
i Norwida. I choć moje osobiste zdzi-
wienie, a nawet niesmak budzi spo-
sób promocji tego projektu (w za-
mykanych gablotach mikołowskiej 
spółdzielni mieszkaniowej), to trze-

ba uczciwie przyznać, że to bardzo 
dobry projekt. Jego autorce należą 
się słowa uznania za doskonały wy-
bór lokalizacji na tego typu inwesty-
cję. Brawo Pani Iwono!

W poszczególnych 
okręgach 
zrealizowanych zostanie 
kolejnych 15 projektów. 

Zaskoczenia nie było, wzorem 
wielu innych miast największym po-
wodzeniem cieszyły się siłownie na 
wolnym powietrzu, powstanie ich  
w Mikołowie aż 5. Mokre zyska alejki 
parkowe, w Śmiłowicach pojawią się 
stroje ludowe, a na działce użyczonej 
przez miasto Stowarzyszeniu Wymy-
ślanka powstanie duża altana do spo-
tkań sąsiedzkich. Z ciekawą i wyjąt-
kową na skalę miasta sytuacją mamy 
do czynienia w Bujakowie, gdzie zo-
staną zrealizowane aż 3 projekty. 

Miejscowa OSP wzbogaci się o dra-
binę pożarniczą, mieszkańcy spotka-
ją się na rodzinnym festynie, a dodat-
kowo będą mogli wziąć udział w cy-
klu działań edukacyjno-kulturalnych 
nazwanych Objazdowym Domem 
Kultury. Brawa dla autorów zwycię-
skich projektów!

Wstępny harmonogram drugiej 
edycji mikołowskiego budżetu oby-
watelskiego przedstawiono na spo-
tkaniu z mieszkańcami 31 marca  

w miejskiej bibliotece. Jeszcze przed 
wakacjami będzie można składać 
projekty, na które zagłosujemy jesie-

nią. Urząd nosi się z zamiarem zre-
zygnowania z głosowania korespon-
dencyjnego (listownego), nie zmieni 
się za to liczba okręgów, ani długość 
okresu głosowania - ponownie będą 
to 3 dni. Podobnie jak do tej pory do 
wniosku trzeba będzie dołączyć listę 
poparcia i mapę z lokalizacją projek-
tu. Wnioskodawcy mają zyskać pra-
wo modyfikacji projektu, jeśli urzęd-
nik będzie chciał podwyższyć jego 
wartość. 

Po cichu, w związku z sukcesem 
pierwszej edycji, liczyłem na zwięk-
szenie kwoty przeznaczonej na pro-
jekty obywatelskie. Tak się jednak 
najprawdopodobniej nie stanie. Po-
nownie ma to być 1 mln złotych. 

Urząd Miasta zobowiązał się do pu-
blikacji treści projektów zgłaszanych 
przez wnioskodawców (obok ich krót-
kich opisów stosowanych obecnie),  
a po drugiej edycji - do zapytania 
mieszkańców, czy są za zwiększeniem 
ilości okręgów. Osobiście uważam, że 
to dobre rozwiązanie, choć póki co nie 
zyskało ono akceptacji przedstawicie-
li Urzędu. 

Zmienić ma się sposób 
promocji, większy nacisk 
zostanie położony 
na tradycyjne formy 
przekazu, tak aby 
dotrzeć również do  
osób nie korzystających 
na co dzień  
z internetu i mediów 
społecznościowych. 

Kolejną z zaproponowanych 
zmian do drugiej edycji jest obniże-
nie wieku uprawnionych do udzia-

łu w budżecie obywatelskim z 16 do 
14 lat. Dzięki temu budżet obywatel-
ski trafiłby do gimnazjalistów, zwięk-
szyłaby się liczba uprawnionych do 
głosowania, a kto wie - może i liczba 
dobrych pomysłów? Powszechnie 
uważa się, że 14-latek rzadko zauwa-
ża potrzeby innych, starszych osób. 

Może właśnie udział  
w budżecie 
obywatelskim byłby 
taką pierwszą lekcją  
prawdziwej wiedzy  
o społeczeństwie? 

Ostateczną decyzję podejmą mi-
kołowscy radni, prawdopodobnie już 
na kwietniowej sesji Rady Miasta. 

Od dłuższego czasu zachęcam 
wszystkich do włączenia się w ideę 
budżetu obywatelskiego. Nie ina-
czej będzie i tym razem. Zapew-
niam, że napisanie projektu nie jest 
trudne. Sąsiedzi z pewnością pod-
piszą się pod ciekawym pomysłem, 
mapa może być odręczna i na zwy-
kłej kartce, a wycenę zawsze można 
skonsultować z pracownikiem Urzę-
du Miasta. 

Artur Wnuk

i co dalej?
Urząd Miasta w Mikołowie podsumował pierwszą 

edycję budżetu obywatelskiego. kolejna rusza jeszcze 
przed wakacjami. Czy będą zmiany?

Pierwszy mikołow-
ski budżet obywa-
telski już za nami. 
W głosowaniu nad 
projektami miesz-
kańców oddano 
ponad  
6 tysięcy głosów 
co oznacza, że 
frekwencja wynio-
sła blisko 19%. Re-
kordowo wysoka 
była w „dzielnicy” 
Reta, gdzie głosy 
oddało prawie 
30% mieszkańców. 
To bardzo dobre 
wyniki, rzadko 
spotykane  
w skali całego 
kraju, zwłaszcza 
w pierwszej edycji 
budżetów oby-
watelskich. Brawo 
mikołowianki  
i mikołowianie!

NIC, JEST OK

INNY PODZIAŁ NA OKRĘGI

INNY SPOSÓB WYBORU PROJEKTÓW

PROMOCJA, INFORMACJA

UWAGI TECHNICZNE - GŁOSOWANIE

WIĘCEJ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ

KTOŚ NIE ZROZUMIAŁ - NP. UWAGI
DOT. POMYSŁÓW NA PROJEKTY

JAKIE POWINNY BYĆ

SOŁTYSI, RADNI, PRACOWNICY UM
POWINNI BYĆ WYŁĄCZENI

WYKLUCZENIE POWTARZAJĄCYCH
SIĘ PROJEKTÓW
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Co respondenci zmieniliby w Budżecie Obywatelskim?
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Opinia respondentów o I edycji Budżetu Obywatelskiego

ZDECYDOWANIE
POZYTYWNA

RACZEJ POZYTYWNA

TRUDNO POWIEDZIEĆ

RACZEJ NEGATYWNAZDECYDOWANIE NEGATYWNA

59,33%

28%

10%

1,33%1,33%

Dlaczego Twojej reklamy 
nie ma jeszcze w „Naszej Gazecie”?

ŹRódŁO: 
POdSUMOWANIE ANKIETY 

EWALUACYJNEJ I EdYCJI BUdZETU 
OBYWATELSKIEGO W MIKOŁOWIE

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
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Magda nie 
tak zapla-
nowała so-
bie święta. 

Jej córka od kilku dni cho-
rowała, ale sobotę wieczo-
rem przeziębienie zdawa-
ło się powoli ustępować. 
Kryzys nadszedł w świą-
teczną niedzielę. Dziec-

ko dusiło się i nie mogło zła-
pać tchu. Gorączka podsko-
czyła do 40 stopni. W weeken-
dy i święta mikołowski szpital 
powiatowy pełni dyżur pedia-
tryczny. Magda zabrała córkę 
do samochodu i pojechała po 
ratunek. Uznała, że tak będzie 
szybciej, niż wzywanie karetki 
pogotowia. W szpitalu pojawiła 

się około godz. 10.30. Lekarza 
dyżurnego nie było. Zaczęła 
wypytywać personel placów-
ki. Okazało się, że lekarz jest 
na mszy w przyszpitalnej kapli-
cy. W tym czasie, w poczekalni 
zaczęli się zjawiać kolejni ro-
dzice z chorymi dziećmi. Mag-
da doliczyła się około dziesię-
ciu małych pacjentów. Jeden  

z nich był w wyjątkowo kiep-
skim stanie. Krzyczał z bólu, 
a matka musiała go rozebrać, 
aby ostudzić rozpalone ciało.  
W końcu pojawił się lekarz. 
Magda spojrzała wtedy na zega-
rek. Była godzina 11.25. Pokrze-
piony duchowo dyżurny pedia-

tra zabrał się do pracy. Rodzice 
nie kryli oburzenia i głośno ko-
mentowali całe zamieszanie.

- Po co tyle hałasu. Prze-
cież lekarz też jest tylko czło-
wiekiem - skwitował jeden  
z pracowników szpitala. 

Jerzy Filar

dawniej

Centrum Dietetyczne

SCHUDNIJ 
Tak jak Olek (16l), który odwiedził nasze Centrum Dietetyczne 
1 września 2015 roku. Ważył wówczas 121 kg!
Podczas 7 miesięcznej kuracji odchudzającej zrzucił 37 kg! 
Dzisiaj waży 83,8 kg i nadal chudnie! 
Będziemy Państwa informować o dalszych sukcesach.

UMÓW SIĘ

ZADZWOŃ

na bezpłatną
wizytę z dietetykiem
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Jeżeli Ty również pragniesz zmienić coś w swoim życiu, nauczyć się jeść zdrowo i oczyścić swój organizm 
z toksyn - zapraszamy do naszego Centrum Dietetycznego Naturhouse w Mikołowie.

..............................

Bo wszystko zaczyna się w naszych głowach!

Mikołów, ul. Krakowska 21
mikolow.krakowska@naturhouse-polska.com

Godziny otwarcia:  
Poniedziałek: 8:00-16:30,;  Wtorek, Czwartek: 11:00-19:00

 Środa: 9:00-19:00;  Piątek: 8:00-15.30

bez efektu jojo z

już dziś
669 91 69 93, 32/783 19 35

teraz
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prawie godzinę musieli czekać na lekarza rodzice, którzy w pierwszy dzień 
świąt przyjechali z chorymi dziećmi na dyżur pediatryczny, w mikołowskim 

szpitalu powiatowym. Lekarz był w tym czasie na mszy w przyszpitalnej kaplicy.

dzieci cierpią, lekarz się modli
Zwróciliśmy się do szpitala powiatowego w Mikołowie o wyja-

śnienie tej sytuacji. Na drugi dzień otrzymaliśmy odpowiedź: 

Szanowny Panie Redaktorze.
Bardzo dziękuję, za zwrócenie uwagi na zdarzenie, które wedle 

Pana opisu miało miejsce w dniu 27 marca br. w naszym Szpita-
lu. Jako Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta oraz Pełnomocnik ds. Za-
rządzania Jakością podejmę niezwłocznie działania, które pozwo-
lę wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Łącząc wyrazy szacunku
Szmajduch Grzegorz

Dziękujemy za tę wstępną odpowiedź i czekamy na pełne wyja-
śnienie, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Imię bohaterki zosta-
ło zmienione, ale przed publikacją zapoznała się z treścią artykułu  
i potwierdza, że każde słowo jest tutaj prawdą.

KOMENtARZ

To prawda, że lekarz też jest tylko człowiekiem, ale takiego za-
chowania nie można usprawiedliwić niczym. Aż strach pomyśleć, co 
by się działo, gdyby pracownicy innych ratunkowych oraz interwen-
cyjnych profesji poszli tym śladem. Telefonujemy do straży pożarnej: 
pali się! I odpowiedź: proszę poczekać jakieś pół godziny, aż skończy 
się msza. Dla osoby wierzącej, nieuczestniczenie w niedzielnej mszy, 
zwłaszcza w święta, jest dużym dyskomfortem. Czasami trzeba jed-
nak dokonać wyboru. Bycie lekarzem to jest nie tylko zawód, ale tak-
że powołanie do niesienia pomocy innym ludziom. Bóg na pewno to 
rozumie, wszak wiara bez uczynków...

Moje dzieci mają problemy 
zdrowotne i często bywam z nimi 
u różnych lekarzy, nie tylko  
w Mikołowie. Z taką sytuacją nie 
zetknęłam się jeszcze nigdy. 



- co u Pana słychać?
- Dziękuję, mam się dobrze. Mieszkam w Tar-

nowskich Górach, prowadzę własną praktykę le-
karską, pracuję, między innymi w szpitalu w My-
słowicach.

- Wie Pan, co słychać w Mikołowie?
- Jestem na bieżąco. Wyprowadzając się z Miko-

łowa nie chciałem zostawić pacjentek, które pro-
wadziłem. Tutaj też mam swój gabinet. O tym, co 
dzieje się w Mikołowie, wiem od pacjentek, ale 
nadal utrzymuję sporo kontaktów towarzyskich, 
także z samorządowcami. 

- jak pańscy koledzy samorządowcy 
oceniają wybór nowych władz szpitala 
powiatowego w Mikołowie?

- Opinie są różne. Niektórzy nie chcą, aby na-
głaśniać tę sprawę, inni podzielają mój niepokój.

- czym się Pan niepokoi?
- Jak się przekonaliśmy w przeszłości, Szpital 

Powiatowy w Mikołowie nie zawsze miał szczę-
ście do dobrej kadry zarządzającej. Pomny tych 
doświadczeń właściciel placówki, czyli starosta 
powiatowy, powinien ze szczególną starannością 
dobierać kierownictwo i zadbać o czytelne, trans-
parentne kryteria wyboru. 

- Wszystko odbyło się zgodnie z pro-
cedurą. W pierwszym podejściu kon-
kurs nie został rozstrzygnięty, a to daje 
staroście prawo do własnej nominacji.  
I tak się stało.

- Jest mi trudno uwierzyć, że wśród ósemki kan-
dydatów, która stanęła do konkursu, nie znalazł się 
nikt, kto mógłby pokierować mikołowskim szpita-
lem. Wiem, że zgłosiło się kilku dobrych lekarzy 
i menedżerów. Taka sytuacja może budzić podej-
rzenia, że konkursu nie rozstrzygnięto celowo, aby 
„ręcznie” mianować prezesa. 

- jest Pan uprzedzony, bo prezesem 
został Władysław Perchaluk, a jego za-
stępcą jacek czapla, o którego Pan nie 
najlepiej wspomina?

- Tu nie chodzi o moje wspomnienia czy też 
uprzedzenia, ale o fakty. Kiedy Jacek Czapla był 
wicedyrektorem Wydziału Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej Urzędu Wojewódzkiego, w Mikołowie do-
szło do skandalicznego konkursu na stanowisko 
ordynatora, a przeciwko mnie, za ujawnienie tej 
afery rozpętano w środowisku lekarskim nagonkę, 
za którą słono zapłaciłem. 

- ale w końcu przyznano Panu rację 
w tym sporze.

- Ale jakim kosztem. Musiałem pożegnać się 
z karierą w Mikołowie. Zostałem skazany w tym 
mieście na zawodową i towarzyską banicję. 

- czapla był winien?
- W śląskiej służbie zdrowia nic wtedy nie dzia-

ło się bez jego wiedzy.

- czy wydarzenia sprzed lat są wystar-
czającym powodem, aby teraz nie mia-
nować jacka czapli na wiceprezesa?

- Nie chcę wypowiadać się na ten temat, bo 
moja opinia może uchodzić za nieobiektywną. Na-
tomiast obawiam się, że starosta podejmując tę de-
cyzję nie prześledził uważnie kariery zawodowej 
nowego prezesa i jego zastępcy. Szkoda, że nie za-
żądano referencji z ich poprzednich miejsc pracy.

- Ma pan zastrzeżenia?
- Obaj panowie często pracują razem. Raz je-

den jest szefem, a drugi zastępcą i na odwrót. 
Nie wszędzie, gdzie się pojawili, zostawili po so-
bie dobre wspomnienia. Ale nie chciałbym sze-
rzyć plotek, wiele informacji można znaleźć w In-
ternecie.

- Przed ostatnim transferem, obaj pa-
nowie kierowali mikołowskim szpita-
lem św. józefa. nie dotarły do nas nega-
tywne informacje na temat funkcjono-
wania tej placówki.

- To prywatny szpital, może prowadzić politykę 
informacyjną według własnego uznania. Z tego co 
wiem, radnym powiatowym zainteresowanym tą 
sytuacją, nie udało się dowiedzieć, w jakim stanie 
obaj panowie zostawili szpital św. Józefa.

- jak Pan ocenia lata spędzone w Mi-
kołowie? czuje Pan żal?

- Z biegiem lat nabiera się dystansu do wielu 
spraw. Na pewno był to ciekawy okres w moim ży-
ciu, choć nie takiego zakończenia się spodziewa-

łem. Nie planowałem wyprowadzki z Mikołowa. 
To mnie zmuszono do banicji… 

- a teraz domaga się Pan zadość-
uczynienia.

- To nie jest chęć zemsty, ale dochodzenie spra-
wiedliwości. Złożyłem do sądu pozew przeciw-
ko byłej prezesce spółki Centrum Zdrowia. Do-

magam się zadośćuczynienia szkód, których do-
znałem na skutek niesłusznego zwolnienia mnie 
z pracy, utraty zdrowia, wizerunku, pacjentek oraz 
kłopotów z mieszkaniem. Muszę jakoś zakończyć 
tę sprawę, która zaczęła się 16 lat temu. Skoro wy-
grałem 19 procesów, to może wygram jeszcze je-
den, tym razem ostatni. 

Rozmawiał: Jerzy Filar
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AFRO
SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY

ul. Krakowska 32, Mikołów
tel. 793 685 195

www.afrocosmetics.pl

Pracownia makijażu 
permanentnego i medycznego 

oferuje rekonstrukcję: 

uST l bRwi l RZęS
włOSów l bLiZN

Makijaż wykonuje 
dyplomowana linergistka. 

Zapraszamy! 
CENY PROMOCYJNE!

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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Już od dawna żaden artykuł nie wzbu-
dził takiego zainteresowania, jak pu-
blikacja z marca o wyborze nowego 

zarządu Szpitala Powiatowego w Miko-
łowie. Wbrew pozorom najwięcej emo-
cji wcale nie wzbudziły nazwiska pre-
zesa Władysława Perchaluka i jego za-
stępcy, Jacka Czapli. W tekście pojawił 
się także wątek doktora Tadeusza Pasier-
bińskiego. To z jego powodu rozdzwoni-
ły się w redakcji telefony, bo wśród Czy-
telników odżyły wspomnienia. Tadeusz 
Pasierbiński był kiedyś radnym powiatu 
mikołowskiego, szefem delegatury Izby 
Lekarskiej w Mikołowie i jednocześnie wieloletnim pra-
cownikiem oddziału ginekologiczno-położniczego miko-
łowskiego szpitala. Piętnaście lat temu zrobiło się o nim 
głośno w mediach. Pasierbiński zaczął walczyć z ustawia-
nymi konkursami ordynatorskimi na Śląsku. Do takiego do-
szło też, jego zdaniem, w Mikołowie, gdzie przyszły or-
dynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego chwalił 

się stanowiskiem na kilka miesięcy 
przed nominacją. Pasierbiński chciał 
zablokować konkurs i narobił sobie 
wrogów. Ordynator oraz ówczesny 
wojewódzki konsultant ds. położnic-
twa i ginekologii zaczęli ciągąć go 
po sądach. Wicedyrektorem Wydzia-
łu Zdrowia i Opieki Społecznej Urzę-
du Wojewódzkiego był wówczas Ja-
cek Czapla. W sumie odbyło się aż 
19 procesów w sądach karnych, cy-
wilnych, pracy i lekarskim. Pasier-
biński ostatecznie wszystkie spra-
wy wygrał, a kontrowersyjny ordyna-

tor po półtora roku pracy został zwolniony. Prawda mia-
ła jednak wysoką cenę. Tadeusz Pasierbiński nie miał już 
czego szukać w Mikołowie. Dyrektorka chciała go nawet 
wyrzucić z domu na terenie szpitala, w którym miał pra-
wo mieszkać. Tadeusz Pasierbiński wygrał dwa procesy  
o eksmisję, aż w końcu odpuścił i sam się wyprowadził do 
Tarnowskich Gór, do domu odziedziczonego po teściach. ŚL
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Słono zapłaciłem za ujawnienie prawdy
Rozmowa z doktorem TaDeUsZeM PasIeRBIńsKIM



- Medycyna estetyczna to sno-
bizm czy troska o zdrowie?

- Trudno dbałość o wygląd i dobre 
samopoczucie nazywać snobizmem. 
Do naszego gabinetu zgłaszają się 
przede wszystkim osoby z proble-
mami skóry. Jeżeli dotyczą one od-
krytych powierzchni ciała, czyli twa-

rzy, szyi, dłoni i dekoltu, usunięcie 
tych schorzeń jest kwestią nie tylko 
zdrowotną, ale także poprawy kom-
fortu i jakości życia.

- W jaki sposób możecie pomóc?
- Wykonujemy cały szereg zabie-

gów z zakresu medycyny estetycz-

nej na twarz, szyję, dekolt i dłonie. 
Leczymy i konsultujemy dermatolo-
gicznie naszych pacjentów. Opiekuje 
się nimi wykwalifikowany i doświad-
czony personel, który doskonale zna 
się na problemach skóry.

- to są bezpieczne zabiegi?
- Bezpieczeństwo i gwarancję ja-

kości usług w FanMed zapewnia 
doświadczony personel z wielolet-
nim stażem. Stosujemy najnowsze 
techniki i zdobycze wiedzy kosme-
tycznej, kosmetologicznej oraz der-
mokosmetycznej. Zabiegi przepro-
wadzamy na bazie produktów re-
nomowanych, wiodących marek np. 
ACADEMIE, GERNETIC i DALTON. 
Zabiegi z medycyny estetycznej, 
w tym botox, mezoterapię, korek-
tę ust, wypełnianie bruzd i zmarsz-

czek wykonywane są w naszym ga-
binecie tylko i wyłącznie przez leka-
rza specjalistę.

- Oprócz medycyny estetycznej 
oferujecie państwo także zabiegi  
z zakresu fizjoterapii.

- W naszej ofercie mamy pełną 
gamę masaży wykonywanych przez 
magistra fizjoterapii z wieloletnim 
doświadczeniem zawodowym. Pole-
cam masaże: klasyczny, relaksacyj-
ny, limfatyczny oraz odchudzający.

- Na dzień otwarty „FanMedu”, 
który odbędzie się w sobotę 24 kwiet-
nia, zapraszacie także panów?

- Nie ma w tym nic dziwnego. 
Współczesny, nowoczesny i odpo-
wiedzialny mężczyzna dba nie tylko 
o swoją partnerkę, ale także o siebie. 

Stare przysłowie mówi, że człowiek ma tyle lat, 
na ile wygląda. dzięki zdobyczom nowoczesnej 
medycyny estetycznej zabiegi „odmładzające” 
poprawiają nie tylko wygląd, ale także zdrowie  
i samopoczucie. jak to działa, możemy 
przekonać się na własnej skórze odwiedzając 
mikołowski gabinet FanMed, jeden z najbardziej 
renomowanych w naszym regionie.

MIKOŁÓW, Plac Karpeckiego 3 | tel. 32 3212320 lub 601415256 | www.fanmed.pl

dZIEń OtWARtYCH dRZWI
26.04.2016 (sobota) w godz. 10-15

Zapraszamy Panie i Panów 
na spotkanie z naszymi konsultantami:

n kosmetologiem (analiza skóry, pomoc 
w doborze pielęgnacji gabinetowej i domowej)

n podologiem - piękne i zdrowe stopy
n lekarzem medycyny estetycznej
n wizażystką makijaż dzienny i wieczorowy.

dla wszystkich uczestników przewidziane 
niespodzianki oraz poczęstunek

Rozmowa z jOlANtą FANGOR, właścicielką gabinetu FanMed

przekonaj się 
na własnej skórze
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Jubilatka urodziła się przed wybu-
chem I wojny światowej, a okrop-
ności drugiej doskonale pamię-
ta i opowiada ze szczegółami. Za 

mąż wyszła w wieku 16 lat za ślusarza 
Wincentego. Ślub i wesele odbyło się 

w Wyrach, a mło-
da para zamiesz-
kała w kilkuro-
dzinnym domu na parterze - wynajmo-
wali pokój i kuchnię. Gregorczykowie 
mieli dwóch synów: Henryka i Artura. 

- W czasie wojny całe Wyry zo-
stały spalone prze Niemców. Ucie-
kaliśmy w stronę Tychów. Jak wró-
ciliśmy, to się okazało, że ocalał tyl-
ko nasz czynszowy dom i cała ro-
dzina zamieszkała w jednym pokoju  
z kuchnią - wspomina pani Wiktoria. 

Mąż pani Wiktorii walczył w kam-
panii wrześniowej na Śląsku. Był ran-
ny i ledwie uszedł z życiem. W cza-
sie okupacji był komendantem od-
działu Armii Krajowej, za co zapłacił 
wysoką cenę. Po wojnie został przez 
komunistów aresztowany, następnie 

skazany na śmierć. 
Wyrok zamieniono 
na 15 lat więzienia. 
Przesiedział ponad 
8,5 roku.

- To były bar-
dzo ciężkie czasy. 
Bieda. Jadłam su-
chy chleb. Jeździ-
łam do pracy w ko-
palni, by utrzymać 
i wyżywić synów 

oraz móc wysyłać paczki mężowi 
do więzienia we Wronkach. Po po-
wrocie, mąż pracował jako ślusarz, 

ale rany z wojny (dostał postrzał  
w płuca) i pobyt w więzieniu odbiły 
się na jego zdrowiu. Musiał iść na ren-
tę. Dostał najniższą z możliwych, ale 
daliśmy radę - wspomina Jubilatka.

Pomimo odniesionych ran mąż Ju-
bilatki dożył 86 lat. Razem stanowi-
li zgodne i kochające się małżeń-
stwo. Pani Wiktoria, choć życie jej nie 
oszczędzało zachowała pogodę du-
cha. Rodzina wspomina jej słynne ko-
łocze i niedzielne obiady z obowiąz-
kową roladą. Do dziś jest uśmiechnię-
ta, lubi czytać książki, ogląda też tele-
wizję, ale polityką się już nie interesu-
je - woli programy naukowe. Dzień za-
czyna dość późno, bo po dziesiątej, od 
śniadania. Sama już nie gotuje, ale od-
grzewa sobie obiady przygotowane 
przez wnuczkę. Lubi dobrą kuchnię, 
m.in. śledzie, dania z kapusty oraz ko-
łocze, ale od alkoholu raczej stroni. 

Doczekała dwóch wnuczek i wnuka 
oraz sześcioro prawnuków i ośmioro 
praprawnucząt - najmłodsza ma zale-
dwie miesiąc. Pani Wiktoria jest oso-
bą wyjątkowo pogodną oraz rado-
sną. Nadal czyta książki i ogląda te-
lewizję. Z jej doświadczenia życiowe-
go wciąż korzystają najbliżsi. Jej po-
kój zawsze jest otwarty dla najmłod-
szych członków rodziny, są tu zabaw-
ki oraz cukierki i babcia, która za-
wsze ma dla nich czas. Redakcja „Na-
szej Gazety” życzy Pani Wiktorii Gre-
gorczyk 200 lat!

pomimo przeciwności losu i przeżyć zachowała pogodę i radość życia

200 lat!31 marca, Wiktoria 
Gregorczyk  
z domu Słomka  
z Wyr obchodziła 
103 urodziny. 
Prawdopodobnie 
jest najstarszym 
mieszkańcem 
naszego powiatu. 
Rodzina, wójt 
Barbara Prasoł  
i Przewodnicząca 
Rady Gminy - 
Elżbieta Słomka 
życzyły jubilatce 
200 lat! Były 
kwiaty, prezenty, 
tort oraz moc 
serdeczności. 

rECEpTa WIkTorII 
GrEGorCZYk Na 

DŁUGoWIECZNoŚć: 
n uśmiech
n śląska kuchnia
n dużo snu
n mało alkoholu
n zero polityki
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1. Nowa linia naczyń Z-Line
● Gotowanie bez wody, 

tłuszczu, soli
● Potrawy zachowują 

naturalny aromat, 
smak, witaminy, a także 
właściwości odżywcze.

 
2. wyciskarka do owoców i warzyw
● Większa wydajność w stosunku do 

sokowirówek - więcej soku, mniej 
odpadów.

● Wyciśnięty sok jest jednorodny - nie 
rozwarstwia się.

● Sok wolniej się utlenia.
● Można go dłużej przechowywać.
● Dzięki niskiej prędkości wyciskania 

sok nie traci witamin i minerałów, 
zachowuje naturalny smak i kolor.

3. Pojemniki próżniowe vacSy
● 3-5-krotnie dłuższy okres przechowywania
● Żywność zachowuje swoje naturalne witaminy 

i minerały, a także kolor, smak i zapach.

Dla czytelników „Naszej Gazety” 
rabaty od 10 do 20 %

Zapraszamy na pokazy
nowych opatentowanych 

produktów firmy

Mikołów ul. rynek 8
(wejście od ul. Św. Wojciecha obok kredytów chwilówek)

tel. 602 136 474, 608 443 870



Z ogłoszonego rapor-
tu wynika, że naj-
częściej na cukrzy-
cę chorują miesz-

kańcy naszego wojewódz-
twa (6,5% wszystkich za-
mieszkujących ten teren). 
Tuż za nimi plasują się 
mieszkańcy województwa 
łódzkiego (6,4%), opolskie-
go (6,2%) oraz dolnośląskie-
go (6%). Obszary, na których 
diabetyków jest najmniej to 
województwo podkarpac-
kie (4,6%) i podlaskie (4,8%). 
Częściej chorują kobiety 
(55%) niż mężczyźni (44%). 

W Polsce spada liczba osób 
z niewykrytą cukrzycą. Na po-
czątku tego wieku na każdy 
przypadek wykrytej cukrzy-
cy przypadał jeden „utajnio-
ny”. Jak pokazuje najnowszy ra-
port, niewykryta pozostaje jed-
na czwarta chorych. 

Z danych Światowej Orga-
nizacji Zdrowia wynika, że cu-
krzyca najczęściej jest wykry-
wana dopiero po 5-12 latach od 
jej pierwszych objawów. 

Według prof. Zdrojewskiego, 
co druga kobieta w przedzia-
le wiekowym 70-79 dowiadu-
je się, że ma problem z cukrzy-
cą dopiero po ataku serca. W tej 
samej grupie wiekowej u męż-
czyzn, zawał jest pierwszym ob-
jawem tej choroby aż u dwóch 
trzecich z nich. 

Od dłuższego czasu mówi 
się, że cukrzyca jest jedną  
z najgroźniejszych chorób cy-
wilizacyjnych i społecznych. 
Prognozuje się, że w 2030r. 
będzie to już siódma główna 
przyczyna zgonów na całym 
świecie.

jak leczyć?

Naturalnym wspomagaczem 
w leczeniu cukrzycy i nie tylko 
jest morwa biała. Jest to rośli-
na pochodząca z Azji Południo-
wo-Wschodniej, którą spotkać 
można też i w Europie (nawet  
w Polsce). 

Roślina ta zawiera kil-
ka składników sprzyjających 
utrzymaniu prawidłowego po-
ziomu cukru we krwi. Jest nim 
np. związek DNJ oraz jego po-
chodne, którego działa-
nie polega na spowal-
nianiu rozkładu skrobi  
z pożywienia na 
cukry pro-
ste, co daje 
efekt obniżenia 
zbyt wysokiego cukru 
we krwi po posiłku. 

Morwa biała w swoim 
składzie ma także flawonoid 
o nazwie kwercetyna. Wpły-
wa on na utrzymanie prawi-
dłowej gospodarki węglo-
wodanowej i metabolizm wę-
glowodanów, a także hamu-
je działanie enzymu reduk-

taza aldozy. Enzym ten od-
powiada za syntezę sorbitolu  
z nadmiaru glukozy. Szcze-
gólnie u osób z cukrzycą 

podwyższony poziom sorbi-
tolu może doprowadzić do 
poważnych powikłań w funk-
cjonowaniu nerek, układu 
nerwowego czy wzroku. 

Naukowcy w swoich bada-
niach udowodnili, że morwa 
biała pomaga nie tylko w le-
czeniu cukrzycy. Może być po-

mocna również w odchudzaniu, 
zwalczaniu bakterii i wirusów, 
obniżaniu rozwoju choroby Al-
zheimera, może działać prze-

ciwmiażdżycowo, a nawet za-
pobiegać rozwojowi chorób no-
wotworowych.

Innym składnikiem morwy 
białej, który wpływa na utrzy-
manie prawidłowej gospodar-

ki węglowodanowej 
i metabolizm wę-
glowodanów, jest 

kwercetyna (ro-
dzaj flawono-

idu). Hamuje 
on działa-

nie enzymu 
o nazwie 
r e d u k t a -
za aldozy 

(ALR2), który jest 
odpowiedzialny za syntezę 

sorbitolu z nadmiaru glukozy. 
Podwyższony poziom sorbito-
lu może prowadzić do powikłań  
w funkcjonowaniu układu ner-
wowego, oczu i nerek, szcze-
gólnie u diabetyków.  (bl)

HUMAVIT® 
MORWA BIAŁA

Suplement diety ze sproszkowanym 
liściem morwy białej, która zawiera 
substancje hamujące działanie 
enzymów odpowiedzialnych za rozkład 
węglowodanów do glukozy 
i ograniczające jej wchłanianie. 

Zmniejsza przyswajanie cukrów. 

Może przyczyniać się do utrzymania 
zrównoważonego metabolizmu 
węglowodanów w organizmie. 

Produkt został 
wyróżniony nagrodą 

GODŁO TERAZ POLSKA

DODAJ NAS DLA SWEGO ZDROWIA!
Pytaj o produkty HUMAVIT® 
w aptekach lub zamów na 

varia-sklep.com.pl

rejestracja telefoniczna: 669 623 579

l pedicure specjalistyczne
l usuwanie odcisków, modzeli, brodawek
l korekta wrastających paznokci
l rekonstrukcja płytki paznokciowej
l pielęgnacja pękających pięt
l profilaktyka stopy cukrzycowej

gabinet 
podologiczny
W trosce o zdrowie Twoich stóp

Mikołów, Plac karpeckiego 3

www.podologia-mikolow.pl
fb.com/podologiamikolow

SPECJALISTYCZNY 
GABINET 

REHABILITACJI, 
OSTEOPATII 

I TERAPII MANUALNEJ

REJESTRACJA: 794 929 813
MOŻLIWOŚĆ ZAPISÓW PRZEZ INTERNET:

WWW.REHABILITACJAORZESZE.PL

NOWO OTWARTY GABINET:

ORZESZE, 
UL. GLIWICKA 6A
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Z roku na rok wzrasta liczba 
zachorowań na cukrzycę. Jak 
pokazują badania, w polsce 

najczęściej z tą chorobą zmagają 
się mieszkańcy woj. śląskiego.

cukrzyca 
ATAKujE

„Ustaliliśmy, że wszystkich cho-
rych na cukrzycę w naszym kraju 
jest 2,73 mln osób” - powiedział 
na niedawnym spotkaniu z dzien-
nikarzami prof. Tomasz Zdrojewski 
z Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego, a także reprezentant 
Komitetu Zdrowia Publicznego 
Polskiej Akademii Nauk, po 
przeprowadzonych analizach 
dotyczących cukrzycy i zachoro-
walności na tę chorobę.

6,5 proc. 
mieszkańców województwa 

śląskiego choruje na cukrzycę

Morwa 
biała



Do rozpo-
częcia 
c y k l u 
„ n i e -

bo w gębie” skłoniła nas 
życiowa sytuacja. Pisał o 
tym w ubiegłym miesiącu,  
w swoim felietonie redak-
tor naczelny. Chciał za-

prosić grono przyjaciół 
na niedzielny obiad do 
restauracji, ale w pięciu, 
które pod rząd odwiedzi-
li, musieli obejść się sma-
kiem, ponieważ nie było 
miejsca, a nie rezerwowa-
li wcześniej stolika. Świad-
czy to nie tylko o tym, że 
redaktor jest gapą, ale tak-
że o tym, że rośnie kuli-
narna świadomość miesz-
kańców naszego powiatu. 

coraz chętniej  
i częściej jadamy 
poza domem. 

Dowodzą tego zresz-
tą ogólnopolskie badania. 
Niedawno opublikowano 
wyniki ciekawej ankiety. 

Hasło, że najlepsze są 
domowe obiady, nabie-
ra powoli innego zna-
czenia. Z jedzeniem jest, 
jak z oglądaniem filmów. 
Każdy z nas lubi sie-
dzieć w kapciach przed 
telewizorem, ale domo-
wy szklany ekran nigdy 
nie zastąpi prawdziwe-
go kina. Podobnie jest  
z jedzeniem. Wychodzi-
my do restauracji nie tyl-
ko po to, aby napełnić 
żołądek, lecz by wziąć 
udział w towarzyskim wy-
darzeniu. Nie bez powo-
du rekordy oglądalności 
zaliczają także programy 
rozrywkowe, w których 
rywalizują kucharze albo 
znana restauratorka robi 
porządek w knajpach. 
Renesans kulinarnych za-
interesowań z uwagą śle-
dzą spece marketingu, 
którzy badają co, gdzie  
i jak lubimy jeść? 

Z badań 
wynika, że 
najpopularniejsza 
wciąż jest kuchnia 
polska. 

Być może chodzi  
o przyzwyczajenie, choć 
z drugiej strony, polskie 
jadło jest po prostu do-
bre. Zaraz za polską jest 
kuchnia włoska z nie-
śmiertelną pizzą i maka-
ronami. Na trzecim miej-
scu królują amerykań-
skie specjały, czyli ham-
burgery. W ścisłej czo-
łówce polskich prefe-
rencji kulinarnych znaj-
dują się także kuchnie 
regionalne, zwłaszcza 
góralska. 

Oferta 
gastronomiczna 
powiatu 
mikołowskiego 
idzie w parze  
z ogólnopolskimi 
trendami. 

Pojawiają się wciąż nowe 
restauracje, a rejestracje 
parkujących przed nimi sa-
mochodów najlepiej do-
wodzą, iż nowina, że u nas 
można dobrze zjeść, szyb-
ko rozchodzi się po całym 
regionie.  (red.)

Dom Przyjęć 
u Pinocych

tel. kontaktowy

32 224 34 45
Łaziska Górne, ul. Łączna 20

www.golek.eu/pinocy.html

Organizujemy:
wesela, komunie, 
stypy, przyjęcia 
okolicznościowe

Zapraszamy 
na tradycyjne 

domowe potrawy.
Polecamy dania 
kuchni śląskiej.

r ecepta na sukces w pro- 
wadzeniu restauracji 
jest prosta. Przystępne 

ceny, wyborne i urozmaico-
ne jedzenie, niepowtarzal-
ny, domowy klimat oraz pro-
fesjonalna obsługa, któ-
re tak mocno powin-
ny zapaść w serce 
i żołądek Gościa, 
aby już po wyj-
ściu zaczął się 
zastanawiać, kie-
dy tu wrócić. Tylko 
tyle i aż tyle! 

W ostatnim ćwierćwieczu  
w powiecie mikołowskim powsta-
ło wiele restauracji. Część z nich 
jest już tylko wspomnieniem. Na 
trudnym, gastronomicznym rynku 
- nie bez powodu - pozostali naj-
lepsi. 

Nieustanna wierność zasa-
dzie: dla każdego coś dobrego, 
pozwoliła właścicielom rozwi-
nąć gastronomiczne skrzydła. Za 
stołem, obok miłośnika tradycyj-

nej polskiej i ślą-
skiej kuchni, może 

tu zasiąść poszuki-
wacz kulinarnych przy-

gód i najlepszych europejskich 
smaków. Warto o tym pamiętać 
organizując wesele, komunię lub 
każdą inną imprezę okoliczno-
ściową. Takie wydarzenia powin-
ny dobrze zapisać się w pamię-
ci uczestników, także tych naj-
młodszych. Jeżeli jednak ktoś nie 
ma możliwości przyjechania do 
Wegi, Wega może przyjechać do 
niego. Orzeska restauracja ofe-
ruje jeden z najlepszych caterin-
gów w regionie. 

Właściciele Wegi od 24 lat pra-
cują na swój sukces i mają na nie-
go receptę. Każdy, kto zechce zo-
stać ich Gościem, może uraczyć 
swój żołądek starannie wyselek-
cjonowanymi i przyrządzonymi 
europejskimi daniami. W restaura-
cyjnym menu znajdziecie zarów-
no włoskie tagliatelle w sosie car-
bonara, krewetki smażone na ma-
sełku czosnkowym, kaczkę w so-
sie francuskim, jak również tra-
dycyjny śląski obiad. Wszystkich, 
którzy chcą pobudzić swój apetyt 
i zapoznać się z pełnym menu, za-
praszamy do odwiedzenia strony 
www.restuaracja-wega.pl. 

W astronomii Wega, to trzecia co do jasności 
gwiazda na północnym niebie, jednak w gastronomii, 
powiatu mikołowskiego orzeska restauracja Wega 
świeci nie trzecim, lecz pierwszym blaskiem!

Najjaśniejsza Wega, 
czyli smaki Europy w orzeskiej restauracji

Orzesze-Gardawice, ul. Katowicka 5 (tuż przy „Wiślance”)
tel: 32 221 40 48  /Restauracja WEGA

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

W każdym numerze „Naszej Gazety” postaramy 
się zaprezentować państwu miejsca, gdzie można 

dobrze zjeść i miło spędzić czas. Do współpracy przy 
redagowaniu tych stron zapraszamy także właścicieli 
restauracji, hoteli, pubów, klubów. Jeżeli zależy Wam 

na klientach, pochwalcie się na naszych łamach.

Poza 
domem 

przynajmniej 
raz w tygodniu 

stołuje się 

41 proc. 
Polaków.

W barach 
i restauracjach 

wydajemy 
jednorazowo 

33-35 zł 
na osobę.

Lubimy potrawy dobre i tradycyjne.

jEdz, Pij i żyj 
w powiecie 
mikołowskim
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M ieszkańców ziemi miko-
łowskiej trudno nabrać, je-
żeli chodzi o góralskie kli-

maty. W godzinę jazdy „wiślanką” je-
steśmy u stóp beskidzkich szczytów. 
Jeżeli ktoś nie uprawia rekreacyjnie 
narciarstwa, to na pewno często ru-
sza w góry na weekendowe wypady 
poza miasto. Jednym słowem, wiemy 
co to znaczy góralski klimat i kuchnia. 

Krywań nie udaje 
góralskiego dworku, bo 
to jest góralski dworek.

Jedyne, czego tutaj brakuje, to wi-
doku szczytów za oknem. Nie jest 

to szczególna strata, bo w Krywaniu 
uwaga gościa i tak koncentruje się 
przede wszystkim na wystroju wnę-
trza i na… talerzu. Autor tego tekstu 

jest postawnym, stukilogramowym 
mężczyzną, który lubi i potrafi do-
brze zjeść. Po obiedzie w „Krywaniu” 
nie domagał się repety, a to jest naj-

lepsza rekomendacja, że w mikołow-
skiej restauracji kucharze dbają o go-
ści. Przygotowując się do tej recen-
zji, zaprosiłem do „Krywania” grupę 
znajomych, aby zebrać jak najwię-
cej opinii. Zależało mi zwłaszcza na 
komentarzu żony kolegi, która ucho-
dzi za osobę wymagającą, a przy tym 
słynie ze swoich kulinarnych zdol-
ności. Z „Krywania” wyszła pokona-
na i zaraz zaczęła się zastanawiać, 
czy może takie potrawy odtworzyć  
w domu. Droga Halino! Odpuść so-
bie. Po prostu przyjedź znów do Mi-
kołowa. Tym razem Ty postawiasz 
obiad w „Krywaniu”. 

Jan Ostoja 

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.

Uruchomienie w sercu Śląska restauracji w góralskich klimatach wydawało 
się pomysłem ryzykownym. „krywań” sprostał temu wyzwaniu. W Mikołowie 
powstała jedna z najciekawszych i najlepszych restauracji w naszym regionie.

Serce gór bije w Mikołowie

niebo w gębiekwiecień 2016r. • NASZA GAZETA

Było oczywiście kilka na Rynku 
(Dom Polski - Baduch czy re-
stauracja „Kuba”, czyli u Ku-
biczka). Z rozrzewnieniem 

wspomina golonka z restauracji w Mo-
krym „U Kusia” zresztą czynnej do 
dziś, zaś w „Siódemce” na ul. Plebiscy-
towej serwowano najlepsze wieprzo-
we flaki, a nie jak dziś często ze słoika. 
Pamięta smak słodkich wypieków, de-
serów od Wróbla i Morgały. Na samej 
ulicy Pszczyńskiej funkcjonowały aż 

trzy restauracje, gdzie królowała głów-
nie kuchnia śląska z dobrym, regional-
nym piwem. Rzec by można „łza się  
w oku kręci”… Gdzie te czasy? 

Poprzez ścieżki z przeszłości wró-
cimy jednak do prozy dnia codzien-
nego. Po rozmowach z mieszkańcami 
Mikołowa doszłam do wniosku, że nie 
ma takiego pojęcia jak „kuchnia po-
wiatu mikołowskiego”. Po prostu Mi-
kołów to była dawniej Ziemia Pszczyń-
ska przynależna księciu pszczyńskie-
mu. Można przyjąć jako pewnik, że 
to kuchnia pochodząca i „wyciekają-
ca” z kuchni książęcej w sposób zna-
czący ukształtowała i określiła tren-
dy kulinarne w okolicach Mikołowa. 
Szczególnie była wzorem dla bogate-
go mieszczaństwa, a stąd przenosiła 
się do niższych warstw społecznych. 
Współcześnie tak, jak i dawniej menu 
regionalne goszczące w restauracjach 
i domach naszego regionu było pod-
porządkowane czynności dnia co-
dziennego, związane z obyczajowo-
ścią, porami roku oraz świętami. 

na przykład sobota 
nigdy nie była dniem 
urozmaiconego menu. 
Dlaczego? Z prostej 
przyczyny… był to dzień 
wielkiego sprzątania 
przed niedzielnym 
świętowaniem. 

Wówczas królował tzw. „Ajntopf”, 
czyli obiad jednodaniowy, „jedno-
garnkowy” - gęsta zupa. Najczęściej 
był to żur. Wrócę jednak na zasadzie 
„wczoraj i dziś” do relacji pana Jana 
Klyty i przedwojennego jadłospisu.

Poniedziałek 
jadło się to, co zostało 

po niedzieli - najczęściej były 
to odgrzewane rolady. 

Wtorek 
- karminadle (najczęściej z mięsa 

z niedzielnego rosołu) 
i panczkartofle.

Środa 
- grochówka i placki z blachy.

CzWartek 
- wodzionka z bratkartoflami

Piątek 
- ryba albo śledź.

Sobota 
- ajntopf.

niedziela 
- rolada, królik albo mięso 

indycze, kluski jasne albo ciemne, 
kapusta mieszana albo modro, 

no i wcześniej rosół z makaronem 
domowym.

W niedzielne popołudnie na pod-
wieczorek najczęściej serwowa-
no kołocz drożdżowy z posypką, do 
tego „malckawa” dlo bajtli, no a dlo 
inkszych kawa prawdziwo z cykorią, 

zaś chopy czasym sie raczyli małym 
sznapsym.

Oczywiście, w artykule 
nie może zabraknąć 
jakiś specyficznych 
potraw i deserów 
o charakterze 
regionalnym. 

Dobrym przykładem 
niech będzie sukces 
Pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich - Arte-
ria mieszczącym 
się w Centrum 
Kultury i Promo-
cji w Ornontowic. 
W 2006r. w mu-
rach zamku ogro-
dzienieckiego, na fe-
stiwalu „Śląskie smaki” 
to właśnie ich zespół za deser 
„Kopa Ornontowicka” zdobył pierw-
sze miejsce. Również 2007 i 2008 
roku panie z Koła wygrały. 

W 2007 roku za „Chachorszałot” 
(ziemniaki, jaja na twardo, ogórek ki-
szony, marchewka, pokrojony w kostkę 
smażony boczek). Oceniany był także 
„Schab z kością” (wiadomo trudny do 
równomiernego usmażenia) oraz kom-
pot z bani (dyni) z goździkami. 

W 2008 roku ornontowiczanki za-
prezentowały „Szpajza wiśniowo” do 

tego rosół z per-
liczki z domo-

wym makaronem, 
perliczka smażo-

na i duszona, kalare-
pa na gęsto z ziemniaka-

mi i masłem. 
W 2012 roku „Kopa Ornonotowic-

ka” na wniosek Urzędu Marszałkow-
skiego w Katowicach została wpisa-
na do Rejestru Ministra Rolnictwa na 
listę produktów tradycyjnych i regio-
nalnych. Gratuluję paniom i zapra-
szam do Ornontowic.

P.S. Przepraszam za to przemie-
szanie słów polskich z gwarą śląską, 
ale taka jest specyfika naszego, ślą-
skiego regionu.
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o kulinarnym „wczoraj i dziś”, czyli o jedzeniu w naszej okolicy, opowiada Ewa 
prochaczek, znana mikołowska artystka, pisarka, poetka, malarka, piosenkarka, 
kolekcjonerka, mistrzyni w ceramice artystycznej i publicystka „Naszej Gazety”. 

W sobotę „ajntopf”, 
w niedzielę ucztaEWA PROCHACZEK

Jestem mikołowianką 
od trzydziestu paru 
lat, więc nie mogę 
posiadać wiedzy na 
temat gastronomii 
mikołowskiej okresu 
międzywojennego. Na 
szczęście są jeszcze 
osoby, które te czasy 
dość szczegółowo 
pamiętają. Do takich 
należy pan Jan Klyta, 
rdzenny mieszkaniec 
Mikołowa. Według 
jego relacji przed woj-
ną, czyli do 1939 roku  
w naszym mieście i 
jego okolicach funkcjo-
nowało 31 restauracji. 



Chyba nie trzeba wyja-
śniać, jak trafić do „Sje-
sty”. Wiatrak w Śmiło-
wicach przy drodze 44, 

tuż obok stadionu Strażaka, należy 
do najbardziej charakterystycznych 
punktów Mikołowa. Znają to miejsce 

miłośnicy turystyki pieszej i rowero-
wej. „Sjesta” leży na skraju lasu, po-
przecinanego ścieżkami rekreacyj-
nymi. Wstąpiliśmy do „Sjesty” 
właśnie po dwugodzin-
nym spacerze przez 
las, do Halemby  

i z powrotem. Chciało nam się jeść, 
pić i odpoczywać. Jako fundatorowi  
i organizatorowi tej wycieczki, coś mi 

się od życia należało, więc za-
mówiłem dla siebie wielką 

karkówkę z grilla w za-
lewie piwnej. Mój ko-
lega uderzył w patrio-
tyczną nutę i zamówił 
najbardziej staropol-

skie danie, jakie moż-
na sobie wyobrazić, czy-

li gęś w towarzystwie ka-
szy gryczanej. Reszta ekipy, któ-

rej trzon stanowiły kobiety i dzieci, 
nie poszła tym śladem. Dla juniorów 
zamówiliśmy specjalnie dedykowa-
ny im zestaw, czyli rosół z zielonym 
naleśnikiem, słodkie pierożki i spa-
ghetti bolognese. Panie, jak to panie, 
zaczęły marudzić, że są na diecie  
i chcą czegoś lekkiego. Dostały sa-

łatkę, grzanki z grilla skropione ty-
miankową oliwą i do tego makaron. 
Po obiedzie przyszedł czas na lekki 
deser. Trafiliśmy w dobrym momen-
cie, bo okazało się, że w „Sjeście”  
w niedzielę od godz. 13.30 animator-

ka organizuje dla dzieci gry i zabawy. 
Jednym słowem, na jakiś czas mie-
liśmy juniorów z głowy. Dorośli mo-
gli więc zająć się sobą i zamówić coś 
dorosłego do picia. 

Jan Ostoja

Sjesta w Sjeście

hotelSjesta
restauracja

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

NASZA GAZETA • kwiecień 2016r.
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rządzą i gotują
aDaM 
LEWaNDoWskI, 
przewodniczący Rady Powiatu 

ŻUr
Składniki na 2-3 litry żuru: żur 0,5 litra, zielenina 

(wg upodobań, tak ja do rosołu), mięso na rosół, kieł-
basa 0,5 kg, boczek 0,5 kg, dwie cebule, śmietana 0,25, 
chrzan tarty, 4 ząbki czosnku, jajka, w razie potrzeby cy-
tryna.

Z mięsa i zieleniny gotujemy rosół. W żadnym wy-
padku nie używamy kostek rosołowych. Kiełbasę i bo-
czek (koniecznie dobrze uwędzony) smażymy oddziel-
nie. Cebulę pokrojoną w drobną kostkę szklimy na ole-
ju. Z rosołu wyjmujemy mięso i zieleninę. Do czystego 
rosołu wlewamy żur. Dodajemy przesmażoną kiełbasę, 
boczek oraz cebulę. Następnie dodajemy dwie łyżki tar-
tego chrzanu (ja lubię dużo i często daję więcej) i 4 ząbki 
przeciśniętego czosnku (też daję więcej). Wszystko go-
tujemy na małym ogniu. Na końcu dodajemy śmieta-
nę. Jeśli żur nie jest „wystarczająco” kwaśny mamy pod 
ręką cytrynę. Można podać z jajkiem.

VoTUM sEparaTUM
Szanowny Adamie! Moja świętej pamięci babcia na 

pewno polubiłaby Ciebie za działalność społeczną, 
sympatyczny sposób bycia, poczucie humoru i prawi-
cowe wartości. Ale nie darowałaby Ci śmietany w żu-
rze. Jako kontynuator rodzinnych tradycji (także kuli-
narnych) również stanowczo protestuję. Proponuję, aby 
Czytelnicy rozstrzygnęli ten odwieczny spór. Czekamy 
na opinię: czy do śląskiego żuru wolno dodawać śmie-
tanę? (e-mail: redakcja@naszagazeta.info lub telefon: 
32 209-18-18

jerzy Filar (redaktor naczelny)

MIrosŁaW 
DUŻY, 
radny powiatowy

krUpNIk I krEWETkI
Od czasu do czasu lubię coś upichcić. Kilka dań należy do moich domowych „specjal-

ności”, w tym: żurek, naleśniki lub krupnik. Co do tego ostatniego, to podstawą są kości 
cielęce (kupuję dostępny w każdą środę świeży kotlet i gotuję na tym, co pozostanie po 
niezbyt dokładnym odkrojeniu mięsa), które zalewam odpowiednią ilością wody z solą 
i przyprawami. Do tego od razu można dodać dwie pokrojone w kostkę marchewki i je-
den lub dwa ziemniaki. Po zagotowaniu wsypuję 100 gramów kaszy jęczmiennej wiej-
skiej lub perłowej. Następnie całość gotuje się na lekkim ogniu aż kosteczki dosłownie 
się rozpadną. W tak ugotowanym krupniku, po ostudzeniu łyżka musi stać. 

Dla gości często przygotowuję coś bardziej wykwintnego np. krewetki sauté. W jednej  
z sieci handlowych kupuję mrożone obrane krewetki i wrzucam je na wodę z przyprawą We-
geta i gotuję kilkanaście minut na minimalnym ogniu (należy uważać, gdyż w momencie 
zagotowania mają nadzwyczajną zdolność do pienienia się). Na rozgrzaną patelnię wle-
wam niewielką ilość oliwy i dodaję pokrojony ząbek lub dwa czosnku. Odcedzone krewetki 
wrzucam na patelnię dodając szczyptę mielonej, ostrej papryki. Nie zdarzył się jeszcze nikt, 
komu by to nie smakowało... 

Koszt każdej z powyższych potraw dla czteroosobowej rodziny nie powinien przekroczyć 
25 złotych.

krYsTYNa 
ŚWIErkoT, 
mikołowska radna 
i prezes Stowarzyszenia 
Pomocna Dłoń Krystyn

saŁaTkI
Sałatka nr 1.
Połówka arbuza lub jeden mały, dwie cebule czerwone, 

dwie limonki, ser feta, olej z oliwek.
Cebulę pokroić i skropić lionką, a następnie zostawić na 

pół godziny. Arbuza pokroić w kostkę i ułożyć pierwszą war-
stwę w salaterce. Na to ułożyć cebulę, następnie fetę i tro-
chę oleju. Kolejne warstwy układamy według tego schematu.

Sałatka nr 2
Dwa surowe buraki drobno potarte, dwa ogórki kiszone po-

tarte na grubej tarce, dwa jabłka tarte, cebula drobno posie-
kana, ocet jabłkowy, cukier, pieprz, sól, oliwa z oliwek.

Wszystko wymieszać i zostawić w lodówce na dwie - trzy 
godziny.

sTaNIsŁaW 
pIECHULa, 
burmistrz Mikołowa

MakÓWkI
W styczniu, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej 

organizuje od lat Festiwal Moczki i Makówki. Pod osąd wymagające-
go jury swoje wyroby poddają kucharze amatorzy, a także restauracje  
i Koła Gospodyń Wiejskich. Jednym słowem konkurencja jest duża. Sen-
sacją ostatniej edycji były makówki firmowane przez Stanisława Piechu-
lę, burmistrza Mikołowa. Dostał za tę potrawę wyróżnienie w konkursie. 
Poprosiliśmy burmistrza o przepis i prawda wyszła na jaw. Okazało się, 

że pyszne makówki przygotowała jego żona, Katarzyna. Na usprawiedli-
wienie burmistrza można dodać, że małżonka nie miała nic przeciwko 
takiemu podziałowi ról. 

Niekonwencjonalny przepis 
KaTaRZyny PIechUla:

Startujemy z dużą dozą optymizmu, że rodzinie będzie smakować. Mu-
simy też mieć dużo samozaparcia, aby z rozpędu z makówek nie zrobić 
makowca. Gotujemy zielony mak aż do wchłonięcia płynu. Następnie do-
dajemy rodzynki moczone w koniaku, skórkę pomarańczową, pokrojone 
różne rodzaje orzechów, suszone figi, daktyle oraz miodu łyk. Całość mie-
szamy i oddajemy łasuchom do degustacji.

Jak się okazuje, samorządowcy nie tylko degustują potrawy na bankietach i przyjęciach, ale 
sami też potrafią coś dobrego przygotować. poprosiliśmy o ulubione przepisy czworo znanych 
w naszym powiecie samorządowców. W sumie, gdyby połączyli siły i przygotowali bankiet, nie 
wyszłoby najgorzej. Na rozgrzewkę żur adama Lewandowskiego. później krewetki Mirosława 
Dużego z sałatkami krystyny Świekot. Na deser makówki stanisława piechuli.

niebo w gębie



Stare przysłowie mówi: 
Żaden człowiek nie 
jest na tyle bogaty, aby 
nie potrzebował sąsia-

da. Życzliwi, pomocni sąsiedzi 
to skarb. Każdy chciałby takich 
mieć i sam za takiego uchodzić. 
Co jednak zrobić, jeśli sąsiedzi 
należą do osób uciążliwych, ha-
łaśliwych i nie respektują zasad 
panujących w sąsiedztwie? Co 
wolno robić na swojej działce? 

Trzeba wiedzieć, iż jedną  
z podstawowych zasad regulu-
jących zachowanie właścicie-
li nieruchomości, jest reguła, że 
powinien on przy wykonywaniu 
swego prawa powstrzymywać 
się od działań, które by zakłó-

cały korzystanie z nieruchomo-
ści sąsiednich ponad przecięt-
ną miarę, wynikającą ze spo-
łeczno - gospodarczego prze-
znaczenia nieruchomości i sto-
sunków miejscowych - jest to 
naczelna zasada rządząca tzw. 
prawem sąsiedzkim. Prawo są-
siedzkie jednakże nie stanowi 
formalnie wyodrębnione-
go działu prawa cywilne-
go, a i jego normy rozsia-
ne są po różnych aktach 
prawnych (np. te doty-
czące rozgraniczania 
nieruchomości). 

Jednak to w Kodek-
sie Cywilnym znajdzie-
my najistotniejsze zapisy 
dotyczące wzajemnych 
praw i obowiązków są-
siadów, do których nale-
żą min:
l jeżeli nieruchomość 

nie ma odpowiednie-
go dostępu do drogi 
publicznej lub do na-
leżących do tej nieru-
chomości budynków gospo-
darskich, właściciel może żą-
dać od właścicieli gruntów 
sąsiednich ustanowienia za 
wynagrodzeniem potrzebnej 
służebności drogowej (droga 
konieczna);

l właścicielowi nie wolno do-
konywać robót ziemnych  
w taki sposób, żeby to groziło 
nieruchomościom sąsiednim 
utratą oparcia;

l owoce spadłe z drzewa lub 
krzewu na grunt sąsiedni sta-
nowią jego pożytki (nie sto-
suje się, gdy grunt sąsiedni 
jest przeznaczony na użytek 
publiczny);

l właściciel gruntu może wejść 
na grunt sąsiedni w celu usu-
nięcia zwieszających się z jego 

drzew gałęzi lub owoców 
(właściciel sąsiedniego gruntu 
może jednak żądać naprawie-
nia wynikłej stąd szkody);

l właściciel gruntu może ob-
ciąć i zachować dla siebie 
korzenie, gałęzie i owoce 
przechodzące z sąsiedniego 
gruntu (właściciel powinien 
jednak uprzednio wyznaczyć 
sąsiadowi odpowiedni termin 
do ich usunięcia);

l jeżeli przy wznoszeniu bu-
dynku lub innego urządze-
nia przekroczono bez winy 
umyślnej granice sąsiednie-
go gruntu, właściciel tego 
gruntu nie może żądać przy-
wrócenia stanu poprzednie-
go, chyba że bez nieuzasad-
nionej zwłoki sprzeciwił się 

przekroczeniu grani-
cy albo że grozi mu nie-
współmiernie wielka 
szkoda. Może on żądać 
albo stosownego wyna-
grodzenia w zamian za 
ustanowienie odpowied-
niej służebności grunto-
wej, albo wykupienia za-
jętej części gruntu, jak 
również tej części, która 
na skutek budowy stra-
ciła dla niego znaczenie 
gospodarcze,
l właściciele gruntów 
sąsiadujących obowią-
zani są do współdziała-
nia przy rozgraniczeniu 
gruntów oraz przy utrzy-

mywaniu stałych znaków gra-
nicznych; koszty rozgrani-
czenia oraz koszty urządze-
nia i utrzymywania stałych 
znaków granicznych ponoszą 
po połowie,

l domniemywa się, że mury, pło-
ty, miedze, rowy i inne urzą-
dzenia podobne, znajdujące 
się na granicy gruntów sąsia-
dujących, służą do wspólne-
go użytku sąsiadów (dotyczy 

to również drzew i krzewów 
na granicy), a korzystający  
z wymienionych urządzeń 
obowiązani są ponosić wspól-
nie koszty ich utrzymania.
Dla prawa sąsiedzkiego 

kluczowe jest założenie, iż 

przedstawione zapisy doty-
czą nie tylko naszych sąsia-
dów, ale i nas samych. W imię 
zasady żyj i daj żyć innym, na-
leży pamiętać, że bliscy są-
siedzi są więcej warci niż da-
lecy krewni.
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transport do Klienta - ciężarówKi od 1 do 25 t

tel. 666 059 642
tel. 604 060 134
www.sprzedaz-opalu.pl | www.kolanczak.pl

piasKi, żwirY, 
grYsY, KliŃce, 

MiesZanKi, 
KostKa granitowa

KrUsZYwa BUdowlane i drogowe
sKład opałU orZesZe-wosZcZYce, ul. Towarowa 5 (przy trasie Katowice-Wisła, wjazd jak na stację paliw)

BUdowa
doMów

oferUjeMY 
KoMpleKsową BUdowę doMów 

oraZ wYKoŃcZenia

gwarantUjeMY 
wYsoKą jaKość wYKonania

tel. 784 052 128
695 739 956

Mikołów, ul. reta śmiłowicka 15

Zapraszamy do obejrzenia naszych domów 
w stanie surowym oraz po wykończeniu 

na terenie Mikołowa.

15 lat doświadcZenia

Urządzimy cię
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AGAtA CISZAK
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.

Sąsiedzi 
- życie płot w płot



Znakiem rozpoznawczym 
tego stylu jest prostota oraz 
oszczędność, tak zdobień, 
jak i dodatków. Na jego ko-

rzyść bez wątpienia przemawia to, 
że nie wymaga on czasochłonnych 
remontów, ani realizacji skompliko-
wanych założeń projektowych. Klu-

czowa jest paleta barw, która powin-
na składać się z odcieni subtelnych  
i naturalnych, takich jak szarości, 
beże i pastele. Dozwolone są rów-
nież kontrasty czerni i bieli oraz bar-
dziej nasycone kolory, niemniej je-
dynie w charakterze niewielkiego 
detalu. Skandynawskim akcentem  

w sypialni i salonie staną się wzorzy-
ste i miękkie poduszki oraz puszyste  
i miłe w dotyku koce. Istotną rolę peł-
nią również wykończenia i dodatki 
z naturalnych materiałów, takich jak 
drewno, czy wiklina. O nowoczesny 
aspekt skandynawskich wnętrz za-
dbają z kolei umiejętnie wkompono-

Urządzimy cię!

S Z k ó ł k a 
drzew, krzewów 

owocowych i ozdobnych

łaziska Górne, ul. okrężna 7
sprzedaż detaliczna: 519 151 285 

sprzedaż hurtowa: 513 174 204 
Godziny otwarcia:

pon.-pt. 800-1800, sob. 800 - 1600

www.szkolkadrzewek.com.pl
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Wiosna już za oknami. Zastanawiamy się co zmienić w na-
szych domach? Może warto zastosować styl skandynawski, 
który łączy praktyczne rozwiązania z nutą sielskości. Pozwala 
stworzyć wystrój nowoczesny, który nie przytłacza surowym 
charakterem, tak typowym dla modernizmu i minimalizmu. Po-
nadto wystarczy poznać kilka sztuczek, by szybko przeobrazić 
dowolne wnętrze w kwintesencję skandynawskiego stylu.

Skandynawska 
lekkość na wiosnę



wane w całość geometryczne 
kształty. Trafnym wyborem są 
zarówno tkaniny z nietypowym 
wzorem, jak i sprzęty codzien-
nego użytku, zaprojektowane  
z pewną dozą fantazji.

- Wnętrza zaaranżowane  
w stylu skandynawskim są za-

razem ciepłe i przytulne, jak 
również jasne i przestronne. 
Bardzo ważny jest dostęp do 
światła naturalnego, którego 
w krajach dalekiej Północy jest 
w ciągu dnia bardzo niewiele. 
Dlatego też aranżacja zainspi-
rowana Skandynawią powinna 
stawiać przede wszystkim na 
delikatne i zwiewne dekora-
cje okienne, które pozwolą 
swobodnie przenikać pro-
mieniom słonecznym - mówi 
Izabela Bożek z firmy Eurofi-
rany.  (bl)

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 świętuje
50 lat działalności.

PŁYTKI PARADYŻ - 20%na wybrane kolekcje

IZOLACJA PIANĄ 
NATRYSKOWĄ

Zadzwoń i umów się na 
BEZPŁATNĄ WYCENę

Kontakt: tel. 518 513 313 lub 502 570 410

l dachy
l ściany
l poddasza
l podłogi
l fundamenty
l baseny

10 cm piany = 16 cm wełny

Uwagę w salonie przycią-
ga biała, połyskująca „wy-
spa” z kamiennym blatem. 
To nowy pomysł na aran-
żację przestrzeni w kuchni.  
W blacie „wyspy” został za-
montowany zlew z ozdobną 
baterią, chowane kontakty 
i płyta do gotowania. We-
wnątrz ukryto cztery szu-
flady. 

- Wyspa to serce kuchni. Tu 
przygotowujemy pro-

dukty, gotujemy, 
możemy podłą-
czyć blender lub 
inne urządze-
nie. Tylna ścia-

na została wy-
konana przy uży-

ciu panela ażurowe-
go 3D i podświetlona, co daje 

ciekawy, wizualny efekt. Dzię-
ki temu, wchodząc wieczorem 
do kuchni, nie musimy zapalać 
światła. Na kamiennym blacie 
możemy przygotowywać po-
siłki, stawiać gorące naczynia, 
nie musimy się martwić, że coś 
zniszczymy - przekonuje Tade-
usz Jaworek, właściciel studia. 

F.H.U. jtj meble | Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4 | tel/fax 32 772 80 01, 792 477 784 | www.jtj-meble.pl

Kuchnia musi być nie tylko funkcjonalna, ale i estetyczna. Nie bez powodu nazywana 
jest sercem domu. jeżeli chcą Państwo nadać albo przywrócić kuchni należne jej miej-
sce, powinniście odwiedzić Studio Meblowe jtj przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie! 

Gotowanie na „wyspie”

Wiosenna 
promocja

z „Naszą Gazetą” 

10 proc. 
rabatu

Urządzimy cię!
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Skandynawska 
lekkość na wiosnę
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Prezydent Miasta
Świętochłowice
ogłasza drugi publiczny przetarg 

ustny nieograniczony
na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego  

w segmencie nr 3 budynku nr 3-3a przy ul. Hutniczej w Świętochłowi-
cach wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

W budynku przy ul. Hutniczej 3/13 zawiązała się Wspólnota Miesz-
kaniowa. Udział Gminy, na dzień 21 grudnia 2016r., wynosi: 161/1000.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gmi-
ny Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 
24/1000 we współwłasności:

1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do 
użytku właścicieli lokali, 2) gruntu obejmującego działkę oznaczoną w ob-
rębie Świętochłowice numerem ewidencyjnym: 1535/336 o powierzchni 
1443 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wie-
czystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00015815/8. Łączna 
powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 34,99 m2. Lokal 
usytuowany jest na trzecim piętrze, składa się z jednego pokoju, kuchni, 
przedpokoju i łazienki z wc. Lokal sprzedawany jest wraz z pomieszcze-
niem przynależnym- piwnicą o powierzchni użytkowej 5,17 m2.

Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyj-
ną, gazową, elektryczną, centralne ogrzewanie - gazowe. 

Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skon-
taktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 1 przy ul. By-
tomskiej 22, tel. 32/2452-153.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 roku o godzinie 13.00 
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi:  
70 000 zł.

Wadium w wysokości 7 700 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/Świętochłowic najpóźniej do dnia 
25 kwietnia 2016r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania 
środków na rachunku bankowym UM). 

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

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

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

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

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

2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym 

nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uza-

sadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adre-

sem www.swietochlowice.pl w BIP. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego 

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

Prezydent Miasta
Świętochłowice

ogłasza czwarty publiczny 
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w seg-
mencie nr 30e budynku mieszkalnego nr 30d - 30e - 30f przy ul. Kato-
wickiej w Świętochłowicach wraz ze sprzedażą udziału w użytkowaniu 
wieczystym ułamkowej części gruntu

W budynku przy ul. Katowickiej 30e zawiązała się Wspólnota Mieszka-
niowa. Udział Gminy, na dzień 4 kwietnia 2016r., wynosi: 541/1000.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świę-
tochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 49/1000 we 
współwłasności: części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali, 

2) prawa użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego do dnia  
5 marca 2089r. 49/1000 części działki oznaczonej w obrębie Świętochło-
wice numerem ewidencyjnym: 3196/150 o powierzchni 1836 m2, dla której 
Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księ-
gę wieczystą Nr KA1C/00020903/0. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu 
mieszkalnego wynosi: 106,64 m2. Lokal usytuowany jest na parterze, skła-
da się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z toaletą oraz piwnicy 
o powierzchni użytkowej 14,41 m2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w in-
stalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralne ogrzewanie.

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

Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2016 roku o godzinie 11.00  
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi:  
99 900 zł. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego płatne do  
31 marca każdego roku począwszy od 2017 r. stanowią 1% ceny gruntu. 
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 6,88 zł.

Wadium w wysokości 11 000 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/Świętochłowic najpóźniej do dnia 9 maja 2016r. (za datę wpłaty 
wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM). 

Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zali-

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

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie 
ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu.  
W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umo-
wy. 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 - ak-
tualny 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 uzasad-

nionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adre-

sem www.swietochlowice.pl w BIP. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego 

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

Prezydent Miasta
Świętochłowice

ogłasza szósty przetarg ustny 
nieograniczony 

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w seg-
mencie nr 25 budynku położonego w Świętochłowicach przy ul. Katowic-
kiej 25 i Szkolnej 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

W budynku przy ul. Katowickiej nr 25 zawiązała się Wspólnota Miesz-
kaniowa. Udział Gminy, na dzień 21 marca 2016r., wynosi: 749/1000.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gmi-
ny Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 
105/1000 we współwłasności:

1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do 
użytku właścicieli lokali, 2) gruntu obejmującego działkę oznaczoną w ob-
rębie Świętochłowice numerem ewidencyjnym: 2489/148 o powierzchni 
674 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wie-
czystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00000765/4. Łączna 
powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 94,65 m2. Lokal usy-
tuowany jest na pierwszym piętrze, składa się z czterech pokoi, przedpo-
koju, kuchni, łazienki z wc i komórki o łącznej powierzchni 94,65 m2, oraz 
piwnicy o powierzchni użytkowej 17,69 m2.

Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyj-
ną, gazową, elektryczną, ogrzewanie kominkowe. 

Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skon-
taktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 3 przy ul. Kato-
wickiej 33, tel. 32/2452-185.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 roku o godzinie 12.00 
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi:  
99 000 zł.

Wadium w wysokości 11 000 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 najpóźniej do dnia 
25 kwietnia 2016r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania 
środków na rachunku bankowym UM). 

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

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

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

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

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

2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym 

nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uza-

sadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adre-

sem www.swietochlowice.pl w BIP. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego 

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



najPROścIej ?

Najprościej podjechać do 
najbliższego kantoru i kupić 
to co potrzebne. Najprościej, 
nie oznacza jednak najko-
rzystniej dla naszego portfe-
la. Jeśli jednak nie mamy cza-
su, przynajmniej zapytajmy  
w kantorze o lepszy kurs. Ne-
gocjacje to nie wstyd, a za-
oszczędzone kilka złotych 
można wydać na dobrą kawę. 
Zdecydowanie odradzam wy-
mianę walut w weekend, kur-
sy są gorsze niż w tygodniu. 
Ktoś powie, że dla kilku zło-
tych nie warto się gimnasty-
kować. Co jednak, jeśli przed 
nami rodzinne wakacje za 

granicą, na które z reguły po-
trzebujemy większej gotówki, 
i to nie w PLN?

kantor 
Internetowy?

Waluty w dość prosty spo-
sób możemy kupić w kanto-
rach walutowych. Z waluto-
mat.pl korzystam od lat i nie 
spotkało mnie nigdy nic nie-
pokojącego. Pieniądze prze-
lewane są szybko, gdyż taki 
kantor ma konta w wielu ban-
kach. Przelew złotówek, za-
kup waluty i zwrotny jej prze-

lew może zająć poni-
żej jednej godziny(!). 

Oczywiście istotnym 
wymogiem jest po-

siadanie konta 
walutowego,  

z którego 
m u s i m y 

f izycz -
n i e 

wypłacić gotówkę. W dzisiej-
szych czasach nie jest to pro-
blem. Dla przykładu - konto 
walutowe w EUR w BZ BWK 
jest bezpłatne już przy sal-
dzie 20 EUR. Utrzymując na 
rachunku równowartość około 
100 zł możemy przed każdym 
wyjazdem gotówkę wypłacić 
bez opłat. 

a MOże BanK, ale….

Jeśli nie wiemy dokładnie 
ile pieniędzy będziemy po-
trzebowali na wyjeździe lub 
też nie lubimy wozić ze sobą 

gotówki - rozważmy zabra-
nie z sobą karty do rachunku. 
Każdą kartą wydaną do kon-
ta w złotówkach można pła-
cić za granicą, choć nie za-
wsze jest to opłacalne. Ban-
ki pobierają opłaty za wypłaty  
z bankomatu za granicą (np. 
2% w Pekao SA, 3% w mBan-
ku, 6% w ING), stosują opła-
ty za przewalutowanie (2,8%  
w BZWBK, 3% w Credit Agrico-
le, 5,9% w mBanku), a do rozli-
czeń często stosują bardzo wy-
sokie i niekorzystne dla klien-
tów spready walutowe (wg sta-
nu na 9/04/2016 - 10,4% w Raif-
feisen Polbank, 10,65% w Ge-
tin Banku). Opłaty są wysokie,  
w skrajnym przypadku prowi-
zje mogą wynieść kilkanaście 
procent. To bardzo dużo.

tanIa karta 
W DUżyM BanKU?

I tu kłania się moje najwięk-
sze tegoroczne odkrycie je-
śli chodzi o płacenie kartą za 
granicą - karta Mastercard do 
eurokonta mobilnego w Pekao 
SA. Wydawać by się mogło, że 
duży bank nie jest w stanie za-
oferować ciekawego produk-

tu. Tymczasem przy płatno-
ściach zagranicznych do roz-
liczania transakcji Pekao SA 
stosuje kursy Mastercard, co 
sprawia, że karta jest napraw-
dę dobra, nawet do płatno-
ści w egzotycznych walutach. 
Warunkiem bezpłatności jest 
comiesięczna wpłata 1500 zło-
tych i 4 transakcje kartą nieza-
leżnie od wartości.

Większość wymienionych 
banków ma swoje placówki 
w Mikołowie, szczegóły moż-
na sprawdzić bezpośrednio  
w oddziałach. Nie przywiązuj-
my się zbytnio do banku. Je-
śli jego oferta nie jest dobra - 
zmieńmy go. Czasy, kiedy po-
siadaliśmy tylko jedno konto 
w banku, bezpowrotnie mijają. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby założyć na krótko przed 
zagranicznym wyjazdem dru-
gi rachunek. Mądre wydawa-
nie pieniędzy za granicą może 
zostawić nam w portfelu na-
wet kilkaset złotych w trak-
cie dwutygodniowego urlopu. 
Czy warto - niech każdy odpo-
wie sobie sam.

Artur Wnuk
Autor jest zawodowym 
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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
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kolega, świadom tego, że dużo podróżuję, zapytał mnie kilka dni temu 
- gdzie kupić funty? „Funty” odpowiedziałem? - No tak, brytyjskie…

Córka kolegi  
z Mikołowa 
wyjeżdża na kilka 
tygodni do Anglii. 
Wyjazd szkolny, 
opłacony  
z góry, ale bez 
kieszonkowe-
go się nie 
obejdzie. 
Nawet 
do takiego 
wyjazdu trzeba 
się przygotować, 
kupić walutę. 
Nie po to od-
kładamy przez 
kilka miesięcy 
na wyjazd, aby 
potem w głupi 
sposób wydawać 
zaoszczędzone 
pieniądze. Płać-
my za wakacyjne 
przyjemności, 
nie zostawiajmy 
niepotrzebnych 
pieniędzy w kan-
torze lub banku.

Funta kupię….



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

Propagowanie i promocja za-
chowań oraz postępowania 
proekologicznego jest jed-

nym z najważniejszych działań Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Dlatego też każdego roku 
dofinansowuje on publikacje, któ-
re propagują ochronę środowiska  
i właściwą gospodarkę wodną. Od  
1 do 31 stycznia złożono 27 wniosków 
o dofinansowanie w formie dotacji 

właśnie takich publikacji. Pozytyw-
nie zarekomendowano 21 wniosków, 
na łączną kwotę około 191 603 zł.  
Z powiatu mikołowskiego dotacje 
otrzymały dwa projekty: jeden Gmi-
ny Łaziska Górne: „Zielone Łaziska”, 
które dofinansowano w wysokości: 
2400 zł oraz Gminy Wyry na publika-
cję „Walory przyrodnicze i historycz-
ne znaczenie terenów leśnych Gmi-
ny Wyry”, która otrzymała wsparcie 
w kwocie 4 tys. złotych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach po raz kolejny or-
ganizuje konkurs EkoAktywni. Tegoroczna edy-

cja skierowana jest do organizacji pozarządowych z wo-
jewództwa śląskiego, prowadzących działalność proeko-
logiczną o charakterze lokalnym i regionalnym. Konkurs 
ma na celu zachęcenie do dalszego promowania „zielo-
nego stylu życia” oraz nagrodzenie za dotychczasową pra-

cę. Oceny zgłoszonych wniosków dokonuje jury konkur-
sowe, które będzie brać pod uwagę realizowane projek-
ty i programy, ich różnorodność oraz atrakcyjność promo-
cji poprawy stanu środowiska naturalnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności z ostatniego roku, przed ter-
minem składania zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 29 kwiet-
nia 2016 roku na adres Funduszu.

Tego dnia otwarto tu również 
wystawę 20 wielkoforma-
towych lotniczych fotogra-
fii prezentujących zbiorni-

ki wodne naszego regionu, autorstwa 

znanego śląskiego fotografika Janusza 
Moczulskiego. Zdjęcia prezentują pięk-
no śląskich jezior i rzek, a także dzię-
ki nim można będzie przekonać się,  
w jaki sposób jesteśmy przygotowani 
do ewentualnych suchych dni.

- Woda to dar, który powinniśmy 
kochać, szanować i dbać o każdą jej 
kropkę. Ubiegłoroczna susza poka-
zała, jak ważna jest właściwa gospo-
darka wodna w regionie. Prezento-
wana na katowickim Rynku wystawa 
ukazuje nasze zbiorniki wodne, z któ-
rych woda płynie do kranów w aglo-
meracji - mówił Łukasz Czopik, pre-
zes GPW w Katowicach. Dodał, że  
w 2015 roku ok. 3,5 mln mieszkań-
ców Śląska otrzymało z GPW 147 mln 

metrów sześciennych wody, to zna-
czy, że każdego dnia dostarczono im 
prawie 403 tys. litrów, a miesięcznie  
12 mln metrów sześciennych wody, 
która w większości pochodzi z gór,  
a dokładnie z kaskady Soły w Czańcu. 

Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW 
mówił o konsekwencjach ubiegło-
rocznej suszy dla regionu. Wspomi-
nał o jej skutkach, które mocno odczu-
li mieszkańcy Koniecpola i okolicz-
nych gmin. - Fundusz będzie wspierał 
finansowo inwestycje wod-
no-kanalizacyjne w tym 
regionie - zapewnił 
prezes Pilot.

Podczas gdy 
minionego lata 

w wielu częściach kraju oraz regionu 
wysychały studnie i ujęcia wody, za-

rządzany przez Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodo-

ciągów 1000-kilome-
trowy pierścienio-

wy system magi-
stral zdał egza-
min wyśmieni-
cie. Od grud-
nia 2015r. stan 

głównych zbior-
ników wodnych 

GPW wrócił do sy-
tuacji sprzed suszy.  

W Goczałkowicach zbior-
nik jest pełny. Ponad 100 mln 

metrów sześciennych zapewni dosta-
wy wody tylko z tego miejsca przez 
500 dni. Dodatkowo zbiornik w Kozło-
wej Górze obecnie również wypełnio-
ny jest całkowicie i posiada 10 mln me-
trów sześciennych wody. Z żadnej z 11 
stacji uzdatniania wody GPW nie ma 
sygnałów ostrzegawczych, a z głów-
nego ujęcia dla największych miast re-
gionu w Czańcu codziennie płynie na 
Śląsk ponad 160 mln metrów sześcien-
nych wody - Jesteśmy zatem przygo-

towani na każdy rodzaj suszy. Wody  
z systemu GPW nie zabraknie! - za-
pewniał prezes Czopik.

Nie znaczy to, że nie trzeba jej szano-
wać. Mówił też o tym Andrzej Pilot - pre-
zes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach Od wielu lat Fundusz jest waż-
nym partnerem GPW w trosce o jakość 
i bezpieczeństwo wodne w regionie.  
W ciągu ostatnich lat blisko 30 przed-
sięwzięć z zakresu gospodarki wodnej 
realizowanych przez Spółkę dofinanso-
wano ze środków WFOŚiGW w wysoko-
ści blisko 43 mln zł. 

Od kwietnia planowana jest wspól-
na kampania edukacyjna zorganizowa-
na przez GPW i WFOŚiGW w Katowi-
cach skierowana do młodzieży szkol-
nej w województwie śląskim oraz po 
raz pierwszy do środowisk katolickich. 
Podczas kilkumiesięcznych niekon-
wencjonalnych warsztatów odbywa-
jących się w najciekawszych stacjach 
uzdatniania wody, młodzież zdobywać 
będzie wiedzę o tym, jak funkcjonuje 
śląski skarb wodny oraz jak dbać i sza-
nować wodę w naszym regionie jako 
najcenniejszy na ziemi surowiec. 

Promują ekologię Wystartował 
konkurs

Szanujmy 
największy 
dar natury

22 marca obchodziliśmy 
światowy dzień wody

Światowy Dzień Wody, 
ustanowiony  
22 marca, Górnoślą-
skie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów wspólnie 
z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej obchodziło na 
Rynku w Katowicach. 



R centrUM saMocHodowe
aUto-salon | serwis | wYpożYcZalnia

ul. Hutnicza 6, łaziska górne 
(dK 81 Katowice-wisła, skrzyżowanie obok Huty łaziska)
godziny otwarcia: pn. - pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-15.00
tel. 660 664 150, tel. 32 326 04 26

pełną ofertę samochodów i usług znajdziesz na:

www.mgc.pll samochody z gwarancją prawną i techniczną
l Możliwość sprawdzenia stanu na podnośniku, 

podłączenie pod komputer i czujnik lakieru gratis!
l duże rabaty i karty stałego klienta

100 aut na placu!

rocznik: 2012
pojemność: 1968 cm³

przebieg: 188 150 km
moc: 140 KM

Cena : 37 500,00 pln netto

audi a3 2.0 tdi 140ps 
sportBacK attraction

rocznik: 2012
pojemność: 1968 cm³

przebieg: 40 209 km
moc: 140 KM

Cena : 79 900,00 pln netto

audi Q3 2.0 tdi ideał BeZwYpadeK 
naVi tYlKo 40 tKM

rocznik: 2011
pojemność: 1997 cm³

przebieg: 131 700 km
moc: 140 KM

Cena : 31 900,00  pln netto

citroen c5 2,0 Hdi BeZwYpadKowY 
idealnY, 2x Koła

rocznik: 2012
pojemność: 1596 cm³

przebieg: 233 000 km
moc: 150 KM

Cena : 29 900,00 pln netto

ford c MaX 1,6 scti - najlepsZa wersja, 
navi, alu, 2x koła, gwarancja przebiegu

prZYKładowa oferta saMocHodów

rocznik: 2011
pojemność: 1997 cm³

przebieg: 279 000 km
moc: 140 KM

Cena : 25 500,00 pln netto

ford Mondeo coMBi 2,0 tdci 100% 
prZeBieg orYginalnY, BeZwYpadKowY

rocznik: 2008
pojemność: 2497 cm³

przebieg: 92 900 km
moc: 163 KM

Cena : 29 900,00 pln netto

Hyundai H-1 2,5 crdi idealnY Van 
5 osóB Z KliMą, 2x BocZne drZwi

rocznik: 2015
pojemność: 1999 cm³

przebieg: 13 800 km
moc: 180 KM

Cena : 139 900,00  pln netto

jaguar Xe r-sport, stan aUta nowego, 
pięKnY, 5 lat gwarancji

rocznik: 2012
pojemność: 1598 cm³

przebieg: 158 438 km
moc: 105 KM

Cena : 31 900,00 pln netto

Volkswagen golf trendline, 
BardZo ZadBanY, do KoŃca 

serwisowanY, gwarancja 1 roK !!

rocznik: 2011
pojemność: 2287 cm³

przebieg: 70 400 km
moc: 126 KM

Cena : 59 900,00 pln netto

iveco dailY 35 c13 podwójna KaBina 
+ wYwrotKa, tania, odnowiona Z KliMą

rocznik: 2006
pojemność: 2461 cm³

przebieg: 217 273 km
moc: 130 KM

Cena : 22 500,00 pln netto

Volkswagen t5, transporter 2,5 tdi 
wYsoKi, 6 osobowy, krajowy, bardzo 

zadbany, użytkowany jako drugie auto w firmie

rocznik: 2011
pojemność: 1995 cm³

przebieg: 146 800 km
moc: 90 KM

Cena : 39 900,00  pln netto

renault trafic orYginalnY 9-osoBowY 
BUs tYlKo 146 tKM ZadBanY i tani

rocznik: 2010
pojemność: 1997 cm³

przebieg: 189 200 km
moc: 163 KM

Cena : 32 900,00 pln netto

peugeot 5008 2,0 Hdi 7- osoBowY naVi, 
oKaZja, gwarancja pół roKU
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Jerzy Paja

Moto 
rady

większość kierowców, 
eksploatując samo-
chód, pamięta o tan-

kowaniu, ubezpieczeniu 
auta i o okresowych prze-
glądach. Tych wymaganych 
przez producenta, by nie 
utracić gwarancji, a potem 
okresowych technicznych. 

Wiemy, że oddając samochód do 
przeglądu, specjaliści sprawdzają 
nie tylko stan poszczególnych ele-
mentów i podzespołów, ale rów-
nież wymieniają olej, filtry, zużyte 
uszczelki czy elementy osłaniające 
silnik oraz układ napędowy. Po takim 
przeglądzie odbieramy auto z myślą: 
„mam spokój na rok albo do czasu 
przejechania zalecanej ilości kilome-
trów”. Siadamy za kierownicą i jazda. 
Zastanawiam się, ilu z nas pamięta  
o obowiązku bieżącego sprawdzania 
stanu pojazdu: ciśnienia w ogumie-
niu, świateł, poziomu oleju... Zatrzy-
majmy się przy tym ostatnim.

Teoria mówi, że po przejechaniu 
mniej więcej 

OD jeDneGO DO TRZech 
TysIęcy KIlOMeTRóW, 

powinniśmy sprawdzić poziom 
oleju w silniku. Im częściej, tym le-

piej. „Wcześniej urodzeni” kierowcy 
pamiętają samochody osobowe, któ-
re potrafiły „wziąć” litr (często i wię-
cej) oleju na 1000 przejechanych ki-
lometrów. Stąd też sprawdzanie jego 
poziomu było koniecznością. Potem 
przyszła era silników, które prak-
tycznie nie „brały” nic. Podczas 
przeglądu wymieniało się olej, któ-
rego ilość wystarczała do następne-
go. To sprawiło, że zapomnieliśmy  
o nawyku sprawdzania poziomu ole-
ju. Zwracało się jedynie uwagę, by 
wlewać olej zalecany przez produ-
centa pojazdu. Ale to już było. Obec-
nie większość produkowanych sa-
mochodów wyposażana jest w jed-
nostki napędowe zbudowane we-

dług zasad tzw. „downsizingu” 
(zmniejszenie masy przy zachowa-
niu tych samych osiągów), które pra-
cując pod dużym obciążeniem, po-
trafią także odczuwalnie spalać olej. 
A robią to niewidocznie (w dawnych 
konstrukcjach silnik „biorący” olej 
dymił), gdyż dzięki filtrom cząstek 
stałych, dymu nie widać.

TO, cZy sIlnIK ZUżyWa 
Olej, Zależy nIe TylKO 
OD KOnsTRUKcjI 
jeDnOsTKI, ale I OD 
saMeGO OlejU. 

Wprawdzie na rynku dostępne są 
różne oleje o klasie lepkości zaleca-

nej do danego modelu, ale pamiętaj-
my, że olej olejowi nierówny. 

W DBaŁOścI O sIlnIK, 
nIe OsZcZęDZajMy na 
jaKOścI OlejU. 

Olej dobrej jakości jest doskona-
le przystosowany do warunków pra-
cy panujących w silnikach z bezpo-
średnim wtryskiem - zarówno benzy-
nowych, jak i diesli. Prawie wszyst-
kie takie silniki są turbodoładowa-
ne i trzeba pamiętać, że olej nie tyl-
ko smaruje, ale i chłodzi rozgrzaną 
turbosprężarkę. Wysoka tempera-
tura przyczynia się do szybszej de-
gradacji oleju - a im bardziej traci on 

swoje właściwości, tym więcej spa-
la go silnik. Stąd też powrót do nawy-
ku sprawdzania poziomu oleju, choć 
dzisiejsze wyposażone są we wskaź-
nik elektroniczny.

jaK sPRaWDZIć 
pozIoM oleju? 

Kiedyś poziom oleju sprawdzało 
się na zimnym silniku. Dziś tę czyn-
ność robimy na silniku ciepłym, po 
odczekaniu 3-4 minut od jego wyłą-
czenia. Jeśli samochód stoi na rów-
nym podłożu, wyciągamy bagnet, 
wycieramy z niego olej, wsuwamy go 
z powrotem i wyciągamy raz jeszcze, 
sprawdzając na nim ślad. 

pozIoM oleju powInIen 
Być W POŁOWIe, 
POMIęDZy OZnacZOnyM 
MInIMUM I MaKsIMUM. 

Jeśli jest za niski, dolewamy oko-
ło pół litra oleju identycznego z za-
stosowanym w silniku. Olej uzupeł-
niamy jednak na zimno, by uniknąć 
powstania naprężeń termicznych  
w głowicy silnika, co może się skoń-
czyć kosztowną naprawą. Unikniemy 
tego na pewno, poświęcając co ja-
kiś czas kilka minut wyżej opisanym 
czynnościom.

olej - ważna rzecz
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W sobotę na 
plansze wy-
szły dziew-
częta w trzech 

kategoriach wiekowych: mło-
dzik, dzieci i zuchy, by rywa-
lizować w Turnieju „Małego 
Rycerza” i Turnieju o Puchar 
Burmistrza Mikołowa. Naj-
młodsze szpadzistki w ka-
tegorii zuch (roczniki 2005  
i młodsi) rywalizowały w Tur-
nieju Małego Rycerza. Miko-
łowską sekcję szermierczą 
reprezentowała Martyna Fraj, 
która po raz pierwszy star-
towała w zawodach. Nieste-
ty nie zakwalifikowała się do 
walk pucharowych i ostatecz-
nie zajęła 40 miejsce.

Z kolei w Turnieju o Puchar 
Burmistrza, Mikołów repre-
zentowały: Maria Chmielorz, 
Hanna Farbicka, Maria Mu-
szer, Marta Muszer, Julia Pie-
szur, Paulina Walczak i Zuzan-
na Walczak. Najlepiej spisa-
ła się Hania Farbicka. Pasjo-
nującą walkę o wejście do 
szesnastki, przegrała jednym 
trafieniem i zajęła 23 miejsce 
w kategorii młodzik (roczni-
ki 2003 - 2004). Miejsca po-
zostałych zawodniczek AKS 
Mikołów: 28 - Maria Chmie-
lorz, 29 - Zuzanna Walczak,  
31 - Maria Muszer 31, 35 - 
Marta Muszer, 37 - Julia Pie-
szur i 37 - Paulina Walczak.

Następnego dnia do walki 
stanęli chłopcy. Mikołowski 
AKS reprezentowali: Rado-
sław Jędrzejczyk, Kordian Kli-
mas, Jan Olbryś, Igor Patryas, 
Daniel Schulc, Jakub Siejka  
i Patryk Zwierzchowski.

W najmłodszej kategorii - 
„zuch” mikołowianin, Patryk 
Zwierzchowski zajął 16 miej-

sce (na 41 startujących). Jego 
klubowy kolega Jan Olbryś 
miał mniej szczęścia i upla-
sował się na 29 miejscu.

W Turnieju o Puchar Burmi-
strza w kategorii młodzik Ra-
dosław Jędrzejczyk z AKS-u 
zajął 15 miejsce przegrywa-
jąc walkę o wejście do finało-
wej ósemki. Pozostali mikoło-
wianie zajęli miejsca: 22 - Da-
niel Schulc, 23 - Igor Patryas.

W rocznikach 2003-2004 
(kat. dzieci) młodzi szermie-
rze z Mikołowa sklasyfikowa-
ni zostali na miejscach: 32 - 
Jakub Siejka, 37 - Kordian Kli-
mas.

W niedzielę równolegle  
z młodymi szermierzami po-
jedynki toczyli dorośli (ama-
torzy, rodzice, byli zawodni-
cy). Mikołowską szkołę fech-
tunku reprezentowali: Ka-
tarzyna Jędrzejczyk (mama 
Radka), Wiesław Siejka (tata 
Kuby) i Michał Muszer (tata 
uroczych bliźniaczek Marty  
i Marii).

W kategorii kobiet Dino-
zaur Cup Katarzyna Jędrzej-
czak zajęła siódme miejsce, 

a w gronie panów Michał 
Muszer był 23.

Organizatorka „festiwa-
lu”, joanna hunger: Od 
lat mikołowskie turnieje cie-
szą się dużą popularnością 
wśród polskich szermierzy. 
W tym roku Mikołów odwie-
dził zawodnik z Ukrainy, któ-
ry wygrał zawody w swojej 
kategorii. Rok temu gościli-
śmy trenerów i zawodników 
z Białorusi. Może za rok nasz 
turniej zyska rangę między-
narodową? Turniej udał się 
w stu procentach pod wzglę-
dem organizacyjnym. Dzięki 
dużemu zaangażowaniu mia-
sta, MOSiR i sponsorom pod-
niósł się prestiż tych zawo-
dów. Bardzo atrakcyjne pu-
chary i medale oraz nagrody 
w postaci sprzętu szermier-
czego, który jest dosyć dro-
gi, to nie lada gratka dla fina-
listów. Cieszę się, że ten tur-
niej tak prężnie się rozwija, 
bo wkładam dużo pracy i cza-
su w jego organizację. 

Jestem zadowolona ze star-
tów moich podopiecznych, 
którzy są pasjonatami fech-

tunku. Poświęcają dużo czasu 
na treningi i jestem pewna, 
że wkrótce będą zwyciężali. 
To małe dzieci, a szermierka 
jest wymagającym sportem 

- koordynacja, siła, wy-
trzymałość, szybkość, 
dynamika, technika  

i taktyka, różne rodzaje 
uwagi, postrzeganie, refleks 

- nie sposób wymienić 
wszystkiego. Tyle umie-

jętności musi opa-
nować zawod-

nik. Szkole-
nie jest 

długo -
f a l o -
w e ,  

a dzisiej-
sze dzieci są słabo usporto-
wione, więc my trenerzy mu-
simy zaczynać od podstaw. 
W sporcie zawsze są wyni-
ki! Nie zawsze są medale, ale 
jest pasja, dyscyplina, lep-
sza kondycja i zdrowie, są 
przyjaciele i pewniejszy start  
w dorosłe życie. I to jest  
WYNIK!

Przy okazji chcę podzięko-
wać trenerom, którzy pracują 
z mikołowskim szermierzami: 
Aleksandrze Magnowskiej, 
Marcinowi Kozłowskiemu  
i Michałowi Morysowi za 
ciężką pracę oraz moim za-
wodnikom za waleczność  
i ich rodzicom za zaangażowa-
nie, a wszystkim razem wzię-
tym za to, że zawsze są ze 
mną. Również szczere podzię-
kowania dla Burmistrza Miko-
łowa, Stanisława Piechuli, Dy-
rektora MOSiR, Wojciecha 
Tkacza, firmie TAX-NET S.A., 
PBT Polska Riposta II, cukierni 
Lewandowski, Fencin4all.

Tadeusz Piątkowski

W ośmiu turniejach uczest-
niczyło 78 drużyn, czyli oko-
ło 800 zawodników w wieku 
od 7 do 17 lat. W hali MOSiR 
swoje umiejętności prezento-
wały między innymi: GKS Ka-
towice, KS Polonia Bytom, KS 
Ruch Chorzów, GKS APN Ty-
chy, GKS Gwarek Ornontowi-
ce, KS Rozwój Katowice, AKS 
Mikołów, MOSiR Jastrzębie  
i MKS Żory. We wszystkich tur-
niejach wystąpiły zespoły go-
spodarza, czyli MOSiR Polonii 
Łaziska, które odniosły dwa 
turniejowe zwycięstwa - rocz-
nik 1998 (trenerzy Andrzej Si-
kora i Sebastian Hendel) oraz 
rocznik 2001 (trener Seba-
stian Kassolik), a także jedno 
drugie miejsce - rocznik 2000 
(trener Michał Małyska). Roz-
grywane na łaziskim parkie-
cie mecze były doskonały-
mi lekcjami futbolu dla adep-
tów tej dyscypliny sportu. Wi-
dać było ogromne zaangażo-
wanie zawodników (trenerów 
również), wolę walki, ambicję 
i nierzadko duże już umiejęt-
ności piłkarskie.

Wyniki meczów finałowych 
turniejów w Łaziskach:

Rocznik 1998
MOSiR Polonia Łaziska II - 

KS Rozwój Katowice 3:2
Rocznik 2000

AKS Mikołów - MOSiR Polo-
nia Łaziska 1:1 (karne 4:3)

Rocznik 2001
MOSiR Polonia - KS Rozwój 

Katowice 1:1 (karne 3:1)
Rocznik 2003

Gwiazda Ruda Śląska - Re-
kord Bielsko 0:0 (karne 2:1)

Rocznik 2005
AKS Mikołów - UKS Grom 

Tychy 0:0 (karne 3:2)
Rocznik 2006

MKS Olimpia Piekary - Roz-
wój Katowice 1:1 (karne 3:2)

W najmłodszych roczni-
kach, tj. 2007 i 2008 nie pro-
wadzono klasyfikacji końco-
wej, za to wszyscy uczestnicy 
tych zawodów uhonorowa-
ni zostali pamiątkowymi me-
dalami.

Organizatorzy całego cy-
klu turniejów w osobach Ta-
deusza Marszolika, Rober-
ta Janeckiego i Kazimierza 
Kaszoka dziękują za wspar-
cie władzom samorządowym  
z burmistrzem Aleksandrem 
Wyrą i Przewodniczącym 
Rady Miejskiej, Tadeuszem 
Królem na czele oraz Hen-
rykowi Łożyńskiemu, Hen-
rykowi Zientkowi, Michało-
wi Królowi, Mirosławowi Du-
żemu, Markowi Warzesze 
oraz Januszowi Majsnerowi. 
Bez ich wsparcia tych turnie-
jów by nie było, a jeśli już, to 
na pewno byłyby mniejsze  
i skromniejsze.

Tadeusz Piątkowski

W marcu w Gwarku 
Ornontowice odby-
ło się Walne Zebra-

nie Sprawozdawczo-Wybor-
cze. Kadencję zakończył po-
przedni Zarząd, wybrano nowy. 
Po spełnieniu statutowych pro-
cedur i stwierdzeniu prawo-
mocności Zebrania, przystąpio-
no do obrad. Po złożeniu spra-
wozdań z działalności mery-
torycznej, finansowej i spra-
wozdania Komisji Rewizyjnej, 
podjęto uchwały przyjmujące 

te sprawozdania oraz udzie-
lono absolutorium Zarządowi 
Klubu. Ponieważ upłynęła ka-
dencja Zarządu i Komisji Re-
wizyjnej, przystąpiono do wy-
boru nowego składu obu tych 
gremiów. Do Zarządu wybra-
no: Krzysztofa Zdrzałka, Jana 
Nogę, Łukasza Nieużyła, Grze-
gorza Tomeckiego oraz Grze-
gorza Sikorę. Prezesem został 
Krzysztof Zdrzałek, jego za-
stępcą - Jan Noga, sekretarzem 
- Łukasz Nieużyła, a Członkami 

Zarządu jego nowe „ogniwa” 
- Grzegorz Sikora oraz Grze-
gorz Tomecki. W skład Komisji 
Rewizyjnej weszli: Andrzej Ko-
tyczka, Robert Kwarciński i To-
masz Wawrzeń.

Statut Górniczego Klubu 
Sportowego „Gwarek” Or-
nontowice przewiduje do-
koptowanie do składu zarzą-
du dwóch członków na wnio-
sek prezesa, ale biorąc pod 
uwagę aktualną sytuację klu-
bu, Zarząd postanowił, że bę-

dzie pracował w składzie pię-
cioosobowym.

O planach sportowych na 
najbliższy okres czasu Prezes, 
Krzysztof Zdrzałek po-
wiedział: Na pewno będzie-
my kontynuować dzieło po-
przedniego zarządu. Spodzie-
wana jest kolejna reorganiza-
cja rozgrywek. Chcemy byś 
zespołem liczącym się w IV li-
dze. Jeśli się uda, drugi zespół 
ma walczyć o kolejny awans.  
O awanse chcemy też powal-

czyć w rozgrywkach junior-
skich, a ponadto utrzymać 
szkolenie na dotychczasowym 
poziomie. Po raz drugi do roz-
grywek III ligi kobiet została 
zgłoszona nasza żeńska dru-

żyna, prowadzona przez tre-
nera Łukasza Rakowskie-
go. Życzymy sobie, aby pasji 
i zaangażowania wystarczyło 
dziewczynom na cały sezon.

Tadeusz Piątkowski

Nowe ogniwa w Zarządzie Gwarka

Osiem setek 
piłkarzy na parkiecie

Od 17 stycznia do 6 marca w hali spor-
towej MOsiR-u w Łaziskach Górnych, 
w każdy weekend parkiet okupowali 

adepci futbolu. Rozegrali oni osiem turniejów pod 
patronatem Burmistrza Miasta, organizowanych 
przez Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji w Łazi-
skach Górnych, a koordynatorem tych zmagań był 
Kazimierz Kaszok. 

Mikołowska pieśń 
o „małych rycerzach”
12 i 13 marca w sportowym Mikołowie królowała szermierka. Z hali sportowej MOSiR-u 
dochodził szczęk białej broni oraz charakterystyczne okrzyki spotykane na szermierczych 
planszach, a po ulicy Bandurskiego przemykały osoby ubrane w białe uniformy. Wszyst-
ko to za sprawą szermierczego festiwalu, czyli XIV Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Bur-
mistrza Mikołowa, VIII Ogólnopolskiego Turnieju „Małego Rycerza” o Puchar Dyrektora 
MOSiR oraz V Turnieju Amatorów Dinozaur Cup. W sumie na planszach fechtowało 235 
zawodników i zawodniczek z 30 klubów z Polski i Ukrainy. Łącznie rozegrano 685 walk.
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PIŁKA NOŻNA
19 marca rozpoczęła się runda wio-

senna sezonu 2015/2016. W rozegranych 
meczach drużyny powiatu mikołowskiego 
uzyskały rezultaty:

IV liga
Polonia Łaziska przegrała z GTS-em 

Bojszowy 0:1, ze Spójnią Landek 1:3, zre-
misowała z rezerwami ROW-u Rybnik 2:2.

Gwarek Ornontowice zremisował z Jed-
nością 32 Przyszowice 1:1, uległ GTS-owi 
Bojszowy 1:3, Spójni Landek 0:2.

V liga
AKS Mikołów uległ Unii Kosztowy 1:4, 

wygrał z Górnikiem 09 Mysłowice 2:0, 
zremisował z Podlesianką 0:0.

Orzeł Mokre zremisował z Górnikiem 
Pszów 1:1, z Wawelem Wirek 0:0, uległ 
Rymerowi Rybnik 1:3.

Klasa „A”
Fortuna Wyry przegrała z Leśnikiem 

Kobiór 1:2, z Sokołem Orzesze 2:1.
Sokół Orzesze przegrał z Siódemką Ty-

chy 0:4, z Fortuną Wyry 1:2.
LKS Gardawice uległ ZET-owi Tychy 1:4, 

LKS-owi Wisła Wielka 1:2.
Gwarek II Ornontowice wygrał z rezer-

wami Jedności Przyszowice 2:0, przegrał  
z Zaborzem Zabrze 2:3, zremisował  
z Młodością Rudno 3:3.

Strażak Mikołów pokonał UKS Szopie-
nice 4:1.

Kamionka przegrała z rezerwami Ura-
nii 1:4.

AKS II zremisował z Kolejarzem Kato-
wice 1:1.

Klasa „B”
Polonia II Łaziska zremisowała ze Sta-

lą Chełm Śląski 2:2, pokonała LKS Wosz-
czyce 1:0.

LKS Woszczyce przegrał z rezerwami 
Polonii 0:1.

Burza Borowa Wieś wygrała z Bojko-
wem Gliwice 3:0, Pogonią Ziemięcice 1:0.

LKS Bujaków wygrał z Victorią Pilcho-
wice 3:0 (walkower), Bojkowem 3:0 (wal-
kower).

SIAtKÓWKA
W trzeciej lidze mężczyzn Trójka Mi-

kołów pokonała KSS Bytom 3:2, MUKS 
Michałkowice 3:1, Norwida II Częstocho-
wa 3:0.

W trzeciej lidze kobiet Burza Borowa 
Wieś wygrała z Silesią Volley Chorzów 
3:0, z Jedynką Siewierz 3:2 i zakończyła 
rozgrywki na drugim miejscu.

tENIS StOŁOWY
W drugiej lidze tenisa stołowego roz-

poczęła się druga runda rozgrywek.
W lidze pań AKS Mikołów pokonał 

ULKTS Pszczynę 7:3, przegrał z Orłem 
Stanica 2:8, wygrał z Ruchem Pniów 3:7,

W lidze mężczyzn Sokół Orzesze wygrał 
z AKS-em Mikołów 8:2, z Naprzodem Bo-
rucin 6:4, LUKS-em Węgierska Górka 7:3,

AKS Mikołów uległ Sokołowi Orzesze 
2:8, AZS-owi PWS Nysa 2:8, LZS-wi Ku-
jakowice 4:6,

FutSAl
W marcu, w drugiej lidze futsalu Ka-

mionka Mikołów pokonała Piasta Gorzów 
Śląski 11:2. Tapi

sprintem przez sportowe areny

13 najlepszych polskich 
zespołów szczypior-
nistek rocznika 2002 
wystartowało w XXII 

Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej 
Dziewcząt w Buku. W tym gronie zna-
lazła się ekipa MOSiR-u Polonii Łazi-
ska, która spisała się na przysłowiowy 
medal, gdyż wróciła do domu z meda-
lem brązowym. Startujące drużyny po-
dzielono na dwie grupy, a łaziszczanki 
w pierwszej fazie uzyskały wyniki:

GUKS Bellator Ryjewo - MOSiR Po-
lonia 13:13

UKS Pantery - MOSiR Polonia 14:15
MKS MOS Gniezno - MOSiR Polo-

nia 9:15

MKS KUSY Szczecin II - MOSiR Po-
lonia 9:14

KU AZS Politechnika Koszalin - MO-
SIR Polonia 6:10

UKS Drwęca Novar Lubicz - MOSiR 
Polonia 8:15

W tej fazie turnieju Polonia sklasy-
fikowana została na drugim miejscu, 
ustępując pierwszeństwa Bellatorowi 
Ryjewo bilansem zdobytych bramek.

W półfinale team z Łazisk zmierzył 
się z gospodarzem imprezy - UKS-em 
Bukowią Buk. Gospodynie w pełni wy-
korzystały atut własnego parkietu, po-

konując Polonię MOSiR 14:9 i jak się 
okazało, była to jedyna porażka łazisz-
czanek w turnieju.

W meczu o brązowy medal pod-
opieczne trenerów po raz drugi spotka-
ły się z Bellatorem Ryjewo. Podobnie 
jak mecz w eliminacjach, to spotkanie 
było również wyrównane. Polonia gra-
ła bardzo dobrze w defensywie, poka-
zując kilka przechwytów i skutecznych 
kontrataków. Bardzo dobrze broniła We-
ronika Furgoł, a spotkanie rozstrzygnęła 
Paulina Kopańska, zdobywając bramkę 
na wagę medalu. Zwycięstwo 11:10 było 

nie tylko powodem do radości zawod-
niczek, ale i także ich rodziców, którzy 
przyjechali na ten turniej, by dopingo-
wać swoje pociechy. W „złotej siódem-
ce” turnieju znalazła się bohaterka „ma-
łego finału” - Paulina Kopańska. Turniej 
wygrały gospodynie - Bukowia, poko-
nując w finale Kusego Szczecin.

Barwy Polonii MOSiR Łaziska w tym 
turnieju reprezentowały: Weronika Fur-
goł, Izabela Nowacka - Paulina Kopań-
ska 28 bramek, Julia Duc 5, Julia Pę-
dziwiatr 7, Julia Szolc 16, Paulina Ma-
łyska 36, Zuzanna Kluska 8, Marlena 

Przewłoka 1, Martyna Kajstura 1, Anna 
Roj, oraz Daria Morawska 1, a na ławce 
trenerskiej zasiadali: Iryna Krawczyk  
i Marian Olszówka.

* * *
Sukces ten młode szczypiornistki  

z Łazisk powtórzyły w XXXVI edy-
cji Lajkonik Cup 2016 w Krakowie. 
To jedna z największych imprez mło-
dzieżowego szczypiorniaka w Polsce.  
W tym roku w tym turnieju wystartowało  
80 drużyn męskich i żeńskich z Nor-
wegii, Czech, Ukrainy i Polski. Polo-
nia MOSiR trafiła na bardzo trudnych 
rywali, ale z pojedynków z nimi wy-
szła obronną ręką. W meczach grupo-
wych pokonała Salapils Sport Schols 
18:12, SPR Olkusz 18:12, uległa SPR-
-owi Pogoń 1945 Zabrze 14:15, by poko-
nać gospodynie turnieju - Kusego Kra-
ków 17:15, co dało jej drugie miejsce 
i awans do półfinału. W walce o finał 
podopieczne Iryny Krawczyk i Maria-
na Olszówki trafiły na chorzowski Ruch  
i pomimo bardzo dobrej gry, uległy cho-
rzowiankom 13:17. Pozostał im „mały fi-
nał” i walka o brązowy medal. Tam jesz-
cze raz trafiły na Pogoń Zabrze. Wycią-
gnęły wnioski z porażki w grupie i wy-
grywając 15:10, wywalczyły brązowe 
medale i miejsce na najniższym stop-
niu podium dla zwycięzców. Przed nimi 
były tylko utytułowane ekipy Ruchu 
Chorzów i MTS-u Kwidzyn.

Tadeusz Piątkowski

Od kilku lat w mie-
siącach zimo-
wych na lodo-

wisku mikołowskiego MO-
siR-u, prowadzone są zaję-
cia pod nazwami: „Pierwsze 
kroki na lodzie” i „Pierwsze 
kroki z hokejem”. Przynoszą 
efekty, gdyż reprezentacja 
mikołowskich szkół od czte-
rech lat uczestnicy w ogólno-
polskim turnieju „Mistrzów 
Białego Orlika”. 

W tym toku turniej finałowy odbył 
się w Mińsku Mazowieckim, a wy-
startowało w nim 20 drużyn z całej 
Polski: cztery z Mińska Mazowiec-
kiego, po trzy z Elbląga i Zgorzelca, 
po dwie z Oleśnicy i Mikołowa oraz 
reprezentanci Siedlec, Opola, Lubli-
na, Wodzisławia Śląskiego, Wrocła-
wia i Strzegomia.

Reprezentację Mikołowa tworzy-
li uczniowie i uczennice klas III - VI 
szkół mikołowskich: Agnieszka i Ma-
dzia Wiśniewskie, Agata Wesołow-
ska, Nikola Lis, Kasia Wolny, Kasia 
Kaleta, Antek Sobolik, Cyprian Cofa-
ła z SP 3 Mikołów, Ola i Rafał Winiar-
scy z SP 4 Kamionka oraz Olek Ha-
choł z ZSP Dual w Mikołowie. Opie-
kunem ekipy był Cezary Karbowski 
- Sportowa Osobowość Roku 2015 
„Ziemi Mikołowskiej”. Turniej finało-

wy Mistrzów Białego Orlika, to rywa-
lizacja czteroosobowych zespołów 
polegająca na jak najszybszym po-
konaniu testu sprawnościowego, za-
wierającego podstawowe elementy 
jazdy na łyżwach: jazda w przód, jaz-
da po łuku, zatrzymanie, balans cia-
łem, utrzymanie równowagi. Hono-
rowymi gośćmi tegorocznej impre-
zy byli dawni reprezentanci Polski 
w hokeju: Mariusz Czerkawski, An-
drzej Tkacz i Wojciech Tkacz. Tur-
niej wygrała Oleśnica przed Elblą-
giem i Siedlcami. Pierwsza drużyna 

Mikołowa sklasyfikowana została na 
miejscu szóstym, a druga - na dzie-
siątym.

Klasyfikacja końcowa: 1. Oleśni-
ca I, 2. Elbląg II, 3. Siedlce, 4. Elbląg 
I, 5. Elbląg III, 6. Mikołów I, 7. Opo-
le, 8. Zgorzelec I, 9. Lublin, 10. Mi-
kołów II, 11. Wodzisław Śląski, 12. 
Wrocław, 13. Mińsk Mazowiecki I,  
14. Strzegom, 15. Oleśnica II, 16. Zgo-
rzelec III, 17. Mińsk Mazowiecki III, 
18. Mińsk Mazowiecki II, 19. Zgorze-
lec II, 20. Mińsk Mazowiecki IV.

Tadeusz Piątkowski

Mistrzowie Białego orlika

Brązowe medale 
szczypiornistek z Łazisk
Marzec i początek 
kwietnia były bardzo 
dobrym okresem dla 
młodych szczypior-
nistek Polonii MOSiR 
Łaziska. Startowały  
w dwóch znaczących 
turniejach młodzieżo-
wej piłki ręcznej  
w Polsce. Z obu 
wróciły z brązowymi 
medalami, co stawia 
je w krajowej czołów-
ce rocznika 2002.
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Wśród osób, które do 30 kwietnia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową. 
Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Magdalena Zając z Łazisk Górnych. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

Proponujemy: 
l zajęcia kreatywne, 
l pyszne domowe obiady, 
l organizację imprez 

okolicznościowych, 
l opiekę nad dzieckiem, 
l tematyczne urodziny 

dla dzieci, 
l jogę, 
l pilates, 
l zajęcia ogólnorozwojowe 
l i wiele innych.

Twórcy Akademii Kreowania 
Uzdolnień Każdego Urwisa 
przedstawiają jedyne takie 
miejsce na świecie, które 
pozwoli Tobie i Twojej 
rodzinie miło spędzić czas.

Mikołów, ul. Katowicka 63, tel: 791-093-291

www.krainakreatywnosci-akuku.pl

Tylko u nas możesz zobaczyć, jak 
stare przedmioty otrzymują nowe 
życie, a od maja zaopiekować się 
zwierzętami „Rogatego Ranczo”.

BARAN 21.03-20.04  
W kwietniu, rozkwit 
wiosny, twoje potrzeby 

kontaktu z naturą znacznie wzro-
sną. Single zaczną szukać kre-
atywnych zajęć. Gwiazdy pokazu-
ją, że odniesiesz sukces podczas 
rozwijania nowych zaintereso-
wań. Barany, które są już w związ-
kach mogą oczekiwać harmonii  
w ich relacjach. Gwiazdy życzą Ci 
teraz jak najlepiej; może to rów-
nież oznaczać lepszą pozycję  
w Twojej karierze. Jeśli chciałeś 
odpocząć, bo jesteś zbyt zmę-
czony, szukaj miejsc przyjaznych 
Twojej rodzinie.

BYK 21.03-21.05 We-
dług horoskopu, główne 
wydarzenie w kwietniu 

będzie dotyczyć przede wszyst-
kim rozwoju osobistego. Każdy 
Byk powinien zadbać o ogólny roz-
wój formy. Aby być skutecznym, 
Byk musi sam sobie zdać z tego 
sprawę i znaleźć odpowiednie za-
jęcia. Zachowaj swoje pomysły 
dla siebie; będzie lepsza okazja, 
aby je wykorzystać. Odwiedź ja-
kiś warsztat. Jeśli boisz się samot-
ności, weź ze sobą dobrego przy-
jaciela. Masz dużo energii i za-
dbaj o swoją kondycję. Jeśli ostat-
nio coś Ci się nie udawało, teraz to 
się zmieni.

BlIźNIętA 22.05-21.06 
W kwietniu mogą poja-
wić jakieś nieporozumie-

nia lub problemy w Twoim związ-
ku. Nawet jeśli nie jest to nic 
szczególnie poważnego, nie po-
winieneś lekceważyć sytuacji. Nie 
bądź uparty, weź sprawy w swoje 
ręce i zajmij się kulinarnymi pod-
bojami. Słuchaj uważnie innych 
opinii i bądź otwarty na gotowe 
rozwiązania. W ten sposób Bliź-
nięta mogą uniknąć różnych pro-
blemów. Będzie lepiej, jeśli nie bę-
dziesz angażować się w działania, 
które mogą Cię nadwyrężyć, ryzy-
ko jest wysokie.

RAK 22.06-22.07 
W kwietniu będziesz 
promieniować pozy-

tywną energią, która przejdzie 
również na twoje otoczenie. To 
dlatego będzie to bardzo łatwe 
dla Raka, aby utrzymać relacje to-
warzyskie. Zaproś przyjaciół na 
pyszny domowy obiad. Masz tak-
że wielką szansę, by spotkać swo-
ją miłość, jak również zyskać in-
trygujące kontakty, które mogą 
okazać się bardzo cenne w two-
jej karierze, ale także, gdy po pro-
stu będziesz spędzać wolny czas. 
Bądź spokojny i zrelaksowany, 
znajdź swoje miejsce na ziemi;  
w końcu możesz „zarazić” wszyst-
kich swoim dobrym nastrojem.

lEW 32.07-22.08 W naj-
trudniejszych momen-
tach możesz oczekiwać 

pomocy od swojej rodziny. Uda im 
się podnieść Cię na duchu. Pokaż 
swoim najbliższym, że ich doce-
niasz i odwzajemnij ich przychyl-

ność. Zabierz rodzinę w miejsce, 
gdzie wspólnie spędzicie czas. Ze 
swoim partnerem Lew znów od-
najdzie harmonię. W kwietniu 
gwiazdy są w stabilnej pozycji. 
Twoje zaangażowanie jest duże  
i czujesz, że możesz iść dalej i da-
lej. Ale należy ustalić pewne gra-
nice; inaczej to może się nie skoń-
czyć dobrze.

PANNA 23.08-22.09 Je-
śli czujesz się przygnę-
biony i depresyjny z po-

wodu pogody, poszukaj sobie to-
warzystwa wśród rodziny lub naj-
bliższych przyjaciół. Zdecydowa-
nie nie „siedź w kącie” izolując się. 
Kiedy Twoja osobowość rozwinie 
się i stanie się bardziej dojrzała, 
wtedy będziesz powoli, ale pewnie 
dochodził do stabilnego okresu. 
Jeśli zastanawiasz się nad podję-
ciem nowego hobby, teraz jest na 
to dobry czas. Nie spiesz się. Słu-
chaj swojego ciała i zadbaj o nie.
Nadchodzi odpowiedni moment 
na popracowanie nad kondycją.

WAGA 23.09-23.10 Je-
śli wciąż osoba, którą ko-
chasz potępia Cię, nie 

bądź agresywny i nie wytykaj tyl-
ko jej błędów. Przede wszystkim 
zastanów się nad własnymi błę-
dami. Jeśli czujesz się źle, Two-
ja rodzina pomoże Ci wyskoczyć  
w miejsce, gdzie jeszcze nie byłeś. 
To tam znajdziesz przydatne pora-
dy i zrozumienie. Może Twoja kole-
żanka jest bezczelna, ale nie pozwól 
jej Cię zdenerwować. Na przekór lo-
sowi zaproś ją w miejsce, gdzie pa-
nuje domowa atmosfera. Zjedz so-
bie pyszny obiad. Zasłużyłeś na to.

SKORPION 24.10-22.11 
Kwiecień będzie stabil-
nym okresem. Gwiazdy 

w końcu przejdą do idealnej pozy-
cji i w końcu przestaniesz być roz-
targniony. Poświęcisz więcej cza-
su na swój relaks. Nawet jeśli nie 
lubisz prawić komplementów, te-
raz należy zrobić wyjątek. Spraw 
przyjemność swojemu partnero-
wi lub członkom rodziny miłymi 
wycieczkami. Czy nie uważasz, że  
w Twoich rzeczach ostatnio panu-
je bałagan? Zwróć uwagę na ich 
organizowanie i uporządkuj je.

StRZElEC 23.11-21.12 
W kwietniu będziesz 
cieszyć się ze swo-

jej pracy. Czas upłynie przyjem-
nie i szybko. Nie będziesz mieć nic 
przeciwko zostawaniu w pracy do 
późna. Mimo to Strzelec nie po-
winien zaniedbywać rodziny i naj-
bliższych przyjaciół. Ludzie, któ-
rzy Cię kochają, nie chcą patrzeć 
na utworzone przez Ciebie takie 
wysokie tempo pracy. Spróbuj się 
zrelaksować, znajdź miejsce dla 
całej rodziny. Świeże powietrze  
z pewnością sprawi, że poczujesz 
się lepiej, zwłaszcza przed snem. 

Koziorożec 22.12-20.01 
W kwietniu, niestety 
mogą się pojawić pew-

ne problemy w pracy. Odpoczywaj 

dużo, korzystaj z wolnych chwil, 
odwiedź miejsca w jakich jeszcze 
nie byłeś. Czas wolny obowiązko-
wo spędź z rodziną. Możesz ocze-
kiwać nagrody lub pochwały od ro-
dziny, jeżeli faktycznie pokażesz 
im coś wyjątkowego. W pracy jest 
szansa, że Twój szef jest w do-
brym nastroju, bo również znalazł 
swoje miejsce na ziemi. Korzystaj 
ze słońca, ile się da.

WOdNIK 21.01 - 20.02 
W kwietniu, Wodnik na-
dal będzie odnosił suk-

cesy w swojej karierze, która bę-
dzie się dobrze rozwijać i prospe-
rować. Praca pochłonie cały Twój 
czas. Odpocznij, zjedz na mieście. 
Wypij dobrą kawę z przyjacielem. 
Zaproponuj swoim dzieciom do-
brą zabawę. Odpocznij z rodzi-
ną w miejscu, gdzie rodzina zna-
czy wiele. Wyjdź do ludzi i „za-
walcz” na własną rękę. Nikt nie 
będzie zły.

RYBY 21.02 - 20.03 
Ostatnio za bardzo 
się stresowałeś. Sy-

tuacja w pracy wymagała od cie-
bie pełnej uwagi. W kwietniu sy-
tuacja uspokoi się. Będziesz  
w końcu mieć czas na odpoczynek 
i spędzisz wolny czas w sposób,  
w jaki pragniesz. Nie duś się sam 
ze swoimi myślami. Weź dzień 
wolnego i wybierz się gdzieś na 
wycieczkę - z rodziną, partnerem 
lub przyjaciółmi. Tylko nie siedź  
w domu cały czas.
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ęisk życ
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ży

Orlando,
aktor

lina przy
bomie

koń
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aicęipan
elektr. SI

60 sztuk

sterta

wymaga
uzasad-
nienia

u boku
Warsa

Mieczy-
sław,

piosen-
karz

aksęm
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