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WYRY, UL. PSZCZYŃSKA 48 A (TEREN GIGU)

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00 
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00

TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS

TEL. 536 512 512

www.PRESSPOL2.pl

KOSTKA · ORZECH 
MIAŁ · EKOGROSZEK

Przeczytaj koniecznie 
dodatek dla Pani i Pana domu.
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W Gostyni
czekają 
na mandat

W ciągu trzech 
ostatnich lat 
starosta powiatowy 
z kieszeni podatnika 
przyznał swoim 
pracownikom 
ponad milion 
złotych nagród.

Biedny
powiat?

Wnuk 
montuje 
koalicję
Prawo 
po mikołowsku

na burmistrza

str. 3

Radomska



Śledzimy tę sprawę od kil-
ku miesięcy. Cztery lata 
temu Ilona, mieszkanka 
Mikołowa, wracała póź-

nym wieczorem do domu. Szedł 
za nią mężczyzna, którego zna-
ła i miała podstawy się go oba-
wiać. Wezwała policję. Przyje-
chał dwuosobowy patrol, który 
zajął się… Iloną. Doszło do szar-
paniny, w wyniku której kobieta 
doznała licznych obrażeń ciała,  
a w końcu wylądowała na policyj-
nym „dołku” w Gliwicach. Sprawa 
trafiła do sądu, ale na ławie oskar-
żonych nie zasiedli funkcjonariu-
sze, ale Ilona. Mikołowski proku-
rator oskarżył ją o znieważenie  
i pobicie policjanta. Sąd uchy-
lił ten zarzut, ale oskarżył i ska-
zał Ilonę za niepotrzebne we-
zwanie funkcjonariuszy. Opisa-
liśmy tę kuriozalną sytuację. Po-
równaliśmy mikołowski wymiar 
sprawiedliwości do trójkąta ber-
mudzkiego, którego wierzchoł-
ki tworzą: sąd, prokuratura i po-
licja. Publikacja wywołała spo-
re poruszenie. Dyskutowano  
o niej także na forum Rady Po-
wiatu. Głos zabrał nawet komen-
dant policji, który - jakżeby ina-
czej - krytycznie odniósł się do 
tekstu. Wtórowali mu niektórzy 
radni powiatowi. 

Dzięki uporowi  
i determinacji Ilony 
sprawa przekroczyła 
granice Mikołowa. 

Zainteresował się nią Rzecz-
nik Praw Obywatelskich, który 

przygotował wnio-
sek kasacyjny do 
Sądu Najwyższego. 
Zapadł już wyrok,  
a my mamy jego 
kopię. Sąd Najwyż-
szy starł w proch 
ustalenia naszej 
„rejonówki”. Czy-

tając uzasadnienie kasacji, 
aż trudno uwierzyć, że wyrok  
w Mikołowie wydała sędzina  
z wieloletnim stażem. 

Sąd sądzi,  
a nie oskarża.

Wyrok kasacyjny zwrócił 
uwagę na sprawę oczywistą. 
Sąd nie może wyręczać w obo-
wiązkach prokuratora. Nie było 
podstaw do zajmowania się 
wezwaniem przez Ilonę policji, 

ponieważ nikt ją o to nie oskar-
żył. Sąd wyszedł przed sze-
reg. Znalazł przestępstwo tam, 
gdzie uchybień nie dopatrzył 
się nawet prokurator. Można się 
jedynie zastanawiać, co mogło 
kierować sędziną, bo raczej nie 
znajomość procedur i kodeksu 
karnego.

Co ma piernik  
do wiatraka?

Sąd Najwyższy zwrócił uwa-
gę też na inne nieprawidłowości. 

- Inne zachowanie Ilony B. 
stanowiło przedmiot oskarże-
nia, inne natomiast zostało jej 
przypisane w zaskarżonym wy-
roku - można przeczytać w wy-
roku kasacyjnym.

Innymi słowy, mikołowski sąd 
dostał rozdwojenia jaźni. Roz-

patrywał sprawę rzekomego 
pobicia policjanta i nagle wrzu-
cił nowy wątek, który - jak do-
wodzi Sąd Najwyższy - nie miał 
nic wspólnego z aktem oskar-
żenia. 

Hulaj dusza  
piekła nie ma.

I rzecz najważniejsza, której 
nie ujęła skomplikowana sen-
tencja wyroku kasacyjnego. 
Chodzi o elementarne poczu- 
cie obywatelskiego bezpie-
czeństwa. Jeżeli nie wolno wzy-
wać policji, ponieważ boimy się 
idącego za nami nocą nietrzeź-
wego, niespokojnego mężczy-
zny, to kiedy można dzwonić na 
telefon alarmowy? Kiedy ktoś 
znajdzie trupa?

Jerzy Filar

MIĘDZY
NAMI

FILARAMI
ybory samorządo-
we powinny od- 
bywać się co ro- 
ku. To jest jedyna 

szansa na podtrzymanie se-
zonu dobroci dla mieszkań-
ców, ogłaszanego w przed- 
wyborczych miesiącach 
przez samorządowców. Nie 
potrafię ukryć wzrusze-
nia pisząc o władzach mo-
jego Mikołowa. Niedaw-
no powołali radę seniorów, 
tworzy się właśnie rada ju-
niorów, krzepnie „ustaw-
ka rowerowa”. Prawie dla 
każdego coś miłego. Pra-
wie, bo nie ma niczego dla 
mnie. Nie jestem senio-
rem, ani juniorem, a rower 
nie jest moją życiową pa-
sją. Ale do wyborów jest 
jeszcze trochę czasu. Czy 
ktoś kupi mój głos za po-
wołanie „rady szpakowa-
tych twardzieli”, czyli fa-
cetów leczących frustracje  
i kompleksy wieku śred-
niego. Moja żona też pro-
si o coś dla siebie. Jej głos 
wart jest chyba powołania 
rady kobiet, które wszyst-
ko wiedzą lepiej, choć nie 
zawsze mają rację. Linia ro-
bienia wyborcom dobrze 
jest jak najbardziej słuszna, 
choć nie wolno też prze-
sadzać. W pierwszy dzień 
wiosny władcy Mikołowa  
ogłosili „legalne wagary” 
i spędzili młodych ludzi  
w jedno miejsce, gdzie po-
kazali im sztuki walki i inne 
cuda. To jest chyba jakaś 
kpina. Legalne wagary są 
ciosem w sam fundament 
uczniowskiej tożsamości. 
Nie ma legalnych wagarów. 
Albo kładziesz uszy po so-
bie i grzecznie idziesz do 
„budy” albo wybierasz wol-
ność i ryzyko, czyli „wak-
sy”. Trzeciej drogi nie ma. 
Zaproszenie ucznia na le-
galne wagary to taki sam 
afront, jak zaproponować 
maturzyście bezalkoholo-
we piwo. 

Jerzy

aczej nie lubimy 
rozmawiać o pie-
niądzach, a zwłasz-
cza o swoich. Potra-

fię sobie wyobrazić złość 
urzędników, którym w imię 
dostępu do informacji pu-
blicznej wywraca się kie-
szenie w mediach. Ale trud-
no. Widziały gały, co brały. 
Praca w urzędzie ma sporo 
wad, ale liczba zalet ścią-
ga chyba szalę w dół. Pra-
ca w jakimkolwiek publicz-
nym urzędzie jest gwaran-
cją stabilności. Jak ktoś nie 
kradnie i nie pije, nie ma 
poważniejszych powodów, 
aby stracił etat. Poważne 
ryzyko, że kadrowa karu-
zela zacznie zbierać żniwa 
pojawia się jedynie po wy-
borach. Choć etatowy od-
strzał nie dotyczy wszyst-
kich. Ryzyko rośnie, im bli-
żej się siedzi jądra wła-
dzy. Urzędnicy, którzy cięż-
ko pracują, słusznie uważa-
ją, że należą im się nagrody  
i premie. Problem w tym, 
że w Polsce, na szcze-
blu centralnym i lokalnym, 
często obowiązuje mo-
del grecki. Nagroda nale-
ży się nie za to, że zrobi-
łeś coś wyjątkowego, ale 
za to, że czegoś nie popsu-
łeś albo w ogóle, że jesteś. 
W Grecji dostawali premie 
kierowcy za to, że się nie 
spóźniali albo nie powodo-
wali wypadków. W normal-
nym świecie punktualna  
i bezwypadkowa jazda na-
leży do obowiązków zawo-
dowego kierowcy. W Grecji 
mają do takich spraw po-
łudniowy luz. I dlatego ten 
kraj stoi na krawędzi ban-
kructwa. Państwo utrzymu-
je urzędników z podatków 
obywateli. Wielu podatni-
ków nie tylko ciężko pracu-
je, ale wręcz haruje u kapi-
talistów. I nie dostają za to 
grosza premii, choć płacą 
podatki, z których urzęd-
nicy później otrzymują na-
grody. 

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

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

tel. 576 635 056 
e-mail: rada.seniorow@mikolow.eu

UWAGA SENIORZY AKTUALNOŚCI2 NASZA GAZETA • kwiecień 2018r.

W

ul. Skotnica 2, Mikołów
tel. 501 848 709
www.horyzont-opieka.pl
godziny otwarcia:
pn-pt: 8:00-16:00

� legalną pracę w Niemczech
� atrakcyjne zarobki 
     (1100 -1600 €)
� premie świąteczne
� zwrot kosztów podróży
� ubezpieczenie, składki ZUS
� stały kontakt 
     z koordynatorem

Agencja Zatrudnienia 
oferuje:
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Mikołowska sędzina z wieloletnim stażem skazała 
Ilonę B. za to, że... wezwała policję, ponieważ bała się 
idącego za nią mężczyzny. Sprawą zainteresował się 

Rzecznik Praw Obywatelskich. Po jego interwencji Sąd 
Najwyższy w Warszawie uchylił ten kuriozalny wyrok. 

ŚLADeM NASzyCH pUBLIKACjI

Prawo
po mikołowsku
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tAxI 
19191MPT

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

na terenie powiatu mikołowskiego

UDZIELAMY 
RABATÓW

Szybko, niedrogo, na czas

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

W ofercie:
- kostka 
- orzech I 
- orzech 
- orzech II 
- groszek 
- ekogroszek 
- miały 
oraz duży wybór 
węgli workowanych

Autoryzowany sprzedawca:

*od 1 tony

Władze starostwa wprowadziły płatne parkowanie 
przed swoją siedzibą i wywołały komunikacyjny chaos.

Witamy w przyjaznym powiecie

Przekleństwa, klaksony, blokowa-
nie wyjazdu, to codzienność na pla-
cu między Białym Domkiem a siedzi-

bą Starostwa Powiatowego w Mikołowie.  
A kilkadziesiąt metrów dalej cisza, spokój  
i dziesiątki wolnych miejsc postojowych. 
Wokół starostwa zawsze był kłopot z parko-
waniem. Władze powiatu postanowiły więc 
rozwiązać problem po swojemu. Wprowa-
dzono opłaty parkingowe. Oczywiście, nie 
obowiązują one wszystkich. Darmowe wjaz-
dówki dostali, m.in. radni powiatowi, choć 
niektórzy zrezygnowali z tego przywileju. 
Po wprowadzeniu płatnego parkingu stało 
się to, co stać się musiało i było łatwe do 
przewidzenia. Klienci powiatu, zamiast pła-
cić, wolą zostawić samochód na placu mię-
dzy starostwem a Białym Domkiem.

Zdjęcia zostały wykonane w poniedziałek, 
9 kwietnia o godz. 9,00.

Przed starostwem.

Obok starostwa.

Szanowni Państwo,
z głębokim żalem i smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Kazimierza BujaKa, 
Wiceprezesa Zarządu CP Glass S.A.

Ciągle trudno nam się z tym pogodzić.
Odszedł człowiek mądry, uczciwy i szlachetny. 
Posiadał wiedzę i doświadczenie, które przez 

wiele lat służyły Orzeskiej Hucie Szkła, 
jak i lokalnemu społeczeństwu.

Niełatwo znaleźć słowa pociechy w tych trudnych 
dniach. Możemy jednak życzyć sił do zniesienia 

bólu i wyrazić nadzieję, że czas złagodzi poczucie 
straty. Prosimy przyjąć od nas wyrazy  

szczerego współczucia.

 
Z wyrazami żalu

Władze Miasta Orzesze



Bieg przez
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pSS Społem „zGODA” Mikołów | www.spolem-mikolow.pl

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

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

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

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

W placówkach PSS Społem akceptujemy karty:

PROMOCJA WAŻNA DO 30 KWIETNIA lub WyCZERPANIA ZAPASóW
Oferta ważna od 3-14.04.2018r.

Oferta ważna od 16-30.04.2018r.

Producent „PSS Zgoda” Mikołów

Bułka 
orkiszowa

80gr

Chleb Pra-zboża
400gr

Bułka 
żytnia 

mieszana
70gr

Chleb orkiszowy  
św. Hildegardy

450gr

3,50

0,69

4,99

0,65
Od 1921r.

Krupniok
1kg

Kiełbasa 
Żywiecka

1kg

Syrop Herbapol 
w asortymencie

420 gr

Herbata 
owocowa 
Herbapol 

w asortymencie 
20*2g

Dżem 
Herbapol 

w asortymencie
280gr

3,39

3,79

3,99

7,59

19,59

Kiełbasa grilowa 
lub grilowa biała

1kg

15,99

Życie powoli przenosi się do in-
ternetu. Obecnie, zablokowanie 
kogoś na facebooku znaczy tyle 

samo, co wykopanie kogoś za drzwi  
w starych, dobrych czasach. Taki afront 
spotkał Artura Wnuka, Mateusza Kru-
szynę i Andrzeja Badochę. Wyrzuce-
ni zostali nie przez byle kogo, bo przez 
samego burmistrza Stanisława Piechu-
lę. Aby zrozumieć wagę tego incyden-
tu, trzeba znać rolę, jaką facebook peł-
ni w życiu publicznym Mikołowa. Bur-
mistrz Piechula uczynił z tego porta-
lu główne i oficjalne narzędzie komu-
nikacji z wyborcami. To właśnie tu zo-
stały w lutym ubiegłego roku ujawnio-
ne kulisy afery „endorfinowej”. Bloko-
wanie na facebooku nie jest niczym 
nadzwyczajnym, bo czasami nie ma 
innego sposobu na pozbycie się zło-
śliwych, anonimowych trolli. Problem  
w tym, że wspomniana trójka nie jest 
anonimowa, a w Mikołowie może ucho-
dzić nawet za dosyć rozpoznawalną. 
Wnuka przedstawiać nie trzeba, Ba-
docha krytykuje poczynania magistra-
tu i Zakładu Gospodarki Lokalowej na 

osiedlu Mickiewicza, a Kruszyna od-
powiadał za organizację ubiegłorocz-
nego referendum w sprawie odwoła-
nia burmistrza. Wszyscy trzej nie na-
leżą do fanów Piechuli i nie kryją tego  
w komentarzach, publikowanych tak-
że na jego oficjalnym profilu. Ale skoń-
czyły się dobre czasy. Stanisław Pie-
chula zamknął usta oponentom i odciął 
ich od swojego facebooka. Podobna hi-
storia przytrafiła się w Katowicach. Pre-
zydent Marcin Krupa przyblokował do-
stęp do swojego profilu grupie miej-
skich aktywistów i rozpętała się afera.

- Nie można ludziom ograniczać 
wolności słowa i zabierania głosu  
w debacie publicznej. Po to jest profil, 
żeby prowadzić komunikację z miesz-
kańcami. Nie można selekcjonować 
mieszkańców na tych, z którymi chce 
się rozmawiać i na tych, z którymi nie 
chce się rozmawiać - poczynania Kru-
py skomentował w jednym z wywia-
dów Dariusz Kraszewski z Fundacji Ba-
torego.

Ciekawe, jak sprawy potoczą się  
w Mikołowie.

Rośnie polityczna ranga Mikołowa 
i całego powiatu. Marek Krząka-
ła, poseł PO, otworzył w kamie-

nicy przy Rynku 7 swoje biuro. Jest ono 
czynne w każdy poniedziałek od 12.00 
do 17.00 i w piątki w godzinach od 10.00 
do 13.00. Spotkania można umawiać pod 

numerem telefonu 509 900 116. To trze-
cie biuro poselskie w powiecie i drugie 
w samym Mikołowie. W Białym Dom-
ku siedzibę ma posłanka Izabela Kloc  
z PiS, a w bibliotece w Łaziskach Gór-
nych jej partyjni koledzy, poseł Grzegorz 
Matusiak i senator Wojciech Piecha.

Marek Krząkała, poseł Platformy Obywatelskiej, 
otworzył biuro w centrum Mikołowa.

Platforma 
wraca do Mikołowa

MIROSŁAW DUŻY, 
lider PO w powiecie mikołowskim

- Jestem przekonany, że poseł 
Marek Krząkała będzie na ziemi mi-
kołowskiej godnym następcą nie-
odżałowanego senatora Antoniego 
Motyczki, którego biuro także mie-
ściło się w tej samej kamienicy. 

Poseł MAREK KRZąKAŁA
- Postanowiłem otworzyć tutaj 

biuro widząc, ile osób z Mikołowa 
przyjeżdża do mnie w różnych spra-
wach do Rybnika. Zresztą od dwóch 
kadencji jestem tutaj obecny, a brak 
własnego biura utrudniał działal-
ność na rzecz całego powiatu mi-
kołowskiego. Teraz, będąc na miej-
scu, łatwiej będzie można rozwią-
zywać indywidualne problemy oby-
wateli oraz ściślej współpracować  
z lokalnym samorządem. Jestem do 
dyspozycji mieszkańców, zawsze 
otwarty na współpracę. Serdecznie 
zapraszam! 

Od prawej: poseł Marek Krząkała, Mirosław Duży, lider PO w powiecie mikołowskim, 
Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa i Henryk Stencel, szef koła PO w Mikołowie.

 Burmistrz Stanisław Piechula 
 zablokował na swoim profilu 
 facebookowym swoich 
 największych oponentów 

Samotność w sieci



W latach dziewięćdzie-
siątych radnych było 
18. Po dziewięciu na 

każdą z dwóch wsi. Przypomnij-
my, że od nowelizacji ustawy  
o samorządzie gminnym w 2001 
roku w takich gminach jak Wyry 
wprowadzono nieparzystą licz-
bę 15 mandatów w radzie. Siłą 
rzeczy, którejś z dwóch bliźnia-
czych miejscowości przypadł 
dodatkowy mandat. Tą miej-

scowością były Wyry, w których  
w tamtym okresie mieszkało stu 
kilkudziesięciu ludzi więcej niż 
u sąsiadów. Sytuacja ta zmieniła 
się na przestrzeni ostatnich kil-
kunastu miesięcy rozbudzając 
nadzieje mieszkańców Gostyni 
na wzmocnienie swojego głosu 
w radzie gminy.

- Dotychczasowy podział 
mandatów to nie kwestia ma-
tematyki, a polityki. Różnica 

w liczbie mieszkańców na ko-
rzyść Wyr zawsze była sym-
boliczna i nigdy nie przekro-
czyła 5% populacji całej gmi-
ny. To była bardziej wygodna 
wymówka dla mieszkańców 
Gostyni niż realna siła, która 
mogłaby coś zmienić. Teraz, 
kiedy u nas mieszkańców jest 
więcej, ten dodatkowy mandat 
po prostu Gostyni się należy 
- mówi Piotr Profaska - radny, 

przewodniczący Komisji Go-
styńskiej.

Powołując się na stanowi-
sko Państwowej Komisji Wybor-
czej wójt gminy Barbara Prasoł 
przedstawiła projekt uchwa-
ły z kosmetycznymi zmianami, 
uwzględniający dotychczasowy 
podział mandatów. Nie prze-
konało to jednak wszystkich 
radnych. Od głosu wstrzymali 
się praktycznie wszyscy radni  
z Gostyni, również z obo-
zu urzędującej wójt. Z gostyń-
skich ław uchwałę poparł tylko 
Bronisław Ficek. Za głosowa-
ło również 7 radnych z Wyr - co  
w efekcie dało wymaganą więk-
szość. Jak widać są mandaty, 
których nie tylko się nie unika, 
ale wręcz przeciwnie są bardzo 
pożądane. W Gminie Wyry póki 
co w tej sprawie bez zmian. 

Bieg przez Pl tki 5
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M łodszy inspektor Rafał Głuch nie 
jest już komendantem powiatowym 
policji w Mikołowie. To chyba do-

brze, bo ze środowiska mundurowych docho-
dziły sygnały, że w komendzie nie dzieje się 
najlepiej. Obowiązki komendanta pełni te-
raz komisarz Dariusz Waligóra, dotychczaso-
wy zastępca, a kiedyś szef prewencji. Ludzie, 
którzy go znają, podkreślają, że to dobry „gli-
niarz”. W karierze Waligóry zdarzyła się też 
sytuacja, kiedy zachował się nie tylko jak ra-
sowy porucznik Borewicz, ale jak prawdzi-
wy James Bond. Była wiosna 2014 roku. W Mi-
kołowie życie polityczne aż kipiało, a jednym  
z jego bohaterów był Adam Putkowski, były 
wiceburmistrz. Na początku kwietnia miał 
przebywać na urlopie, ale w mieście gruch-
nęła wieść, że przyszedł na „bani” do urzę-

du. Od razu ktoś zaalarmował Komendę Woje-
wódzką Policji. Traf chciał, że w urzędzie byli 
wtedy mundurowi, a konkretnie ówczesny na-
czelnik prewencji podkomisarz Dariusz Wali-
góra. W takiej sytuacji policjanci mogą, a na-
wet mają obowiązek zbadać delikwenta alko-
matem. W Mikołowie odstąpiono od tej czyn-
ności. Powód? Nie życzył sobie tego praco-
dawca Putkowskiego, czyli burmistrz Marek 
Balcer, a podkomisarz Waligóra posłuchał. Ta-
kie rozwiązanie to prawdziwy miód dla samo-
rządowców. Można zorganizować w urzędzie 
balangę, a kiedy wkroczy policja wyjdzie szef 
i powie: nie życzymy sobie dmuchania w alko-
mat. Naszym zdaniem Dariusz Waligóra tylko 
się marnuje w Mikołowie. Z takimi zdolnościa-
mi organizacyjnymi powinien być komendan-
tem głównym policji. 

Kiedyś uratował Putkowskiego, a teraz 
pokieruje powiatową policją

Nowy, stary 
komendant

BARBARA PRASOŁ, 
Wójt Gminy Wyry

Zmiana liczby mandatów w poszcze-
gólnych okręgach nie jest prostą spra-
wą. Otrzymaliśmy pismo od komisarza 
wyborczego, w którym wyraźnie zazna-
czono, że zmiana okręgów wyborczych, 
liczba mandatów może ulec zmianie tyl-
ko wtedy, kiedy norma przedstawiciel-

ska zostanie przekroczona. W innym przypadku nasza uchwa-
ła zostałaby unieważniona. By Gostyń mogła mieć większą licz-
bę mandatów, to w jednym okręgu wyborczym musiałoby przy-
być ponad 100 osób. A tak teraz nie jest - to zaledwie kilkadzie-
siąt osób. Rozumiem aspiracje mieszkańców Gostyni, ale musi-
my się stosować do prawa.

ADAM MYSZOR, 
były radny powiatowy z Gminy Wyry
Podział na okręgi wyborcze to zawsze 

trudna decyzja, dlatego nie zazdroszczę 
gminnym rajcom. Tym bardziej, że każda 
rada jest w tej kwestii trochę sędzią we wła-
snej sprawie. Z tej perspektywy pozytywnie 
należy ocenić reformę obecnego rządu, któ-
ra od 2019r. kompetencję podziału na okręgi 

przekazuje w ręce komisarzy wyborczych. Tym niemniej zwiększająca 
się liczba mieszkańców w gminach powiatu mikołowskiego, z czego 
zdecydowanie trzeba się cieszyć, w bliższej lub dalszej perspektywie  
i tak wymusi wiele zmian. I na te zmiany zarówno mieszkańcy, jak  
i lokalni działacze muszą się przygotować.

Gostyń chce dostać mandat
Obrady ostatniej sesji Rady Gminy Wyry zdecydowanie 
zdominowała kwestia podziału na okręgi wyborcze. 
Emocje wzbudziły nie tyle zagadnienia wielkości czy 
granic okręgów, bo te pozostają bez zmian. Wątpliwości 
nasunął natomiast podział liczby mandatów między 
dwie miejscowości tworzące gminę, czyli Wyry i Gostyń.
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Dręczy Cię uporczywy 
ból pleców?

Musisz zadbać 
o swoje zdrowie?

W naszej ofercie znajdziesz 
szereg zabiegów, które 
umożliwią Ci szybki powrót 
do dawnej kondycji.

Jeżeli szukasz 

profesjonalnej 

pomocy

ZAPRASZAMY

www.leczymylaziska.pl

/leczymylaziska

masaż - tel: 721 271 517

fizjoterapia - tel: 32 786 59 23

PROELMED 

ul. Staszica 4a

Łaziska Górne

- Krytykuje Pan samorządow-
ców, a teraz sam chce zostać sa-
morządowcem. Zmienia Pan stro-
nę barykady?

- Krytykuję decyzje, nie ludzi. De-
cyzje nieprzemyślane i często wbrew 
mieszkańcom. Chcę zlikwidować ba-
rykadę, o którą Pan pyta, a nie stanąć 
po drugiej stronie. 

Radni powinni być  
bliżej mieszkańców,  
a burmistrz pracować, 
a nie lansować się na 
wszystkie możliwe 
sposoby.

- Co przechyliło szalę goryczy, 
że postanowił Pan wziąć sprawy 
we własne ręce?

- Od dawna przyglądam się funk-
cjonowaniu miast, nie tylko w Mi-
kołowie. Obserwuję, co się dzieje  
w Rybniku, Tychach, Jaworznie, Dą-
browie Górniczej. Widzę, jak zmie-
niają się te miasta. Jestem przeko-
nany, że w Mikołowie można zrobić  
o wiele więcej, trzeba tylko wziąć się 
do pracy. 

- Buduje Pan „stowarzyszenie 
stowarzyszeń”. Na kogo może Pan 
liczyć?

- Powiedziałbym, że rozmawiam  
z ludźmi i rozmowy są obiecujące. 
Nie jest tajemnicą, że od dawna po 
drodze nam z Wymyślanką, Stowa-
rzyszeniem Krystyn, mieszkańcami 
Goja czy Gniotka. Jesteśmy po kilku-
nastu spotkaniach, wygląda to bar-
dzo dobrze. Liczę przede wszyst-
kim na organizacje pozarządowe, 
ich członków i sympatyków. Jeśli 
ktoś robi coś dobrego w swojej or-
ganizacji, będzie też w stanie zadbać  
o wszystkich mieszkańców. 

Będziemy chcieli 
wprowadzić do rady  
osobę niepełnosprawną - 
na wózku, niewidomą  
- i posłuchać jej głosu. 
ponad 12% polek  
i polaków to 
niepełnosprawni. 
Dlaczego nie mają  
swojej reprezentacji  
w Radzie Miasta?

- W skład pańskiego ugrupowa-
nia wejdą niezależne związki i sto-
warzyszenia. Nie boi się Pan we-
wnętrznych tarć?

- Nie boję się. Co więcej - liczę 
na nie. Z doświadczenia zawodowe-

go wiem, że zdrowe i merytoryczne 
różnice zdań prowadzą do wypra-
cowania najlepszych rozwiązań. To-
warzystwa wzajemnej adoracji i po-
klepywanie się po ramieniu - to nie 
dla mnie. 

- Ograniczacie się tylko do Mi-
kołowa, czy macie szersze am-
bicje i chcecie powalczyć także  
o powiat?

- Tak, są plany, żeby wprowadzić 
nieco świeżości również do Staro-
stwa, ale o szczegółach nie chcę 
rozmawiać. Słyszałem, że w powie-
cie wszyscy są już „dogadani”, a sta-

nowiska podzielone. Pycha kroczy 
przed upadkiem, zastanawiam się, 
czy to już jest ten moment, jeśli cho-
dzi o władze powiatu. 

- Wystartuje Pan w wyborach na 
burmistrza?

- Jeszcze jest czas na takie decy-
zje. Mogę zapewnić, że nasze sto-
warzyszenie poprze kandydata, któ-
ry zagwarantuje autentyczne i głębo-
kie zmiany, a nie jedynie pudrowanie 
rzeczywistości, z czym mamy do czy-
nienia w tej kadencji. 

Rozmawiał: Jerzy Filar

Fundusz sołecki 
nie dla nas?

W 2019 roku nie będzie w Miko-
łowie funduszu sołeckiego. To jed-
na z uchwał podjętych w marcu. Rad-
ni znów nie chcą „funduszu”. Co cie-
kawe od lat akceptują w budżecie 
tajemnicze „środki sołeckie”. Zdzi-
wi się jednak ten, kto sądzi, że to to 
samo. Fundusz Sołecki to pieniądze, 
które można przeznaczyć na po-
prawę życia mieszkańców - remont 
chodnika, placu zabaw, czy parkin-
gu, ustawienie koszy na śmieci, czy 
posadzenie drzew. Co ciekawe - fun-
dusz sołecki to też pieniądze, które 
można w prosty sposób pomnożyć. 
Są na to odpowiedni przepisy i Skarb 
Państwa zwraca 20-40 % wydatków. 
Rocznie Mikołów mógłby otrzymać 
kilkadziesiąt tysięcy zwrotu. Z moich 
obliczeń wynika, że najbardziej zy-
skałyby Śmiłowice. Jak znam sołtysa 
Śmiłowic, na pewno wiedziałby, jak 
mądrze wydać te pieniądze. Pienią-
dze, których radni w Mikołowie nie 
chcą. Dlaczego?

Biedny bogaty 
powiat?

Co jakiś czas na sesję rady mia-
sta trafiają uchwały o pomocy dla 
powiatu. Każda decyzja to przelew. 
Z reguły uchwały bez dyskusji, pa-
nuje przekonanie, że powiatowi na-
leży pomagać. Teoretycznie słusz-

nie i szlachetnie, ale czy na pewno? 
W latach 2015-2017 mikołowscy rad-
ni przeznaczyli na pomoc dla po-
wiatu prawie milion złotych. Same 
szlachetne inicjatywy, których trud-
no byłoby nie poprzeć. Mało kto 
jednak wie, że w tym samym czasie 
na nagrody dla pracowników miko-
łowski Starosta wydał… milion zło-
tych. Pomoc miasta trafia na nagro-
dy? Trudno powiedzieć, bo Staro-
sta nie chce powiedzieć, za co je 
przyznaje. Sprawa zapewne trafi 
do sądu, bo wszystko powinno być 
jawne. Dlaczego Powiat robi tajem-
nice z uzasadnień nagród? Dlacze-
go przyznaje je w tajemnicy przed 
ich sponsorami, czyli mieszkań-
cami? Chciałbym być dumny ze 
szczególnych osiągnięć naczel-
ników w Starostwie, bo tylko za to 
zgodnie z prawem można przyznać 
nagrody. Idę o zakład, że Staroście 
trudno będzie pokazać te „szcze-
gólne osiągnięcia”. Można by jesz-
cze zrozumieć, gdyby pieniądze, 
trafiły do szeregowych pracowni-
ków starostwa. Ich pensje są niskie, 
a praca na pierwszej linii - trudna. 
Nie mam zamiaru pastwić się nad 
kimkolwiek, ale 9 000 zł nagrody 
dla sekretarza powiatu wygląda co 
najmniej dziwnie. Spytałem za co - 
odpowiedzi brak. Czy tylko ja mam 
wrażenie, że tę nagrodę sfinanso-
wali mikołowscy radni? 

Artur Wnuk
arturwnuk@reta.pl

Wybory już za pół roku, a mikołowscy 
radni nie budzą się ze snu. 

WBreW 
mieszkańcom

Ta informacja nie ucieszy 
radnych ani burmistrza 
Mikołowa. Artur Wnuk 
buduje „stowarzyszenie 
stowarzyszeń”, które może stać 
się przysłowiowym czarnym 
koniem nadchodzących 
wyborów samorządowych.
Artur Wnuk odkrył w końcu 
karty. W Internecie pojawiło 
się ostatnio sporo spekulacji 
na temat budowanego przez 
niego sojuszu niezależnych 
organizacji, stowarzyszeń  
i związków. Może  
z tego powstać silna lista 
wyborcza, która „zamiesza” 
nie tylko w Mikołowie,  
ale nawet w powiecie. To 
nie jest dobra informacja dla 
samorządowców, choć  
- paradoksalnie - to oni sami 
najbardziej pomogli  
Arturowi Wnukowi  
w podjęciu takiej decyzji. 

Wnuk 
sobie poradzi?



- Sporo się ostatnio mówi  
o Pani. Czas uciąć te spekula-
cje. Startuje Pani w wyborach 
na burmistrza Mikołowa?

- Nie wykluczam, choć z osta-
teczną i oficjalną decyzją chcę 
poczekać do czerwca.

- Po co czekać?
- Zbliżają się matury. To naj-

ważniejsze wydarzenie w ży-
ciu szkoły, kosztujące mnie spo-
ro pracy, czasu, energii i emocji. 
Na tym chcę się teraz skupić. 

- Nie podobają się Pani rzą-
dy obecnego burmistrza?

- Nie chcę tego oceniać  
i komentować. Burmistrza za-
trudnili na cztery lata miesz-
kańcy i tylko oni, przy urnie 
wyborczej, mogą podsumo-
wać jego pracę. 

- W życiu polityczno-towa-
rzyskim Mikołowa ścierają 
się zwolennicy poprzedniego 
i obecnego burmistrza. Budu-
je Pani trzeci „front”? 

- Nie postrzegam polityki, 
zwłaszcza na samorządowym 
szczeblu, w kategoriach kon-
frontacji. Nawet nasza rozmo-
wa niepotrzebnie zmierza do 
podkręcania emocji, a analogia  
z trzecim „frontem” jest dla 
mnie nie do zaakceptowania. Ja 
nie idę tą drogą.

- W polityce trzeba być  
w kontrze.

- Niekoniecznie. W polityce, 
aby osiągnąć sukces, nie trzeba 
z kimś walczyć, wystarczy tyl-
ko dobrze robić swoje. Już teraz 
mogę zadeklarować, że w cza-
sie kampanii wyborczej nie za-
mierzam uprawiać negatywnej 
propagandy wobec swoich ry-
wali. Ostatnia kampania samo-

rządowa dostarczyła mieszkań-
com sporo złych emocji i chy-
ba nikomu nie zależy na powtór-
ce. Mikołów potrzebuje zgo-
dy. To jest fundament. Bez spo-
łecznej zgody nie da się zreali-
zować nawet najbardziej ambit-
nego planu rozwoju miasta.

- To, że jest Pani kobietą, 
pomoże czy zaszkodzi w zwy-
cięstwie?

- Szczerze mówiąc nigdy się 
nad tym nie zastanawiałam. Nie 
wyznaję zasady, że w życiu coś 
się komuś należy z racji płci. Na 
wszystko sobie trzeba zapraco-
wać. Choć coś w tym jest, że  

w polityce i samorządzie kobie-
ty funkcjonują trochę inaczej niż 
mężczyźni. Dla wielu mężczyzn 
władza jest celem samym w so-
bie. Natomiast kobiety traktu-
ją władzę, jako środek do osią-
gnięcia celu.

- Zabrzmiało to jak cytat  
z kultowej książki „Mężczyźni 
są z Marsa, a kobiety z Wenus”. 

- Mam lepszy tytuł, nienapisa-
nej jeszcze książki: Mężczyźni 
są z Marsa, a kobiety z „Miarki”. 
Nasze liceum to nie tylko wspa-
niała historia, prestiż i nagrody. 
To także zbiór kilkuset osobo-
wości i indywidualności. Proszę 
wierzyć, że nie jest łatwo kiero-
wać takim zespołem. Nie da się 
tego osiągnąć bez wzajemnego 
szacunku, odpowiedzialności  
i współpracy. To moja recepta na 
dobre zarządzanie, która spraw-
dza się w szkole i powinna zdać 
egzamin w samorządzie.

- Co się Pani podoba w po-
lityce?

- Podobają mi się rządowe 
programy, z których mógłby 
skorzystać Mikołów. Na przy-
kład „Mieszkanie plus”, przy-
najmniej w jakimś stopniu po-
zwoliłoby rozwiązać problemy 
bytowe naszego miasta. War-
to też zainteresować się plana-
mi odbudowy połączeń kolejo-
wych z Jastrzębia-Zdroju do Ka-
towic. Trasa pobiegnie przez 

Mikołów, co oznacza poprawę 
częstotliwości, szybkości i kom-
fortu jazdy pociągiem do stolicy 
regionu…

- A na lokalnym podwórku?
- Podoba mi się to, co robi 

Artur Wnuk. Trzeba wyjątko-
wej pasji, odwagi i determinacji, 
aby z taką konsekwencją tro-
pić i ujawniać nieprawidłowości  
w życiu publicznym.

- Nazwisko Wnuk na wie-
lu samorządowców działa, jak 
płachta na byka.

- Choć tak naprawdę powin-
ni być mu wdzięczni. Patrzenie 

władzy na ręce zmusza urzęd-
ników do większej samokontro-
li i chroni ich przed pokusami 
nadużywania stanowisk i przy-
wilejów.

- Żaden wywiad z kandyda-
tem na ważne stanowisko nie 
obejdzie się bez tego pytania: 
kto za Panią stoi?

- Przede wszystkim stoi za 
mną rodzina. Bez jej wspar-
cia i akceptacji nigdy nie zde-
cydowałabym się na taki krok. 
Do wyborów zostało jeszcze 
siedem miesięcy. To dobry 

moment na ogłoszenie star-
tu, ale trochę za wcześnie na 
ujawnienie wszystkich pla-
nów. Moja deklaracja jest tak-
że zaproszeniem do współ-
pracy wszystkich ludzi i śro-
dowisk, którym zależy na Mi-
kołowie. Jeżeli ktoś zechce 
podzielić się ze mną swoimi 
uwagami, sugestiami, propo-
zycjami proszę o korespon-
dencję na adres mailowy: 
ir.radomska@wp.pl 

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jerzy Filar
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W polityce, aby osiągnąć sukces, 
nie trzeba z kimś walczyć, wystarczy 

tylko dobrze robić swoje.

Irena radomska, dyrektorka 
LO im. Karola Miarki, 
wystartuje w wyborach 
na burmistrza Mikołowa. 
Jeżeli wygra, będzie pierwszą 
kobietą na tym stanowisku 
w historii miasta.

Mężczyźni są z Marsa, 
a kobiety z „Miarki”

Fines Operator Bankowy 
MIKOŁÓW

ul. Krakowska 6
tel. 660 178 173

KREDYTY     POŻYCZKI
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Stary Młyn Fitness & Gym powstał w post-
industrialnym lofcie, który należy do kul-
towych miejsc w Mikołowie. Na początku 

minionego wieku - blisko 100 lat temu - znajdo-
wał się tutaj młyn. Dziś jest to jedyny klub w po-
wiecie mikołowskim z tak niepowtarzalnym kli-
matem. Surowe wnętrze doskonale nadaje się do 
ćwiczeń, a właściciele zapewniają komfortowe 

warunki i niepowtarzalną, rodzinną atmosferę. 
Zajęcia odbywają się w trzech strefach treningo-
wych: siłowej, funkcjonalnej i fitness wyposażo-
nej w sprzęt najlepszych światowych marek. Po-
nadto odbywają się tutaj warsztaty oraz wykłady 
żywieniowe i treningowe. Stary Młyn dysponuje 
dużym, własnym parkingiem, co jest sporym atu-
tem w centrum Mikołowa. 

W klubie pracują 23 osoby. Są wśród nich 
trenerzy personalni, instruktorzy fitness oraz 
dietetyk. 

- Ćwiczą z nami ludzie w każdym wieku  
i w różnej kondycji fizycznej. Dla każdego przy-
gotowujemy zestawy ćwiczeń adekwatne do 
jego możliwości i predyspozycji fizycznych. Jed-
nak same ćwiczenia nie wystarczą do osiągnię-
cia oczekiwanych efektów, potrzebna jest tak-
że właściwie przygotowana dieta. To wszystko 
oferujemy naszym klientom - wyjaśniają trene-
rzy z klubu. 

Zadbaj o siebie w Starym Młynie
OPINIE KlIENTÓW 

STARY MŁYN FITNESS & GYM
Karolina: Jestem prawdziwie zakochana w tym 
miejscu oraz ludziach, którzy do niego przy-
chodzą. Niby człowiek pracuje w pocie czoła  
i męczy się niesamowicie podczas treningów  
a mimo to czuje się jakby był na wakacjach!

Ilona: Bardzo profesjonalna i serdeczna ka-
dra, bardzo dobry sprzęt opisany w języku 
polskim, wyjątkowo bogaty grafik zajęć i kli-
mat, którego nie da się opisać słowami czy 
zdjęciami. Trzeba przyjść, sprawdzić osobi-
ście;). Gorąco polecam!

Justyna: To miejsce ma swój klimat! Do dys-
pozycji klientów przygotowano kilka pięter, 
gdzie każdy znajdzie coś dla siebie (siłownia, 
strefa cardio, wolnych ciężarów, sala fitness), 
duży parking, dogodna lokalizacja, bo w sa-
mym centrum miasta. Największe i najnowo-
cześniejsze miejsce treningowe w Mikołowie, 
które szczerze POLECAM!

Mikołów, Plac Karpeckiego 1, tel. 502 357 801
Otwarte:

poniedziałek -piątek: 06:30 - 22:00
sobota: 09:00 - 18:00

niedziela: 10:00 - 17:00
www.facebook.com/starymlynmikolow/

Dwa miesiące temu opisaliśmy, jak 
powiat odmówił strażakom z Za-
wiści 30 tys. zł na budowę remizy. 

To nie był odosobniony przypadek. „Brak 
pieniędzy” to standardowa odpowiedź, 
jaką słyszy w starostwie każdy, kto prosi 
o dofinansowanie. Są jednak wydat-
ki, na które kasa musi się znaleźć. 
Na tej krótkiej liście znajdują 
się, m.in. nagrody dla 
urzędników. 

W ciągu trzech 
ostatnich lat 
pracownicy 
powiatu dostali 
ponad milion 
złotych.

 Starosta ujawnił te dane 
w ramach dostępu do in-
formacji publicznej. Zataił 
natomiast, za co przyzna-
no nagrody. Skoro nie wia-
domo za co, odpowiedź 
nasuwa się sama - za nic. 
Przysłowie znane z pla-
ców budowy w czasach PRL powróci-
ło w nowej odsłonie: czy się stoi czy się 
leży, nagroda się należy. 

Ministrowie i wiceministrowie rzą-
du dostali w sumie 1,5 mln zł. Ubiegło-
roczna pula w powiecie mikołowskim 

wyniosła 400 tys. zł, choć skala odpo-
wiedzialności, zadań i obowiązków jest 
nieporównywalna. Roczny budżet po-
wiatu wynosi 90 mln zł. Nagrody stano-
wią ok. 0,44 proc. wydatków. To sporo 

pieniędzy. Proporcjonal-
nie znacznie więcej, 
niż w większości sa-

morządów. Z powodu rzą-
dowych nagród wybuchła poli-

tyczna afera, jakiej nie widzieliśmy od 
lat. Polska lokalna rządzi się jednak 
innymi prawami. W powiecie miko-

łowskim wysokość i za-
sady przyznawania na-
gród dla urzędników ni-
kogo nie obchodzą. 

Opozycja milczy. 
Media śpią. 
Ludziom to nie 
przeszkadza. 

Oczywiście, nie zna-
czy to, że nie należy na-
gradzać urzędników. 
Chcemy jedynie powie-
dzieć, że w wielu jed-
nostkach samorządo-
wych system motywa-
cyjny działa źle i de-

moralizująco. Przerabialiśmy w „Na-
szej Gazecie” ten problem w ubiegłym 
roku, w kontekście nagród w mikołow-
skim magistracie. Burmistrz przyzna-
wał dodatkową kasę za czynności, któ-
re urzędnicy powinni wykonywać w ra-

mach obowiązków zawodowych. Pie-
niądze dostawało się, m.in. za ukończe-
nie semestru studiów, dbałość o powie-
rzone mienie, a na jednym z kierowni-
czych stanowisk - za samodzielność! 
Stoi to w rażącej sprzeczności z usta-
wą o samorządach. Przepisy mówią 
jasno, że nagrody należą się wyłącz-
nie za szczególne osiągnięcia w pra-
cy zawodowej. Samorządowcy bronią 
premii uzasadniając je odpowiedzial-
ną, ciężką i stresującą pracą. To po-
pulistyczne tłumaczenie. Praktycznie 
każda praca wymaga wysiłku i kosztu-
je sporo nerwów. W dobrze zarządza-
nych prywatnych firmach nagrody do-
staje się za kreatywność, zaangażo-
wanie i pomysłowość. Taki system się 
sprawdza, ale nie zawsze korzystają  
z niego pracodawcy z sektora publicz-
nego. Niektórzy starostowie i burmi-
strzowie mają lekką rękę do wydawa-

nia pieniędzy, ponieważ nie sięgają do 
swojej, ale podatnika kieszeni. 

jest też drugie  
dno takiej hojności. 

Można przypuszczać, że dopiesz-
czeni nagrodami urzędnicy w wybo-
rach zagłosują na dotychczasowego 

pracodawcę. Nie ma to aż takiego zna-
czenia w dużych miastach, ale w po-
wiecie mikołowskim o zwycięstwie 
może zadecydować kilkadziesiąt gło-
sów. Coś w tym chyba jest. Wystarczy 
spojrzeć na zestawienia, do których 
dotarliśmy. Im bliżej wyborów, tym ro-
śnie pula nagród fundowanych przez 
starostę. (fil)

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 Po wybuchu afery z nagrodami dla ministrów, notowania Prawa 
 i Sprawiedliwości poszybowały w dół. Ciekawe, o ile spadnie 
 poparcie dla rządzącego naszym powiatem ugrupowania Dla Gminy  
 i Powiatu, kiedy ludzie dowiedzą się o nagrodach w starostwie. 

Biedny powiat?
2015 - 252 tys. zł
2016 - 362 tys. zł
2017 - 402 tys. zł

ponad 1 mln zł nagród

W 2016 roku dostali najwięcej
9000 zł - Skarbnik
9000 zł  - Sekretarz powiatu
8000 zł - Główna księgowa
5000 zł - Naczelnik transportu i komunikacji
5000 zł - Naczelnik administracyjno-organizacyjny 
5000 zł - Geodeta powiatowy
5000 zł - Naczelnik zarządzania bezpieczeństwem 
5000 zł - Naczelnik gospodarki mieniem i ochrony środowiska
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Społeczność Bujakowa cie-
szy się nowym boiskiem 
wielofunkcyjnym. Poprzed-

nie, asfaltowe, przez lata nie było 
remontowane i popadło w ruinę. 
Nie lepiej wyglądał rozbieg i pia-
skownica do skoku w dal. To już 
przeszłość. W ubiegłym roku roz-
poczęto budowę nowego obiektu 
sportowego.  

Powstały nowe boiska do pił-
ki nożnej, koszykówki, siatków-
ki, tenisa ziemnego. Jest trzy-
torowa bieżnia, stanowiska do 
skoku w dal, rzutu kulą czy dys-
kiem. Jest też cała infrastruktura 
towarzysząca: stojaki na rowery, 
ławeczki, kosze na śmieci, a już 
wkrótce teren dookoła zaziele-
ni się. 

- Skupiamy się na bieżących re-
montach, ale i na planowanych in-
westycjach. Wszystko po to, aby 
sukcesywnie podnosić komfort ży-
cia naszych mieszkańców - mówi 
Burmistrz Mikołowa, Stanisław Pie-
chula.

Infrastruktura drogowa, 
edukacyjna i rekreacja. 
Tak w skrócie można 
określić zakres działań 
podejmowanych  
w sołectwach  
w ostatnim czasie. 

Na remonty w szkołach i popra-
wę infrastruktury wokół nich w po-
przednim roku miasto wydało po-

nad 1,6 mln zł. Przedszkola, szko-
ły podstawowe i gimnazja, właści-
wie we wszystkich placówkach eki-
py remontowe działały pełną parą. 
W sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 7 w Mokrem położo-
no nową posadzkę, odnowiono tam 
również zaplecza socjalne, w pod-
stawówce nr 5 odnowiono szat-
nie i zaplecze kuchenne. W Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym zakoń-
czono kapitalny remont łazienki dla 
przedszkolaków, a plac zabaw przy 
przedszkolu nr 11 zyskał dodatko-
we wyposażenie. W gimnazjach  
nr 1 i 2 wyremontowane zostały ko-
rytarze, łazienki, pracownie lekcyj-
ne i biblioteka. Rozrosła się rów-
nież szkoła na Kamionce. Placów-

ka została nadbudowana i rozbu-
dowana, przybyły 4 nowe sale lek-
cyjne, sala do gimnastyki korekcyj-
nej z zapleczem, sala informatycz-
na, nowa klatka schodowa z szatnia-
mi dla dzieci i osobnym wejściem. 
Na rozbudowę wydano blisko 2 mi-
liony złotych.

W przyszłym roku 
czekają nas również 
dwie wyczekiwane przez 
mieszkańców inwestycje. 

Pierwsza to przebudowa szko-
ły w Paniowach, druga to budowa 
przedszkola w Borowej Wsi pod któ-
re wykupiono już działkę. Sołec-
twa zyskały również miejsca, w któ-

rych czas spędzać mogą całe rodzi-
ny. Dzięki zrealizowanym projektom 
z Budżetu Obywatelskiego pojawi-
ły się nowe place zabaw i siłownie 
pod chmurką. W Bujakowie powstał 
nawet punkt fitness na świeżym po-
wietrzu. W Borowej Wsi postawiono 
wiatę wypoczynkową z miejscem do 
grillowania. Wyremontowanym za-
pleczem i szatnią dla dzieci może 
pochwalić się LKS Orzeł Mokre, 
dalsza przebudowa obiektu jest już  
w trakcie realizacji. Sukcesywnie 
poprawia się także stan infrastruktu-
ry drogowej. 

- Przeprowadzimy szereg re-
montów sołeckich ulic i chodników. 
Jeszcze w tym roku zaczynamy bu-
dowę nowych chodników przy uli-

cy Górnośląskiej. Po wyremontowa-
niu jezdni na ul. Jesionowej w Śmi-
łowicach przyszedł czas na chod-
nik. Nowa nawierzchnia, ławki  
i oświetlenie z pewnością przypad-
ną do gustu spacerowiczom - wyli-
cza Burmistrz. Miasto współfinansu-
je również budowę chodnika na uli-
cy Górnej, która należy do starostwa 
powiatowego.

Pod koniec 2017 roku zakończono 
wymianę nawierzchni na ulicy Reta 
Śmiłowicka, a to dopiero początek 
zmian, jakie planują urzędnicy. Uli-
ca Kosów zyska niebawem prawie  
400 metrów nowego asfaltu. Grun-
towny remont nawierzchni przejdą 
również ulice Myśliwska i Szkolna  
w Bujakowie.

W kwietniu Urząd Miasta Mi-
kołów wydał pierwszy nu-
mer bezpłatnego „Infor-

matora Mikołowskiego Seniora” - 
broszurki, w której seniorzy znajdą 
zestawienie wydarzeń kulturalnych, 
sportowych, rozrywkowych, społecz-
nych, spotkań dla seniorów, odbywa-
jących się w danym miesiącu na te-
renie miasta. W kwietniowym nume-
rze znalazły się również informacje 
o działaniach Rady Seniorów, miko-
łowskich organizacjach działających 
na rzecz osób starszych oraz pro-
gramie „Koperta życia”. Informatory 
dostępne są w parafiach na terenie 
całego miasta, w Urzędzie Miasta, 

Domu Kultury, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Kolejne, aktualne numery 

będą kolportowane na początku każ-
dego miesiąca.

Burmistrz Mikołowa Stanisław 
Piechula serdecznie zapra-
sza na Dancing dla Seniorów. 

Impreza odbędzie się w piątek,  
13 kwietnia, od godz. 16.00 do 19.00  
w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Mikołowie (ul. Bandur-
skiego 1A).

Darmowe wejściówki można ode-
brać na portierni Hali MOSiR, pływal-
ni Aqua Plant, Miejskiego Domu Kul-
tury oraz Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. Jedna osoba może odebrać mak-
symalnie 4 wejściówki. Organizator 
zapewnia kawę i napoje dla uczestni-
ków dancingu.

Dyskoteka 
dla seniorów

Wszystko co senior wiedzieć powinien

Zmiany zachodzące w Mikołowie można zauważyć nie tylko w ścisłym centrum.

Zmieniają się sołectwa

Nowe boisko w Bujakowie

Pierwszego dnia wiosny symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Stanisław Piechula, Zastępca Burmistrza 
Mateusz Handel, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Wilkoszyńska i Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 
Elżbieta Muszyńska. Obecni byli także dyrektorzy szkół, dyrektor pobliskiego przedszkola, dyrektor zespołu szkolno-
przedszkolnego w Ornontowicach, sołtys, przedstawiciele Rady Rodziców i uczniowie, rada pedagogiczna, pracownicy 
szkoły. Miejsce pobłogosławił ks. proboszcz Jerzy Walisko.

Koszt budowy 

1 mln zł
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M ądrych i utalentowa-
nych osób w mikołow-
skich szkołach nie bra-
kuje. W ubiegłym roku 

burmistrz przyznał 186 stypendiów dla 
uczniów i studentów (120 za bardzo do-
bre wyniki w nauce, 56 za osiągnięcia 
sportowe i 10 za artystyczne). 

Władze miasta dostrzegają 
potencjał młodych  
i umożliwiają im działanie. 

Pierwszego dnia wiosny rozpoczę-
to akcję Młody Mikołów. Ma ona po-
móc w kształtowaniu aktywnych po-
staw społecznych. Chodzi o to, by nie 
czekać aż ktoś zrobi coś dla nas, ale by 
brać sprawy w swoje ręce. Młodzi lu-
dzie powinni mieć bezpośredni wpływ 
na życie miasta. 

Spotkanie młodzieży z zastępcą bur-
mistrza odbyło się w centrum muzycz-
nym Krawczyka 21, czyli miejscu prze-
znaczonym przede wszystkim dla mło-
dych. W jego trakcie Mateusz Handel 
przekazał także informacje o miejskich 
inicjatywach, z których młodzi mogą ko-
rzystać - Budżet Obywatelski, Inicjatywa 
Lokalna, współpraca z organizacjami 

pozarządowymi. Zachęcał do częstsze-
go kontaktu z Urzędem Miasta i do wy-
chodzenia z własnymi pomysłami. 

przedstawiciele  
urzędu spotykają się  
z młodzieżowymi liderami, 
wspólnie omawiają 
potrzeby i pomysły ich 
realizacji. 

Młodzi mają już pierwsze sugestie - 
podpowiadają, by utworzyć w mieście 

Radę Młodzieżową, chcą też zorga-
nizować międzypokoleniowe spotka-
nie młodzieży z seniorami. Ma ono po-
móc w dzieleniu się doświadczeniem, 
istnieje bowiem szereg pomysłów już 
sprawdzonych, które być może pod-
dane adaptacji, mogłyby być wdraża-
ne przez młode pokolenie. Akcja Mło-
dy Mikołów będzie prowadzona wie-
lopłaszczyznowo i z pewnością będzie 
się rozwijała. Jest w niej miejsce na 
działania związane ze sportem, kultu-
rą czy sztuką oraz przede wszystkim na 

to, co podsunie sama młodzież. Wszy-
scy zainteresowani akcją mogą wysłać 
swoje zgłoszenie do grupy Młody Mi-
kołów na facebooku.

- Pochodzę z Mikołowa i od najmłod-
szych lat miałam możliwość obser-
wowania naszej miejskiej zieleni oraz 
zmian, jakie w tej przestrzeni zacho-
dziły. Ukończyłam studia na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, zostałam ar-
chitektem krajobrazu i wróciłam do 
Mikołowa z głową pełną „zielonych” 
pomysłów - mówi Monika Zielińska.

pierwszą najbardziej 
zauważalną zmianą  
w zielonej przestrzeni 
miejskiej w bieżącej 
kadencji było stworzenie 
„pasażu jesionowego”. 

To deptak prowadzący z Rynku  
w kierunku ul. Miarki. Dzięki wymia-
nie nasadzeń, głównie krzewów, traw 
ozdobnych i bylin stworzono inte-
resujący układ kompozycyjny. Ca-
łość uzupełniają ściółki z dekoracyj-
nych kruszyw. Kolejne zmiany będą 
widoczne już tej wiosny. Idąc od pa-
sażu w kierunku targowiska, mikoło-
wianie będą mogli cieszyć się set-
kami tulipanów i krokusów posadzo-
nych jeszcze zeszłej jesieni. Kolejne 
metamorfozy obejmą centrum, głów-
nie okolice ul. Miarki. Dla spójności 
kompozycyjnej zaplanowane nasa-
dzenia i materiały będą nawiązywać 

do tych, które pojawiły się na „Pasa-
żu Jesionowym”. 

Nowego charakteru 
nabierze także park  
przy tzw. Białym Domku  
(ul. Miarki). 

Dwa lata temu odrestaurowano  
w nim zabytkową fontannę. Natomiast 
w grudniu ubiegłego roku stanęła tu 
biała drewniana altana. Wiosną w par-
ku pojawią się nowe nasadzenia, w tym 
bylin i kwitnących krzewów oraz nowe 
białe ławki i donice, a także inne ele-
menty małej architektury. Zagospoda-
rowany zostanie także sąsiedni ziele-
niec miejski przy ul. Więcka (dawna 
ul. Rajcy). Skwer ten również zostanie 
przyozdobiony nowymi nasadzeniami 
i oświetlony. 

Miasto planuje 
odrestaurować jeszcze 
jedną dawną fontannę. 

Starsi mieszkańcy pamiętają jak  
w latach 50. zdobiła skwer przy wjeź-
dzie do Mikołowa od strony Kato-
wic (obecny Plac Karpeckiego). Do-
datkowo kształt i charakter temu 
miejscu nadają istniejący kamienny 

mur oporowy oraz zabytkowy Krzyż 
Męki Pańskiej. Mur ma być odnowio-
ny, wykonane zostaną nowe ścież-
ki i oświetlenie, staną nowe ław-
ki i inne elementy małej architektu-
ry, natomiast odpowiednio skompo-
nowana niska zieleń dopełni cało-
ści. Będą to przede wszystkim krze-
wy i byliny. Podobnie będzie wzdłuż 
ul. Miarki - pojawią się nowe nasa-
dzenia, wymienione zostaną świerki 
w betonowych donicach na płycie 
Rynku oraz jałowce na ul. Krakow-
skiej. „Zielonych” pomysłów w Miko-

łowie jest znacznie więcej i będą kon-
sekwentnie realizowane. Urzędni-
cy kontynuować będą akcję sadzenia  
40 tys. drzew na 800-lecie Mikołowa, 
myśli się także o rewitalizacji zabytko-
wego parku Duże Planty, który wyma-
ga odmłodzenia drzewostanu i wpro-
wadzenia elementów zachęcających 
do odwiedzania tego miejsca. 

STANISŁAW PIEChUlA, 
burmistrz Mikołowa

- Chcemy, by Mikołów był do-
brym miejscem do życia i wypo-
czynku. Nasze hasło promocyjne 
brzmi: „Mikołów - ogród życia”. To 
zobowiązuje. Mamy piękny obiekt 
Śląski Ogród Botaniczny, który jest 
naszą wizytówką i jest rozpozna-
walny w Polsce, ale zależy nam 
także na tym, by nasza przestrzeń 
publiczna, skwery, zieleńce, parki 
także ładnie się prezentowały i były 
ozdobą miasta i na co dzień służyły 
mieszkańcom. 

zielony Mikołów

MATEUSZ hANDEl,
 zastępca burmistrza Mikołowa

Pamiętam, że kiedy byłem licealistą, 
a później studentem bardzo chciałem 
tworzyć ciekawe projekty w naszym 
mieście. Nie zawsze jednak miałem 
pewność do kogo się zwrócić, z kim po-
rozmawiać, czy ktoś będzie zaintere-
sowany tym, co mam do powiedzenia, 
a przecież młodzież, ze swoją energią 
i zapałem może tworzyć najbardziej 
kreatywne i ciekawe projekty. Dlatego 
właśnie organizujemy akcję Młody Mi-
kołów. Z jednej strony ma ona promo-
wać aktywność wśród młodych miesz-
kańców, a z drugiej być kuźnią cieka-
wych pomysłów, które następnie zo-
staną zrealizowane w Mikołowie.

Młody Mikołów
W Polsce pokutuje przekonane, że młodym ludziom nie chce się 
angażować w życie publiczne. Tej tezie przeczy młodzież z Mikołowa.

Polityka ekologiczna i rozwój terenów zielonych w Mikołowie jest na tyle poważnie 
traktowana, że Burmistrz Stanisław Piechula w sierpniu 2015r. stworzył specjalną funkcję 
Ogrodniczki Miejskiej. Osoba ta dba o miejskie zieleńce i skwery, projektuje nowe i zajmie 
się ich rozwojem. Od prawie roku Miejską Ogrodniczką jest Monika Zielińska. 



u Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Szkolenia dla rodziców

u zakład Inżynierii Miejskiej

u zakład Gospodarki Lokalowej

Dobra infrastruktura 
drogowa oznacza nie 
tylko lepszy komfort 
życia mieszkańców, 

ale także wzrost bezpieczeń-
stwa jej użytkowników. Na Re-
cie rusza przebudowa ulicy 
Dzieńdziela. 

Ulica Dzieńdziela to kręgosłup ko-
munikacyjny Rety. Odbiera ona ruch 
z szeregu przyległych do niej ulic 
(m.in. Brzozowa, Jasna, Przyjaźni, 
Reta). Korzystają z niej również kie-
rowcy chcący przejechać przez Retę 
np. z centrum handlowego do cen-
trum miasta. W jej pobliżu znajduje 
się również kościół, a to rzecz jasna, 
sprzyja wzmożonemu ruchowi pie-
szych, którzy zmuszeni są poruszać 
się jezdnią, bowiem ul. Dzieńdziela 
przez lata nie doczekała się budowy 
chodnika. 

- Ulica Dzieńdziela to główna dro-
ga Rety. Niestety została wybudowa-
na tak, że mijające się na niej auta 
ciężarowe czy autobusy wzajemnie 

stwarzają dla siebie zagrożenie, nie 
mówiąc o pieszych, którzy ze wzglę-
du na brak chodnika poruszają się 
jezdnią. Przebudowa tej drogi jest 
koniecznością - mówi Mateusz Han-
del, zastępca burmistrza Mikołowa. 

Przebudowa powinna zakończyć 
się do końca roku. Dzięki niej po-
wstanie nowa szersza jezdnia (obec-
ne 4,5 m zostanie zamienione na 7 m)  
z równolegle biegnącym ciągiem 
pieszo-rowerowym (o długości bli-
sko 800 m) przechodzącym w chod-
nik (prawie 240 m długości). Wyko-
nane zostanie nowe odwodnienie  

i kanalizacja deszczowa. Zmoderni-
zowane będzie także oświetlenie. Na 
czas robót wprowadzone zostanie 
tymczasowe oznakowanie. Już wcze-
śniej natomiast przeprowadzono wy-
cinkę drzew i krzewów rosnących 
wzdłuż drogi. 

Inwestycje drogowe zawsze wią-
żą się z pewnymi niedogodnościa-
mi na czas ich trwania, później jed-
nak długo można cieszyć się efek-
tami robót. Warto wspomnieć, że re-
mont ul. Dzieńdziela to pierwszy etap 
modernizacji sieci drogowej na Re-
cie. W następnej kolejności remon-
towane będą ulice Jasna, Brzozowa  
i Reta. Nowo powstały ciąg pieszo- 
rowerowy połączy się z pasem dla 
rowerów na ulicy Waryńskiego, dzię-
ki czemu Reta zostanie rowerowo 
skomunikowana z centrum miasta. 

Tylko w tym roku miasto na in-
westycje drogowe przeznaczy ok.  
12 mln zł. Wkrótce realizowane będą 
także remonty ulic: Kosów, Kowal-
skiej, Wiejskiej, Południowej, My-
śliwskiej i Szkolnej.

19 kwietnia o godz. 17:00  
w Miejskim Domu Kultury 
w Mikołowie odbędzie się 

druga edycja warsztatów dla rodziców 
z udzielania pierwszej pomocy i bez-
piecznego przewożenia dzieci w sa-
mochodzie.

Organizatorem warsztatów jest 
Urząd Miasta i Komenda Powiatowa 
Policji w Mikołowie. Partnerem przed-
sięwzięcia jest firma Caretero, dzięki 
której wśród uczestników warsztatów 

zostaną rozlosowane dwa foteliki sa-
mochodowe. Stowarzyszenie BATUT 
będzie wspierało rodziców uczestni-
czących w warsztatach, pomagając  
w opiece nad ich pociechami.

Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc obowiązują zapisy. Zgłosze-
nia należy kierować do 18.04 na adres 
mailowy pracownika Urzędu Miasta:  
sabina.grzywok@mikolow.eu lub wy-
pełnić formularz zgłoszeniowy na 
stronie www.mikolow.eu.

Kanalizacja na Rybnickiej

Warsztaty z pomocy 
i bezpieczeństwa

Ruszył pierwszy etap budowy 
sieci wodociągowej obejmują-
cej rejon ulicy Rybnickiej (od 

ul. Pokoju do ul. Cieszyńskiej - DK81). 
Obecnie roboty budowlane prowa-
dzone są w okolicy ul. Murarskiej. Ko-
lejno wodociąg zostanie wymieniany  
w ul. Rymarskiej, Rybnickiej i Ener-
getyków. Budowa sieci wodociągo-
wej przy ulicy Rybnickiej (od skrzy-
żowania z ul. Pokoju do miejsca włą-
czenia z istniejącą siecią wodociągo-
wą na wysokości budynku nr 108 przy 

ul. Rybnickiej) będzie prowadzona 
w poboczu drogi oraz chodniku, na-
tomiast w ulicach Rymarskiej i Ener-
getyków w pasie tych dróg. W sumie 
zostanie wymienione ok. 1,3 km sie-
ci wodociągowej. Termin zakończe-
nia inwestycji zaplanowano na poło-
wę grudnia 2018 roku. Telefon kontak-
towy do Działu Inwestycji i Remon-
tów 32 218 02 17. Jednocześnie miesz-
kańców prosimy o wyrozumiałość za 
czasowe utrudnienia w trakcie pro-
wadzonej inwestycji. Igrzyska Przyszłych Olimpijczyków

M iejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Mikołowie ser-
decznie zaprasza wszystkich 

uczniów szkół podstawowych do wzię-
cia udziału w XXIV edycji „Czwartków 
Lekkoatletycznych”. Zawody zostaną 
rozegrane w Kompleksie Sportowo- 
Rekreacyjnym MOSiR przy ul. Żwirki  
i Wigury. Finał ogólnopolski odbędzie 
się w czerwcu w Łodzi. 

Eliminacje dla uczniów szkół pod-
stawowych odbędą się o godz. 14,00:

19 kwietnia, 26 kwietnia, 10 maja,  
17 maja, 24 maja - finał miejski.

Z apraszamy kibiców na Igrzyska 
Przyszłych Olimpijczyków, któ-
re odbędą się 24 kwietnia o go-

dzinie 10:00 w Hali Sportowej MOSiR. 
W zawodach wezmą udział reprezenta-
cje mikołowskich szkół podstawowych 
z klas 1 - 3.

Uczestnicy będą rywalizować mię-
dzy sobą w 7 konkurencjach oraz 
uczestniczyć w wielu atrakcjach zwią-
zanych z Igrzyskami Olimpijskimi. Go-
ściem specjalnym VIII edycji imprezy 
będzie czterokrotny uczestnik Igrzysk 
Olimpijskich Mateusz Ligocki.

Czwartki 
lekkoatletyczne

rusza remont 
ulicy Dzieńdziela

5,5 mln zł 
wynosi całkowity 
koszt inwestycji

2 mln zł 
pochodzi 

z Metropolitalnego 
Funduszu 

Solidarności

K ończą się prace związane z wyburzeniem starych 
garaży znajdujących się za budynkami siedziby 
PTTK (Krakowska 2, 4). Powstały w ten sposób 

plac zostanie utwardzony, co zwiększy możliwości zapar-
kowania samochodu w tym rejonie.

Będzie parking Nowe okna

W marcu ogłoszono kolejny przetarg na wymianę 
okien w zasobach mieszkaniowych Gminy Mi-
kołów. Wykonawcę tej usługi poznamy w kwiet-

niu. Wymienionych zostanie 107 okien
W latach 2015 - 2017 w wyniku czterech ogłaszanych 

przetargów wymieniono w sumie 539 okien.
W kolejce oczekujących znajduje się nadal 185 wnio-

sków lokatorów, którzy oczekują na wymianę okien  
w swoich mieszkaniach.
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Od kwietnia na terenie Orzesza został wprowadzony Pro-
gram „Orzeska Karta Rodziny 3+”, który pozwoli posia-
daczom ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny korzystać  

z ulg i udogodnień proponowanych przez lokalnych przedsiębiorców. 
Nie jest potrzebne wyrabianie żadnej dodatkowej karty.

Lista przedsiębiorców, z którymi podpisano umowy, jest dostępna na 
stronie: www.orzesze.pl i na tablicach informacyjnych miasta.

W przypadku chęci przystąpienia kolejnych przedsiębiorców do Progra-
mu „Orzeska Karta Rodziny 3+” wszelkie informacje są udzielane pod nr  
tel. 32 3248 812 lub w siedzibie Urzędu - w Referacie Świadczeń Rodzinnych.

Orzesze dla każdego
Orzesze nie szczędzi środków, aby zadbać o każdego ze swoich mieszkańców  
i wdraża coraz więcej udogodnień. Obecnie to nie tylko liczne inwestycje w najbardziej 
potrzebne obiekty, ale także szereg działań społecznych czy integracyjnych, o które 
zabiegają nie tylko sami mieszkańcy, ale też lokalne fundacje i stowarzyszenia.

MIROSŁAW BlASKI, 
burmistrz Orzesza

Aby poprawić warunki życia 
ważne są zarówno inwesty-
cje w kolejne obiekty oraz bar-
dziej doraźne działania, któ-
re dla wielu osób są dzisiaj nie-
zbędne. Czynimy jak najwię-
cej starań, aby potrzebujący  
z Orzesza mogli korzystać  
z wielu dodatkowych, a często 
darmowych usług. Uruchomie-
nie Centrum Opieki Osób Star-
szych czy Karta Rodziny 3+ są 
doskonałym tego przykładem  
i odpowiedzią na realne pro-
blemy, które dotyczą nie tylko 
naszego Miasta, ale także re-
gionu czy kraju. Senior+ przy-
czyni się do zwiększenia ak-
tywnego uczestnictwa senio-
rów w życiu społecznym. Reali-
zacja tego programu w Orze-
szu odpowiada na rosnące po-
trzeby osób starszych w za-
kresie podtrzymywania kon-
taktów i więzi z innymi ludź-
mi. Dbanie o naszych senio-
rów, dzieci czy potrzebujących 
zawsze było dla mnie priory-
tetem, dlatego dokładnie ana-
lizuję każde inicjatywy, z któ-
rymi przychodzą do nas Fun-
dacje czy nasze jednostki, aby 
spełniać kolejne oczekiwania 
naszych mieszkańców.

Żywność dla najbiedniejszych

Klub Seniora

Fundacja Zakątek Pokoleń oraz Miasto Orzesze prowadzi  
w ramach rządowego programu Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej ASOS 2018, bezpłatne usłu-

gi asystenckie dla niesamodzielnych osób starszych zamieszka-
łych w Orzeszu.

Usługi asystenckie polegają na zapewnieniu opieki i bezpieczeń-
stwa osobom starszym, pomocy w prowadzeniu gospodarstwa do-
mowego oraz pomocy w aktywizacji społecznej.

Fundacja zapewnia również bezpłatne wsparcie w postaci porad 
rehabilitanta, a także możliwość uczestniczenia w Klubie Opiekunów 
Osób Starszych - Grupie Wsparcia w Opiece, która spotykać się bę-
dzie w Miejskim Ośrodku Kultury.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać więcej informacji w Centrum, któ-
re mieści się Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. św. Wawrzyńca 23,  
pod telefonem 608 639 570, mailowo - fundacja@zakatekpokolen.pl,  
a także na stronie: www.orzesze.pl i www.zakatekpokolen.pl.

Centrum Opieki Osób Starszych

Orzeska Karta Rodziny 3+

Osobom najbardziej potrzebują-
cym, które zostały zakwalifikowa-
ne przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, ośrodek we współpracy ze Sto-
warzyszeniem im. Franciszka Stuska, od kil-
ku już lat, w każdy poniedziałek w budynku 

przy ul. św. Wawrzyńca 23 rozdaje żywność 
ze Śląskiego Banku Żywności.

Dodatkowo dla tych osób uruchomiony 
został projekt z TESCO, który ruszył od po-
łowy marca i będzie dotyczył przekazywa-
nia stowarzyszeniu takich produktów, jak 

pieczywo, warzywa czy owoce. Projekt re-
alizowany jest we współpracy z Miastem 
Orzesze, a dodatkową korzyścią tego part-
nerstwa jest walka ze zjawiskiem marnowa-
nia żywności, które dzisiaj jest już świato-
wym problemem.

Na półpiętrze sali widowiskowej MOK-u w Jaśkowicach 
przy ul. Fabrycznej już za niedługo powstanie „Klub 
Seniora” Do dyspozycji zainteresowanych seniorów 

naszego miasta będą pomieszczenae kuchenne, szatnia oraz po-
mieszczenie ogólnodostępne, pełniące funkcję sali spotkań.

Dzięki tej inicjatywie powstanie miejsce, gdzie orzeszanie po 60. 
roku życia będą mogli rozmawiać na wszelkie tematy, czy dzielić 
się między sobą swoimi wspomnieniami, czy pasjami. Korzystanie 
z Klubu będzie bezpłatne dla wszystkich osób starszych z całego 
miasta.

Projekt realizowany jest w ramach rządowego programu Senior 
+, na który Miasto otrzymało dotację w wysokości 150 tys. złotych. 
Obecnie trwające prace adaptacyjne związane z przebudową i wy-
posażeniem pomieszczeń mają się zakończyć do końca tego roku. 
Pierwszych gości orzeski Klub Seniora powinien przywitać już na 
początku 2019 roku.
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AlEKSANDER WYRA, 
burmistrz Miasta

- Cieszy nas to, że Centrum Fraj-
dy Ogrodowa zostanie dofinansowane  
z Metropolitalnego Funduszu Solidar-
ności. Ale to nie jedyna inwestycja w na-
szym mieście. Przed nami też kolejny 
etap remontu SP 1, ogłosiliśmy też prze-
targ na termomodernizację „Piątki”.

Łaziska biblioteka wkrótce zmie-
ni swoje oblicze. Zasłużony bu-
dynek przejdzie modernizację. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku bur-
mistrz miasta zorganizował konkurs na 
koncepcję przebudowy biblioteki. Na-
grodzona praca posłużyła za podsta-
wę do wykonania projektu przebudo-
wy. Miasto przygotowuje się do złożenia 
wniosku aplikacyjnego do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego o do-
finansowanie tej inwestycji w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa 2016-2020, Priorytet II Infra-
struktura Bibliotek. W związku z tym za-
praszamy i zachęcamy mieszkańców do 
wypełnienia ankiety dotyczącej plano-
wanej modernizacji. Ankieta jest dostęp-
na w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miej-
skiego w Łaziskach Górnych, plac Ratu-
szowy 1, w siedzibie Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach 
Górnych, ul. św. Jana Pawła II 1, na stro-
nie internetowej: www.laziska.pl 

oraz na fanpage’u Miasta Łaziska Górne 
na facebooku.

Wypełnione ankiety można dostar-
czyć do: Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miejskiego w Łaziskach Górnych, plac 
Ratuszowy 1, mailowo na adres: promo-
cja@laziska.pl lub wypełnić on-line na 
fanpage’u Miasta Łaziska Górne na fa-
cebooku.

Konsultacje są prowadzone  
od 05.04.2018 do 17.04.2018 
roku.

M iejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej zlokalizowa-
ny w budynku przy uli-

cy Energetyków 5 przeniósł część 
swoich biur na parter. To duże uła-
twienie dla mieszkańców. Z pew-
nością skorzystają na tym osoby  
z niepełnosprawnościami czy mamy  
z wózkami, którym dużo łatwiej bę-
dzie dostać się do biur, gdyż do bu-
dynku można wjechać podjazdem. 
W nowoczesnych biurach na parte-
rze mieści się Punkt Obsługi Klienta, 
a także biuro świadczeń rodzinnych  
i fundusz alimentacyjny.

Nr 
działki

Pow. 
m2

Obręb, karta 
mapy

Księga wieczysta 
SR Mikołów

Cena wywoławcza 
netto 

Wadium 

5163/103 975
Łaziska 

Średnie k.m. 1
KA1M/00003664/7 64 350,00 zł 7000,00 zł

4395/103 1097
Łaziska 

Średnie k.m. 1
KA1M/00003664/7 72 402,00 zł 7000,00 zł

R ozpoczęła działalność wy-
pożyczalnia sprzętu rehabi-
litacyjnego zlokalizowana 
w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Ks. prałata Konrada Szwedy w Ła-
ziskach Górnych. Co można wypoży-
czyć? Łóżko pielęgnacyjno-rehabilita-
cyjne z materacem przeciwodleżyno-
wym, chodzik, balkonik, krzesło toale-
towe, miskę do mycia głowy. Wypoży-
czalnia jest czynna w każdy poniedzia-
łek w godzinach 14.00-16.00 po wcze-
śniejszym kontakcie telefonicznym do-
tyczącym przedmiotu wypożyczenia 
pod nr tel. 32 326 23 40. Opłata jest sym-
boliczna - łóżko to 1 zł za dobę, pozo-
stały sprzęt 1 zł za miesiąc wypożycze-
nia. Wypożyczalnia umożliwia też usłu-
gę zawiezienia i rozłożenia łóżka reha-
bilitacyjnego. 

Sprzęt do wypożyczalni został za-
kupiony w ramach projektu: „Roz-
wój usług społecznych świadczonych  
w społeczności lokalnej na tere-
nie Gminy Miejskiej Łaziska Górne” 

współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2018 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Ko-
munalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energe-
tyków 5, pokój nr 3.

Szczegółowe informacje: www.laziska.pl lub w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Łaziskach Górnych.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłasza
Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny 

na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXXIV/373/18 
z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Marta Waleska

Atrakcyjne działki w Łaziskach 
na sprzedaż - ul. Marta Waleska

Biblioteka się zmienia

R uszyły prace związane z tegoroczną rekreacyjną inwestycją miasta, jaką bę-
dzie Centrum Frajdy Ogrodowa. Przysłowiowa pierwsza łopata została już 
wbita, a postępy prac można oglądać nieopodal łaziskiego MOSiR-u. 

Frajda - odliczanie 
rozpoczęte

Nowoczesne biura MOPS

Można wypożyczyć 
sprzęt rehabilitacyjny
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R ozpoczęła się budowa sie-
ci kanalizacji sanitarnej 
przy ul. Granicznej i Nowej  

w Ornontowicach.

Operacja współfinansowana jest 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach poddziałania „Wsparcie in-
westycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energię odnawialną  
i w oszczędzanie energii” w ramach 
działania „Podstawowe usługi i odno-
wa wsi na obszarach wiejskich” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość 
przyznanego dofinansowania wynosi 
63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowych informacji na te-
mat realizowanego zadania udzie-
la Wydział Rozwoju i Inwestycji  
w godzinach pracy Urzędu lub pod  
nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwe-
stycjami zwracamy się z apelem do 
wszystkich mieszkańców oraz osób 
przyjezdnych o wyrozumiałość, cier-
pliwość oraz o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności podczas porusza-
nia się w rejonie objętym pracami 
budowlanymi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 
do odwiedzenia Świątyni Dumania - Parku 

Archanioła w Ornontowicach, która jest otwarta 
w każdą sobotę i niedzielę w godz. 8:00 - 20:00.

C óż to były za emocje... 
pyszne, kolorowe i świą-
teczne baby zdominowały 

salę ARTerii! Wszystko za sprawą 
cyklicznego już konkursu „Na Naj-
lepszą Babę Wielkanocną”.

W rym roku otrzymaliśmy 13 bab 
konkursowych, a komisja miała nie 
lada wyzwanie, aby wybrać najlep-
sze spośród nich. W skład tegorocz-
nej komisji konkursowej wchodzi-
ły: przewodnicząca Aleksandra Mal-
czyk oraz Bronisława Porembska, Li-
dia Szary i Barbara Skurczak.

Pierwsze miejsce w konkursie zaję-
ła Joanna Małek ze swoją babą z du-
żym, różowym zającem. Miejsce dru-
gie należało do Jadwigi Magdziorz,  
a trzecie zajął Paweł Szafraniec.

Komisja przydzieliła jeszcze dwie 
nagrody: wyróżnienie, które otrzyma-
ła Katarzyna Czylok oraz tradycyjnie 
nagrodę przyznała również publicz-
ność, oddając największą liczbę gło-
sów Natalii i Paulinie Magdziorz.

Gratulujemy wszystkim i zaprasza-
my za rok! Być może nasz konkurs 
sięgnie rangą już całego powiatu,  
a nie tylko naszej gminy...?

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

KANALIZAcJA 
przy ul. Granicznej i Nowej

Świątynia 
Dumania

To kolejny po uwielbia-
nych przez publiczność 
„Kopidole” i „Hebamie”  

spektakl, w którym aktorzy wraz  
z reżyserką Iwoną Woźniak powraca-
ją do śląskiej gwary, obyczajowości 
i tradycji. Tym razem ich praca kon-
centrowała się wokół losu i miłości - 
dwóch niezwykłych sił, które czynią 
ludzkie życie nieprzewidywalnym, 
pełnym głębokich przeżyć. 

- Pomysł realizacji spektaklu był 
początkowo zupełnie inny - mieli-
śmy opowiedzieć historię „zolyt”, 
czyli jak to kiedyś bywało z zapo-
znaniem, oswajaniem się ze sobą, 
miłością. Chcieliśmy powspominać, 
przyjrzeć się dawnym zwyczajom, 
tak jak Teatr Naumiony ma w swoim 
zwyczaju. Chcieliśmy jednak także, 

aby na te dawne historie spojrzeć  
z dzisiejszej perspektywy i podjąć 
refleksję - co się zmieniło, a co nam 
zostało - mówi Iwona Woźniak.

Napisania tekstu po raz kolejny 
podjęła się Joanna Sodzawiczny, ak-
torka Teatru, która od kilku lat wspie-
ra grupę swoją twórczością literacką. 

Marką ornontowickiego Teatru jest 
działanie metodą pracy grupowej, 
stąd też pomysły na spektakl ewolu-
owały. I tym razem prace przebiega-
ły burzliwie, a aktorzy amatorzy mu-
sieli się im w pełni poświęcić. Osta-
teczny efekt pracy 17 aktorów zoba-
czymy już wkrótce na scenie ARTerii 
Centrum Kultury i Promocji w Ornon-
towicach. W „Szacu” usłyszymy mu-
zykę na żywo, zobaczymy także po 
raz pierwszy aktorów Teatru Naumio-

nego w choreografiach tanecznych - 
to efekt ich współpracy z tancerzem, 
Mikołajem Karczewskim. 

Reżyserka jak i cały zespół liczą na 
wsparcie ornontowickiej publiczności. 

- Chciałabym, aby wierna publicz-
ność, która od lat nam kibicuje, zo-
baczyła na scenie przede wszystkim 
rozwijający się zespół wspaniałych 
ludzi. Mamy nadzieję, że po raz ko-
lejny dostarczymy widzom rozrywki, 
ale też wzruszeń - przekonuje Iwona 
Woźniak. 

Spotkajmy się zatem w Ornonto-
wicach z „Szacem” i po raz kolejny 
poddajmy się magii teatru w wyko-
naniu niezwykłego zespołu aktorów- 
amatorów. 

Sandra Jaworudzka
Fundacja Szafa Gra

Siódma edycja Konkursu „Na Najlepszą Babę Wielkanocną” 

Wygrała baba z zającem

Ornontowicki Teatr Naumiony przygotowuje nową produkcję. Spektakl 
„Szac” premierowo zaprezentowany zostanie widowni 14 kwietnia. 

Premiera „Szaca”

fo
to

: K
. W

iś
ni

ew
sk

i

Teatr Naumiony 
- twórcy spektaklu.
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Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

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

- Kiedy zaproponowano nam 
wstąpienie do Związku nie zastana-
wiałam się długo. Oczywiście, pro-
pozycję zawdzięczamy naszemu po-
łożeniu geograficznemu między Ty-
chami a Mikołowem, ale żal nie sko-
rzystać, kiedy bogaty zaprasza. Na-
sza gmina jak chyba żadna inna ko-
rzysta z członkostwa w Metropolii. 
Dzięki temu uczestniczymy w pla-
nowaniu kolejnych inwestycji, które 
mają służyć rozwojowi naszego re-
gionu - powiedziała nam Wójt Wyr - 
Barbara Prasoł. 

Już w tym roku mieszkańcy mogą 
korzystać z udogodnień związa-
nych z bycia członkiem Metropolii,  
m.in. dzieci mają bezpłatne przejaz-
dy komunikacją. W planach są inwe-
stycje głównie w infrastrukturę miej-
ską oraz drogową. 

- Plany Metropolii są szerokie  
i dobrze, że w nich uczestniczymy. 

Wierzę, że uda się przywrócić połą-
czenia kolejowe, usprawnić komuni-
kację i przyspieszyć rozwój całego 
regionu. A co najważniejsze nadal 
zachowamy swój charakter - będzie-
my gminą wiejską, gdzie dobrze się 
mieszka, wypoczywa. Chcemy stwo-
rzyć na naszym terenie miejsca do 
wypoczynku dla mieszkańców całej 
aglomeracji, bo przecież mamy lasy, 
jezioro i warto te walory pokazać - 
dodaje Wójt Barbara Prasoł. 

Tytuł został przyznany za prowa-
dzoną od wielu lat oddolną współ-
pracę samorządów, ich skuteczne 
starania o uchwalenie ustawy o po-
wołanie do życia Metropolii oraz 
dbanie o wspólne dobro mieszkań-
ców Śląska.

- Zarówno tytuł, jak i bycie człon-
kiem Metropolii jest dla nas dużym 
wyróżnieniem i zaszczytem - doda-
je Wójt. 

Urząd Gminy Wyry informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na 
wykonawcę w ramach projektu „SŁONECZNA GMINA WYRY”, który wygrała fir-
ma EkoEnergia Polska sp. z o.o. z Kielc. Cena wykonania zamówienia: 1 683,450 zł.  
Łącznie zostanie zainstalowanych 85 instalacji (73 instalacje fotowoltaiczne i 12  
instalacji solarnych) na budynkach mieszkalnych lub na posesjach mieszkańców 
Gminy Wyry. Okres realizacji zadania obejmie lata 2018 -2019. 

Projekt „Słoneczna Gmina Wyry” jest współfinansowany przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

W marcu 2018r w Gminie Wyry rozpoczęła się re-
alizacja projektu pn. „Matematyka, che-
mia i fizyka - program zajęć poza-

lekcyjnych rozwijających umiejętności i zain-
teresowania uczniów Szkół w Gminie Wyry”. 
Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych 
z Wyr i Gostyni. Poprzez udział w projekcie 147 uczniów 
ma rozwijać wiedzę i umiejętności z matematyki. Nato-
miast 46 uczniów Szkoły Podstawowej w Gostyni ma za-
poznać się z kompleksowym programem edukacyjnym 

z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Celem jest rów-
nież popularyzacja nauki na kierunkach ścisłych i tech-
nicznych, zwłaszcza wśród dziewcząt. W ramach zada-
nia szkoły zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne,  
a także monitory interaktywne, tablice interaktywne, table-
ty z niezbędnym oprogramowaniem.

Wartość projektu wynosi 296 671,88 zł, z czego dofi-
nansowanie jest równe 267 004,69 zł.

Projekt ruszył w ubiegłym miesiącu i potrwa do końca 
czerwca 2019r. 

Także starsi mieszkańcy Wyr będą mieli w najbliższym czasie swój Klub 
Seniora. Będzie się on mieścił w byłym Domu Kultury w Wyrach. Fundusze  

w wysokości 150 tys. zł przekaże na ten cel Urząd Wojewódzki w Katowicach 
w ramach dofinansowania do remontu pomieszczeń po byłej kawiarni. 

Kolejny Klub Seniora

Uhonorowano 
dobrą decyzję
1 marca w miejskim Domu Kultury w Żywcu podczas Zgromadzenia 

Ogólnego Związku Miast Polskich odbyło się wręczenie przez przed-
stawicieli Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” pamiąt-

kowych statuetek oraz portretów wyróżnionych 41 wójtów, burmistrzów  
i prezydentów. Uhonorowane osoby kierują gminami i miastami, które we-
szły w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jedną z nich jest 
Gmina Wyry. Dla tej małej gminy o charakterze wiejskim składającej się  
z dwóch miejscowości: Wyr i Gostyni to był fart.

Słoneczna Gmina

Projekt „Matematyka, chemia i fizyka  - program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania  
uczniów Szkół w Gminie Wyry realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Poszukiwani
młodzi einsteini

Poniżej przedstawiamy kwietniową ofertę Klubu Senior+ w Gostyni



Miarka w akcji

- Z czym kojarzy się Panu Miko-
łów? 

- Mikołów to jest mój dom, moje 
miasto, mimo tego że nie urodziłem 
się na Górnym Śląsku. W 1959 roku 
przyjechałem tu, mając pięć lat, czy-
li mogę powiedzieć, że już prawie  
60 lat mieszkam tutaj. W Mikołowie 
zacząłem chodzić do szkoły podsta-
wowej, była to wasza szkoła (im. Ka-
rola Miarki), skończyłem też podsta-
wową szkołę w obecnym SP5. To tu-
taj szedłem do pierwszej Komunii, do 
bierzmowania, także w tym mieście 
zaczynałem pierwsze kroki w pracy 
zawodowej. W tym mieście urodził 
się mój syn, tu mieszkam do dziś. 

- Jest Pan autorem książki „Daw-
no temu w Mikołowie. Kalenda-
rium Historyczne do 1939”. Któ-
re wydarzenia miały największy 
wpływ na historię miasta według 
Pana? 

- Na pewno na historię miasta  
i jego rozwój ogromny wpływ mia-
ła kwestia chrześcijaństwa. Wszy-
scy teraz uznają 966 rok jako przy-
jęcie chrześcijaństwa przez cała 
Polskę, jednakże Mikołów był tere-
nem, który nie był zależny od wpły-
wów polskich, chrześcijaństwo 
przyszło do nas nie z północnego 

zachodu (Niemiec), tylko od Połu-
dnia. Cyryl i Metody, bo tak nazy-
wali się misjonarze, którzy zapo-
czątkowali chrześcijaństwo 100 lat 
wcześniej od Polski, przyszli do nas 
przez Małopolskę, od Pragi. To jest 
ogromne znacznie dla historii mia-
sta jak i całego Śląska. 

- Jakie było Pana ulubione miej-
sce w dzieciństwie? 

- Swego czasu chodziłem do szko-
ły do „Jedynki”, gdzie dziś mniej wię-
cej znajduje się basen. Tam były ta-
kie ogromne zbiorniki leżące pozio-
mo, zakopane w ziemi. Dzieciaki, 
które bardzo „kochały” szkołę, gdy 
były nieprzygotowane na klasówkę, 
zwiewały z lekcji i pamiętam, że wy-
chodziły na te właśnie zbiorniki. 

Ale tak na poważnie, wracając do 
tematu, ulubione miejsca to wszel-
kiego rodzaju obszary związane  
z naturą, z zielenią, czyli na przykła-
da nasze mikołowskie „Planty”, oko-
lice rzeki Jamny, także stawy znajdu-
jące się za Retą. Od małego dziec-
ka byłem wychowywany ze zwierzę-
tami, zawsze w domu był jakiś pies 
czy kot, nawet brat miał swego cza-
su szczura, stąd narodziła się moja 
miłość do przyrody. Także od czwar-
tej klasy podstawówki byłem człon-

kiem harcerstwa, więc miło wspomi-
nam miejsca biwaków, różnych spo-
tkań hufca. 

- W jaki sposób Mikołów zmienił 
się na przestrzeni lat? 

- Na pewno pozytywnie. Zmieniło 
się przede wszystkim budownictwo, 
brak tych starych ruder, które jeszcze 
gdzieniegdzie się pojawiają, ale jest 
ich coraz mniej, z czasem będą likwi-
dowane. Na pewno jest lepiej z zie-
lenią, mimo że zdarzają się jeszcze 
nieliczne grupki „pseudomłodzieży” 
dewastującej naturę, to jest ich co-
raz mniej. Powstaje coraz więcej or-
lików, mamy na obrzeżach Mikołowa 
pole golfowe (kiedyś takich rzeczy 
nie było). Powstał piękny ogród bo-
taniczny w Mokrym, to są tereny po 
jednostce wojskowej, które są pięk-
nie zagospodarowane. Nastąpiła re-
witalizacja piecy wapiennych do wy-
palania, w tej chwili mamy 2 sztuki,  
a i tam w okolicy jest ich dużo więcej. 
To jest chyba największe na Śląsku, 
jak i w Polsce, takie zagłębie po ist-
niejącym kiedyś przemyśle wapien-
niczym, wydobycia wapienia, to jest 
niespotykana rzecz. 

Poprawia się sytuacja z ochroną 
środowiska. Zmienia się jakość po-
wietrza, którym oddychamy, stajemy 
się mniej alergogenni, dzięki temu że 
zmniejsza się zatrucie. 

- Pana ulubione miejsce w Miko-
łowie? 

- Dzisiejsze to, oczywiście, Miej-
ska Placówka Muzealna, znajdująca 
się w tzw. Białym Domku oraz Śląski 
Ogród Botaniczny. 

- Co poleciłby Pan znajomym, 
którzy chcieliby odwiedzić Miko-
łów? 

- Ogólnie poleciłbym im, żeby od-
wiedzali to miasto, bo tutaj można na-
prawdę dużo urokliwych rzeczy zo-
baczyć. 

- Co warto w Mikołowie zoba-
czyć? 

- Zaczynając od historii miasta, 
czyli kapliczki św. Mikołaja, na prze-
ciwko kościół św. Jana czyli usado-
wienie starego miasta, idąc w dół ko-
piec średniowieczny, kawałek dalej 
stary Wojciech, potem zakon i szpi-
tal prowadzony przez zakonnice, 
później stara kopalnia Nowackich, 
na prawo dzisiejsza bazylika, war-
to wspomnieć o cmentarzu, pokazać 
starą szkołę, drugi budynek proku-
ratury. Tego jest masa do pokazania, 
nie da się opowiedzieć o tym w kil-
ku zdaniach. Trzeba by było zorga-
nizować taką 5-godzinną wycieczkę, 
żeby to wszystko zobaczyć. 

Żyjemy w globalizującej się rzeczywistości, która nieuchronnie prowadzi do ujednolicania się świata. czy w takim otoczeniu lokalny patriotyzm 
ma sens? czy mówienie o historii, tożsamości regionalnej jest przydatne? Młodzi ludzie często zadają sobie te pytania. My uważamy, że 

potrzebni są nam lokalni patrioci, którzy nie ze względu na popularność, ale z potrzeby serca chcą przypominać o naszych korzeniach, uczyć nas 
miłości do regionu. Którzy mają świadomość, że budowanie tożsamości narodowej zaczyna się właśnie od „ małych ojczyzn”!

Tu jest moje miejsce...

- Jakie skojarzenia budzi u Pani 
Mikołów?

- Mikołów kojarzy mi się przede 
wszystkim z bardzo miłym, przyja-
znym miastem. Jest to po prostu moje 
miejsce na ziemi. 

- Jakie miejsca wiążą się z Pani 
dzieciństwem?

- Urodziłam się w Rydułtowach, tam 
też spędziłam swoje dzieciństwo. Naj-
częściej bawiliśmy się w szkołę, a po-
tem w sklep. W późniejszym czasie, 
gdy uczęszczałam do liceum, spędza-
łam czas na aktywnych pracach spo-
łecznych w szkole i należałam także 
do reprezentacji szkoły w piłce siat-
kowej. Miłością do pomagania zara-
ził mnie mój ojciec, który był bardzo 
wielkim społecznikiem. 

- Co zmieniło się w mieście na 
przestrzeni lat?

- Mieszkam w Mikołowie znacz-
nie większą część mojego życia i po-
czątkowo było to szare miasteczko 
pozbawione barw. Szczerze mówiąc, 
nawet nie wiedziałam, gdzie leży. Po-
czątkowo było ono bez wyrazu, mało 
przyjazne, ale po czasie dynamicznie 
zmieniło się i wypiękniało. Aktualnie 
jest ono perełką na południu Polski. 

- Czy może Pani nazwać siebie 
lokalną patriotką?

- Zdecydowanie tak. Mieszkam tu-
taj już 52 lata, ale z ogromną radością 
powracam do mojego miasta rodzin-
nego, jednak nie chciałabym wracać 

tam na stałe. Podoba mi się to mia-
steczko. 

- Jakie jest Pani ulubione miej-
sce w mieście?

- W Mikołowie jest bardzo dużo 
ciekawych miejsc do zobaczenia. 
Najbardziej lubię spędzać czas na 
naszym rynku, który co roku sta-
je się jeszcze piękniejszy. Czuję się 
tam bardzo wyjątkowo. Znajdują się 
tam piękne kamienice nadające temu 
miejscu tajemniczego charakteru. 
Miejscowi ludzie są bardzo uprzej-
mi i pozytywnie nastawieni do dru-
giego człowieka, co również bardzo 
mi się podoba. Lubię również Urząd 
Miasta, w którym spędziłam sporo 
lat, Starostwo Powiatowe oraz naszą 
przepiękną Bazylikę. Tak naprawdę 
każde miejsce jest niezwykłe. Jak tyl-
ko patrzy się z optymizmem na świat 
- wszędzie da się znaleźć piękno. 

- Jakie miejsca poleciłaby Pani 
do zobaczenia w Mikołowie?

- Wszystkie wyżej wymienione 
obiekty łącznie z Placówką Muzeal-
ną oraz Śląskim Ogrodem Botanicz-
nym. 

- Czy wyobraża sobie Pani życie 
w innym miejscu na ziemi?

- Absolutnie nie. Choćbym miała 
tutaj jeść jedynie suchy chleb, to i tak 
bym się nie wyprowadziła. Zwiedzi-
łam trochę świata i doszłam do wnio-
sku, że wszędzie jest pięknie, ale naj-
piękniej jest w Mikołowie. 

O lokalnym patriotyzmie rozmawiamy  
z MARIUSzeM DMeTReCKIM - 

inicjatorem i założycielem Stowarzyszenia 
Przyjaciół Mikołowskiego Muzeum 

Regionalnego, przewodnikiem PTTK  
i działaczem Mikołowskiego Towarzystwa 
Historycznego, znawcą historii Mikołowa. 

O przywiązaniu do „małej ojczyny” 
rozmawiamy także z Panią jANINĄ pIeCHĄ, 

która od wielu lat jest działaczką społeczną. 
Od 19 lat prowadzi „Powiatową Młodzieżową 

Szkołę Liderów”, założyła Stowarzyszenie osób 
niedosłyszących i niesłyszących. Jest także 

współtwórcą Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”, 
a także przez 21 lat była prezesem Polskiego 

Komitetu Pomocy Społecznej.



W „naszej Gazecie” znajdziemy 
wszystkie najważniejsze informacje.

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

Dla 
Pani i Pana 

Domu

Mikołów | ul. Rynek 18 | www.nieruchomosciaura.com
tel: 883 667 500 | 883 587 500 | 883 025 500

pow. 126,00 m2, działka. 274,00 m2

Nowoczesny dom Mikołów

448 900 zł

pow. 799,00 m2

Mikołów-Mokre działka budowlana

135 000 zł
pow. 1070,00 m2

Mikołów-Mokre działka budowlana

225 500 zł

pow. 829,00 m2

Gostyń działki 829-944m2

82 900 zł
pow. 1230,00 m2

Działka Orzesze-Gardawice

75 000 zł

pow. 530,00 m2

Działka Mikołów-Reta

92 000 zł
pow. 240,00 m2, działka. 911,00 m2, 

Dom Mikołów

590 000 zł
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dodatek 
dla Pani 

i Pana domu 
to miejsce 
na reklamę 
dla tWojej 

firmy. 
zadzwoŃ!

tel. 790 887 729
lub 606 221 496

Od zalania - to wiesz.
Od pożaru - to wiesz.
Ale, że od paneli 

fotowoltaicznych też?

Ubezpieczenie domu w PZU gwarantuje, że wraz z budynkiem ubezpie-
czone są również min: panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła.

Ryzyko szkód może dotyczyć nie tylko twojego domu, ale także może wy-
darzyć się na zamontowanych panelach w przypadku gradobicia czy pomp 
ciepła w przypadku przepięć.

W ramach ubezpieczenia instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła chro-
niona jest od szkód powstałych w następstwie zdarzeń losowych, takich jak: 
ogień, dym i sadza, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, huku 
ponaddźwiękowego, eksplozji, lawiny, powodzi, przepięcia, opadu, huraga-
nu, gradu, śniegu i lodu, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji.

AGENT PZU

Zadbaj o to,  
co posiadasz
Dla nas nie jest ważne, co masz, ale jak ważne jest to dla Ciebie.
Pomożemy Ci zadbać o samochód, dom, podróż, firmę,  
gospodarstwo rolne oraz inne ważne dla Ciebie rzeczy. 
 
Umów się z agentem PZU

SA KV2 PZU PRASA XS 205x90.indd   1 16/05/16   15:14

Imię i Nazwisko, Nazwa Ulicy,  
00-000 Nazwa Miasta,  
adres@domena.pl, tel. 000 000 000

O szczegóły zapytaj w naszych placówkach:
AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

EWELINA KANIA
w Orzeszu na ul Rybnickiej 1 oraz w DH ZGODA w Mikołowie

Do Państwa dyspozycji jesteśmy również 
pod telefonem: 693 327 010, 516 55 06 13

e-mail: au.ewelinakania@gmail.com

Zadbaj o to,
co posiadasz!
Dla nas nie jest ważne, co masz, 
ale jak ważne jest to dla Ciebie?
Pomożemy Ci zadbać o 
samochód, dom, podróż, firmę,
gospodarstwo rolne oraz inne 
ważne dla Ciebie rzeczy.
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Placówka Partnerska
ul. Stefana Okrzei 3, 43-190 Mikołów

T: 798 704 636

Tel. 504-439-474  Firma istnieje od 1997 roku.

• Orzesze, ul. Rybnicka 55, pon. i czw. 9.00-16.00
• pszczyna, ul. Kopernika 26, wtorek 9.00 16.00
• Tychy, ul. Sienkiewicza 38, środa 9.00-16.30
• Czerwionka, ul. Furgoła 22, piątek 9.00-16.00
• Lędziny, ul. Hołdunowska 9, sobota 9.00-13.00

Kołdry i poduszKi  
z pierza, puchu, wełny
OFeRUjeMy:
n Przerabianie pierzyn 

na kołdry, poduszki.
n Szycie kołder z wełny.
n Renowacja.
n Gotowe wyroby 

z pierza, puchu, 
wełny.

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

KUp 5L DULUX 
KOLORY ŚWIATA 

I ODBIErZ Za 1ZŁ 
3L BIAŁEJ FARBY

85ZŁ 

+1ZŁ

idzie Wiosna, 
czas na zmiany...
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domowe wypieki, ciasta na zimno, 
desery, kawa, herbata

ZAMÓW TORTY I CIASTA 
NA KOMUNIE I URODZINY

ZAPRASZAMY
 ul. Okrzei 29, Mikołów, tel. 511 299 855

Najlepsze burgery 
w regionie!

ul. Katowicka 5, 
Orzesze-Gardawice,
tel. 32 221 40 48
www.restauracja-wega.pl
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- Skąd się wzięła nazwa gabi-
netu?

- Nazwa diamentu pochodzi  
z łaciny i w nawiązaniu do jego 
wyjątkowej twardości oznacza 
„niezniszczalny”. W formie suro-
wej diamenty nie są zbyt atrakcyj-
ne i brak im połysku. Dopiero od-
powiednie szlify nadają im praw-
dziwego piękna i wielkiej warto-
ści. Moim założeniem jest wyko-
nywanie swojej pracy tak, aby le-
czyć w sposób trwały, perfekcyjny 
oraz wysoce estetyczny. Jak dia-
menty właśnie…

- Co jest dla Pani najważniej-
sze w swojej pracy?

- Wysokie standardy. Lecząc zę-
by Pacjentów dbam o jakość, trwa-
łość i komfort. Łączę profesjona-
lizm z przyjazną atmosferą. Przy-
kładam ogromną wagę do detali, 
bo jak mówią: „kropla drąży skałę”. 
Bardzo ważny jest dla mnie kontakt 
z Pacjentem, wspólne zaufanie. 
Stworzyłam miejsce, w którym pra-
gnę, aby każdy czuł się dobrze - od 
momentu wejścia do nowoczesnej, 
gustownej poczekalni, przez swo-
bodną rozmowę przy biurku na te-
mat potrzeb każdego Pacjenta, po 
komfortowe, bezbolesne leczenie 
na fotelu stomatologicznym.

- W czym się Pani specjali-
zuje?

- Zajmuję się leczeniem ogól-
nym zarówno dzieci jak i doro-
słych, lecz moim głównym zakre-
sem działania w stomatologii jest 
periodontologia i protetyka. Nie-
stety mało kto wie, kim i czym zaj-
muje się periodontolog. Dbam  
o zdrowie tkanek gwarantują-
cych utrzymanie zębów, czyli pra-
widłowy stan kości i dziąseł. Tyl-
ko zdrowe, silne „fundamenty” po-

zwalają zachować własne zęby na 
długie lata. Zajmuję się leczeniem 
i profilaktyką paradontozy, odsło-
niętych szyjek zębowych, odbu-
dową kości i dziąseł.

- Pani rada dla Pacjentów, by 
długo cieszyli się ze zdrowych 
zębów?

- Profilaktyka to podstawa! Tyl-
ko dzięki budowaniu odpowied-
niej świadomości wśród Pacjen-
tów na temat odpowiedniej hi-
gieny, roli zdrowej jamy ustnej dla 
kondycji całego organizmu, le-
czenie może odbywać się w spo-
sób minimalnie inwazyjny i prze-
widywalny, a Pacjent będzie zado-
wolony, gdy dochodzimy do mo-

mentu, że jedyne co trzeba robić, 
to regularne kontrole.

- W jaki sposób buduje Pani 
tę świadomość?

- W dwojaki sposób. W gabine-
cie - przede wszystkim skupiam 
się na wyjaśnianiu przyczyn, bo 
nie chodzi tylko o to, żeby pozbyć 
się bólu, ale o to, żeby ustrzec się 
przed kolejną taką sytuacją. Poza 
gabinetem prowadzę bloga. Za-
mieszczam na nim wartościowe, 
przydatne informacje bardzo przy-
stępnym, swobodnym językiem. 
Są to treści dla każdego i mam na-
dzieję, że przyczyniam się do te-
go, aby wszyscy mogli się cieszyć 
zdrowym, pięknym uśmiechem.

Mikołów, ul. Pszczyńska 12A/2 (obok galerii PIK, wejście od dziedzińca), tel. 570 559 540
Czynne: pon., pt.: 9:00 - 14:00, wt., śr., czw.: 14:00 - 20:00

www.stomatologiadiament.pl | blog: www.zebyjakdiamenty.pl |  stomatologia diament

Rozmowa z lek. dent. KAtArZyNą OBArą, właścicielką StOMAtOLOGII DIAMENt.

Diamentowy uśmiech

Zapisy trwają!

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

Niepubliczne 
Przedszkole Specjalne

„Iskierka” w Tychach

zatrudni

NAUCZYCIELA 
WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO
Wymagane kwalifikacje: 
Ukończone studia: 
• wychowanie przedszkolne 

lub edukacja wczesnoszkolna,
• oligofrenopedagogika.

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

w czteroosobowych grupach,
• pracę w młodym, 

ambitnym zespole,
• nowoczesną bazę dydaktyczną 

i terapeutyczną.

Zainteresowane osoby prosimy 
o przesłanie CV 

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

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

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

• profesjonalnie wyposażone sale i gabinety 
terapeutyczne, 

• terapie wzroku oraz psychologiczną, pedagogiczną, 
logopedyczną, SI,

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

hydroterapię.

Zapewniamy BEZPŁATNIE:

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



Zakładanie i pielęgnacja Zieleni
Ü projektowanie ogrodów
Ü zakładanie, koszenie trawników i nieużytków
Ü systemy automatycznego nawadniania
Ü porządkowanie ogrodów
Ü cięcia pielęgnacyjne roślin
Ü wycinka drzew za pomocą wysięgnika koszowego
Ü usługi glebogryzarką separacyjną, rębakiem

Szczegóły oferty znajdziesz na: www.ogrody-morago.pl

WypożycZenia profeSjonalnego 
SprZętu ogrodnicZego

ul. rycerska 14, orzesze
+48 506 668 557

biuro@morago.pl
www.ogrody-morago.pl

Niezależny Operator Finansowy Centrum9 z siedzibą w Kozach 43-340, przy ul. Bielska 37, NIP 937-173-23-
57 jako pośrednik kredytowy współpracuje z: UnilinkCash, Raiffeisen Polbank, Provident, Tak To, Incredit, 
Netcredit, Zaplo, Aasa, TF Bank, Vivus, Hapi Alior Bank, Euroloan, Mogo, Ferratum, Getin Bank, Axcess, 
Euroexpert, Europożyczka, Capital Service, Mikrokasa, Supera, Super Grosz, Spidi Pożyczki, Fundusz Ko-
rona, Wygodna Pożyczka, FGP, Idea Pożyczka, Friendly Finance, CashIn, Dineros, Łatwy Kredyt, Cross 
Loan, MG Finance, Eurocent, Chwilówki Śląsk, Aforti Finanse, Eurokasa, PTF Gwarant, Business Partners 
Club i otrzymuje od ww. pożyczkodawców wynagrodzenie i w ramach współpracy jest umocowany do doko-
nywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawiera-
niem umów o dany produkt finansowy (umów pożyczki/kredytu)

Odwiedź Nasz oddział:
Siemianowice Śl., ul. Śląska 9, 

tel. 502 861 519

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE
DORADZTWO FINANSOWE
KREDYTY GOTÓWKOWE

KREDYTY KONSOLIDACYJNE
POŻYCZKI POZABANKOWE

POŻYCZKI DLA FIRM

nowe oferty 
pożyczek 

na raty

CENTRUM9.PL
telefon:
32 790 09 08

złóż wniosek online na stronie: WWW.CENTRUM9.PL

CENTRUM 9
wiele banków

w jednym miejscu

- ogrodzenia i balustrady
- napędy do bram
- bezpłatny pomiar i doradztwo
- nieograniczony design
- konkurencyjne ceny

MEtBOx KUrPAS Sp. J.
Orzesze, ul. rybnicka 1a
tel. 608 507 339, 602 719 519
www.metbox.pl
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Dobry� mechanik� to� dziś� prawdzi-
wy� skarb.� Wie� o� tym� każdy,� kto�
lubi�dokonywać�zmian�i�przeróbek� 

w�swoich�czterech�kółkach.�Takimi�właśnie�
specjalistami,� mechanikami� z� wielolet-
nim�doświadczeniem�dysponuje�mikołow-
ska� firma�WI-MA� -� SCALIK.� To� tutaj�mo-
żesz� zamontować� instalacje� LPG,� ją� na-
prawić�czy�usprawnić�jej�działanie.�A�także�

podrasować�swój� samochód.�Firma�mon-
tuje�centralne�zamki,�oświetlenie�ledowe�-�
światła�dzienne�oraz�kamery�i�czujniki�co-
fania,�a� także�systemy�car�audio�z�zesta-
wami�głośników,�nawigacją�i�radiem.�

- W pojedyńczych samochodach, ale 
także we flotach montujemy rejestratory 
jazdy oraz lokalizatory GPS, które nie tyl-
ko służą kontroli pracy kierowców, ale tak-

że mogą pomóc odnaleźć skradziony czy 
zagubiony samochód -�wyjaśnia�właściciel.�
Firma� gwarantuje� najwyższy� standard�

wykonywanych� usług� oraz� doradza� przy�
wyborze� i� dostosowaniu� instalacji� LPG�
pod�dany�model�samochodu�montując�tyl-
ko� sprawdzone� i� niezawodne� instalacje�
LPG.�Ponadto�polecają�montaż�urządzeń�
służących� poprawie� bezpieczeństwa� na�

drodze�oraz�zapewniających�wyższy�kom-
fort� prowadzenia� i� parkowania� samocho-
du,� m.in.:� czujniki� parkowania� oraz� reje-
stratory�jazdy�czy�oświetlenie�ledowe.
Firma� świadczy� również� kompleksowy�

serwis� klimatyzacji,� a� z�mechaniki� pojaz-
dowej�naprawia�zawieszenia,�silnik,�skrzy-
nie�biegów,�sprzęgła.�Zapraszamy�do�ko-
rzystania�z�naszych�usług.

MIKOŁÓW 
UL. GLIWICKA 120B

tel. 32 322 56 79
tel. 513 129 219Twój mechanik!
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W pierwszy weekend 
kwietnia w Żatecu 
koło Pragi w Cze-
chach odbyło się 

zebranie plenum EGS. Przewodni-
czył prezydent EGS Karol Ludwik 
książę de Merode. W kościele  
pw. Najświętszej Marii Panny  
w Żatecu, ordynariusz diecezji li-
tomierzyckiej ks. bp Jan Baxant 
odprawił mszę świętą koncele-
browaną, podczas której odby-
ła się inwestytura nowych ryce-
rzy św. Sebastiana.W grupie bra-
ci, którzy zostali włączeni do Ry-
cerstwa Św. Sebastiana znajdo-
wali się: Hetman Dariusz Mro-
kwa oraz Sekretarz Leszek Wol-
ski z Bractwa Strzeleckiego  
w Mikołowie.

Do Czech pojechała liczna gru-
pa braci kurkowych z całej Eu-
ropy. Tuż po przyjeździe do Zate-
cu bracia kurkowi w mundurach 
przeszli na plac miejski, gdzie ze-
brali sie wszyscy uczestnicy uro-
czystości. Braci Mikołowskich po-
witał prezydent EGS Karol Ludwik 
książę de Merode i sekretarz ge-
neralny EGS Peter Olaf Hoffmann. 
Uformował się pochód, który prze-
szedł ulicami miasta do kościoła. 

Podczas mszy świętej odby-
ła się uroczysta ceremonia inwe-
stytury nowych rycerzy - w tym 
mikołowian. W kościele, w na-
wie głównej zajmują miejsce bra-
cia w swoich strojach organizacyj-
nych. Kapituła Rycerstwa i kandy-
daci zajmuje miejsce w prezbite-

rium. Na koniec czytania Słowa 
Bożego bezpośrednio przed mo-
dlitwą powszechną odbywa się 
inwestytura. Główny celebrans,  
w Zatecu był to ks. bp. Jan Baxant, 
zaprasza najwyższych rangą re-
prezentantów Rycerstwa (z regu-
ły jest to Wielki Mistrz oraz Prze-
or i Kanclerz) by dokonali cere-
monii inwestytury. W Żatecu cere-
monię poprowadził Wielki Przeor 
Karol Ludwik książę de Merode. 
Po uroczystym ślubowaniu, któ-
re brzmi: „Ja, przy wsparciu Boga  
w Trójcy Jedynego, Ojca, Syna  
i Ducha Świętego ślubuję uznać 
hasło Rycerstwa św. Sebastiana 
w Europie. „Pro Deo. Pro Euro-
pae Christianae Unitate, Pro Vita” 
za myśl przewodnią naszego ży-

cia, że wszystkich sił stosować 
się do decyzji gremiów naszej 
wspólnoty, kształtować rycerskie 
cnoty, wspierać braci i siostry we 
wspólnocie Rycerstwa”. 

Wielki Przeor Karol Ludwik 
książę de Merode wygłosił na-
stępnie formułę: Jesteście teraz 
pełnoprawnymi członkami naszej 
wspólnoty. Otrzymujecie znaki 
waszej przynależności, które po-
winny być dla was wezwaniem do 
służby, a nie do próżności. 

Po nabożeństwie nastąpiły gra-
tulacje dla nowych rycerzy. Dariusz 
Mrokwa oraz Leszek Wolski jako 
pierwsi Mikołowscy bracia zostali 
wyróżnieni tym zaszczytnym i jakże 
zobowiązującym tytułem: Rycerza 
Zakonu Świętego Sebastiana.

Dwaj MikOłOwianie 
rycerzami Zakonu Św. Sebastiana
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„WIS” Tomasz Stupak | Katowice, ul. Koraszewskiego 22
www.dachy-wis.pl | tel. 501 404 611, 32 202 05 77

- Od 20 lat zajmujecie się dekar-
stwem. To dość trudny fach, bowiem 
pierwszy deszcz weryfikuje jakość Wa-
szej pracy…

- Dach, rynny, tynki stanowią za-
mknięcie domu. Muszą być wykonane 
dobrze i z wysokiej jakości materiałów, 
bowiem przez cały czas są narażone na 
działanie wody, wiatru, zimna czy słoń-
ca. To fakt - przyroda szybko weryfiku-
je jakość naszej pracy. Stąd też potrze-
ba utrzymywania wysokich standardów 
i szeroki asortyment usług. Wszystkie 
prace związane z naprawą dachu mu-
simy umieć zrobić - dziś nie wystarczy 
tylko kłaść dachówkę. Nasza firma jest 
na rynku 20 lat i to doświadczenie pro-
centuje. Obecnie nie tylko kładziemy 
dachy z dachówki tradycyjnej, blacho-
dachówek, ale także z gontu. Cały czas 
kryjemy dachy papą termozgrzewalną  
o bardzo wysokiej wytrzymałości bez 
dodatkowej konserwacji. Usuwamy i uty-
lizujemy także eternit - mamy stosowne 
uprawnienia, co jest szczególnie ważne 
w przypadku remontu starszych domów 
i kamienic, gdzie ten materiał był często 
wykorzystywany oraz ocieplamy stropo-
dachy wełną i styropianem. Montujemy 
także rynny, tynkujemy ściany, stawiamy 
i naprawiamy kominy. 

- Obecnie na rynku jest wiele materia-
łów, możliwości. Jak osoba chcąca na-
prawić dach czy położyć nowy ma do-
konać wyboru? Co jest lepszym materia-
łem: dachówka, blachodachówka, gont?

- O wyborze decyduje cena, ale tak-
że przeznaczenie obiektu oraz konstruk-
cja. Najlepiej, kiedy klient przyjdzie i po-
wie, co trzeba zrobić, a my zaproponuje-
my optymalne rozwiązania. Nie zawsze 
najdroższe rozwiązania są najlepsze, bo-
wiem wiele zależy od konstrukcji i wy-
trzymałości dachu. Czasem też zadawa-
lający efekt może dać zastosowanie tań-
szych rozwiązań. Musimy przyjechać na 
miejsce i sprawdzić, co trzeba zrobić. 

Wycenę robimy bezpłatnie. Zawsze pro-
ponujemy rozwiązanie optymalne dla 
klienta.

- Dysponujecie także specjalistycz-
nym sprzętem?

- Posiadamy zwyżkę i drabinę obro-
tową, które ułatwiają pracę na dachu - 
szczególnie podczas remontu - przy oka-
zji nie niszczymy ogrodu i infrastruktury 
wokół domu. Dziś bez specjalistyczne-
go sprzętu trudno jest efektywnie i spraw-
nie pracować. Posiadamy również wyso-
kiej jakości agregat malarski firmy, dzięki 
czemu jesteśmy w stanie malować dachy  
oraz odnawiać elewacje.

Dobry dekarz w cenie!
Firma Wis od 20 lat kładzie i naprawia dachy!

Rozmowa z Tomaszem Stupakiem, właścicielem firmy.

Właścicielka Szkółki drzew 
krzewów owocowych 
i ozdobnych w łaziskach górnych 
Bożena Słota-SZcZepek:

Szkółka Drzew i Krzewów Owo-
cowych i Ozdobnych w Łaziskach 
Górnych to nie tylko centrum 
ogrodnicze, gdzie klienci mogą 
kupić sadzonki drzew oraz krze-
wów owocowych i ozdobnych, 
pnączy, róż czy bylin. Tu także 
mogą dowiedzieć się wszystkiego 
o uprawie i pielęgnacji roślin, któ-
re nabywają. 

Teraz jest czas na sadzenie 
drzew i krzewów owocowych. 
W ofercie mamy różne odmiany jabłoni, grusz, śliw, moreli, wiśni, czereśni, 
brzoskwiń, nektaryn, porzeczek, agrestów oraz wiele innych krzewów owo-
cowych i ozdobnych. 

Służymy wieloletnim doświadczeniem i poradą. Firmę założył mój ojciec 
Franciszek Słota jeszcze w latach sześćdziesiątych minionego wieku. Zaczy-
nał od uprawy ziół, potem założył szkółkę drzew i krzewów owocowych, któ-
rą prowadził do roku 1990, a teraz ja przejęłam pałeczkę i wraz z synem sta-
ram się dalej rozwijać firmę. Zajmujemy się również urządzaniem ogrodów, 
ich pielęgnacją i doradztwem. 

u naS rośnie 
tWoje drZeWko!

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

Bożena Słota- Szczepek (z prawej) z Panią Alą, 
wieloletnim i doświadczonym pracownikiem 

firmy, który zawsze trafnie doradza 
klientom w sprawach pielęgnacji roślin 

i zakupu sadzonek.

NASZA GAZETA • kwiecień 2018r.

RyCeRze ŚWIęTeGO SeBASTIANA – w zamy-
śle twórców idei to elita i awangarda wśród strzel-
ców historycznych w Europie. Związek ten powstał 
w 1985 roku w Eupen w Belgii. Początkowo funk-
cjonował pod nazwą „Zakon Rycerski Świętego Se-
bastiana w Europie”. Wielkim Mistrzem, a zarazem 
ideowym przewodnikiem został wielki Europejczyk 
dr Otto von Habsburg - Lothringen. W 2000 roku  
w miejscowości Rüthen w Niemczech zmienio-
na została reguła. Rycerstwo Świętego Sebastiana  
w Europie jest chrześcijańską wspólnotą w ramach 
Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców. 
W roku 2008, z uwagi na swój wiek, funkcję Wiel-
kiego Mistrza złożył dr Otto von Habsburg – Loth-
ringen i przekazał ją swemu najstarszemu synowi. 
Obecnie na czele Europejskiego Zakonu Rycerskie-
go Świętego Sebastiana stoi Wielki Mistrz Arcyksią-
żę Karl Habsburg. Wielkim Przeorem jest Karol Lu-
dwik książę de Merode.
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Wśród osób, które do 30 kwietnia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżów-
ki, rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest 
Jarosław Adamiec z Łazisk Górnych. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

BARAN 21.03-20.04 W kwietniu, rozkwit 
wiosny, twoje potrzeby kontaktu z natu-
rą znacznie wzrosną. Single zaczną szu-
kać kreatywnych zajęć. Gwiazdy poka-
zują, że odniesiesz sukces podczas roz-
wijania nowych zainteresowań. Bara-
ny, które są już w związkach mogą ocze-
kiwać harmonii w ich relacjach. Gwiazdy 
życzą Ci teraz jak najlepiej; może to rów-
nież oznaczać lepszą pozycję w Twojej 
karierze. Jeśli chciałeś odpocząć, bo je-
steś zbyt zmęczony, szukaj miejsc przy-
jaznych Twojej rodzinie.
BYK 21.03-21.05 Według horosko-
pu, główne wydarzenie w kwietniu bę-
dzie dotyczyć przede wszystkim rozwo-
ju osobistego. Każdy Byk powinien za-
dbać o ogólny rozwój formy. Aby być sku-
tecznym, Byk musi sam sobie zdać z tego 
sprawę i znaleźć odpowiednie zajęcia. 
Zachowaj swoje pomysły dla siebie; bę-
dzie lepsza okazja, aby je wykorzystać. 
Odwiedź jakiś warsztat. Jeśli boisz się sa-
motności, weź ze sobą dobrego przyja-
ciela. Masz dużo energii i zadbaj o swoją 
kondycję. Jeśli ostatnio coś Ci się nie uda-
wało, teraz to się zmieni.
BlIźNIęTA 22.05-21.06 W kwietniu 
mogą pojawić jakieś nieporozumienia lub 
problemy w Twoim związku. Nawet jeśli 
nie jest to nic szczególnie poważnego, 
nie powinieneś lekceważyć sytuacji. Nie 
bądź uparty, weź sprawy w swoje ręce  
i zajmij się kulinarnymi podbojami. Słu-
chaj uważnie innych opinii i bądź otwar-
ty na gotowe rozwiązania. W ten sposób 
Bliźnięta mogą uniknąć różnych proble-
mów. Będzie lepiej, jeśli nie będziesz an-
gażować się w działania, które mogą Cię 
nadwyrężyć, ryzyko jest wysokie.
RAK 22.06-22.07 W kwietniu będziesz 
promieniować pozytywną energią, któ-
ra przejdzie również na twoje otocze-
nie. To dlatego będzie to bardzo łatwe 
dla Raka, aby utrzymać relacje towa-
rzyskie. Zaproś przyjaciół na pyszny do-
mowy obiad. Masz także wielką szan-
sę, by spotkać swoją miłość, jak rów-
nież zyskać intrygujące kontakty, któ-
re mogą okazać się bardzo cenne w two-
jej karierze, ale także, gdy po prostu bę-

dziesz spędzać wolny czas. Bądź spo-
kojny i zrelaksowany, znajdź swoje miej-
sce na ziemi; w końcu możesz „zarazić” 
wszystkich swoim dobrym nastrojem.
lEW 32.07-22.08 W najtrudniejszych 
momentach możesz oczekiwać pomo-
cy od swojej rodziny. Uda im się pod-
nieść Cię na duchu. Pokaż swoim najbliż-
szym, że ich doceniasz i odwzajemnij ich 
przychylność. Zabierz rodzinę w miejsce, 
gdzie wspólnie spędzicie czas. Ze swoim 
partnerem Lew znów odnajdzie harmo-
nię. W kwietniu gwiazdy są w stabilnej 
pozycji. Twoje zaangażowanie jest duże 
i czujesz, że możesz iść dalej i dalej. Ale 
należy ustalić pewne granice; inaczej to 
może się nie skończyć dobrze.
PANNA 23.08-22.09 Jeśli czujesz się 
przygnębiony i depresyjny z powodu po-
gody, poszukaj sobie towarzystwa wśród 
rodziny lub najbliższych przyjaciół. Zde-
cydowanie nie „siedź w kącie” izolując 
się. Kiedy Twoja osobowość rozwinie się 
i stanie się bardziej dojrzała, wtedy bę-
dziesz powoli, ale pewnie dochodził do 
stabilnego okresu. Jeśli zastanawiasz się 
nad podjęciem nowego hobby, teraz jest 
na to dobry czas. Nie spiesz się. Słuchaj 
swojego ciała i zadbaj o nie.Nadchodzi 
odpowiedni moment na popracowanie 
nad kondycją.
WAGA 23.09-23.10 Jeśli wciąż osoba, 
którą kochasz potępia Cię, nie bądź agre-
sywny i nie wytykaj tylko jej błędów. 
Przede wszystkim zastanów się nad wła-
snymi błędami. Jeśli czujesz się źle, Two-
ja rodzina pomoże Ci wyskoczyć w miej-
sce, gdzie jeszcze nie byłeś. To tam znaj-
dziesz przydatne porady i zrozumienie. 
Może Twoja koleżanka jest bezczelna, 
ale nie pozwól jej Cię zdenerwować. Na 
przekór losowi zaproś ją w miejsce, gdzie 
panuje domowa atmosfera. Zjedz sobie 
pyszny obiad. Zasłużyłeś na to.
SKORPION 24.10-22.11 Kwiecień będzie 
stabilnym okresem. Gwiazdy w koń-
cu przejdą do idealnej pozycji i w końcu 
przestaniesz być roztargniony. Poświę-
cisz więcej czasu na swój relaks. Nawet 
jeśli nie lubisz prawić komplementów, 
teraz należy zrobić wyjątek. Spraw przy-

jemność swojemu partnerowi lub człon-
kom rodziny miłymi wycieczkami. Czy 
nie uważasz, że w Twoich rzeczach ostat-
nio panuje bałagan? Zwróć uwagę na ich 
organizowanie i uporządkuj je.
STRZElEC 23.11-21.12 W kwietniu bę-
dziesz cieszyć się ze swojej pracy. Czas 
upłynie przyjemnie i szybko. Nie bę-
dziesz mieć nic przeciwko zostawaniu 
w pracy do późna. Mimo to Strzelec nie 
powinien zaniedbywać rodziny i najbliż-
szych przyjaciół. Ludzie, którzy Cię ko-
chają, nie chcą patrzeć na utworzone 
przez Ciebie takie wysokie tempo pra-
cy. Spróbuj się zrelaksować, znajdź miej-
sce dla całej rodziny. Świeże powietrze 
z pewnością sprawi, że poczujesz się le-
piej, zwłaszcza przed snem. 
Koziorożec 22.12-20.01 W kwietniu, nie-
stety mogą się pojawić pewne proble-
my w pracy. Odpoczywaj dużo, korzystaj  
z wolnych chwil, odwiedź miejsca w ja-
kich jeszcze nie byłeś. Czas wolny obo-
wiązkowo spędź z rodziną. Możesz ocze-
kiwać nagrody lub pochwały od rodziny, 
jeżeli faktycznie pokażesz im coś wyjąt-
kowego. W pracy jest szansa, że Twój 
szef jest w dobrym nastroju, bo również 
znalazł swoje miejsce na ziemi. Korzy-
staj ze słońca, ile się da.
WODNIK 21.01 - 20.02 W kwietniu, Wod-
nik nadal będzie odnosił sukcesy w swo-
jej karierze, która będzie się dobrze roz-
wijać i prosperować. Praca pochłonie 
cały Twój czas. Odpocznij, zjedz na mie-
ście. Wypij dobrą kawę z przyjacielem. 
Zaproponuj swoim dzieciom dobrą za-
bawę. Odpocznij z rodziną w miejscu, 
gdzie rodzina znaczy wiele. Wyjdź do lu-
dzi i „zawalcz” na własną rękę. Nikt nie 
będzie zły.
RYBY 21.02 - 20.03 Ostatnio za bardzo 
się stresowałeś. Sytuacja w pracy wyma-
gała od ciebie pełnej uwagi. W kwietniu 
sytuacja uspokoi się. Będziesz w końcu 
mieć czas na odpoczynek i spędzisz wol-
ny czas w sposób, w jaki pragniesz. Nie 
duś się sam ze swoimi myślami. Weź 
dzień wolnego i wybierz się gdzieś na wy-
cieczkę - z rodziną, partnerem lub przyja-
ciółmi. Tylko nie siedź w domu cały czas.

HOrOSKOP



- Niektórzy pewnie zastanawiają się, 
po co nam takie święto - wyjaśniamy - 
celem obchodów święta jest zwróce-
nie uwagi na zagrożenia, przed jakimi 
stoją ptaki, a które związane są głów-
nie z postępującymi zmianami w ich 
naturalnych siedliskach i wciąż zwięk-
szającą się presją człowieka oraz za-
chęcenie lokalnej społeczności do za-
angażowania się w ich ochronę - napi-
sali w zaproszeniu organizatorzy.

Międzynarodowy Dzień Ptaków or-
ganizatorzy mogą uznać za udany, bo-
wiem pogoda i uczestnicy dopisali. 
Mieszkańcy Powiatu Mikołowskiego  

i nie tylko przyszli 8 kwietnia do Ogro-
du Botanicznego całymi rodzinami. 

Imprezę rozpoczęło Ptasie BinGo! 
Była to pierwsza część - w ramach cało-
rocznego konkursu z cyklu „Zielony Od-
krywca”, czyli zestawu gier terenowych, 
w których udział mogą wziąć całe rodzi-
ny. Ale jest to szczególna frajda dla naj-
młodszych, którzy otrzymują specjal-
ne legitymacje i mogą zbierać piecząt-
ki potwierdzające udział w poszcze-
gólnych etapach konkursu. Tym razem 
obserwowano ptaki i zdobywano Bin-
Go. Najmłodsi mogli też wziąć udział 
w warsztatach, gdzie powstawały, m.in. 
ptasie zabawki i ozdoby. Dużym zain-
teresowaniem cie-
szyły się magne-
tyczne puzzle, któ-
rych tematem - tym 
razem - były ptaki. 

Organizatorzy za-
prosili także do Zie-
larium - na warszta-
ty kreatywne do chat-
ki pełnej ziół. Miej-
sce to jest pełne cu-
downych aromatów, 
suszonych roślin lecz-
niczych, mikstur, od-
warów, przypraw, naturalnych kosme-
tyków. Natomiast dla bardziej odważ-
nych miłośników przyrody były warsz-
taty zatytułowane „Dzikie Pszczoły”, na 
których pszczelarze z Pasieki Edukacyj-
nej „Skrzydlaci Przyjaciele” pokazywali 
dzieciom wnętrze ula czy pszczołę pod 
mikroskopem. Można było też pomalo-
wać domek dla murarek i posadzić mio-
dodajną roślinę. 

Była także wystawa obrazów pędz-
la Michała Molickiego - artysty, któ-

ry ukochał sobie ptaki. Natomiast  
w sali truskawkowej odbyły się „Roz-
mowy o ptakach”, gdzie znawcy i mi-
łośnicy ptaków, przybliżali uczest-
nikom świat skrzydlatych bohate-
rów święta. Rozmowy o ptakach za-
kończyły się przedpremierowym po-
kazem pilota serialu „Birdwatchers: 
Poland”. Serial opowiada pośrednio  
o ptakach, przede wszystkim jednak 
traktuje o pasjonatach - amatorach, 
fotografach przyrody i naukowcach, 

którzy interesują się 
ptakami. Realizowany 
jest od czerwca 2017 
roku w całej Polsce, 

od Karpat przez Polesie, Podlasie po 
Pomorze. Ponadto można było obej-
rzeć film „Kraina 1000 bocianów” oraz 
zaadoptować budkę lęgową. 

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

Jakie inwestycje dofinansuje Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach w 2019r. mogli się do-
wiedzieć przedsiębiorcy, spółdziel-
cy i samorządowcy uczestniczący  
w spotkaniach konsultacyjnych. 
Trzy odbyły się w minionym mie-
siącu, a jednym z organizatorów ta-
kiego spotkania wraz z Funduszem 
była Regionalna Izba Gospodar-
cza w Katowicach. Uczestniczyło  
w nim ponad 100 zainteresowanych 
oraz Andrzej Pilot - prezes WFO-
ŚiGW oraz Tomasz Zjawiony - wi-
ceprezes RIG w Katowicach. Nato-
miast Łukasz Frydel - ekspert zespo-
łu Ochrony Atmosfery i Powierzchni 
Ziemi Funduszu przedstawił prezen-
tację na temat zasad dofinansowania 
udzielanego przez Fundusz. Spotka-

nie zakończyły indywidualne kon-
sultacje z pracownikami zespołów 
odpowiedzialnych za poszczególne 
dziedziny:
n Ochrona i zrównoważone gospo-

darowanie zasobami wodnymi
n Gospodarka odpadami i ochrona 

powierzchni ziemi
n Zapobieganie poważnym awariom
n Ochrona atmosfery
n Ochrona różnorodności biologicz-

nej i funkcji ekosystemów
n Edukacja ekologiczna, Profilaktyka 

zdrowotna
n Program Operacyjny Infrastruktu-

ra i Środowisko 2014-2020 Działa-
nie 1.7 Kompleksowa likwidacja ni-
skiej emisji na terenie wojewódz-
twa śląskiego

n Oferta doradców energetycznych
n Oferta dla klienta indywidualnego.

W śród czterdziestu laure-
atów konkursu Zielona 
pracownia_projekt’2018, 

z powiatu mikołowskiego nagrodzo-
na została Szkoła Podstawowa nr 2  
w Orzeszu. Tegoroczna edycja cie-
szyła się dużym zainteresowaniem 
wśród placówek oświatowych - 
wpłynęły 153 zgłoszenia. Konkurs 
skierowany był do szkół podstawo-
wych i średnich z terenu wojewódz-
twa śląskiego, jednak z zastrzeże-
niem, że w bieżącym roku o dofinan-
sowanie mogą ubiegać się placówki, 
które nie otrzymały dofinansowania 
w poprzednich edycjach konkursu 

Tak, jak w latach minionych 
przedmiotem konkursu było utwo-

rzenie projektu szkolnej pracow-
ni, gdzie uczniowie w nowoczesny 
i empiryczny sposób poznawaliby 

wiedzę przyrodniczą, biologiczną, 
ekologiczną, geograficzną, geo-
logiczną czy chemiczno-fizyczną.  
40 laureatów otrzyma nagrody 
pieniężne w wysokości 6,5 tys. zł,  

z przeznaczeniem na wdrożenie 
nagrodzonego projektu ekopra-
cowni w roku szkolnym 2018/2019, 
a pięć wyróżnionych placówek - 
nagrody rzeczowe z przeznacze-
niem na wyposażenie pracowni, 
m.in. mikroskopy, aparat fotogra-
ficzny, laptopy, tablety. 

Nadesłane prace oceniono bio-
rąc pod uwagę: pomysł na zago-
spodarowanie pracowni (wykorzy-
stanie przestrzeni, funkcjonalność, 
estetykę kreatywność, innowacyj-
ność rozwiązań), różnorodność po-
mocy dydaktycznych, wyposażenia  
i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.  
W tym roku na nagrody przeznaczo-
no 280 tys. złotych.

Trwają konsultacje

nagrody przyznane

Ptasie święto 
na Sośnej Górze

W Śląskim Ogrodzie 
Botanicznym  
w Mikołowie - na Sośnej 
Górze wystartował 
Śląski Kalendarz 
Ekologiczny, któremu 
patronuje i dofinansowuje 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach. Na 
początku kwietnia 
obchodzono 
Międzynarodowy Dzień 
Ptaków - były wystawy, 
warsztaty, pokazy filmów 
oraz prelekcje, kiermasze 
i wieszanie budek dla 
ptaków. Natomiast  
22 kwietnia Ogród 
zaprasza na 
kolejną imprezę ze 
Śląskiego Kalendarza 
Ekologicznego -  
na Dzień Ziemi.
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pIŁKA NOŻNA
W rozegranych meczach ligowych, 

drużyny klubów powiatu mikołowskiego 

uzyskały rezultaty:

IV LIGA
Gwarek Ornontowice zremisował  

z Polonią Poraj 1:1, przegrał z Górnikiem 

Piaski 0:1.

Polonia Łaziska uległa Ruchowi Ra-

dzionków 1:2, MKS-owi Myszków 1:3.

LIGA OKRęGOWA
AKS Mikołów pokonał Ogrodnika 

Cielmice 2:1, LKS Łąkę 6:0.

Orzeł Mokre pokonał ŁTS Łabędy 4:0.

KLASA „A”
AKS II Mikołów przegrał z Victorią 

Katowice 1:2, z Naprzodem Lipiny 1:3. 

Strażak Mikołów pokonał Stadion 

Śląski Chorzów 4:1.

Fortuna Wyry pokonała ZET Tychy 

2:0.

Burza Borowa Wieś wygrała z Carbo 

Gliwice 2:0.

KLASA „B”
LKS Bujaków zremisował z Orłem 

Stanica 1:1.

TeNIS STOŁOWy
I LIGA MęŻCzyzN

Sokół Orzesze uległ Startowi Zduń-

ska Wola 3:7, Broni Radom 1:9.

II LIGA MęŻCzyzN
AKS Mikołów pokonał LZS Chespa 

Żywocice 9:1, LKS Liswartę Lisów 8:2, 

zremisował z Jedynką Pszów 5:5. 

Druga drużyna Sokoła Orzesze prze-

grała z Huraganem Sosnowiec 3:7, po-

konała LZS Blyss Kujakowice 6:4, uległa 

Skarbkowi Tarnowskie Góry 4:6.

SIATKÓWKA
W rozgrywkach II i III ligi siatkówki 

drużyny powiatu mikołowskiego uzy-

skały rezultaty:

II LIGA KOBIeT
Polonia Łaziska przegrała z Często-

chowianką Częstochowa 0:3.

I LIGA ŚLĄSKA KOBIeT
W drugim etapie rozgrywek Burza 

Borowa Wieś pokonała UKS Krzanowice 

3:1, przegrała z Zorzą Wodzisław 1:3, po-

konała Śrubarnię Stal Żywiec 3:2. 

I LIGA ŚLĄSKA MęŻCzyzN
W drugim etapie rozgrywek Trójka 

Mikołów pokonała Exact System Nor-

wid Częstochowa 3:0, przegrała z Tygry-

sami Krzepice 2:3. 

WALNe W GWARKU
9 marca w Ornontowicach odbyło 

się Walne Zebranie Sprawozdawcze 

Członków Górniczego Klubu Sportowego 

„Gwarek”. Podczas obrad przyjęto spra-

wozdania z działalności merytorycznej 

i finansowej oraz zatwierdzenie bilan-

su za rok 2017, udzielając jednocześnie 

Zarządowi GKS „Gwarek” Ornontowice 

absolutorium. Zatwierdzono plan finan-

sowy i harmonogram realizacji zadania 

w zakresie kultury fizycznej i sportu  

w roku 2018.

Zgodnie ze Statutem Górniczego Klu-

bu Sportowego „Gwarek” Ornontowice 

Zarządowi przysługuje prawo dokoopto-

wania dwóch członków Zarządu. Zarząd 

skorzystał z tej możliwości i powołał do 

swego składu Krzysztofa Oszka, powie-

rzając mu funkcję Członka Zarządu ds. 

technicznych. Tapi

Sprintem przez 
sportowe areny

- W rundzie jesiennej Fortuna 
wygrała 12 meczów i trzy zremiso-
wała. Czy mogło być lepiej?

- To dobry dorobek punktowy, tym 
bardziej, że miałem mało czasu na 
zgranie drużyny. Przyszło kilku no-
wych zawodników, a przygotowania 
były krótkie. Mogło być lepiej, ale 
nie przesadzajmy - jest dobrze. 

- Co zmienił Pan, że nie było nie-
spodziewanych porażek i straty 
punktów, jak we wcześniejszych 
sezonach?

- Twardo trzymam zespół. Nieza-
leżnie od tego, gdzie jest i w której 
lidze gra. Ustalam zasady współpra-
cy, oczekiwania oraz to, co mogę dać 
jako trener. Sprawa jest jasna: albo 
ktoś to akceptuje i jest z nami, albo 
nie i go nie ma. Staram się utrwalić 
w meczu ciągłą koncentrację, czy 
prowadzimy 4:0, czy jest remis. Jest 
ciągły nacisk na wynik. Nawet pro-
wadząc 5:0, chce się zdobyć kolej-
ne bramki i ich nie stracić. Taka pre-
sja na zawodników w dużym stopniu 
spowodowała, że jesteśmy liderem, 
a nie spoczęliśmy na laurach. Do 
każdego rywala niezależnie od po-
zycji w tabeli podchodzimy tak samo, 
jak do najlepszych drużyn.

- W rundzie jesiennej poznawał 
Pan nie tylko rywali, ale i własny 
zespół. Czy jest ktoś lub coś, co 
może Pana zaskoczyć?

- Nie do końca. We wcześniej-
szym sezonie pomagałem moim ko-
legom prowadzącym Fortunę. By-
łem z tą drużyną  trochę w innej roli, 
bo jako kolega poznałem ją z bo-
iska. Od jesieni jako trener. Nie mia-
łem problemu z przejściem na dru-
gą stronę. Czy może mnie coś za-
skoczyć? Zawsze może coś się zda-
rzyć, nigdy nie wiadomo. Staram się 
działać tak, aby takich sytuacji było 
jak najmniej.

- Jak przepracowaliście okres 
przygotowawczy?

- Powiem tak - trudno oczekiwać 
cudów, gramy w klasie „A”. Ale po-
dobnie przebiegały przygotowania, 
gdy trenowałem IV ligę, gdzie nie 
ma boiska, pieniędzy na wynajęcie 
boiska ze sztuczną murawą, hali itp. 
Zima to ciężki czas dla takich ze-
społów. Jednak coś zrobiliśmy, choć 
było mega ciężko. Ratowałem się 
dużą ilością sparingów, „orlikiem” 

w Orzeszu i tlenowym bieganiem  
w Wyrach oraz siłownią we wła-
snym zakresie. Szczerze? Nie wy-
obrażam sobie kolejnego takie-
go przygotowania! Podsumowując: 
oceniam nasze przygotowania na 
czwórkę z minusem.

- Nowe twarze w zespole?
- Tak, są. Poważną kontuzję odniósł 

nasz najlepszy strzelec i jeden z naj-
lepszych zawodników tej ligi Norbert 
Stworzyjan (na wiosnę niestety go na 
boisku nie zobaczymy), z gry zrezy-
gnowali: etatowy lewy pomocnik - 
Żytko i Sebastian Kozok. Na pewno 
sporą stratą okaże się brak Piwczyka, 
który był etatowym obrońcą, ale wy-
brał inny klub. Na treningach do dzi-
siaj nie pojawił się Mariusz Kozok. To 
oczywiste, że trzeba szukać następ-
ców. Po „starych znajomościach” na-
mówiłem do gry u nas Sławka Ma-
gierę, który swoim doświadczeniem 
na pewno pomoże drużynie. Uda-
ło nam się pozyskać trzech zawod-
ników z rezerw GKS Tychy, których 
jeszcze pół roku temu trenowałem 
w juniorach, a zdążyli rozegrać kil-

ka spotkań w IV lidze. Bardzo na nich 
liczę i wierzę, że będą ważnymi po-
staciami tej drużyny. Poza wymie-
nionymi dołączył do nas młody, bo  
17-letni Szymon Mazur, który na pew-
no powalczy o pierwszy skład oraz 
bramkarz Nikiel (poprzednio LKS 
Brzeźce), który powalczy o pierwszą 
jedenastkę. Sporym wzmocnieniem 
może być Bartek Fabian. Wracający 
po kontuzji zawodnik Polonii Łaziska 
ma się „odbudować” właśnie w Wy-
rach. W sparingach wyglądał bardzo 
dobrze.

- Przewaga 12 punktów nad trze-
cim zespołem, to dużo czy mało?

- Obecnie jest to 12 punktów, ale 
może okazać się, że po rozegraniu 
zaległych spotkań, będzie to dzie-
więć punktów. Trzeba być czujnym 
i „punktować” w każdym meczu. Ni-
gdy nie jest tak, że jest tych punktów 
za dużo. Trzeba walczyć, żeby wy-
grać jak najwięcej.

- Do wszystkich meczów drugiej 
rundy będziecie przystępować  
w roli faworyta, a rywale w myśl za-

sady „bij mistrza” będą się dodat-
kowo motywować. Czy to balast?

- Oczywiście. Już sparingi poka-
zały, jak na nas nastawiają się rywa-
le. Szczególnie grający w tych sa-
mych i słabszych ligach. Nikt nam 
się nie podłoży. Poza aspektami bo-
iskowymi, musimy to również unieść 
mentalnie. To będzie ciężka wio-
sna, bo moi podopieczni w takiej 
roli jeszcze nie byli. Ja kilka razy tak 
i proszę mi uwierzyć, to jest bardzo 
trudne i wiem, ile kosztuje stresu  
i nerwów. Jak dotąd za każdym ra-
zem mi się udawało i wierzę, że  
i tym razem się uda.

- Wasze atuty na tę rundę?
- Przewaga punktowa, kolektyw  

i świetna atmosfera oraz to, że chło-
paki choć wielu rzeczy jeszcze nie 
rozumieją (ja w tym przypadku mu-
szę być elastyczny w przekazywaniu 
wiedzy i pomysłu na grę), to jednak 
świetnie to, na swój sposób, ogarnia-
ją. W tym widzę naszą siłę.

- Panuje przekonanie, że 50 pro-
cent sukcesu to „szatnia”, czyli at-
mosfera w drużynie. Jak ta „szat-
nia” wygląda w Fortunie?

- Wygląda świetnie. Nie tylko ze 
względu na nowy budynek. Atmosfe-
ra jest super. Myślę, że mam szczę-
ście do takich szatni. Może po części 
to moja zasługa, bo jak jestem surowy 
i choleryczny, to zespół się integruje. 
Jeśli ta atmosfera przełoży się na grę, 
to nie będzie na nas mocnych.

- Rywale, którzy według Pana 
mogą stanąć na drodze do sukce-
su?

- Na pewno JUV-e ze świetnym 
składem i doświadczonym trene-
rem, Zet-ka która po słabym począt-
ku teraz gra bardzo dobrze, ciekawą 
i mocną ekipą jest Stal Chełm oraz 
LKS Studzienice. Myślę, że wśród 
tych zespołów można upatrywać 
głównych kandydatów do awansu. 

- Czy w czerwcu w Wyrach będą 
świętować historyczny awans pił-
karzy?

- Daj Panie Boże. Zrobimy wszyst-
ko co w naszej mocy, żeby tak się 
stało.

- I na to święto czekamy razem 
z Wami...

Tadeusz Piątkowski

Czy Fortuna „wtoczy” 
się do okręgówki

Do wyrskiej Fortuny przylgnął przydomek drużyny „A-klasowej”, gdyż w ostatniej dekadzie 
rywalizowała wyłącznie w tej klasie rozgrywek, a wcześniej też grywała naprzemiennie 

w klasie „A” lub „B”. Kibicom marzy się piąta liga. Były już próby „podejścia” do awansu - 
bezskuteczne, ale realna szansa pojawiła się w sezonie 2017/2018. Trenerem Fortuny został 

młody szkoleniowiec, Sebastian Idczak. „Zmontował” solidny skład i ekipa z Wyr została 
„mistrzem jesieni” mając trzy punkty nad drugim i 12 nad trzecim zespołem w tabeli. 
O szansach na awans rozmawiamy z trenerem SEBaStiaNEM iDcZaKiEM.



M łodych następ-
ców literackich 
trzech muszkie-
terów wystar-

towało prawie dwie i pół set-
ki ze Śląska, Dolnego Śląska, 
Małopolski i Podkarpacia. Jeśli 
do tego dołożyć tych, którzy na 

planszach błyszczeli dawniej, 
to można sobie wyobrazić, ile 
razy w te dwa dni krzyżowano 
broń na planszach.

W turnieju o Puchar Burmi-
strza Mikołowa rywalizowa-
li szpadziści w kategorii ju-
niorek i juniorów młodszych 

oraz młodziczek i młodzików.  
W kategorii juniorek młod-
szych wystartowały 24 szpa-
dzistki, w tym pięć z AKS-u Mi-
kołów. Zwyciężyła Anna Wie-
czorek z Muszkietera Gliwice. 
Reprezentantki AKS-u uplaso-
wały się na miejscach: Julia 

Pieszur - 12, Maria Chmielorz 
- 20, Marta Muszer - 21, Maria 
Muszer - 23 i Julia Paluch - 24.

W kategorii młodziczek wy-
startowały 23 zawodniczki,  
w tym jedna mikołowianka. 
Zwyciężyła Emilia Jaroszek  
z Pałacu Młodzieży Katowice, 

a Eliza Skalik z AKS-u sklasyfi-
kowana została na 22 miejscu.

19 zawodników, w tym je-
den z Mikołowa, wystartowa-
ło w kategorii juniorów młod-
szych. Najlepiej fechtował Mi-
kołaj Radosz z Grass-Hopper 
Kalwaria, a trzecie miejsce 
przypadło Radosławowi Ję-
drzejczykowi z AKS-u, co jest 
dużym sukcesem jego i klubu. 

Najliczniej obsadzona była 
kategoria młodzików. Do ry-
walizacji stanęło 34 zawod-
ników, w tym jeden z AKS-u. 
Zwyciężył Krzysztof Bezuch  
z RMKS-u Rybnik, a mikoło-
wianin Jan Olbryś był 30.

W sumie w Turnieju o Pu-
char Burmistrza Mikołowa 
przez plansze przewinęła się 
setka młodych szpadzistek  
i szpadzistów, z czego ósem-
ka z mikołowskiego AKS-u.

Jeszcze liczniejszą obsadę 
miał Turniej Małego Rycerza. 
O Puchary dyrektora MOSiR 
walczyło 137 najmłodszych 
adeptów walki białą bronią. 
Nazwa turnieju wskazuje, że 
powinni to być szabliści, ale 
turniej rozgrywano też w ka-
tegorii szpady. Tym razem do 
walk stawali zawodnicy i za-

wodniczki w kategorii dzieci 
i zuchów.

Kategorię dzieci, a ściślej 
dziewczynek obsadziło 38 
zawodniczek, w tym jedna 
przedstawicielka AKS-u. Zwy-
cięstwo przypadło Lilianie 
Porwał z UKS-u Trójka Radlin, 
a mikołowianka Maria Palen-
ta sklasyfikowana została na 
18 miejscu.

W gronie chłopców z gro-
na 30 startujących, najlepiej 
fechtował Bartłomiej Kurowski  
z Piasta Gliwice. Krzysztof Fu-
łat (AKS) był 30, a jego klubowy 
kolega, Jan Prokopowicz - 33.

W kategorii „zuch” dziew-
cząt rywalizowało 26 zawodni-
czek. Pierwsza była Oliwia Ja-
neczek z Muszkietera Gliwica, 
a Antonina Chmielorz z AKS-u 
uplasowała się na miejscu 21.

Męskie grono „zuchów” re-
prezentowane było przez 35 
zawodników, w tym jedne-
go mikołowianina. Najwyższy 
stopień podium dla zwycięz-
ców wywalczył sobie Piotr 
Włodarczyk ze Szpady Wado-
wice, a przedstawiciel gospo-
darzy, Franciszek Prokopo-
wicz był 34.

Tadeusz Piątkowski
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WIOSENNY
„rozkład jazdy” IV i V ligi
Za piłkarzami czwartej i piątej ligi już kilka rozegranych kolejek. 
Terminy rozpoczęcia ligi i wydania „Naszej Gazety” były tej wiosny 
mocno rozbieżne, więc w tym wydaniu prezentujemy „rozkład jaz-
dy” spotkań pozostałych do zakończenia rozgrywek.

GWAREK ORNONTOWICE
14.04. sobota, godz. 17:00 Gwarek - Raków II Częstochowa
21.04. sobota, godz. 17:00 RKS Grodziec Będzin - Gwarek
28.04. sobota, godz. 17:00 Gwarek - Szombierki Bytom
1.05. wtorek, godz. 17:00 Ruch Radzionków - Gwarek

5.05. sobota, godz. 17:00 Gwarek - MKS Myszków
12.05. sobota, godz. 17:00 Gwarek - Przemsza Siewierz

19.05. sobota, godz. 12:00 Piast II Gliwice - Gwarek
26.05. sobota, godz. 17:00 Gwarek - JSP Szczakowianka

30.05. środa, godz. 18:00 Sarmacja Będzin - Gwarek
2.06. sobota, godz. 17:00 Gwarek Ornontowice - Warta Zawiercie

9.06. sobota, godz. 17:00 Śląsk Świętochłowice - Gwarek

POlONIA ŁAZISKA
14.04. sobota, godz. 12:00 Piast II Gliwice - Polonia

21.04. sobota, godz. 17:00 Polonia - JSP Szczakowianka Jaworzno
28.04. sobota, godz. 17:00 Sarmacja Będzin - Polonia
1.05. wtorek, godz. 17:00 Polonia - Warta Zawiercie

6.05. sobota, godz. 17:00 Śląsk Świętochłowice - Polonia
12.05. sobota, godz. 17:00 Polonia - Sparta Lubliniec

19.05. sobota, godz. 17:00 Polonia Poraj - Polonia Łaziska
26.05. sobota, godz. 17:00 Polonia - Górnik Piaski

30.05. środa, godz. 18:00 Przemsza Siewierz - Polonia
2.06. sobota, godz. 17:00 Raków II Częstochowa - Polonia

9.06. sobota, godz. 17:00 Polonia - LKS Grodziec

AKS MIKOŁÓW
14.04. sobota, godz. 17.00 AKS - Pogoń Imielin

28.04. sobota, godz. 17.00 AKS - MKS Mysłowice
5.05. sobota, godz. 17.00 AKS - Sparta Katowice

19.05. sobota, godz. 17.00 AKS - Krupiński Suszec
30.05. środa, godz. 18.00 AKS - Grunwald Ruda Śląska

2.06. sobota, godz. 17.00 AKS - Piast Bieruń

ORZEŁ MOKRE
21.04. sobota, godz. 17.00 Orzeł - Tęcza Wielowieś
5.05. sobota, godz. 17.00 Orzeł - KS 94 Rachowice
19.05. sobota, godz. 17.00 Orzeł - Silesia Lubomia

23.05. środa, godz. 18.00 Orzeł - Jedność Przyszowice
30.05. środa, godz. 18.00 Orzeł - ROW II Rybnik
9.06. sobota, godz. 17.00 Orzeł - MKS Zaborze

Weterani łaziskiej 
piłki ręcznej przy-
zwyczaili nas do 

cyklicznie odnoszonych suk-
cesów na arenach krajowych 
i zagranicznych. Pierwsza 
połowa roku zapowiada się 
dla nich pracowicie. Za nimi 
jeden wygrany turniej w Za-
brzu, a przed nimi trzy klu-
czowe. Coroczną, sztanda-
rową imprezą dla byłych 
gwiazd ligowych parkietów 
jest Memoriał ich patrona - 
Jana Olszówki. W tym roku 
już XXIX. Wzorem roku ubie-
głego, rywalizować w nim 

będą pierwszoligowe dru-
żyny żeńskie. Będą to: MTS 
Żory, SPR Olkusz, SMS Płock, 
GUKS „Dwójka” Łomża, UKS 
Varsovia Warszawa oraz SPR 
Sośnica Gliwice. Choć Łazi-
ska nie mają drużyny w kate-
gorii seniorek, to na parkiecie 
będzie można zobaczyć kil-
ka wychowanek Polonii, któ-
re grają w drużynach Szko-
ły Mistrzostwa Sportowego  
w Płocku oraz w Sośnicy Gli-
wice. Turniej rozegrany zo-
stanie 4 i 5 maja (piątek i so-
bota) w hali sportowej MOSiR 
przy ulicy Ogrodowej 50.

* * *
W XXIX Memoriale im. Jana 

Olszówki „Lwy Jasia” na par-
kiet nie wybiegną. Przed nimi 
dwie bardzo ważne impre-
zy. 26 i 27 maja w Kaliszu ro-
zegrane zostaną Mistrzostwa 
Polski Weteranów i tam tytu-
łu mistrzowskiego w katego-
rii +50 bronić będzie ekipa 
łaziskich oldbojów. - Złoto zo-
bowiązuje i chcemy ubiegło-
roczny sukces powtórzyć. 
Łatwe to nie będzie, gdyż do 
rozgrywek zgłasza się coraz 
więcej drużyn, których za-
wodnicy są nieco młodsi od 

nas. Póki co, nie dajemy się 
i jeśli ktoś będzie chciał nas 
pokonać, będzie się musiał 
sporo napracować - dekla-
ruje trener Lwów, Marian Ol-
szówka.

Niecałe dwa tygodnie póź-
niej „Lwy” wyjeżdżają do Ins-
brucku na Mistrzostwa Europy 
Masters. Tam również zagrają 
w kategorii +50 i będą chcie-
li nawiązać do dobrych trady-
cji, jako że w przeszłości wie-
lokrotnie wracali z europej-
skich championatów z meda-
lami. Powodzenia!

Tadeusz Piątkowski

Memoriał i dwa championaty

hARMONOGRAM TURNIEJU:
PIąTEK, 4 MAJA

godz. 10.00 MTS Żory - SPR Olkusz
godz. 11.30 Varsovia - SPR Sośnica Gliwice

godz. 13.00 SMS Płock - SPR Olkusz
godz. 14.15 - Otwarcie turnieju

godz. 14.45 UKS Varsovia - „Dwójka” Łomża 
godz. 16.45 SMS Płock - MTS Żory

godz. 17.45 „Dwójka” Łomża - SPR Sośnica Gliwice
SOBOTA, 5 MAJA

Godz. 11.00 mecz o V miejsce
Godz. 12.30 mecz o III miejsce

Godz. 14.00 finał
Godz. 16.00 Zakończenie turnieju

Wstęp na turniej jest wolny.

Wiosenna szermierka w Mikołowie, to już wieloletnia tradycja. Adepci fechtowania szpadą,  
a także szermiercze „dinozaury” zjeżdżają do Mikołowa, by w dwa dni rywalizować  
w Turnieju o Puchar Burmistrza Mikołowa oraz Dinozaur Cup, a także w Turnieju Małego 
Rycerza o Puchar Dyrektora MOSiR. Tegoroczne turnieje rozegrano 17 i 18 marca. 

Śladami trzech 
muszkieterów



Mikołów - Centrum:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Biały Domek, Miarki 15
• Starostwo Powiatowe,  

ul. Żwirki i Wigury 4a
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej,  

ul. Karola Miarki 9
• Sklep PSS Społem, ul. Rybnicka 23
• Księgarnia, ul. Rybnicka 23
• Salwator Park, Pl. Salwatorianów 1
• Tele Pizza, ul. Pszczyńska 6
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• F.H.U Fabryka Słodkości, ul. Okrzei 29
• Redakcja „Naszej Gazety”, Rynek 18

Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków,  

ul. F. Górka 48 
• Sklep spożywczy Bujaków,  

ul. F. Górka 79
Mikołów - Kamionka:

• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123 
• Cukiernia-Piekarnia Janosz,  

ul. Katowicka 120
• PSS Społem, ul. Paprotek 7 
• Eko Bio Organic Centrum,  

ul. Kościuszki 61 
Mikołów - Śmiłowice:

• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa 
Mikołów - Borowa Wieś

• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,  

ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,  

ul. Strażacka 54
Mikołów Paniowy:

• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25
Mikołów Mokre:

• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek,  

ul. W. Polskiego 21
Łaziska Górne:

• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50

• Kopalnia „Bolesław Śmiały” 
• Delikatesy Centrum,  

ul. Wyszyńskiego 2
• Miejska Biblioteka Publiczna, 

ul. św. Jana Pawła II 1
• Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji, ul. Ogrodowa 50
• ABC, ul. św. Jana Pawła II 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2 
• My Center, ul. Orzeska 5 
• Sklep Kurpas Farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1 
• Optica, ul. św. Jana Pawła II 4c 
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4 
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3 
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. Górnośląska 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9 
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13 
• Sklep ABC po sąsiedzku,  

ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans,  

ul. Cieszyńska 48a,
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”

Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Główna 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy,  

ul. Główna 91
• Sklep Rabat, ul. Główna 109
• Pawilon Handlowy, ul. Główna 58
• Miejska Biblioteka Publiczna,  

ul. Główna 58
• Piekarnia „Garus”, ul. Główna 56
• Sklep spożywczy „Armac”, ul. Główna 103
• Sklep spożywczy „Jumo”,  

ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2

Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”,  

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

ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1

• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141
Orzesze:

• Urząd Miasta,  
ul. Świętego Wawrzyńca 21

• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2 
• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92 
• Sklep ABC, ul. Słowiańska 26
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158 
• Sklep „Emilia” „Od i Do”,  

ul. Mikołowska 205

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

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

ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124

• Pierogarnie „Miraż”, ul. Żorska 172
• Sklep monopolowy, ul. Długosza 31 
• Sklep spożywczy ABC, ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”,  

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

• Alior Bank - Placówka Partnerska, 
ul. Rybnicka 1
• Zajazd Kasztelański,  

ul. Piastowska 29
Ornontowice:

• Urząd Gminy, ul. Zwycięstwa 26a
• Piekarnia Ciastkarnia, ul. Orzeska 90
• Delikatesy Centrum, ul. Orzeska 17
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy, 

ul. Zwycięstwa 1

• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Lewiatan,  

ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy,  

ul. Zwycięstwa 194
Paniówki:

• Cukiernia Gatner,  
ul. Karola Darwina 6 

• Delikatesy FOX, ul. Swobody 1a
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Tu dostaniesz „Naszą Gazetę”


