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Rabat 
47% 

Szkła progresywne 
z antyrefleksem

nowa cena 

399zł 
(po 47% rabacie)

753zł
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lub okulary 
jednoogniskowe (ramka + szkła)

99zł 
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Mikołów
„AFERA ALKOMATOWA” 
W MAGISTRACIE
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Łaziska Górne
CHROŃMY 
KASZTANOWCE
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SZOSOWCY 
ROZPOCZĘLi SEZON
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Wyry
Z ZiEMi WŁOSKiEJ
DO WYRSKIEJ
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Ornontowice
NAJLEPSZE 
BABY
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NAJWIĘKSZY wybór opału NA ŚLĄSKU!
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ! NAJLEPSZA CENA!
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24 MAJA 
- najbardziej widowiskowa 
impreza na Śląsku

Bitwa o Wyry 
- bój o Gostyń
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Aktualności

32/191-91
RADIO TAXI
Mikołów

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

Nie chciałem pisać po raz 
kolejny o wyborach do 
Parlamentu Europejskie-

go. Zawsze podkreślamy lokalny 
charakter naszej gazety, a z Mi-
kołowa do Brukseli jest kawałek 
drogi. Nie chciałem, ale zmusił 
mnie do tego Austriak z brodą, 
który przebrany w babskie fata-
łaszki wygrał konkurs Eurowi-
zji. Przebieraniec o pseudonimie 
scenicznym Conchita Wurst krę-
cił pupą opiętą w złocistą, sek-
sowną sukienkę, a od czasu do 
czasu gładził się po zadbanym, 
tygodniowym zaroście. Gdyby tę 
piosenkę zaśpiewał facet w gar-
niturze albo w dżinsach i koszul-
ce, zapewne odpadłby w półfina-
łach. Conchita wystąpiła jednak 
pod sztandarem walki o toleran-
cję dla mniejszości i wygrała 
w cuglach. Dla sprytnego Au-
striaka trzeba mieć szacunek, 

bo facet wie, jak w tych ciężkich 
czasach zarobić dużą kasę. Brak 
mi natomiast słów dla krytyków, 
jurorów, wszelkiej maści auto-
rytetów i dziennikarzy, którzy 
w imię poprawności politycznej 
robią z siebie pajaców, a z nas 
durniów. Sam się zastanawiam, 
czy nie ulec tej modzie. Na roz-
mowy o reklamie w „Naszej Ga-
zecie”, przebiorę się za seksowną, 
szpakowatą brunetkę. Przy Con-
chicie wypadnę blado, bo mi bro-
da tak równo nie zarasta, ale na 
nasze prowincjonalne warunki, 
powinno wystarczyć. Jeżeli jakiś 
prezes odmówi publikacji ogło-
szenia, oskarżę go o nietoleran-
cję dla mniejszości, męski szowi-
nizm i polską zaściankowość.

Sukces Conchity jest najbar-
dziej zatrważającym dowodem 
na to, że idiociejemy, jako eu-
ropejska społeczność. Gdyby to 

był kabaret lub cyrk, można by 
się śmiać albo przełączyć kanał 
w telewizorze. Ale koncert Euro-
wizji jest wyznacznikiem mód 
i trendów nie tylko muzycz-
nych, ale także obyczajowych. 
Aż strach pomyśleć, kto wygra w 
przyszłym roku. Im dalej brnie-
my w te obyczajowe zaułki, tym 
trudniej będzie się z nich wyco-
fać. Sygnał do odwrotu muszą 
dać elity polityczne. I to jest je-
den z powodów, dla których war-
to iść na wybory, ale nie jedyny. 
Europa jest silna gospodarczo, 
ale słaba politycznie, decyzyjnie 
i organizacyjnie. Unia Europej-
ska stała się zakładnikiem swo-
ich zasad. Narzucamy sobie pa-
kiet klimatyczny, choć emituje-
my jedynie 14 proc. światowe-
go dwutlenku węgla. Najwięksi 
producenci tego gazu, czyli USA, 
Chiny, Indie, Rosja, mają w no-

sie takie ograniczenia. Oni nie 
próbują - jak Unia Europejska 
- zbawiać świata, lecz walczą 
o przetrwanie w tych ciężkich 
czasach. Unia Europejska jest 
wstrząśnięta postawą Putina, 
choć jako jeden z pretendentów 
do światowego przywództwa, po-
winna być przygotowana na ta-
kie sytuacje. Ale w Unii Euro-
pejskiej obowiązuje zasada, jak 
trwoga, to do… prezydenta USA. 
W czasach pokoju oświecone eu-
ropejskie elity krytykują Ame-
rykę za łamanie praw człowie-
ka, rasizm, narzucanie innym 
swoich interesów. Kiedy robi się 
gorąco, z nadzieją patrzymy na 
amerykańskie rakiety i lotni-
skowce. Aż strach pomyśleć, co 
by się stało z Unią Europejską, 
gdyby Stany Zjednoczone wróci-
ły do polityki izolacjonizmu. Do 
pewnego czasu śmieszyły mnie 

i denerwowały unijne debaty 
na temat krzywizny bananów, 
kodyfikacji zasad spłukiwa-
nia wody w toaletach albo spory 
o marchewkę: owoc czy warzy-
wo? Teraz już wiem, że to nie jest 
śmieszne, ale groźne. Unia Euro-
pejska jest słaba. Gdyby była sil-
na, Putin nie pozwoliłby sobie 
na takie harce u naszych granic. 
Jesteśmy słabi na własne życze-
nie. Zamiast budować kontynen-
talną potęgę i cementować war-
tości, wokół których powstała 
i kwitła europejska cywilizacja, 
budujemy pseudonowoczesny 
skansen, którego jedną z twa-
rzy jest Conchita Wurst. Dlate-
go warto iść na wybory 25 maja. 
W krajach Unii Europejskiej 
mieszka ponad pół miliarda lu-
dzi. My, rozsądni, musimy jakoś 
skrzyknąć się w tej masie. 
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idziemy na wybory

Zatrudnimy od zaraz pracownika, 
konserwatora - ogrodnika (złotą rączkę). 

praca idealna dla osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę.
praca 5 dni w tygodniu, miejsce pracy mikołów.

wymagane prawo jazdy kat. b, mile widziane umiejętności związane z pracami elektrycznymi.

tel. kont. 608 394 583 w godz. od 9.00 - 15.00

„Życie to czas, w którym szukamy Boga. 
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. 

Wieczność to czas, w którym Go posiadamy”

Pani 
Barbarze Prasoł

Wójt Gminy Wyry
wyrazy głębokiego i szczerego współczucia

z powodu śmierci 

MAMY 

składają
Radni Gminy Wyry

oraz Pracownicy Urzędu Gminy Wyry

Pani
Barbarze 

Prasoł
Wójt Gminy Wyry

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

MAMY
składają

Aleksander Wyra 
Burmistrz Miasta Łaziska Górne

Jan Ratka 
Zastępca Burmistrza Miasta Łaziska Górne

Tadeusz Król 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

Elżbieta Piecha 
Sekretarz Gminy

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnienia zawsze będą z nami 

Pani 
Barbarze Prasoł

Wójt Gminy Wyry
wyrazy głębokiego i szczerego współczucia

z powodu śmierci 

MAMY 
składają

Andrzej Szafraniec, Burmistrz Miasta Orzesze
Jan Mach, Przewodniczący Rady Miejskiej

Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę

Pani BARBARZE PRASOŁ
Wójt Gminy Wyry

wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
z powodu śmierci 

MAMY 
składa

Adam Lewandowski, prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej

Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. 
Wieczność to czas, w którym Go posiadamy

Pani BARBARZE PRASOŁ
Wójt Gminy Wyry

wyrazy głębokiego i szczerego współczucia
z powodu śmierci 

MAMY 
składa

Izabela Kloc, Poseł na Sejm RP
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cOŚ cię cieSzy, 
ŚmieSzy, 

denerwuje 

dzwOń: 
32 209 18 18 

piSz: 
redakcja@naSzagazeta.infO



Nominacja Mirosława 
Tarasa wywołała spo-
ro komentarzy na po-
litycznych salonach 

Katowic i Warszawy. Były prezes 
Bogdanki startuje w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego z lu-
belskiej listy Platformy Obywatel-
skiej. Jeszcze trzy miesiące temu 
spekulowano, że może on za-
jąć bardzo wysokie miejsce na li-
ście. Mirosław Taras jest czło-
wiekiem majętnym i sfinansowa-
nie kampanii wyborczej nie po-
winno stanowić dla niego proble-
mu. Partie lubią takich kandyda-
tów. Ale premier Donald Tusk wy-
wrócił plany lubelskiej PO do góry 
nogami, umieszczając na „jedyn-
ce” Michała Kamińskiego, kontro-
wersyjnego europosła, byłego bli-
skiego współpracownika Jarosła-
wa Kaczyńskiego. Taras spadł na 
dziewiąte miejsce, grzebiąc ra-
czej swoje szanse na sukces w wy-
borach. Dla byłego prezesa „Bog-
danki” szybko znaleziono inne za-
jęcie. Powierzono mu kierowanie 
Kompanią Węglową. 

O prOblemach tej 
Spółki piSzemy Od kilku 
mieSięcy. ale tak źle jak 
jeSt teraz nie byłO  
z kOmpanią Od pOczątku 
jej iStnienia.

Aby znaleźć pieniądze na wy-
płaty, firma musiała sprzedać Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej kopal-
nię Knurów-Szczygłowice. O moż-
liwości takiej transakcji mówiło się 
już od dawna. Widmo bankructwa 
i pilna potrzeba gotówki nie wpły-
nęła jednak korzystnie na przebieg 
negocjacji. Sprzedaż kopalni nie 
postawiła na nogi finansów Kom-
panii Węglowej. Wstrzymanie na 
kilka dni wydobycia, także w Bole-
sławie Śmiałym, pozwoliło tylko na 
moment nie generować dalszych 
strat. Doraźne działania nie ura-
tują Kompanii Węglowej. Zdaje so-
bie z tego sprawę Mirosław Taras. 
Co zrobi nowy prezes? Z oficjal-
nych wypowiedzi na razie nie wy-
nika wiele nowego. O konieczności 
likwidacji nierentownych kopalń 
mówi się co jakiś czas. Autorów ta-
kich pomysłów szybko sprowadza-
ją na ziemię związkowcy i politycy. 
Górnicze protesty są ostatnią rze-

czą, jakiej życzy sobie w Warsza-
wie rząd. 

nam, nieOficjalnie 
udałO Się dOwiedzieć, 
że pOwStaje plan 
pOłączenia kOmpanii 
węglOwej z lubelSkimi 
kOpalniami.

Śląska spółka od dawna inte-
resuje się tamtejszymi złożami. 
W okolicy gminy Rejowiec trwa-
ją próbne odwierty złoża Paw-
łów. Nie jest tajemnicą, że Kom-
pania Węglowa chce budować na 
Lubelszczyźnie kopalnie. Taki po-
mysł ma wiele zalet. Na Lubelsz-
czyźnie panują łatwiejsze niż na 
Śląsku warunki geologiczne. Złoża 
są dostępniejsze, a tereny na po-
wierzchni mniej zurbanizowane, 
nie ma tak gęstej sieci dróg. Lu-
belski węgiel jest dobry, a jego wy-
dobycie w miarę tanie. Ekspansja 
Kompanii Węglowej na Lubelsz-
czyźnie nie jest tajemnicą. Nato-
miast po raz pierwszy pojawiła się 
idea, aby administracyjnie łączyć 
oba zagłębia węglowe. Taki pomysł 
może nie spodobać się zarówno w 
Lublinie, jak i Katowicach. Preze-
som bogatej Bogdanki zapewne nie 
uśmiechnie się konieczność dokła-
dania do nierentownych kopalń na 
Śląsku. Z kolei górnicy w naszym 

regionie mogą całkiem słusz-
nie się obawiać, że połączenie 
z bogatszym zagłębiem może 
być początkiem bardzo głębo-
kiego procesu restrukturyza-
cyjnego, którego konsekwen-
cje okażą się bardzo bolesne. 

nie wOlnO przy 
tym zapOminać, że 
O pOlSkim węglu 
i tak nie decyduje 
ekOnOmia, ale 
przede wSzyStkim 
pOlityka.

W jednym z wywiadów, 
nowy prezes Kompanii Wę-
glowej zapytany, czego ocze-
kuje od sektora energetyczne-
go, odparł, że chce aby elek-
trownie kupowały polski wę-
giel. Pomysł jest dobry, ale 
trudny w realizacji. Do Pol-
ski płynie tani węgiel z Rosji. 
Trudno oczekiwać, aby preze-
si elektrowni kierowali się pa-
triotyzmem i kupowali droż-
szy, rodzimy surowiec. Tu-
taj powinien zainterwenio-
wać rząd, szukając poparcia 
w Brukseli. Tymczasem Unia 
Europejska udaje, ze gniewa 
się na Putina, ale tani węgiel 
z Rosji, jak płynął, tak płynie.

Jerzy Filar 
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3Sytuacje

udało się uratować kopalnię bolesław Śmiały przed połączeniem  
z ziemowitem. ale teraz pojawił się znacznie poważniejszy problem. 
czarne chmury zawisły nad kompanią węglową. Od miesiąca spółką 
zarządza nowy szef. mirosław taras był kiedyś prezesem lubelskiej 
kopalni bogdanka. jedni chwalą, inni dostrzegają ryzyko tego 
transferu. z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że powstaje 
plan połączenia kompanii węglowej z lubelskimi kopalniami.

Tąpnięcie czy zawał? Mikołow, 
Jana Pawła II 12
tel 882-220-227, 

32 216-17-32

www.Polnoc.Pl/MIkolow

kREYDYTY I PoŻYcZkI 
HIPoTEcZnE

ofERTa 25 banków

mieSzkania
mikołów
os. Norwida 3p.47m2 140 tys zł
os. Kochanowskiego 2p. 49,8 m2 164 tyś. zł
os. Kochanowskiego 3p 62,9 m2 180 tyś. zł
os. Kochanowskiego 3p. 62,9 m2 177 tyś. zł 
os. Grunwaldzkie 2p. 51 m2 140 tyś. zł
os. Grunwaldzkie 2p 33,4m2 120 tyś. zł
ul. Krawczyka 1p 43,5m2 115 tyś. zł
ul. Żwirki i Wigury 2p. 47,8m2 155 tys. zł
Reta 3p. 92m2 265 tys. zł 
łaziska górne:
Średnie 4p 71,9 m2 165 tys. zł
Średnie 3p 91,55m2 225 tys. zł
Średnie 3p 82 m2 195 tyś. zł
Orzesze 3p 60,3 m2 165 tyś zł
Wyry 2p 35,5 m2 105 tyś. Zł

dOmy
mikołów:
Centrum 84m2 335 tys zl
Centrum 214m2 480 tys zl
Centrum 99m2 499 tys zł
Nowy Świat ok. 150 m2 320 tys zł
Goj 130 m2 350 tys zł
Bujaków 215 m2 440 tys zł
Mokre 150m2 450 tys. zł
Kamionka 220 m2 450 tys zł

działki
Mikołów od 99 zł m2, pow. od 600 m2 
Gostyń od 80 zł m2

Łaziska Górne od 59 zł m2

Orzesze od 60 zł m2

Katowice od 210 zł m2

SkuP SPRZEDaZ wYnaJEM 
PośREDnIcTwo nIERucHoMoścI
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bolesław Śmiały należy do najbardziej 
rentownych kopalń kompanii węglowej, ale 
ciężkie chmury nadciągnęły nad całą spółkę.
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Powiat mikołowski www.mikolowski.pl

Reforma samorządowa  
z 1999 roku, w wyniku 
której powstały powiaty, 
była jedną z najważniej-

szych zdobyczy polskiej transforma-
cji ustrojowej. Pojęcie „małej ojczy-
zny” nabrało wreszcie dosłownego 
znaczenia. Reforma nie odbyła się 
gładko. Nie wszystkie powiaty radziły 
sobie z nowymi zadaniami i obowiąz-
kami. Na tym tle, powiat mikołowski 
był chlubnym przykładem tego, że 
zbudowanie sprawnego, skuteczne-
go i aktywnego samorządu jest zada-
niem trudnym, ale wykonalnym. 

- Ten egzamin zdaliśmy z wyni-
kiem bardzo dobrym - podsumował 

15- lecie istnienia powiatu, starosta 
Henryk Jaroszek. 

Nasza przewaga polegała, m.in., 
na tym, że w 1999 roku mieliśmy 

skąd czerpać wzorce i dobre rozwią-
zania. Od 1994 roku trwała współ-

praca samorządowców z miejsco-
wości tworzących powiat mikołow-
ski z partnerami z reńskiego powia-
tu Neuss.

- Święty Jan Paweł II powiedział, 
że to wola Boska uczyniła Polaków  
i Niemców sąsiadami. Partnerskie 
stosunki powiatu Neuss z powiatem 
mikołowskim to umacnianie więzi 
polsko-niemieckiej. Moi rodzice, któ-
rzy urodzili się 90 lat temu na Ślą-
sku, nigdy by nie pomyśleli, że ich 
syn przemówi na tej ziemi, jako sta-
rosta powiatu reńskiego - powiedział 
podczas konferencji wzruszony Hans 
Jürgen Petrauschke, starosta powia-
tu Neuss.

Najbardziej podniosłym momen-
tem jubileuszowej uroczystości było 
przekazanie staroście Henrykowi Ja-
roszkowi sztandaru powiatu miko-
łowskiego. Gwoździe w drzewce wbi-
li fundatorzy sztandaru: Barbara Pra-
soł, wójt gminy Wyry, Marek Bal-
cer, burmistrz Mikołowa, Aleksan-
der Wyra, burmistrz Łazisk Górnych, 
Andrzej Szafraniec, burmistrz Orze-
sza oraz Kazimierz Adamczyk, wójt 
gminy Ornontowice. 

Niezwykłą pamiątkę otrzymał tak-
że twórca rzeźby „Europa i Zeus”, 
były starosta powiatu reńskiego - Die-
ter Patt. W prezencie od powiatu mi-
kołowskiego dostał szablę górniczą.

- To już druga, moja pamiątka  
z powiatu mikołowskiego. Pierwszą 
był hełm strażacki, gdyby nie to, że 
jest za mały, na pewno miałbym go 
dzisiaj na głowie - zażartował Dieter 
Patt. (fil)

jubileuszowe obchody rozpoczęły 
się w niedzielę 27 kwietnia. w ba-
zylice św. wojciecha odprawiona 
została uroczysta msza święta. 
w jej trakcie władze powiatu 
przekazały w darze dwa ornaty. 
wieczorem zaś na skwerze przed 
starostwem odsłonięta została 
rzeźba „europa” autorstwa dietera 
patta - byłego starosty powiatu 
neuss. 

- Naziści palili książki, niszczyli 
sztukę, ja staram się w płomieniach ją 
odsłaniać - powiedział autor rzeźby. 

„Europa” jest jego osobistym darem 
z okazji 20-lecia nawiązania partner-
skich kontaktów gmin ziemi mikołow-
skiej z Reńskim Neuss, 15-lecia po-
wstania powiatu mikołowskiego oraz 
10-lecia naszej obecności w Unii Eu-
ropejskiej. Podobne dzieła zdobią prze-

strzeń publiczną w wielu miejscach  
w Niemczech, w Dusseldorfie, Aachen, 
ale również w Stanach Zjednoczonych, 
Portugalii, a nawet w Kolumbii, dokąd 
trafiła pięciometrowa rzeźba Shakiry, 
która stanęła w jej rodzinnym mieście 
Barranquilla.

Dzień późnej odbyły się główne uro-
czystości. Już od rana na mikołowskim 
rynku grała orkiestra dęta kopalni Bole-
sław Śmiały, zaś na scenie występowa-
ły dziecięce i młodzieżowe zespoły ar-
tystyczne z Mikołowa i Łazisk Górnych. 
W tym samym czasie przed starostwem 
stanął rentgenobus, w którym miesz-
kańcy powiatu mogli bezpłatnie doko-
nać prześwietlenia płuc. Dodatkowo 
prowadzono badania poziomu cukru 
we krwi oraz spirometryczne.

Jednak najważniejszym wydarze-
niem była odbywająca się w MDK w Mi-
kołowie konferencja.  (fil)

prof. jerzy buzek, były premier  
i przewodniczący parlamentu euro-
pejskiego w latach 2009 - 2012:

- Nigdy przed 1999 rokiem nie 
funkcjonował powiat mikołowski i to 
dzięki determinacji samorządowców 
udało się go utworzyć. Decyzja o utwo-
rzeniu w Polsce powiatów nie była ła-
twa. Nie wszędzie poszło tak dobrze 
i łatwo, jak w Mikołowie. Samorządo-
wa reforma udała się tam, gdzie wła-
dze powiatu potrafiły porozumieć się 
z tworzącymi go gminami. Na ziemi 
mikołowskiej ta współpraca kwitnie, 
gdzieś indziej relacje między władza-
mi powiatowymi i gminnymi stają się 
zarzewiem konfliktów.

henryk jarOSzek, starosta po-
wiatu mikołowskiego: 

Powiaty nie zawiodły pokładanych  
w nich nadziei. Są dopełnieniem idei 
małych ojczyzn, gdzie mieszkańcy 
nie są przedmiotem, lecz podmiotem 
wszelkich działań, inwestycji, pomysłów 
i przedsięwzięć, które decydują o jako-
ści naszego życia. Myśmy zdali ten eg-
zamin z samorządności. Powiat miko-
łowski należy do najprężniejszych i naj-
sprawniej funkcjonujących w Polsce.

Potrójny jubileusz
Konferencja w mikołowskim Domu Kultury była najważniejszym punk-
tem obchodów jubileuszy: 15-lecia powiatu mikołowskiego,  
20 lat współpracy z reńskim powiatem Neuss oraz dziesiątej rocznicy 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Do Mikołowa przyjechało wielu 
znakomitych gości, a wśród nich samorządowcy z Niemiec oraz Jerzy 
Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009 - 2012.

1994
- nawiązanie współpracy z powiatem Neuss

1999
- utworzenie powiatu mikołowskiego

Działo się

Na estradzie przed mikołowskim MDK wystąpiły, m.in. 
zespoły dziecięce

W specjalnym namiocie udzielano bezpłatnych porad 
medycznych

Przed siedzibą starostwa stanęła trzymetrowa 
rzeźba przedstawiająca Europę

Za chwilę Marek Balcer, burmistrz Mikołowa wręczy sztandar Henrykowi Jaroszkowi, staroście powiatu mikołowskiego
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Wszystko zaczęło się 9 kwietnia. Do 
naszej redakcji zadzwonił anoni-
mowo pracownik mikołowskie-
go magistratu z informacją, że wi-

ceburmistrz Adam Putkowski jest pijany, wyzy-
wa pracowników i wszczyna awantury. Jednocze-
śnie zaalarmowano Komendą Wojewódzką Poli-
cji w Katowicach. Niestety, nigdy nie dowiemy się,  
w jakim stanie był wtedy zastępca burmistrza Mar-
ka Balcera. Zwyczajowo w takich sytuacjach, ko-
menda wojewódzka zleca interwencję miejscowej 
policji. Chodzi o to, aby jak najszybciej zbadać deli-
kwenta alkomatem. Ta zasada widocznie nie doty-
czy Mikołowa. Tutejsza policja nie podjęła żadnych 
działań, choć w Urzędzie Miasta przebywał akurat 
wtedy naczelnik wydziału prewencji! Tłumacze-

nia w tej sprawie brzmią, delikatnie mówić, dosyć 
dziwnie. Mikołowska policja nie zbadała wicebur-
mistrza, ponieważ - jak powiedziała jednej z gazet 
jej rzeczniczka - taką potrzebę powinien zgłosić 
pracodawca, czyli sam burmistrz. Ale Marek Bal-
cer tego nie zrobił. 

 zapytaliŚmy, dlaczegO nie zażądał, 
aby adam putkOwSki dmuchnął  
w alkOmat?

- Po pierwsze, wiceburmistrz w tym dniu był 
na urlopie i taka ingerencja byłaby nieuprawnio-
na. Po drugie, w chwili pojawienia się w budyn-
ku Urzędu osoby dysponującej tym urządzeniem, 
wiceburmistrza już nie było. Jednocześnie potwier-
dzam stanowisko, iż szkoda, że się tak nie stało, bo 
rozwiałoby to wszelkie wątpliwości na ten temat. 
W większości opinii pracowników, z jakimi wice-
burmistrz miał kontakt w tym dniu oraz mojej, nie 
wynika, że znajdował się on pod wpływem jakich-
kolwiek używek - mówi burmistrz Marek Balcer.

 Tłumaczenia policji i burmistrza, że nic nie 
można było zrobić, ponieważ zastępca był na urlo-
pie, brzmią mało przekonująco. Skoro przebywał 
na urlopie, to nie powinien przychodzić do pracy.  
A skoro pojawił się w magistracie, aby - jak mówi - 
donieść dokumenty, to podjął czynności służbowe. 
Kilka lat temu w podobnej sytuacji znalazł się Grze-
gorz Osyra, ówczesny prezydent Mysłowic. Ktoś do-
niósł, że jest pijany w pracy. Przyjechała policja i za-
żądała, aby prezydent dmuchnął w alkomat. Osy-
ra poddał się badaniom. Był trzeźwy. O prowokację 
oskarżył swoich politycznych oponentów. Opinia pu-
bliczna w Mysłowicach wzięła wtedy w obronę pre-
zydenta, uznając, że nawet walka polityczna musi 
mieć jakieś granice. W Mikołowie nie skorzystano z 
tej szansy. W kilka dni po „aferze”, Adam Putkowski 
w komentarzu do jednej gazet potwierdził oczywi-
ście, że był trzeźwy. Skoro tak, to dlaczego 9 kwiet-
nia nie zaczekał na policjantów z Katowic? 

Gdyby alkomat wskazał 0,00, mógłby wykre-
ować się na ofiarę politycznej nagonki, a opinia 
publiczna Mikołowa stanęłaby po jego stronie. 

Dlaczego burmistrz i naczelnik wydziału pre-
wencji, nie użyli swojego autorytetu i nie prze-
konali Adama Putkowskiego, że warto dmuchnąć  
i udowodnić swoją niewinność? Na te pytania Czy-
telnicy muszą odpowiedzieć sobie sami.

Sprawa ma jeszcze drugie dno. 

- Tak zwana „afera alkomatowa” jest tylko 
odpryskiem wcześniejszego konfliktu i nie ma 
wpływu na podjęte decyzje. Kierując się dobrem 
zarówno Urzędu jak i Pana Putkowskiego uwa-
żam, że poczynione przeze mnie kroki kadrowe 
pozwolą na sprawne działanie gminy, jak i jej 
organów przez najbliższy czas - deklaruje bur-
mistrz Marek Balcer.

najbliżSzy czaS, tO pół rOku, 
jakie zOStałO dO wybOrów 
SamOrządOwych. wSzyStkie ruchy 
kadrOwe, pOdejmOwane w tym 
gOrącym OkreSie zawSze mają 
kOntekSt wybOrczy. 

Skoro Adam Putkowski nie wyleciał z pracy za 
pijaństwo, to za co? Burmistrz wspomina o kon-
flikcie pracowniczym w Urzędzie Miasta. Od po-
czątku istnienia „Naszej Gazety” piszemy, że sła-
bym punktem mikołowskiego magistratu są kon-
trowersyjne decyzje i złe relacje z mieszkańca-
mi miasta. Bohaterem wielu publikacji był wła-
śnie Adam Putkowski. Nie pisaliśmy o nim krytycz-

nie, dlatego że go nie lubimy. Zawsze reagowaliśmy 
na sygnały Czytelników. I zawsze czekaliśmy na ja-
kąś reakcję szefa wszystkich szefów w Mikołowie, 
czyli burmistrza Marka Balcera. Na próżno. Kiedy 
opisaliśmy, w jaki sposób wiceburmistrz potrakto-
wał mieszkankę Kamionki, która chciała wyjaśnić 
wątpliwości dotyczące kanalizacji, zareagował tyl-
ko Mirosław Duży, szef Platformy Obywatelskiej 
w powiecie mikołowskim. Przeprosił za członka 
PO, choć sprawa nie dotyczyła polityki, lecz spraw 
urzędowych i zareagować powinien burmistrz. Ma-
rek Balcer odezwał się w sprawie swojego zastęp-
cy tylko raz. I od razu strzelił z grubej rury zwalnia-
jąc go z Urzędu Miasta. Przez 12 lat trwali razem 
w magistracie. Na dobre i na złe. Przetrwali wiele 
kryzysowych momentów, jak choćby śledztwo CBA 
w sprawie domniemanych nieprawidłowości pod-

czas budowy kanalizacji. W ostatnich wyborach ry-
walizowali w walce o fotel burmistrza. Po wygranej 
Marka Balcera dogadali się, podzielili stanowiska,  
a Adam Putkowski wniósł do tego sojuszu głosy 
radnych PO, gwarantujące stabilność ekipie rzą-
dzącej Mikołowem. A teraz cały ten układ runął po 
„aferze”, której nie było oraz na skutek bliżej nie 
sprecyzowanego „konfliktu pracowniczego”. 

 być mOże, marek balcer 
dymiSjOnując SwOjegO zaStępcę 
chciał nawiązać dO StarOpOlSkiegO 
zawOłania: „cO złegO, tO nie ja”.

 W magistracie, jak w każdej dużej firmie o scen-
tralizowanej strukturze, do opisu sytuacji bardziej 
pasuje jednak przysłowie: „jaki Pan, taki kram”.  
W każdym razie, potknięcie w zawodowej karierze 
byłego wiceburmistrza nie okazało się aż tak bolesne. 

- Adam Putkowski został zatrudniony w Zakła-
dzie Inżynierii Miejskiej na stanowisku wicepre-
zesa, którą funkcję sprawował do tej pory, jako 
osoba oddelegowana do reprezentowania gminy 
w zarządzie tej spółki. Jego zadaniem jest spraw-

ne dokończenie zadania modernizacji gospodarki 
wodno-ściekowej oraz dalszy rozwój spółki - wyja-
śnia burmistrz Marek Balcer.

O tym też kiedyś pisaliśmy. Mikołów był chyba 
jedynym miastem w Polsce, gdzie jeden człowiek 
łączył stanowiska wiceburmistrza i wiceprezesa 
miejskiej spółki. W ZIM Adam Putkowski nie zara-
biał pieniędzy, ale nie pracował tam za darmo, po-
nieważ w ramach rekompensaty otrzymywał wyso-
kie nagrody w Urzędzie Miasta. 

Trudno oczekiwać, aby tak wyrazista i wpływo-
wa postać, jak Adam Putkowski, zniknęła z życia 
politycznego Mikołowa i całego powiatu. O wszyst-
kim zadecydują listopadowe wybory. Kto wie, czy 
po ewentualnej wygranej, burmistrz Balcer nie 
okaże znów serca dawnemu współpracownikowi.

Jerzy Filar

po 12 latach 
ścisłej współpracy 
i na pół roku 
przed wyborami 
samorządowymi, 
burmistrz marek 
balcer zwolnił ze 
stanowiska adama 
Putkowskiego, 
swojego zastępcę 
i najbardziej - 
jak się wydawało 
- zaufanego 
człowieka. podobno 
nie ma to nic 
wspólnego  
z aferą alkoholową 
w magistracie, 
od której huczy 
cały mikołów. nie 
można wykluczyć, 
że odsuwając 
Putkowskiego, 
marek balcer 
wyczyścił przedpola 
i rozpoczął 
walkę o kolejną 
kadencję na fotelu 
burmistrza. 

adam lewandOwSki, prezes Stowarzyszenia rozwoju i promocji ziemi mikołowskiej:

Trudno mi komentować sprawę, ponieważ tak naprawdę 
nie wiemy, co wydarzyło się w Urzędzie Miasta 9 kwietnia  
i co dzieje się teraz. Bliżej niesprecyzowane sugestie  
o konflikcie pracowniczym tylko zaciemniają obraz sytuacji, 
choć mieszkańcy Mikołowa mają prawo do prawdy, bo to 
z ich pieniędzy utrzymywani są urzędnicy. Jako mieszkaniec 
Mikołowa pytam Pana burmistrza: za co my płacimy?  

mirOSław duży, szef platformy Obywatelskiej w powiecie mikołowskim.

Nie komentuję tej sprawy, ponieważ jest to wewnętrzny 
problem Urzędu Miasta w Mikołowie. Natomiast nie potrafię 
w tej chwili odpowiedzieć na pytanie, czy Platforma 
Obywatelska wystawi swojego kandydata na burmistrza 
Mikołowa w listopadowych wyborach samorządowych.

Rozwód
czy separacja?

Burmistrza Marka Balcera nawet przy otwartych drzwiach balkonu w jego gabinecie, latem i jesienią czekają gorące dni
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Łaziska Górne

numer 
obwodu

granice obwodu 
(ulice)

Siedziba Obwodowej
komisji wyborczej

1 GÓRNICZA, KAMIENNA, MOKIERSKA, PIASKOWA, POLNA, POPRZECZNA, 
SPORTOWA, STROMA, SZKOLNA, WODNA

Szkoła Podstawowa nr 5 
im. Powstańców Śląskich 
ul. Szkolna 4

2 CICHA, KAŁUŻE, KOPALNIANA 1-33, 35-55 nieparzyste, KRÓTKA, LIGONIA, MARTA 
WALESKA, MIKOŁOWSKA, PAWŁA WYRY, POGODNA, STARA DROGA, ŚWIĘTEGO 
JANA, WIDOKOWA, WIERZYSKO, WIEŻOWA, WODOCIĄGOWA, WSPÓLNA, WYNIOSŁA

Szkoła Podstawowa nr 5 
im. Powstańców Śląskich 
ul. Szkolna 4

3 KOPALNIANA 34-56 parzyste, od 57 do końca, STASZICA, ZWYCIĘSTWA Miejski Dom Kultury 
(Filia Łaziska Średnie) 
ul. Pstrowskiego 17

4 KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, KSIĘDZA GŁOWIŃSKIEGO, LIPOWA, TUWIMA Gimnazjum nr 3 
im. „Przyjaciół Ziemi” 
ul. Powstańców 6

5 BOJOWNIKÓW, MORCINKA, WYRSKA Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna (Filia w Łaziskach Średnich) 
ul. Wyszyńskiego 8

6 OSIEDLE KOŚCIUSZKI 106-113, od 115A do końca Szkoła Podstawowa nr 6 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Jana Pawła II, ul. Wyrska 4

7 NOWA, OSIEDLE KOŚCIUSZKI 1-105, 114 Szkoła Podstawowa nr 6 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Jana Pawła II, ul. Wyrska 4

8 DŁUGA, GENERAŁA SIKORSKIEGO od 10 do końca, ŁĄKOWA, POWSTAŃCÓW, 
PSTROWSKIEGO, WAPIENNA, ZWAŁOWA, ŹRÓDLANA

Gimnazjum nr 3
im. „Przyjaciół Ziemi” 
ul. Powstańców 6

9 22 LIPCA, BOCZNA, GAJOWA, GENERAŁA SIKORSKIEGO 1-8, GRANICZNA, 
KONOPNICKIEJ, LASOKI, MIŁA, POKOJU, POŁUDNIOWA, PROMIENNA, SŁONECZNA, 
SŁOWACKIEGO, STAWOWA

Szkoła Podstawowa nr 6 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Jana Pawła II, ul. Wyrska 4

10 CEGIELNIANA, CIESZYŃSKA od 3 do końca, GOSTYŃSKA, HUTNICZA, KĄTY, ŁAZY, 
MŁYŃSKA, WYZWOLENIA, ZAKĄTEK

Zespół Szkół im. Piastów Śląskich
ul. Cieszyńska 12

11 AKACJOWA, BRADA, GŁOGOWA, KOLEJOWA, KSIĘDZA SZWEDY, MALINOWA, 
MIODOWA, ORZESKA, PAPROTNA, PIĘKNA, PRĄDNA, PRZYSIÓŁKI, PSZCZELNA, 
ROLNA, SALAMANDER, TOROWA

Przedszkole nr 2 Integracyjne 
ul. Miodowa 11

12 BRZOZOWA, DĘBOWA, GRABOWA, JAWOROWA, JAŚMINOWA, JESIONOWA, 
JODŁOWA, KASZTANOWA, LEŚNA, MODRZEWIOWA, OLCHOWA, RYBNICKA, 
SOSNOWA, ŚWIERKOWA, TOPOLOWA, WIERZBOWA, ZACISZE

Salon Samochodowy 
ul. Leśna 1

13 DZIAŁKOWCÓW, ENERGETYKÓW od 2A do końca numery parzyste, FORNALSKIEJ, 
KRASICKIEGO, MARCHLEWSKIEGO, MIARKI, SAWICKIEJ, WARYŃSKIEGO, 
WRÓBLEWSKIEGO, ZAWADZKIEGO

Zespół Szkół Energetycznych 
i Usługowych
ul. Chopina 11 b

14 CICIERZ, JANA III SOBIESKIEGO, KIESZKI, KOŚCIELNA, ŁĄCZNA, MONIUSZKI, PLAC 
RATUSZOWY, SPOKOJNA, WIOSENNA, ZIELONA

Miejski Dom Kultury 
ul. Świerczewskiego 2

15 CHOPINA, ENERGETYKÓW od 1A do końca numery nieparzyste Przedszkole nr 5
im. Przyjaciół Bohaterów Bajek
ul. Chopina 1

16 1 MAJA, ASTRÓW, BRATKÓW, FIOŁKOWA, GOŹDZIKÓW, IRYSÓW, KLONOWA, 
KONWALII, KROKUSÓW, KWIATOWA, NARCYZÓW, RADOSNA, RÓŻANA, 
SIENKIEWICZA, STARA, STOKROTEK, TULIPANÓW, WIŚNIOWA

Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul. Dworcowa 4

17 BARLICKIEGO, CIESZYŃSKA 2-2B parzyste, GÓRNA, OKRĘŻNA, OSIEDLE CENTRUM, 
STAROWIEJSKA, SZYBOWA, WĄSKA, WIEJSKA

Miejski Dom Kultury 
ul. Świerczewskiego 2

18 BUKOWA, GENERAŁA ŚWIERCZEWSKIEGO, PARKOWA, POCZTOWA, PORĘBA Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna ul. Świerczewskiego 1

19 OGRODOWA, PRUSA Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
ul. Ogrodowa 48

20 DWORCOWA 4-22 parzyste, MICKIEWICZA Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul. Dworcowa 4

21 DWORCOWA 5-25 nieparzyste, od 26 do końca, SZAROTKI Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
ul. Ogrodowa 48

w tym roku łaziska gór-
ne już po raz szósty wzię-
ły udział w akcji ochrony 
drzew kasztanowca bia-
łego przed szkodnikiem 
szrotówkiem kasztanow-
cowiaczkiem. 

Ekologiczne przedsię-
wzięcie rozpoczę-
ło się na terenie Ro-

dzinnego Ogrodu Działko-
wego „Szarotka” przy ul. Ogrodowej w Ła-
ziskach Górnych. Miało ono wymiar prak-
tyczny, polegający na zakładaniu opasek 
lepowych na pniach i pułapek feromono-
wych w koronie drzew oraz teoretyczny, 
którym była lekcja edukacji ekologicznej. 

W tegorocznej akcji uczestniczyli ucznio-
wie z Gimnazjum Nr 3 im. Przyjaciół Zie-
mi w Łaziskach Górnych. Na 13 kaszta-
nowcach znajdujących się w okolicy cen-
trum miasta założyli oni opaski lepowe  
i pułapki feromonowe. Lekcja edukacji 

ekologicznej poświęcona była 
cyklowi rozwojowemu szkod-
nika, wskazano najlepsze me-
tody jego zwalczania, mówiono  
o szkodach jakie powoduje. Każ-
dy z uczestników akcji otrzymał 
t-shirt promujący akcję „Chroń-
my Kasztanowce”. 

W ramach akcji „Chrońmy 
Kasztanowce” objęto ochroną 
łącznie 78 kasztanowców zin-
wentaryzowanych na terenie 

Łazisk Górnych. Ponadto na wytypowa-
nych 30 kasztanowcach przeprowadzone 
zostaną prace pielęgnacyjno-sanitarne po-
legające na usunięciu posuszu, zabezpie-
czeniu ran, uformowaniu koron i reduk-
cji masy koron. 

w łaziskach można już korzystać z kąpieliska „żab-
ka”. do 27 czerwca basen jest otwarty w godzinach 
11.00 - 20.00. w czasie wakacji basen będzie czynny 
w godzinach: 9.00 - 21.00. zapraszamy!

Tytuł Łaziszczanina 
Roku przyznaje się 
w ramach obcho-
dów Świętojańskich 

Dni Łazisk. Wyróżnienie to 
może otrzymać tylko miesz-
kaniec miasta. Z kolei ty-
tuł Honorowego Łaziszczani-
na Roku może otrzymać oso-
ba spoza Łazisk Górnych, ale 
pod warunkiem, że działa na 
rzecz gminy. Pisemne zgłosze-
nia kandydatur należy składać 
do 20.05.2014 r. do godz. 

15.30  w Kancelarii Urzędu 
Miejskiego (parter) w zakle-
jonej kopercie z napisem „Ła-
ziszczanin Roku” bądź „Hono-
rowy Łaziszczanin Roku”.

W zgłoszeniu należy podać 
m.in.: imię i nazwisko kan-
dydata, adres zamieszkania, 
krótko scharakteryzować kan-
dydata, opisać jego dotychcza-
sowe działania oraz dołączyć 
oświadczenie kandydata o wy-
rażeniu zgody na kandydowa-
nie i przetwarzanie danych 

zawartych w zgłoszeniu (for-
mularz oświadczenia dostęp-
ny w siedzibie Urzędu Miej-
skiego lub na stronie interne-
towej www.laziska.pl).

Oficjalne ogłoszenie wyni-
ków konkursu nastąpi pod-
czas obchodów Świętojań-
skich Dni Łazisk w dniu  
14 czerwca 2014 r.

Zapraszamy do zgłaszania 
kandydatów!

Szczegóły oraz formularze: 
www.laziska.pl

„Żabka” zaprasza

burmistrz ogłosił konkurs na łaziszczanina 
i honorowego łaziszczanina roku 2014.

Honory i zaszczyty

CHROŃMY KASZTANOWCE

OBWIESZCZENIE
burmistrza miasta łaziska górne z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. 
zmianami) oraz Uchwały nr XXV/262/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie 

podziału Miasta Łaziska Górne na stałe obwody głosowania (ze zmianami), podaje się do publicznej wiadomości informację 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ustalonych w celu 
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 maja 2014 r. w godzinach 7.00 - 21.00.
Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych nr 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12 dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wyborcy niepełnosprawni mogą głosować korespondencyjnie. Zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym  
wykonuje Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14.

Burmistrz Miasta
(--) Aleksander Wyra
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w europie południowej i zachod-
niej kolarze szosowi ścigają się od 
marca, w Polsce wyruszyli na trasy 
5 kwietnia w dzierżoniowie, a na 
Śląsku - 26 kwietnia. zawodami 
inaugurującymi sezon szosowców 
- amatorów specjalizujących się 
w jeździe indywidualnej na czas 
były organizowane w Orzeszu za-
wody kolarskie pod nazwą „prolog 
Orzesze - jazda indywidualna na 
czas” organizowane przez „fun-
dację aktywni”.

Wyścig okazał się przysłowio-
wym „strzałem w dziesiąt-
kę”, gdyż swój start zapo-
wiedziało ponad dwustu 

zawodników i zawodniczek, a sklasyfiko-
wanych zostało 196 cyklistów specjalizu-
jących się w samotnej walce z dystansem 
i czasem. Nie byli to tylko zawodnicy ze 
Śląska, ale i z pozostałych regionów Pol-
ski. Na trasie pojawili się kolarze z woje-
wództw: małopolskiego, świętokrzyskie-
go, opolskiego czy kujawsko-pomorskiego 
i to z grup kolarskich o uznanej renomie. 

Ta ilość startujących zaprzecza tezom, że 
dla kolarstwa szosowego w Polsce nasta-
ły „chude lata”. Ilość startujących, to jed-
no, a ilość kibiców, którzy zjechali, by zo-
baczyć rywalizację na trasie - to drugie. 
A tych spoza Orzesza i okolic było sporo.

Zawodnicy kończący konkurencję po-
chlebnie wyrażali się o organizacji za-
wodów, podkreślając, że takich zawodów 
dziś w naszym regionie i kraju jest coraz 
mniej, a te dały im możliwość do pierw-
szego w tym roku sprawdzenia sportowej 
formy. Oczywiście, najbardziej zadowoleni 
byli ci, którzy stanęli na podium i odbiera-
li z rąk burmistrza Orzesza, Andrzeja Sza-
frańca laury dla zwycięzców. 

- Zawody te to nie tylko promocja ko-
larstwa i aktywnego spędzania czasu 
wolnego z wykorzystaniem roweru, ale 
także promocja miasta i regionu. Na na-
sze zawody zjechały dwie setki cyklistów 
nie tylko ze Śląska, ale także z innych re-
gionów Polski i po powrocie będą mówić, 
gdzie się ścigali. Czyż to nie najlepszy 
sposób na promowanie naszego miasta 
i regionu? - powiedział burmistrz Orze-
sza, Andrzej Szafraniec.

Tadeusz Piątkowski

Nowa umowa

Andrzej Szafraniec, bur-
mistrz Orzesza, pod-
pisał w imieniu mia-

sta umowę na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieru-
chomości. Wykonawcą umo-
wy od maja jest firma EKO M. 
Golik, J. Konsek, J. Serwotka 
Spółka Jawna z Rybnika. Ob-
szar Orzesza podzielony został 
przez wykonawcę na dwa rejo-
ny odbioru odpadów zmiesza-
nych. Rejon Jaśkowic, Orze-
sza, Zawady, Zazdrości, Gar-
dawic, Zawiści obsługiwać bę-
dzie firma ALBA, rejon Mo-
ścisk, Zgonia, Królówki, Wosz-
czyc obsłuży firma EKO. Wy-
konawca będzie realizował 
umowę zgodnie z dotychcza-
sowym harmonogramem.

W kościele Nawiedze-
nia NMP w Orze-
szu odbył się koncert 

„Orzesze dziękuje za kanoniza-
cję Jana Pawła II”. Koncert był 
prawdziwą ucztą duchową dla 
melomanów. Wszystko za spra-
wą wykonawców: prof. Juliana 
Gembalskiego, sopranistki Elż-
biety Grodzkiej - Łopuszyńskiej, 
chóru „Dzwon” z Orzesza i pro-
wadzącego koncert - ks. prała-
ta Stanisława Puchały. Julian 
Gembalski wydobył z kościel-
nych organów dźwięki i moc 
dawno nie słyszane w tej świą-
tyni. Uzupełnieniem kunsztu 
instrumentalnego profesora był 
śpiew Elżbiety Grodzkiej - Ło-
puszyńskiej (sopran), specja-
lizującej się w muzyce sakral-

nej, artystki znanej w kraju i za 
granicą. Artyści zostali przyjęci 
przez orzeską publiczność nie-
zwykle ciepło i serdecznie, a po 
koncercie zgotowano im owację 
na stojąco. Równie serdecznie 
i gorącymi brawami nagrodzono 
występ „Dzwonu”, który zapre-
zentował się w 9 utworach o te-
matyce religijnej. Ks. prałat Sta-
nisław Puchała w słowie wiążą-
cym przypomniał postać świę-
tego Jana Pawła II, i jego słowa 
o sprawach najważniejszych dla 
Polaków i Polski. Osobę papieża 
- rodaka przypomniał również 
burmistrz Andrzej Szafraniec, 
który podziękował także wszyst-
kim wykonawcom za ten nie-
zwykły i stojący na bardzo wyso-
kim poziomie koncert.

W kwietniu odbył się 
drugi koncert chary-
tatywny na rzecz od-

budowy kościoła w Jaśkowicach, 
który zorganizowało stowarzy-
szenie im. Franciszka Stuska. 
Tak, jak za pierwszym razem, 
tak i teraz sala widowiskowa 
w Jaśkowicach wypełniona była 
po brzegi ludźmi, którzy udzia-
łem w tej imprezie wsparli szla-
chetny cel, jakim jest ciągle trwa-
jąca odbudowa jaśkowickiego ko-
ścioła, zniszczonego w ubiegło-
rocznym pożarze. Koncertu wy-
słuchali, m.in. ks. dr hab. Ste-
fan Szymik, prof. KUL, burmistrz 
Andrzej Szafraniec, przewodni-
czący Rady Miejskiej Jan Mach, 
radny powiatowy Tadeusz Mar-
szolik, jak również proboszcz, ks. 
Ambroży Siemianowski, na bar-
kach którego spoczywa cały cię-
żar odbudowy świątyni.

W koncercie wystąpili arty-
ści znani z TV Silesia oraz Ślą-
skiej Listy Przebojów: Duet 
Karo, Piotr Szefer, Duo Fe-
nix i Zespół Bez Nazwy. At-
mosfera koncertu była wyjąt-
kowa, wszyscy bawili się zna-
komicie, w czym duża zasługa 
występujących artystów, któ-
rzy bawili publiczność nie tyl-
ko ze sceny. Piotr Szefer oraz 
Waldi z Duo Fenix czyli Wal-
demar Kołaczyk zeszli ze sce-
ny, by bawić się wśród publicz-
ności, wciągając ją do quizów 
i zgadywanek. 

Warto jeszcze dodać, że or-
ganizatorów wsparli charyta-
tywnie także: zespół TOP MU-
SIC z Zawady organizując na-
głośnienie oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna z Jaśkowic, czu-
wając nad bezpieczeństwem 
uczestników koncertu.

Medalowy Sokół
4 maja 2014 roku w By-

tomiu - Szombierkach 
rozegrano Indywidual-

ne Mistrzostwa Śląska w te-
nisie stołowym w katego-
rii „młodzików”. Zawody za-
kończyły się wielkim sukce-
sem reprezentanta SOKOŁA 
- Jakuba Woźniaka. W tur-
nieju indywidualnym zdobył 
on srebrny medal, ustępu-
jąc w finale jedynie sklasyfi-
kowanemu na drugim miej-
scu w kraju - Janowi Zandec-
kiemu. Natomiast w grze po-
dwójnej Jakub w parze z Zan-
deckim zdobył w tym samym 
dniu złoty medal. 

Tydzień wcześniej w dniu 
27 kwietnia 2014 roku w Chy-

biu rozegrano Indywidualne 
Mistrzostwa Śląska w młod-
szej kategorii - „żaków”. Także 
i wówczas na podium znalazł 
się zawodnik Autonomicznej 
Sekcji Tenisa Stołowego SO-

KOŁA Orzesze - Daniel Szo-
la. W grze podwójnej wraz 
z Piotrem Ostachowskim 
z LZS LESZNIANKI Leszna 
Górna reprezentant Orzesza 
zdobył brązowy medal.

Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta wręczono oficjal-
nie stypendia naukowe za pierwszy semestr nauki w roku 
szkolnym 2013/14. Stypendia, w tym wypadku jednorazo-

we nagrody pieniężne, otrzymało 12 uczniów z terenu Orzesza, 
a wręczali je burmistrz Andrzej Szafraniec i przewodniczący 
Rady Miejskiej Jan Mach.

W czwartek, pierwsze-
go maja w Gospodzie 
„Myśliwska” w Orze-

szu - Woszczycach odbył się co-
roczny turniej skata sportowe-
go o „Puchar Burmistrza Mia-
sta Orzesze”. W turnieju wzię-

ło udział około 50 zawodników, 
a nagrody wręczał między inny-
mi zastępca burmistrza Orzesza 
Andrzej Bujok. Organizatorem 
turnieju była Sekcja Sportowa 
Dąbki Mościska oraz Sekcja Fi-
lar Orzesze.

Stypendia naukowe

KARTY NA STÓŁ

Koncert na rzecz odbudowy 
kościoła w Jaśkowicach

Orzesze podziękowało 
ZA KANONiZACJĘW Orzeszu rozpoczęli sezon
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Wyry /gminawyry
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia 
i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku 
„Gmina Wyry dobre miejsce do zamieszkania”

Podpisanie porozumienia 
pieczętującego współpra-
cę gmin wyry i włoskiej 
medesano było najważ-
niejszym punktem pikniku 
europejskiego, który odbył 
się na obiekcie sportowo-
-rekeracyjnym im. braci gó-
ralczyków w wyrach. pod 
dokumentem o współpra-
cy podpis złożyła barbara 
prasoł, wójt gminy wyry 
i luciano morini, członek 
zarządu gminy medesano. 
następnie wspólnie pokro-
ili tort, którym częstowa-
no licznie zgromadzonych 
mieszkańców gminy. 

Zanim jednak złożono 
podpisy, Andrzej Wy-
roba, przewodniczą-
cy Rady Gminy Wyry 

przybliżył mieszkańcom hi-
storię nawiązania współpracy 
z Włochami. Zaczęło się od de-
cyzji, by na platformie interne-
towej Rady Regionów Europy 
umieścić wpis o chęci nawiąza-
nia współpracy. Odpowiedzia-
ła gmina Medesano, która li-
czy ponad 10 tys. mieszkańców 
i ma powierzchnię 88 km kw.

- Jest to gmina o podob-
nym do naszego charakterze 
i wielkości. Chcemy rozpocząć 
współpracę na bazie kultu-
ralnej, sportowej i młodzieżo-
wej - wyjaśniał przewodniczą-
cy Wyroba.

Luciano Morini, który prze-
wodniczył włoskiej, cztero-
osobowej delegacji, przedsta-
wił mieszkańcom gminę Me-
desano, która pamięta cza-
sy rzymskie i przywiązuje 
ogromną wagę do kultywowa-
nie tradycji. - Poprzez nawią-
zanie współpracy chcemy roz-
szerzyć horyzonty o nowe do-
świadczenia kulturalne, go-
spodarcze i obyczajowe. Je-
stem pewien, że nasze gminy 
znajdą sposoby na zacieśnie-
nie współpracy gospodarczej, 
a także na wymianę młodzie-
żową i kulturalną. Dziś za-

praszamy Was do skosztowa-
nia naszych regionalnych pro-
duktów; przywieźliśmy Wam 
sery, salami, kiełbasy i wino 
- powiedział Luciano Morini. 
Mieszkańcy spróbowali, sma-
kowali, dopytywali o składni-
ki produktów - wielu włoskie 
specjały przypadły do smaku. 

Jednakże Piknik Europejski 
to także wspólne świętowanie 
dziesiątej rocznicy wstąpienia 
do Unii Europejskiej. Mieszkań-
cy gminy Wyry mają się z cze-
go cieszyć, bowiem wiele z in-
westycji, realizowanych w gmi-
nie udało się sfinansować dzię-

ki funduszom unijnym. Ewa 
Placha, sekretarz Gminy Wyry, 
podczas Pikniku przypomniała 
o tych najważniejszych: - Dzię-
ki wsparciu z Unii Europej-
skiej udało się nam zrealizować 
13 projektów na kwotę blisko 
21 mln zł, z czego dotacje po-
kryły blisko 12 mln zł. Nasze 
inwestycje były głównie finan-
sowane z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego. Do największych na-
leżą przebudowa ul. Kopaniny, 
modernizacja szkoły i budowa 
przedszkola w Wyrach, remont 
kompleksu rekreacyjno-sporto-

wego w Wyrach i budowa nowe-
go kompleksu sportowego z za-
pleczem w Gostyni oraz Zagro-
dy Śląskiej czy kanalizacji - wy-
liczała sekretarz Placha. 

Podczas pikniku odbył się 
również IV Turniej Miast 

i Gmin w ramach Piłkarskiej 
Ligii Mistrzów Gminy Wyry. 
Wystartowało osiem zespołów 
- wygrała Unia Bieruń Stary, 
drugie miejsce zajął LKS Lę-
dziny, a trzecie Unia Jaroszo-
wiec. Najlepszym piłkarzem 
turnieju został Dawid Ka-
sprzyk z Unii Bieruń Stary, a 
najlepszym strzelcem jego ko-
lega klubowy Patryk Piegza.

Nie zabrakło również poka-
zów Szkoły Sztuk Walki „Wo-
jownik” prowadzonej przez 
Franciszka Kamińskiego oraz 
występów zespołów z Domu 

Kultury. Swoje umiejętności 
prezentował zespół „Gostynia-
nie” oraz tańca współczesnego 
„Choco-Dance”. Na zakończe-
nie pikniku dał koncert Chór 
„Zorza”.

Beata Leśniewska

wspólną zabawą i podpisaniem umowy partnerskiej z włoską miejscowością medesano 
mieszkańcy gminy wyry uczcili dziesiątą rocznicę wstąpienia polski do unii europejskiej

Z ziemi włoskiej do wyrskiej

Luciano Morini, członek Zarządu Gminy Medesano i Barbara Prasoł, Wójt Gminy Wyry prezen-
tują podpisane porozumienie.

Uroczyste krojenie okolicznościowego tortu

Wójt Barbara Prasoł wręcza puchar Dawidowi Kasprzykowi 
z Unii Bieruń Stary -  najlepszemu zawodnikowi turnieju ...częstowano także włoskimi specjałami

Na boisku: walczyli o zwycięstwo piłkarze, a adepci sztuk 
walk prezentowali swoje umiejętności Zespól „Gostynianie” zaśpiewał po śląsku

Dowcipne wierszyki o Unii prezentowały dzieci ze świetlicy 
w Gostyni

Można było spróbować śląskich przysmaków...



wyniki:

i miejsce - Magdalena Owczarek

ii miejsce - Paweł Szafraniec

iii miejsce - Artur Augustyński
wyróżnienia: Katarzyna Marsza-
łek oraz Helena Barczyk. nagroda 
publiczności: Paweł Szafraniec.
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Żegnamy osobę, któ-
ra zawsze była weso-
ła i uśmiechnięta, Pa-

nią mgr Barbarę Soję, nauczy-
cielkę wychowania fizyczne-
go w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Ornontowicach. 
Pracowała w naszej szkole od 
2003 roku do 2011 roku. Ko-
chała swój zawód, który był za-
razem jej pasją. W rozmowach 
podkreślała, że w życiu spotkało 
ją coś fantastycznego, gdyż pra-
cując spełnia swoje marzenia 
i jeszcze jej za to płacą. 

Barbara Soja ukończyła 
w 1995 roku studia na Akade-
mii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie i uzyskała tytuł ma-
gistra rekreacji ruchowej. Po-
nadto w roku 2005 ukończyła 
studia podyplomowe trenerskie 
z siatkówki - trener II klasy. Po-
siadała uprawnienia instrukto-
ra rekreacji ruchowej fitness, 
kajakarstwa, instruktora spor-
tu piłki siatkowej i lekkoatletyki 
oraz gimnastyki geriatrycznej. 
W 2011 roku uzyskała stopień 
nauczyciela mianowanego.

Pracę pedagogiczną rozpo-
częła w 1995 roku na stanowi-
sku nauczyciela wychowania fi-
zycznego w Szkole Podstawowej 

w Stanowicach, pracowała rów-
nież w Szkole Podstawowej nr 6 
w Orzeszu - Zawiści, a następ-
nie w naszej szkole. W 2011 
roku choroba nie pozwoliła jej 
na dalszą pracę w zawodzie.

Wielokrotnie uczestni-
czyła w kursach, warszta-
tach metodycznych, konferen-
cjach i szkoleniach. Corocz-
nie od 2006 roku brała udział 
w pracach komisji konkursowej 
w Powiatowym Festiwalu Ukła-
dów Tanecznych w Pszczynie. 
Z niezwykłym zaangażowaniem 
prowadziła zajęcia z gimnasty-
ki. W trakcie pracy starała się 
poznawać możliwości uczniów, 
co pozwoliło jej na dostosowa-

nie odpowiednich metod na-
uczania i kształtowanie zainte-
resowań młodzieży. Promowa-
ła zdrowy styl życia, przeciw-
działanie agresji i uzależnie-
niom. Chcąc pomóc młodzieży 
mało sprawnej ruchowo, zorga-
nizowała dla nich zajęcia, któ-
re były prowadzone raz w ty-
godniu. Systematycznie nama-
wiała uczniów do sportowych 
zajęć pozalekcyjnych. Stara-
ła się wychowywać młodzież 
przez sport, prowadząc zajęcia 
zachęcające do aktywności ru-
chowej (np. siatkówka). Dzięki 
temu miała możliwość pokaza-
nia młodzieży różnych form ak-
tywności fizycznej i zachęce-

nia jej do aktywnego spędzania 
czasu wolnego. Z powodzeniem 
przygotowywała młodzież do 
zawodów sportowych. Opraco-
wała innowacyjne formy zajęć 
rytmiczno-tanecznych między 
innymi układy choreograficz-
ne aerobicu wykorzystywane na 
lekcjach wychowania fizyczne-
go. Przygotowywane przez nią 
tradycyjne studniówkowe polo-
nezy zawsze budziły podziw.

Pani Barbara Soja była oso-
bą sympatyczną i radosną. Była 
sumiennym i oddanym swo-
im obowiązkom nauczycielem. 
Cieszyła się uznaniem wśród 
pracowników. Umiała wzbudzić 
sympatię i zaufanie uczniów. 

Zachęcała ich do wyrażania 
własnych opinii. 

Basiu, dziękujemy Ci za każ-
dy uśmiech, którym nas obda-
rowałaś, pracując z nami. Za 
pomocną dłoń, którą potrafiłeś 
wyciągnąć do każdej z otacza-
jących Cię osób. My jesteśmy 
jeszcze w drodze, a Ty ukończy-
łaś już swój bieg. Teraz aerobik 
prowadzisz z innymi, niestety 
już nie z nami. 

Żegnamy Cię z głębokim ża-
lem. Idąc za Twoim przykła-
dem, będziemy chcieli dalej 
z uśmiechem na ustach praco-
wać, kształcić naszych uczniów 
dla ich kariery i przygotowywać 
do odpowiedzialnego życia. 

Cześć Twej pamięci.
Uczniowie i nauczyciele 

Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

w Ornontowicach

PRZETARG 
na przewozy pasażerskie
Na stronie internetowej Urzędu Gminy Ornontowice znaj-

dziecie Państwo ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograni-
czonym, przeprowadzanym w celu bezpośredniego zawarcia 
umowy w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grud-
nia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym o świadcze-
nie usług pn. „Przewozy Pasażerskiej Komunikacji Gminnej 
na terenie Gminy Ornontowice”. 

Szczegóły na:
http://ornontowice.pl/upload/Files/Og%C5%82oszenie_przetarg_

pis_transport_1.pdf

Do najważniej-
szych punk-
tów obrad 

należało podjęcie uchwał 
w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania fi-
nansowego wraz ze 
sprawozdaniem 
z wykonania bu-
dżetu Gminy 

Ornontowi-
ce za rok 

2013 oraz udzielenia absoluto-
rium Wójtowi Gminy Ornontowi-
ce za rok 2013.

Na wniosek Komisji Rewizyj-
nej, po wcześniejszym rozpatrze-
niu sprawozdania z wykonania 
budżetu oraz uzyskaniu pozytyw-
nej opinii Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, radni podjęli uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Ornontowice za 2013 rok, 
po czym udzielili absolutorium 
wójtowi Kazimierzowi Adamczy-
kowi. Było to już 12 absolutorium 
w karierze samorządowej obecne-
go Wójta Ornontowic. 

Trzeci konkurs na najlep-
szą „Babę Wielkanoc-
ną” został rozstrzygnię-

ty. Jury nie miało łatwego zada-
nia. W tym roku ocenie podda-
no aż 13 bab. Oceniano smak, 
wygląd i oryginalność przygo-
towanych ciast. Baby ocenia-

ła również publiczność. Za-
nim jednak ogłoszono zwycięz-
ców oraz wyróżnionych, każdy 
z przybyłych mógł uczestniczyć 
w kulinarnym pokazie Remi-
giusza Rączki, który w tym roku 
zasiadł wśród członków komisji 
konkursowej.

była sumienna, obowiązkowa, radosna, sympatyczna, pełna zawodowej pasji, lubiana przez uczniów i nauczycieli.

Odeszła zbyt wcześnie

Absolutorium dla Wójta 
podczas kwietniowej sesji 
rady gminy Ornontowice, 
udzielono absolutorium 
kazimierzowi adamczy-
kowi, wójtowi gminy.

Najlepsze baby
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Stowarzyszenia
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W ankiecie padały py-
tania o różne aspek-
ty życia publicznego 
w mieście. Jedyną 

kategorię, którą niemal wszyscy re-
spondenci ocenili wysoko, była do-
stępność sieci handlowo - usługo-
wej. Trudno się z tym nie zgodzić, 
ponieważ jak na 40 tysięczne mia-
sto, Mikołów może pochwalić się 
sporą liczbą sieciowych dyskon-
tów. Inna sprawa, że wielu respon-
dentów - w wolnych wnioskach 
- wskazywało nadmierną liczbę 
marketów w mieście, jako jeden 
z minusów Mikołowa. W innych 
kategoriach padały przeważnie 
oceny dostateczne. Responden-
ci źle ocenili, m.in., politykę pro-
mocyjną miasta, atrakcyjność in-
westycyjną, skuteczność w roz-
wiązywaniu problemów społecz-
nych, wpływ mieszkańców na de-
cyzje władz. Dla uczestników an-

kiety, którzy zgodzili się na ujaw-
nienie swoich danych, Stowarzy-
szenie przygotowało atrakcyjną 
nagrodę - pięć zestawów limitowa-

nej, kolekcjonerskiej serii znacz-
ków pocztowych, wyemitowanej 
przez Pocztę Polską z okazji kano-
nizacji Jana Pawła II. Z nagrodzo-

nymi skontaktujemy się indywidu-
alnie. Nagrody będzie można ode-
brać w siedzibie naszej redakcji: 
Mikołów, Rynek 18. (red)

adam lewandOwSki, 
prezes Stowarzyszenia roz-
woju i promocji ziemi miko-
łowskiej.

- Na ankiety, łącznie z egzem-
plarzami które dostaliśmy od re-
dakcji „Naszej Gazety”, odpowie-
działo ponad 200 mieszkańców. 
To zbyt mało, aby pokusić się 
o głęboką analizę kondycji spo-
łeczno-gospodarczej Mikołowa, 
ale wystarczająco dużo, aby do-
wiedzieć się, co najbardziej do-
skwiera mieszkańcom. Boli ich 
to, o czym rozmawiamy podczas 
spotkań. Na problemy ogólne, 
jak bezrobocie, brak poczucia 
bezpieczeństwa, słaba jakość 
usług medycznych, nakładają 
się kłopoty lokalne, jak chociaż-
by problemy z załatwieniem pod-
stawowych spraw w urzędach. 
Co najgorsze, mieszkańcy na-
rzekają na swój niedostateczny 
wpływ na działania władz. To sy-
gnał ostrzegawczy dla radnych, 
których zadaniem jest prze-
cież kontrola, w imieniu wybor-
ców, nad poczynaniami burmi-
strza i jego pracowników. Z wy-
nikami ankiet podzielę się z za-
proszonymi przez Stowarzysze-
nie do współpracy socjologami, 
ekonomistami, przedsiębiorca-
mi i członkami organizacji po-
zarządowych. Ich opinie pozwo-
lą na zbudowanie dobrego, sku-
tecznego, przyjaznego miesz-
kańcom, eksperckiego progra-
mu wyborczego. Do współpra-
cy zapraszam także inne stowa-
rzyszenia i organizacje. Niewiele 
nas dzieli, a łączy sporo. Wszyst-
kim nam zależy na dobrej marce 
i dobrobycie mieszkańców ziemi 
mikołowskiej. Razem możemy 
działać skuteczniej. 

w ubiegłym miesiącu opublikowaliśmy ankietę, którą 
przygotowało Stowarzyszenie rozwoju i promocji 
ziemi mikołowskiej. adresowano ją do mieszkańców 
całego powiatu, choć większość odpowiedzi nadesłali 
mikołowianie. uczestnicy ankiety mieli ocenić jakość 
życia oraz skuteczność władz miasta. Odpowiedzi 
trudno uznać za optymistyczne. 

Ludzie chcą 
ZMiAN

- Zły stan budynków w śródmieściu. Poza ścisłym ryn-
kiem prawie wszystkie kamienice wymagają remontu.

- Brak pomysłu na zagospodarowanie budynku po starej 
komendzie policji.

- Powiatowy Urząd Pracy nie spełnia swoich zadań.
- W kranach płynie brudna i „zakamieniona” woda, choć 

mieszkańcy Mikołowa płacą jedną z najwyższych taryf 
w Polsce.

- Brak miejsc do spotkań dla starszych i samotnych ludzi.
- Przerost administracji i niekompetencja w urzędach.
- Źle zorganizowana gospodarka lokalowa.
- Brak przejrzystego stanowiska władz miasta w sprawie 

ochrony strefy zabytkowej oznaczonej przez wojewódz-
kiego konserwatora zabytków.

- Brak budownictwa socjalnego.

- Fatalny stan chodników w całym mieście.
- Zły stan oświetlenia poza ścisłym centrum miasta.
- Problem z psimi odchodami, zalegającymi w centrum.
- Picie alkoholu w miejscach publicznych, także na Ryn-

ku, przy obojętności wobec tego problemu Policji i Stra-
ży Miejskiej.

- Brak poczucia bezpieczeństwa. Po zmroku, a nawet 
w dzień w Mikołowie można stać się ofiarą napadu.

- Brak mieszkań dla osób starających się o mieszkanie 
z zasobów komunalnych.

- Trwonienie pieniędzy na pomniki, zamiast przeznaczyć 
je na remonty budynków.

- Fatalny transport publiczny. Problemy z dojazdem do 
Katowic, choć pracuje tam i uczy się kilka tysięcy mi-
kołowian.

uczeStników ankiety pOprOSzOnO także O wymienienie najważniejSzych prOblemów, 
z jakimi - ich zdaniem - bOryka Się mikOłów. OtO najciekawSze OdpOwiedzi:
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Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32 324 32 28 oraz 32 467 33 11 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1400. 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
w trybie przetargu ustnego (licytacji) 

Zarząd TAURON Wytwarzanie S.A.
z siedzibą w Katowicach 

przy ul. Lwowskiej 23, 40-389 Katowice

ZAPRASZA
Do zapoznania się z przedmiotową nieruchomością 

i udziału w przetargu ustnym na sprzedaż:

Prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
o numerze ewidencyjnym 240/56 i powierzchni 5.106,00 m2 

(obręb 10 Gardawice, karta mapy 6), położonej w Orzeszu
(woj. śląskie) przy ul. Myśliwskiej.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KA1M/00037829/9.
Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 70.000,00 zł

Współrzędne GPS - N: 50o6’42.8”; E: 18o48’12”

Licytacja odbędzie się w dniu 11.06.2014r. o godz. 1000 w Katowicach,
 ul. Lwowska 23, sala konferencyjna A021.

Warunki przetargu wraz z pełną informacją 
zostały opublikowane na stronie internetowej 

www.tauron-nieruchomosci.pl 

TAURON Wytwarzanie S.A.
z siedzibą w Katowicach 40-389, ul. Lwowska 23,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach
KRS 0000003157, NIP 632-17-92-812
kapitał zakładowy 
w kwocie 1.494.479.570,00 zł
wpłacony w całości

- W poprzednich la-
tach, przez trzy kaden-
cje zasiadał Pan w ła-
wach Rady miejskiej 
w Orzeszu. nie kusi 
Pana, aby wrócić do sa-
morządu i wystartować 
w listopadowych wybo-
rach?

- Nie chcę niczego dekla-
rować, ponieważ obecnie 
muszę się skupić na spra-
wach osobistych, a praca 
w samorządzie wymaga 
uwagi, poświęcenia i za-
angażowania. Nie znaczy 
to, że jako Akcja Katolic-
ka stoimy z boku wydarzeń. 
Mamy za sobą 15-letnie do-
świadczenie w działalności 
publicznej. Zawsze służy-
my radą i pomocą tym, któ-
rzy chcą zrobić coś dobrego 
i pożytecznego.

- Czym głównie zaj-
muje się akcja katolic-
ka?

- W kilku zdaniach nie 
da się opisać kilkuna-
stu lat działalności, w któ-
rą zaangażowanych jest 
setki członków i sympaty-
ków. Dużym zaintereso-
waniem cieszą się organi-
zowane przez nas wyjazdy 
do sanktuariów maryjnych. 
Pielgrzymujemy nie tylko 
w Polsce, ale wyjeżdżali-
śmy, m.in., także na Litwę 
i Ukrainę. Oprócz wymia-
ru religijnego, takie wyjaz-
dy mają również duże wa-
lory turystyczne i poznaw-
cze. Zapraszamy do nasze-
go kościoła w Orzeszu-Za-
wiści ciekawych rozmów-
ców. Gościliśmy misjona-
rzy, pełniących posługę 
w egzotycznych, ale i nie-
bezpiecznych zakątkach 
świata. Na jednym ze spo-
tkań poseł Maria Nowak 

opowiadała o Ruchu Bożo-
grobowców. Można długo 
wymieniać nasze inicjatywy. 
Najważniejsze jest to, że cie-
szą się one dużym zaintere-
sowaniem nie tylko człon-
ków Akcji Katolickiej, ale 
także mieszkańców Orzesza 
i całej Ziemi Mikołowskiej. 

- Razem ze Stowarzy-
szeniem Rozwoju i Pro-
mocji Ziemi Mikołow-
skiej zorganizowaliście 
spotkanie z księdzem 
doktorem antonim Bar-
toszkem, poświęcone 
ideologii gender. Przy-
szło ponad 150 osób. 
spodziewał się Pan ta-
kiej frekwencji?

- Nie możemy stać z boku, 
kiedy dzieją się w Polsce, 
Europie i świecie, rzeczy 
ważne i niepokojące. Tak 
wysoka frekwencja jest naj-
lepszym dowodem na to, że 
ludzie chcą dowiedzieć się 
prawdy o filozofii gender. 
Nie możemy milczeć, kiedy 
próbuje się niszczyć funda-
menty naszych zasad, war-
tości i wiary.

- jeżeli padnie taka 
propozycja, akcja kato-
licka zawiąże wyborczą 
koalicję ze stowarzysze-
niem Rozwoju i Promo-
cji Ziemi Mikołowskiej?

- Nie ukrywam, że kibi-
cuję Stowarzyszeniu. Poja-
wiło się w życiu publicznym 
stosunkowo niedawno, ale 
już zdążyło sobie zaskar-
bić sympatię wielu miesz-
kańców. To nie jest towa-
rzystwo wzajemnej adora-
cji, ale grupa ludzi, którzy 
chcą działać na rzecz spo-
łeczności lokalnej, a w dzi-
siejszych czasach to bardzo 
cenna i pożądana postawa. 
Cenię lidera Stowarzysze-
nia za odwagę, bezkompro-
misowość i konsekwencję, 
kiedy trzeba bronić spraw 
ważnych dla ludzi. Chętnie 
włączymy się w każdą cie-
kawą inicjatywą Stowarzy-
szenia, która służyć będzie 
mieszkańcom ziemi miko-
łowskiej.  (bl)
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Zagrają 
w ogrodzie

26 maj, gOdz. 18,00
Sanktuarium batki bożej w bujakowie
elżbieta grodzka - łopuszyńska 
- sopran, julian gembalski - organy.

29 czerwiec, gOdz. 18,00
Sanktuarium batki bożej w bujakowie 
giedre Slautyne - harfa, tomasz Orlow - organy

20 lipiec, gOdz. 18.00
parafialny ogród botaniczny
floripari - muzycy wawelscy

24 Sierpień gOdz. 18,00
Sanktuarium matki bożej w bujakowie
marta boberska - sopran, katarzyna drogosz 
- fortepian historyczny.  

Stowarzyszenie 
„Nasz Bujaków” 
zaprasza na koncerty

Bujaków może uchodzić za wzorcową wspólnotę lokalną. Prawie każdy z mieszkańców tego mikołowskiego sołectwa, gdzieś działa 
albo pracuje na rzecz bujakowskiej społeczności. Prym wiedzie Stowarzyszenie „Nasz Bujaków”, które każdego roku organizuje cykl 
imprez muzycznych. W przyszłym numerze gazety napiszemy więcej o działalności Stowarzyszenia. Dziś zapraszamy na koncerty:

Zawsze 
służymy radą

Rozmowa z CZESŁAWEM PRYSZCZEM, 
liderem Akcji Katolickiej w Orzeszu
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Polityka

NZOZ EMADENT  Poradnia ginekologiczna i stomatologiczna
mikołów, ul. krakowska 21, tel. 731 022 032,   katowice, ul. medyków 22,  tel. 502 270 377

GABINET GINEKOLOGICZNY DR IMAN HIJAZI
Oferujemy pełen zakres usług, m.in.:

l Kompleksowa opieka w ciąży 
    (w tym pełna diagnostyka USG 3D i 4D)
l Leczenie nadżerek, innych chorób szyjki macicy, niepłodności,
    krwawień i dolegliwości bólowych narządów płciowych
l Diagnostyka chorób narządów płciowych
l Diagnostyka i leczenie zaburzeń hormonalnych, 
    chorób onkologicznych
l Zachowawcze i zabiegowe leczenie nietrzymania moczu 
    i obniżenia narządów płciowych
l Ginekologia estetyczna
l Skuteczne metody antykoncepcji do 72h po współżyciu
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- większość z nas boi się 
dentysty i odkłada wizytę na 
ostatni moment.

- Niesłusznie. Leczenie, wy-
pełnianie ubytków nowoczesny-
mi światło utwardzalnymi ma-
teriałami może być całkowicie 
bezbolesne dzięki miejscowemu 
znieczuleniu. Trudniej jest wy-
leczyć ząb z zapaleniem, mar-
twicą lub zgorzelą miazgi. Wów-
czas oferujemy leczenie kanało-
we polegające na usunięciu za-
infekowanej tkanki, oczyszcze-
niu, odkażeniu oraz wypełnianie 
zębów kompozytem o podwyższo-
nej estetyce, a także dokonujemy 
zmian kształtów i kolorów zębów 
przy pomocy licówek i koron. 

- ale to chyba bardziej dla 
urody niż zdrowia?

- Stomatologia estetyczna to 
ważna część naszej oferty, bo-
wiem pacjenci zwracają coraz 
więcej uwagi na swój wygląd, 
a szeroki i biały uśmiech jest 
jego ważnym elementem. Cho-
dzi tu nie tylko o wybielanie zę-

bów, usuwanie przebarwień, ale 
także o liczne zabiegi z zakresu 
stomatologii, m.in. mosty, wkła-
dy koronowo-korzeniowe oraz 
w ostateczności, kiedy już nie 
można zębów uratować, prote-

zy osiadające całkowicie lub czę-
ściowo, szkieletowe oraz na za-
trzaskach. Zawsze proponujemy 
pacjentom takie rozwiązania, by 
komfort ich życia nie uległ obni-
żeniu.

- Często stomatolodzy 
nie przyjmują dzieci, bo to 
trudni pacjenci?

- Są czasem kłopotliwi, ale 
mamy na to sposoby, m.in. pro-
ponujemy wizyty adaptacyjne, 

żeby maluch mógł oswoić się 
z otoczeniem, a także wypeł-
niamy kolorowym kompozytem 
ubytki czy znieczulamy smako-
wymi żelami. Ponadto propo-
nujemy lakowanie i impregna-
cje zębów, by ochronić je przed 

próchnicą. Rodzice nie powin-
ni lekceważyć leczenia mlecz-
nych zębów, bowiem dzieci na-
bierają nawyków, które procen-
tują w przyszłości - nie boją się 
dentystów i regularnie kontro-
lują zęby. 

Bezboleśnie i fachowo

Rozmowa ze stomatologiem, 
doktorem EMAD HAMDAN

- Czy to, że należy Pan do naj-
większej grupy politycznej w Par-
lamencie Europejskim jest pomoc-
ne w trakcie codziennych zmagań. 
w PE nie jest tajemnicą, że nawet 
w Europejskiej Partii Ludowej nie 
brakuje przeciwników węgla?

- Energetyka nie może być trakto-
wana przez pryzmat przynależności do 
którejkolwiek partii. Parlament Euro-
pejski różni się od sejmu przede wszyst-
kim tym, iż podejmowane decyzje rzu-
tują na wszystkich obywateli wspólnoty. 
Dlatego uważam, że wybory do PE nie 
odzwierciedlają poglądów poszczegól-
nych partii, a przede wszystkim ocze-
kiwania poszczególnych grup, które są 
zainteresowane rozwiązaniem konkret-
nych problemów, które ich dotyczą. Tak 
to działa w wielu krajach tzw. „Starej 
Unii”. Dlatego w grupach politycznych 
dość często dochodzi do braku jedno-
myślności.

- Głosuje się na fachowców, któ-
rzy potem zajmują się sprawami, 
w których się specjalizują…

- Dokładnie tak, dlatego ja zajmuję 
się właśnie energetyką i transportem. 
Pracując w Komisjach ITRE (energety-
ka) i TRAN (transport) doskonale po-
znałem te mechanizmy. W tej chwili 
mogę zdobyte doświadczenia przekła-
dać na konkretne działania.

 
- od wielu lat Parlament Euro-

pejski nie lubi węgla, ten nośnik 
paliwa uważa się za zło konieczne, 
które trzeba wyeliminować. Czy 
węgiel rzeczywiście stoi na stra-
conej pozycji? nie jest przecież 

tajemnicą, że tak naprawdę tylko 
Polsce zależy na dalszej jego eks-
ploatacji w Europie.

- Jesteśmy w znacznym stopniu kra-
jem niezależnym energetycznie, głów-
nie za sprawą węgla. Historycznie 
i geograficznie tak się to poukłada-
ło i nie można tego zmienić z dnia na 
dzień. Konstytucja UE gwarantuje nam 
prawo do decydowania o naszym mik-
sie energetycznym, jednakże poprzez 
różne mechanizmy, wykorzystywanie 
tego paliwa w energetyce jest coraz 
mniej opłacalne. Choć kryzys panujący 
na świecie obrazuje jasno, że nie moż-
na budować silnej gospodarki w opar-
ciu jedynie o energię odnawialną. Mię-
dzy innymi dlatego stworzyliśmy Okrą-
gły Stół ds. Węgla w Parlamencie Eu-
ropejskim, gdzie każdy zainteresowa-
ny może przedstawić bieżące problemy, 
jak i rozwiązania dedykowane dla euro-
pejskiego sektora. Dzięki temu możemy 
sprawniej reagować na aktualne wy-
zwania w UE.

 
- Czy wyniki waszych prac prze-

kładają się na konkretne reakcje 
ze strony najważniejszych bruk-
selskich decydentów?

- Nasze gremium jest traktowane 
bardzo poważnie. Świadczy o tym fakt, 
iż podczas ostatniej debaty, która odby-
ła się w połowie marca udział wziął Dy-
rektor Generalny Energii Dominique 
Ristori. W posiedzeniach Stołu Węglo-
wego uczestniczą też przedstawiciele 
„Frakcji Zielonych”, którzy są najwięk-
szymi przeciwnikami węgla w Europie. 
Chociaż różnimy się w poglądach, do-
ceniam że bieżąca debata ma charakter 

merytoryczny w oparciu o bieżące fak-
ty ekonomiczne.

 
- ale pewne grupy polityczne są 

tak silnie lobbowane przez pro-
ducentów energii odnawialnej, że 
ich zdanie pozostanie niezmie-
nione, nawet gdyby odkryto silną 
szkodliwość wiatraków dla środo-
wiska naturalnego.

- Raz do roku organizujemy Euro-
pejskie Dni Węgla, odbyły się już czte-
ry edycje. Naszym przesłaniem jest po-
kazywanie i promowanie, że energety-
ka oparta o paliwa kopalne mogą być 
zarówno czyste, jak i efektywne ener-
getycznie. Chwalimy się osiągnięciami 
poszczególnych państw członkowskich. 
Prezentujemy nowe technologie węglo-
we, które Europa z powodzeniem może 
eksportować na rynki wschodzące, 

gdzie absolutnie nikt nie przejmuje się 
obecnie efektywnością spalania i posza-
nowaniem środowiska naturalnego.

- Czyli jest szansa, że polskie 
górnictwo może stać się wzorem 
do naśladowania dla innych?

- Powiem więcej. Już od dawna poka-
zujemy, że w kwestii podnoszenia spraw-
ności i obniżania emisji wykonaliśmy 
w Europie największy krok. W przeci-
wieństwie do krajów „Starej Unii”, któ-
re nadal nie zrealizowały wszystkich za-
łożeń protokołu z Kioto, który każdemu 
z krajów wyznaczył cele określające re-
dukcję emisji. Jesteśmy pionierami w tej 
dziedzinie i nie wydaje się żebyśmy szyb-
ko stracili pole position.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jan Ostoja

rozmowa 
z bOgdanem 
marcinkiewiczem, 
śląskim posłem do 
parlamentu europejskiego. 
członkiem komisji 
przemysłu, badań 
naukowych i energii 
(itre) oraz komisji 
Transportu i Turystyki 
(tran). pochodzący ze 
Świerklan eurodeputowany 
znany jest ze swojego 
uporu i determinacji 
w prowadzeniu spraw 
bezpośrednio związanych 
z naszym górnictwem 
i gazownictwem. 
przewodniczy Okrągłemu 
Stołowi ds. węgla. 
w parlamencie europejskim 
uważany jest za specjalistę 
w tej dziedzinie. w komisji 
tran skupia się przede 
wszystkim na rozwoju 
polskich kolei dużych 
prędkości.

Górnictwo nie stoi 
na straconej pozycji

Europoseł i lwy

Europoseł był gościem specjalnym w jubileuszowej XXV edycji Mię-
dzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Weteranów im. Jana Olszówki. 
Szerzej piszemy o tej imprezie na str. 30-31. Na zdjęciu od lewej: An-
drzej Tłuczyński, Engelbert Szolc, Kazimierz Marcinkiewicz, Marian 
Olszówka, lew - maskotka łaziskiej drużyny i Zygfryd Kuchta. 

Kazimierz Marcinkiewicz (po prawej) w strefi e kibica. W środku Miro-
sław Duży, radny powiatowy i jeden z „ojców chrzestnych” turnieju. 
Po lewej Aleksander Wyra, burmistrz Łazisk Górnych.



- Podczas spotkań z mieszkań-
cami często podkreśla Pani, że 
zbliżające się wybory są niezwykle 
ważne, ponieważ zadecydują nie 
tylko o losie Europy i Polski, ale 
także o przyszłości naszych ma-
łych ojczyzn: Śląska i ziemi miko-
łowskiej. 

-  Żyjemy w czasach, kiedy decyzje 
podejmowane w Brukseli mają duży, 
coraz większy wpływ na to, co dzieje się 
w naszych małych ojczyznach. Nasze 
poczucie wspólnoty definiujemy już na 
czterech poziomach: Ziemi Mikołow-
skiej, Śląska, Polski i Europy. Dla nas, 
Europa zaczyna się na Ziemi Mikołow-
skiej. Nasz głos powinien być słyszalny 
także w Parlamencie Europejskim. 

- Unię Europejską czeka czas 
poważnej próby. 

- Te wybory muszą dać odpowiedź na 
pytanie, w jakiej Europie chcemy żyć? 
Oprócz problemów wewnętrznych, po-
jawiły się ostatnio zagrożenia zewnętrz-
ne, które wymuszą na państwach 
członkowskich Unii jeszcze większą in-
tegrację. Jeżeli mamy tworzyć wspólno-
tę, to musimy określić, jaki ma być jej 
fundament. To jest pytanie o wartości: 
idziemy dalej drogą, którą zmierzamy 
od ponad dwóch tysięcy lat albo scho-
dzimy na manowce i błądzimy, organi-
zując społeczeństwo według nowych, 
odczłowieczonych zasad. 

- Wyznawcy nowych zasad wy-
wracają do góry nogami system 
wartości, zgodnie z którym żyje 
większość z nas. Dla części euro-

pejskich elit rodzina przestaje być 
modna. 

- To nie jest kwestia mody. Mamy 
raczej do czynienia z dobrze zaplano-
wanym eksperymentem społecznym 
i socjotechnicznym na globalną skalę. 
Proszę zwrócić uwagę na to, że anty-
chrześcijańskie nastroje nie pojawiły 
się spontanicznie. Regulacje prawne 
legalizujące, m.in. małżeństwa osób 
tej samej płci oraz narzucające ide-
ologię gender, nie zostały wprowadzo-
ne na życzenie większości. Narzuci-
ła je wąska grupa, nieliczna, ale wpły-
wowa, bo mająca poparcie części poli-
tyków i mediów. Oni wzięli na celow-
nik rodzinę, a w szerszym kontekście 
chrześcijaństwo. Nasza cywilizacja 
przeżywała wiele dramatycznych mo-
mentów. Upadały imperia, toczyły się 
wojny, ale rodzina, jako społeczny fun-
dament, przetrwała. Rodzina jest pod-
stawą wszystkich wspólnot: lokalnych, 
narodowych, a także europejskiej. Je-
żeli nasz wspólny dom ma przetrwać, 
nie można podkopywać fundamentów, 
na których stoi.

- Fundamenty się jednak chwie-
ją. na przykład we Francji, ze 
sklepów z zabawkami poznika-
ły lalki i żołnierzyki, bo narzuca-
ją dzieciom identyfikacją płciową. 
niektóre sklepy likwidują osobne 
stoiska z odzieżą damską i męską, 
ponieważ mogą poczuć dyskom-
fort klienci, którzy nie potrafią się 
w tej kwestii określić. na począt-
ku to było śmieszne, ale teraz robi 
się straszne. 

- Francja poszła w forsowaniu tych 
zmian najdalej i została skarcona. Rzą-
dząca partia socjalistyczna przegra-
ła w ostatnich wyborach samorządo-
wych. Trudno o lepszy sygnał na to, 
że Francuzi mają już dosyć ekspe-
rymentowania na swoim społeczeń-
stwie. Mam nadzieję, że jest to tak-
że zwiastun budzenia się Europy. 
I dlatego tak ważne są te wybory. Jeże-
li po 25 maja, w Parlamencie Europej-
skim PiS i partie o podobnym progra-
mie utworzą większość, położymy kres 
próbom niszczenia kulturowego i du-
chowego dorobku Europy. 

- Polska zgadzała się do tej pory 
na rozwiązania, które mogą oka-
zać się katastrofą dla naszej go-
spodarki. Pakiet klimatyczny, 
ograniczający wydobycie węgla, 
zrujnuje Śląsk.

- To jest jedna z najważniejszych 
spraw, o które muszą walczyć europo-
słowie nie tylko z naszego regionu, ale 
z całego kraju, ponieważ problemy go-
spodarcze na Śląsku oznaczają poważ-
ny kryzys dla całej Polski. Górnictwo 
ma dosyć swoich, wewnętrznych pro-
blemów. Jest źle zarządzane, niedoin-
westowane, a ograniczenia, narzucone 
przez pakiet klimatyczny, mogą całkiem 
pogrążyć branżę wydobywczo-energe-
tyczną. 

- Może Pani w jednym zdaniu 
streścić swój program działania 
w Parlamencie Europejskim?

- Skarbnicą uniwersalnych mą-
drości i życiowych drogowskazów są 

dzieła Jana Pawła II. W 1999 roku, 
w Gliwicach, Papież wygłosił ho-
milię, której słów nie zapomnę ni-
gdy. Ojciec Święty powiedział wtedy, 
że „Miłość do człowieka to pragnie-
nie prawdziwego dobra dla każdego. 
Trzeba ciągle i wytrwale szukać dróg 
sprawiedliwego rozwoju dla wszyst-

kich, ażeby życie ludzkie uczynić 
bardziej ludzkim”. To jest program 
działania nie tylko na czas kadencji 
w Parlamencie Europejskim, ale na 
całe życie.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jan Ostoja
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Dla nas, Europa zaczyna się 
na Ziemi Mikołowskiej
Rozmowa z poseł IZABELĄ KLOC, jedynym kandydatem ziemi mikołowskiej do Parlamentu Europejskiego

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

miejsce 

nr 3 
na liście

miejsce

3
na liście

KLOC
Izabela



adreSy Sklepów gagalOn:
mikołów, ul. Słoneczna 41 Tel. 32 738 28 53, 510 923 961
mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 15 Tel. 32 738 25 62 
katowice - podlesie, ul. Uniczowska 25 Tel. 32 204 33 73 
katowice - kostuchna, ul. Szarych Szeregów 28 Tel. 32 204 87 45
łaziska górne, ul. Orzeska 9 Tel. 32 322 74 53 

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

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

Zapraszamy
Pon. - Sob.

8.00 - 20.00

www.gagalon.pl Polub nas na fejsie!
Bądź na bieżąco z naszymi promocjami i aktualnościami!
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PROMOCJA WAŻNA OD 12 DO 20 MAJA 2014r.

PROMOCJA WAŻNA OD 21 DO 31 MAJA 2014r.

Piwne menu na grilla!Piwne menu na grilla!

Tatra 
Jasne Pełne 
but. 0,5l

Żywiec
puszka 0,5l

cena jedn. 5,38 zł/lcena jedn. 3,38 zł/l

Warka
but. 0,5l
cena jedn. 3,98 zł/l

Dębowe 
Mocne
puszka 0,5l

cena jedn. 5,98 zł/l

Lech 
Premium 
but. 0,5l

cena jedn. 4,50 zł/l cena jedn. 5,38 zł/l

Lech 
Ice Shandy
but. 0,5l

Harnaś
puszka 0,5l

cena jedn. 3,98 zł/l

Kasztelan
Niepasteryzowane 

but. 0,5l
cena jedn. 3,78 zł/l

cena jedn. 3,98 zł/l lub 4,18 zł/l

Tyskie Klasyczne 
but. 0,5l

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

cena jedn. 3,98 zł/l

Żubr 
puszka 0,5l

Żubr 
but. 0,5l

cena jedn. 3,58 zł/l lub 3,78 zł/l

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

Dębowe Mocne
but. 0,5l

cena jedn. 4,78 zł/l

Tyskie
Książęce 
wszystkie rodzaje 

but. 0,5l
cena jedn. 5,50 zł/l

Żywiec
but. 0,5l
cena jedn.  4,78 zł/l

Okocim 
Jasne Pełne 
but. 0,5l

Okocim 
Radler 

(wszystkie 
rodzaje) 

but. 0,5l
cena jedn. 3,98 zł/l cena jedn. 4,78 zł/l

1,99* 1,79*

cena jedn. 5,98 zł/l

1,69 2,69 1,99 2,99

2,25 2,69 1,99 1,89

1,99 2,75

2,39 2,39 1,99

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 G CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO.
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM.

2,09 1,89

2,39

cena jedn. 5,98 zł/l

2,99

Okocim 
Radler 
(wszystkie 
rodzaje) 

puszka 0,5l  but. 0,5l
cena jedn. 4,78 zł/l
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Król Węgier Maciej Kor-
win w dokumencie 
z 1474 roku potwier-

dza przekazania wsi Go-
styń i Gardawice szlachetne-
mu Panu Piotrowi Gardaw-
skiemu z rąk księcia Wacła-
wa Raciborskiego. Wieś oczy-
wiście istniała wcześniej, ale 
nikt o niej nie pisał. To jest 

pierwsza, spisana historycz-
na wzmianka o Gostyni. Ob-
chody zorganizował Komi-
tet Organizacyjny Dni Gosty-
ni Śląskiej, w którym zasiedli, 
m.in.: Ks. Dominik Szaforz - 
proboszcz parafii w Łaziskach 
Dolnych pochodzący z Go-
styni, Dariusz Pośpiech - od 
dwóch pokoleń rodzina Po-

śpiechów leczy mieszkańców 
Gostyni, Cecylia Kubica - była 
dyrektorka miejscowej szkoły 
oraz sponsor i przewodniczą-
cy Komitetu, Adam Myszor - 
radny Powiatu mikołowskiego 
z Gostyni Śląskiej. 

Obchody rozpoczęły się 
od złożenia kwiatów pod Po-
mnikiem Bohaterów Wrze-

śnia 1939 oraz grobach pole-
głych mieszkańców w II Woj-
nie Światowej. Następnie od-
była się uroczysta Msza Świę-
ta, koncelebrowana przez 
sześciu księży pracujących 
oraz pochodzących z Gosty-
ni. Z kościoła przy akompa-
niamencie Orkiestry „Dę-
bieńsko” oraz zespołu mażo-

retek mieszkańcy udali się 
do restauracji Stara Chata, 
gdzie został przygotowany fe-
styn okolicznościowy. Poza 
programem dla dzieci, z ba-
lonami i bańkami mydlany-
mi oraz pokazami strażac-
kimi ochotników z OSP Go-
styń, którzy ugasili i rozcięli 
samochód osobowy, na miesz-
kańców czekał koncert orkie-
stry dętej oraz biesiada śląska 
z zespołem „Trojoki”. Festyn 
był też okazją do świętowania 
93 rocznicy wybuchu 3 po-

wstania śląskiego oraz święta 
flagi państwowej. Z tej okazji 
zostało wypuszczonych 100 
latających lampionów w kolo-
rach białym i czerwonym.

- Ideą wspólnego puszczania 
lampionów było zmobilizowa-
nie ludzi do działania w gru-
pie. Gostyń w tym momencie 
naprawdę była razem, a świa-
tełko do nieba sprawiło radość 
również tym, którzy z różnych 
powodów nie mogli uczestni-
czyć w obchodach - mówił rad-
ny Adam Myszor.  (jerry)

2 maja odbyły się dni gostyni Śląskiej z okazji 540-lecia pierwszej historycznej wzmianki o tej miejscowości.

Świętowali w Gostyni

Aby uczcić Święto Flagi, harce-
rze przeprowadzili w łaziskich 
szkołach konkurs historyczny. 
Uczniowie mogli się popisać 

wiedzą na temat konstytucji 3-go Maja, 
flagi, hymnu oraz godła.

Ogłoszono także konkurs plastyczny: 
„Moje podwórko w barwach biało-czer-
wonych”.

Najwięcej emocji wzbudziła jednak 
rywalizacja o najdłuższą flagę. Staw-
ką był prestiż oraz puchar Komendan-
ta Szczepu. Każda ze szkół szyła flagę 
z kawałków materiału. Wygra-
ła Szkoła Podstawowa nr 
1, której flaga mie-
rzyła 156 metrów 
i 20 centymetrów. 
Niewiele krót-
szą biało-czer-
woną (148,5 m) 

uszyli ucznio-
wie Gimnazjum 
nr 1. Konkursom 

towarzyszyły licz-
ne imprezy. Każdy 

z uczestników mógł 
własnoręcznie wykonać 

biało-czerwoną świecę, demon-
strowano również, jak wykonać kotylio-
ny, oczywiście w narodowych barwach. 
Rodzice uczniów Gimnazjum nr 1 upie-
kli dla wszystkich ciasto.

- Chciałbym gorąco podziękować ła-
ziskich szkołom za wielkie zaanga-
żowanie i udział w konkursach, któ-
re organizowaliśmy - powiedział pod-
harcmistrz Jacek Kudla, komendant 
1 Szczepu „Łaziska”.  (jerry

prawie pół kilometra polskiej flagi uszyli łącznie uczniowie łaziskich szkół. 

W barwach -czerwonych

wyniki kOnkurSu hiStOrycznegO:
Szkoły podstawowe.

Zwyciężyła drużyna nr 1 ze Szkoły Podstawowej nr 6 w składzie: Katarzyna Pra-
soł, Mateusz Piecha, Julia Smorzik. 
Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w składzie: Andrzej 
Małek, Dawid Pieczykolan, Wojciech Gasz.

gimnazja.
Najlepszym zespołem okazał się zespół z Gimnazjum nr 1 w składzie Julia Sta-
wowska, Aleksandra Czarnecka, Wiktor Smolarczyk.
Drugie miejsce zajął zespół z Gimnazjum nr 2 w składzie: Justyna Tkocz, Urszula 
Anderka, Wiktoria Jankowiak.

wyniki kOnkurSu plaStycznegO 
„mOje pOdwórkO w barwach białO-czerwOnych”, 

w którym zgłoszono 71 prac plastycznych.
1 miejsce: Julia Łukasik klasa 1 B Szkoła Podstawowa nr 2.
2 miejsce: Zosia Przechrzta klasa 1A Szkoła Podstawowa nr 5.
3 miejsce: Tomasz Polak klasa 2A Szkoła Podstawowa nr 1.

Drugi maja rozdziela 
dwa świąteczne dni. 
Jedni nie robią wtedy 
nic, inni udzielają lekcji 
patriotyzmu. Drugiego 
maja obchodzimy 
Dzień Flagi. Kilkugo-
dzinną, plenerową 
imprezę przygotował  
z tej okazji 1 Szczep 
Drużyn Harcerskich 
i Zuchowych „Łaziska”. 
Do organizacji włączył 
się Urząd Miejski 
w Łaziskach Górnych, 
Gimnazjum nr 1 im. Mi-
kołaja Kopernika oraz 
Miejski Dom Kultury.
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cO wydarzyłO Się 
w pObliżu wyr 
między 1 a 3 wrzeŚnia?

W pamięci pokoleń utrwalił się stereotyp, iż we wrze-
śniu 1939 roku na Śląsku opór stawiali Niemcom tylko 
harcerze i powstańcy. To historyczna nieścisłość. W obro-
nie naszego regionu spory udział miały regularne od-
działy Wojska Polskiego. Bitwa w pobliżu Wyr i stoczony 
bój o Gostyń jest tego najbardziej chlubnym przykładem. 
Grupa Operacyjna „Śląsk” wchodziła w skład Armii „Kra-
ków”. Jej rdzeń stanowiły trzy, duże formacje: 23 Górno-
śląska Dywizja Piechoty, 55 Rezerwowa Dywizja Piechoty 
oraz elitarna Grupa Forteczna Obszaru Warownego Gór-
ny Śląsk. Żołnierze tej ostatniej formacji przez pierwsze 
trzy dni wojny dzielnie stawiali Niemcom opór we wsiach 
i mniejszych miastach. Jednym z ważniejszych epizodów 
tych zmagań była Bitwa Wyrska.

W walkach po obu stronach wzięło udział kilkanaście 
tysięcy żołnierzy. Była to największa bitwa, do której do-
szło na Górnym Śląsku w 1939 roku. Polacy ponieśli 
ciężkie straty. Obroną strategicznego wzgórza 341 (dziś 
Fiołkowa Góra w Mikołowie) kierował kapitan Tytus Wil-
karski. Na polu bitwy zginęła ponad połowa jego żołnie-
rzy. Mimo tego dowódca, poprosił swojego przełożone-
go, generała Jana Jagmin-Sadowskiego o zgodę na dal-
szą obronę wzgórza. Drugiego września dzielny bata-
lion musiał jednak skapitulować. Bladym świtem tego 
samego dnia, oddziały niemieckie zasypały ogniem ar-
tyleryjskim pozycje Polaków na linii Mikołów-Wyry-Ko-
biór. O godz. 13 generał Sadowski otrzymał wiadomość 
od gen. Bernarda Monda, który walczył pod Pszczyną, 
iż jego 6 Dywizja Piechoty nie przyjdzie z odsieczą pod 
Wyry. Dowódca Grupy Operacyjnej „Śląsk” liczył jeszcze 
na wsparcie Krakowskiej Brygady Kawalerii, ale jej od-
działy wycofały się do Zawiercia. W nocy z 2 na 3 wrze-
śnia zarządzono odwrót Wojska Polskiego z Górnego 
Śląska. W tej sytuacji obrona linii Mikołów - Wyry byłaby 
misją samobójczą.  

W tym roku odbędzie 
się jubileuszowa, 
dziesiąta insceniza-

cja „Bitwy Wyrskiej - Boju o Go-
styń”. Rekonstruktorzy z całej 
Polski chwycą za broń i wsiądą 
w pojazdy bojowe z czasów dru-
giej wojny światowej. Żołnierze 
Wojska Polskiego i straży gra-
nicznej staną naprzeciw dobo-
rowych oddziałów Wehrmach-
tu. Scenariusz tych zmagań 75 
lat temu napisała historia. Po-
lacy nie przegrają, ale zosta-
ną zmuszeni do wycofania się 
przed zmasowanym natarciem 
Niemców. Rekonstrukcja bitwy 
jest nie tylko świetną zabawą 
dla uczestników i frajdą dla wi-
dzów, ale powinna także stano-
wić pretekst do ważnej, histo-

r ycz-
nej i życio-

wej refleksji. Dosyć 
nieoczekiwanie hi-
storia zatoczyła koło. 
Z powodu wydarzeń za 
naszą wschodnią granicą, 
do publicznego obie-
gu wróciło słowo, 
które nie mie-
ści nam się 
w gło-

wach i nie 
chce przejść przez 
gardło: wojna. Baw-
my się podczas rekon-
strukcji i cieszmy pikni-
kową atmosferą, ale 
potraktujmy poważnie 
przesłanie tego wyda-
rzenia.  (red)

Narzekając na obecne czasy, cieszmy się, że pod Wyrami w 2014 roku wybuchną petardy, a nie prawdziwe granaty, 
jak w 1939 roku. W sobotę 24 maja, pod medialnym patronatem „Naszej Gazety” odbędzie się największa, cykliczna 
impreza plenerowa na ziemi mikołowskiej i jedna z największych rekonstrukcji historycznych w Polsce. 

harmOnOgram imprezy 
„bitwa wyrSka - bój O gOStyń 2014”

24 maja 2014 r. 

13.30 - Otwarcie terenu imprezy 
14.00 - Złożenie kwiatów pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy 

Września 1939 r.
15.00 - Inscenizacja historyczna walk z września 1939 r.
16.15 - Wręczenie podziękowań grupom rekonstrukcyjnym.
16.30 - Pokazy skoków spadochronowych i artyleryjskich.
17.00 - Piknik Forteczny, m.in.: występ orkiestry dętej, pieśni 

żołniersko-patriotyczne.
20.30 - Pokaz sztucznych ogni 
21.00 - Zakończenie „Pikniku Fortecznego” 

w trakcie imprezy można zwiedzać:
- schron bojowy „Sowiniec” z 1939 r.,
- stanowiska Grup Rekonstrukcji Historycznej,
- wystawę sprzętu Wojska Polskiego.

Bój i bitwaBój i bitwaBój i bitwaBój i bitwaBój i bitwaBój i bitwaBój i bitwaBój i bitwa
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Narzekając na obecne czasy, cieszmy się, że pod Wyrami w 2014 roku wybuchną petardy, a nie prawdziwe granaty, 
jak w 1939 roku. W sobotę 24 maja, pod medialnym patronatem „Naszej Gazety” odbędzie się największa, cykliczna 
impreza plenerowa na ziemi mikołowskiej i jedna z największych rekonstrukcji historycznych w Polsce. 

barbara paSOł, wójt gminy Wyry
Aspekt promocyjny rekonstrukcji Bitwy Wyrskiej, 

choć bardzo istotny dla gminy, nie jest dla nas naj-
ważniejszy. Najbardziej liczy się misja edukacyjna. 
Rekonstrukcja bitwy jest żywą lekcją historii, podczas 
której możemy rozbudzić w młodzieży poczucie pa-
triotyzmu lokalnego, regionalnego i narodowego. 

piOtr zienc, jedyny radny wojewódzki ziemi mi-
kołowskiej:

Organizacja Bitwy Wyrskiej skupia całe rodzi-
ny, co powoduje, że już najmłodsi czują lokalny 
patriotyzm i nie zapominają o swoich przodkach 
walczących o niepodległość. To wspaniała inicja-
tywa mieszkańców i ich władz, na czele z panią 
wójt Barbarą Prasoł, doskonale łącząca walory 
edukacyjne, integracyjne i promocyjne gminy, po-
wiatu mikołowskiego i całego regionu. Wraz z naj-
bliższymi, od 10 lat corocznie chętnie biorę udział 
w tym wydarzeniu.

Bój i bitwa
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Dla dzieci...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

w kwietniu 2014r. zakończyły się roboty budowlane przy 
nowym przedszkolu w wyrach (trwają prace odbiorowe). 
powstało pięciooddziałowe przedszkole dla 125 dzieci. 
na parterze zlokalizowano dwie sale zabaw, szatnie, gabi-
net dyrektora, sekretariat oraz pomieszczenia biurowe, za-
plecze (rozdzielnia, zmywalnia, sanitariaty, magazyn) wraz  
z windą gastronomiczną, a także pomieszczenia socjalne, 
gospodarcze i magazynowe. natomiast na piętrze powsta-
ły trzy sale zabaw oraz pomieszczenia dla personelu (w tym 
pedagogów) 1 gospodarcze (na potrzeby pralni, kotłowni). 

Łącznie obiekt dysponuje pięcioma przestronnymi salami do pro-
wadzenia zajęć o powierzchni 330,01 m². Każda z sal indywidualnie 
połączona została z łazienką i WC oraz podręcznym magazynem na 
leżaki, zabawki. Zbudowano również plac zabaw oraz platformę dźwi-
gową, przy Zespole Szkół (do transportu posiłków). Budynek został 

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dogodny 
podjazd (pochylnia przy wejściu głównym) oraz windę osobową speł-
niającą wymagania ergonomii osoby poruszającej się na wózku.

1 września 2014r. przedszkolaki rozpoczną naukę w no-
wym budynku.

W 2011r. przebudowano i rozbudowano Zespół Szkół w Wyrach. 
Dotychczasowe funkcje pomieszczeń, w budynku dydaktycznym 
na poszczególnych piętrach, w większości zostały zachowane:

piwnica: pomieszczenia gospodarcze, kotłownia, szatnie (bok-
sy) oraz magazyny dla kuchni, uzupełnione o dodatkowe sanitariaty,

parter: pomieszczenia administracyjne szkoły, pokój nauczy-
cielski, stołówka oraz węzły sanitarne (pomiędzy klatkami scho-
dowymi), sale lekcyjne (dotychczas na parterze była jedna sala - 
obecnie są dwie), biblioteka i pomieszczenie pedagoga szkolnego 
zostały przeniesione do części dobudowanej,

i piętro: pomieszczenia dydaktyczne (8 sal lekcyjnych) oraz wę-
zły sanitarne (pomiędzy klatkami schodowymi),

ii piętro: pomieszczenia dydaktyczne (dotychczasowe 6 sal i do-
datkowo 2 sale) oraz węzły sanitarne (pomiędzy klatkami schodowy-
mi), gabinet pielęgniarki został przeniesiony do części dobudowanej.

Budynek sali gimnastycznej z łącznikiem również zachował do-
tychczasowe funkcje - został wzbogacony o:

na parterze: kompleks szatniowy, bezpośrednio przy sali gim-
nastycznej,

na i piętrze: bibliotekę z zapleczem (archiwum, gabinet, sani-
tariaty),

na ii piętrze: 2 sale lekcyjne, 2 gabinety oraz sanitariaty. 
Wcześniej łącznik spełniał jedynie funkcję komunikacyjną  

a w wydzielonych pomieszczeniach zlokalizowany był magazyn 
sprzętu sportowego oraz pomieszczenie dla obsługi technicznej.

Obie inwestycje realizowane były w ramach projektu „Przebudo-
wa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola 
w Wyrach przy ul. Puszkina 10” dofinansowanego z Unii Europej-
skiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Działania 8.2 (Infrastruktura placówek oświaty) Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007 - 2013.

wartość projektu wynosi 8 598 501,22 zł, w tym wartość 
dofinansowania to 4 019 238,75 zł.

PRZEDSZKOLE JAK MALOWANE
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głównym celem pikni-
ku, odbywającego się 
w tym roku pod nazwą 
„bawcie się z nami” 
jest integracja osób 
niepełnosprawnych in-
telektualnie i ich rodzin 
z mieszkańcami powia-
tu mikołowskiego. 

W programie prze-
widziano wspólne 
zabawy i zawody 

sportowe z udziałem uczniów, 
ich rodziców, przedstawicie-
li władz samorządowych oraz 
mieszkańców powiatu. Im-
prezie patronuje Starosta Po-
wiatu Mikołowskiego.

Piknik odbędzie się 31 maja 
2014r. (sobota) w Mikołowie 
na terenach przy Domku Par-
kowym (pl. Harcerski 1) w go-
dzinach od 13.00 do 18.00.

Podczas imprezy, której 
termin zbiega się z Między-
narodowym Dniem Dziec-
ka szkoła przygotowała wie-
le atrakcji, szczególnie dla 
najmłodszych. Zaplanowa-
no, m.in., kącik zabaw, dmu-
chaną zjeżdżalnię, wysta-
wę gadów, występy artystycz-
ne, pokazy sztuk walki. W ra-
mach hipoterapii i dogotera-
pii będzie można odbyć kon-
ną przejażdżkę oraz pobawić 
się ze specjalnie przeszkolo-
nym psem. Pośród wielu in-
nych atrakcji będą też lote-
ria fantowa i aukcja (do licy-
tacji wystawiono plastron Ka-
mila Stocha i płytę z autogra-
fami Kabaretu Młodych Pa-
nów). Nie zabraknie oczywi-
ście słodkiego poczęstunku  
i kiełbasek z grilla.

Zapraszamy!

zeSpół Szkół nr 2 Specjalnych 
im. marii grzegOrzewSkiej w mikOłOwie 

zapraSza na piknik integracyjny.

Bawcie się 
z nami…

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków 
organizuje w Dzień Dziecka drugi powiatowy piknik 
rodzinny. Impreza odbędzie się pierwszego czerwca 
o godz. 16.00 w amfiteatrze w Łaziskach Średnich. 

Patronat nad piknikiem objęli: Henryk Jaroszek, starosta mi-
kołowski i Aleksander Wyra, burmistrz Łazisk Górnych. Im-
preza ma charakter charytatywny. W trakcie pikniku odbę-
dzie się coroczna impreza „Nie zapomnij mnie”, gdzie dar-
czyńcy obdarują podopiecznych Krystyn darami serca.

W programie artystycznym 
„trzysta tysięcy gitar nam gra” 

wystąpią: 
l dzieci z Przedszkola Nr.6 l zespół wokalny z SP 6 l

l Optima z solistami l Krystynki l Camerton l chór Zorza l
l Duo Friends l orkiestra dęta KWK „Bolesław Śmiały” l

oraz gościnnie:
l zespół tańca towarzyskiego Face to Face z MDK Tychy l

l Grupa taneczna z Gimnazjum nr 11 z Tych l 

StOwarzySzenie 
rOdzina błOgOSławiOnegO
edmunda bOjanOwSkiegO 

oraz
StOwarzySzenie 

pOmOcna dłOń kryStyna 
i Sympatyków 

zapraSzają 
w SObOtę 31 maja 

na gOdz. 13.00 
do bazyliki św. wojciecha 

na mszę świętą 
oraz koncert zespołu 

gods property. 

krystyny zapraszają

Trzysta tysięcy gitar

Będzie wiele innych atrakcji /konkursy z nagrodami i niespodzianki/.

W roku błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

Gospel w Bazylice
Edmund 
Bojanowski, 
Założyciel Zgromadzenia 
sióstr służebniczek nMP

Serdecznie dobry człowiek,
Sługa ubogich i opiekun sierot,
Miłośnik i wychowawca dzieci,
Założyciel ochronek dla dzieci,
Wzór pokory i prostoty,
Obrońca wiary świętej,
Przykład ufnego zawierzenia Bogu.

Podczas pikników integracyjnych nikt nie narzeka na nudę
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Jaś jest chłopczykiem z Łazisk Gór-
nych, którego los doświadczył wie-
loma, ciężkimi chorobami. Na 
szczęście, Jasiu ma troskliwych  

i kochających rodziców. Rodzice mają 
przyjaciół, a przyjaciele mieszkają w mie-
ście, które pozytywnie reaguje na wszel-
kie akcje charytatywne. W 2012 roku po-
jawił się pomysł zorganizowania biegu. 
Pieniądze z wpisowego oraz zysk z towa-

rzyszącej im-
prezie licytacji, 
zostały przezna-
czone na rehabi-
litację chorego mal-
ca i kupno protezy. Na 
starcie dwukilometrowego 
dystansu stanęło ponad 400 za-
wodników. Pobiegli ludzie znani i mniej 
znani. Po niektórych było widać, że biega-

nie jest dla nich pasją, a inni po kilkuset 
metrach dostali zadyszki i musieli zwolnić 
tempa. Ale tutaj nie liczyła się wygrana, 
lecz sam udział. Każdy, kto pobiegł ten 
dowiódł, że nawet w tych trudnych cza-
sach warto i trzeba być dobrym człowie-
kiem. Drugi bieg zgromadził na starcie 
jeszcze więcej uczestników. Pojawiło się 
także wiele nowych atrakcji towarzyszą-
cych imprezie. Bieg dla Jasia stał się sym-

bolem i pozytywną marką Ła-
zisk Górnych. Pierwszego 

czerwca pobiegniemy 
po raz trzeci dla Ja-

sia. Strat zaplano-
wano na godz. 
10, na terenie 
kompleksu re-
k r e a c y j n e g o 
„Żabka”. Za-
wodnicy mogą 

rejestrować się 
od godz. 9. Dla 

uczestników impre-
zy przygotowano liczne 

atrakcje, w tym darmowe 
napoje i poczęstunek oraz lote-

rię fantową z cennymi nagrodami, ufun-
dowanymi przez sponsorów.  (red)

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

19...i nie tylko

Wstępem na imprezę 
jest bilet - cegiełka  
w kwocie 5 zł (dzie-

ci do lat 12 wchodzą za darmo).
Agata Labus z Wyr w 2009 

roku, jako 16-latka, uległa po-
ważnemu wypadkowi. Prze-
wróciła się na snowboar-
dzie. W mózgu wytworzył 
się krwiak podtwardówkowy. 
Przeszła dwie operacje mó-
zgu. Przeżyła, ale cierpi na 
porażenie czterokończynowe. 
Agata nie potrafi sama się po-
ruszać, nie mówi, wymaga re-
habilitacji i opieki masażysty. 
To wszystko sporo kosztuje. 

Na rehabilitację i leki rodzi-
ce wydają miesięcznie kilka 
tysięcy złotych. Brak ćwiczeń 
najprawdopodobniej sprawił-
by, że Agata wróciłaby na po-
czątek tej trudnej drogi. Nie 
pozwólmy na to! Pomóżmy 
Agacie!

Podczas koncertu wystąpią 
grupy rockowe, natomiast ok. 
19.00 mecz piłki nożnej roze-
grają księża i strażacy. Zapew-
niona zostanie obsługa gastro-
nomiczna (grill, napoje), a dla 
dzieci zaplanowano m.in. ma-
lowanie twarzy, dmuchańce  
i wiele innych atrakcji.   (red)

7 czerwca o godz. 16.00, na obiekcie 
sportowo - rekreacyjnym im. braci 
góralczyków w wyrach rozpocznie się 
koncert charytatywny dla agaty labus.

Zagrają dla Agaty
Pobiegną dla Jasia

Bieg charytatywny dla Jasia stał się marką Łazisk Górnych, jako miasta, 
gdzie mieszkają dobrzy ludzie. Pierwszego czerwca odbędzie się trzecia edy-
cja imprezy. Start o godz. 10 na terenie kompleksu rekreacyjnego „Żabka”.

Foto: Klaudia Mazur
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Wydarzenia

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32 324 32 28, 32 467 33 11 od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 - 14 00.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
w trybie przetargu ustnego (licytacji) 

Zarząd TAURON Wytwarzanie S.A.
z siedzibą w Katowicach 

przy ul. Lwowskiej 23, 40-389 Katowice

ZAPRASZA
Do zapoznania się z niżej opisanymi nieruchomościami 

i udziału w przetargu ustnym na sprzedaż:

Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 5021/20 

i powierzchni 1.219,00 m2 (obręb 27 Łaziska Średnie, karta mapy 1), 
położonej w Łaziskach Górnych (woj. śląskie) przy ul. Łąkowej.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KA1M/00056516/1.

Współrzędne GPS - N: 50o8’2.96”; E: 18o51’19.19”
Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 59.600,00 zł

Licytacja odbędzie się w dniu 18.06.2014r. o godz. 1000 
w Katowicach, ul. Lwowska 23, sala konferencyjna A021.

Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych 
nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych: 5022/20 
i powierzchni 1.110,00 m2 oraz 5027/20 i powierzchni 246,00 m2  

(obręb 27 Łaziska Średnie, karta mapy 1),  
położonych w Łaziskach Górnych (woj. śląskie) przy ul. Łąkowej.

Nieruchomości objęte księgą wieczystą nr KA1M/00056516/1.
Współrzędne GPS - N: 50o8’2.16”; E: 18o51’21.72”

Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 56.600,00 zł
Licytacja odbędzie się w dniu 18.06.2014r. o godz. 1030 

w Katowicach, ul. Lwowska 23, sala konferencyjna A021.

Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 5023/20 

i powierzchni 1.214,00 m2 (obręb 27 - Łaziska Średnie, karta mapy 1), 
położonej w Łaziskach Górnych (woj. śląskie) przy ul. Łąkowej.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KA1M/00056516/1.

Współrzędne GPS - N: 50o8’2.08”; E: 18o51’22.09”
Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 57.100,00 zł

Licytacja odbędzie się w dniu 18.06.2014r. o godz. 1100 
w Katowicach, ul. Lwowska 23, sala konferencyjna A021.

Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 5025/20 

i powierzchni 1.208,00 m2 (obręb 27 - Łaziska Średnie, karta mapy 1), 
położonej w Łaziskach Górnych (woj. śląskie) przy ul. Łąkowej.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KA1M/00056516/1.

Współrzędne GPS - N: 50o8’1.43”; E: 18o51’24.46”
Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 53.600,00 zł

Licytacja odbędzie się w dniu 18.06.2014r. o godz. 1130 
w Katowicach, ul. Lwowska 23, sala konferencyjna A021.

Prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 5026/20 

i powierzchni 1.160,00 m2 (obręb 27 - Łaziska Średnie, karta mapy 1), 
położonej w Łaziskach Górnych (woj. śląskie) przy ul. Łąkowej.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KA1M/00056516/1.

Współrzędne GPS - N: 50o8’1.34”; E: 18o51’25.65”
Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 50.600,00 zł

Licytacja odbędzie się w dniu 18.06.2014r. o godz. 1200 
w Katowicach, ul. Lwowska 23, sala konferencyjna A021.

Warunki przetargu wraz z pełną informacją 
zostały opublikowane na stronie internetowej 

www.tauron-nieruchomosci.pl 

TAURON Wytwarzanie S.A.
z siedzibą w Katowicach 40-389, ul. Lwowska 23,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach
KRS 0000003157, NIP 632-17-92-812
kapitał zakładowy 
w kwocie 1.494.479.570,00 zł
wpłacony w całości

Uczyli bawiąc

Choć to czas ma-
tur, hasło „ba-
wiąc - uczyć” 
nie ma na celu 

przypominania maturzy-
stom dewizy oświecenia, ale 
znakomicie ilustruje to, co  
10 maja działo się w Łazi-
skach Górnych. W samym 
centrum miasta, na par-
kingu za Urzędem Miej-
skim wielu łaziszczan wzię-
ło udział w zabawie „Bez-
pieczni na drodze” zorga-
nizowanej w ramach pro-
gramu społecznego „Wo-
kół Nas” firmy Provident  
i miasta Łaziska Górne. So-
botnia, popołudniowa, zna-
komita zabawa przy pięknej 
pogodzie była pożyteczna,  
o czym przekonały się dzie-
ci i młodzież chętnie biorą-
ce udział w konkursie jaz-
dy rowerowej, który odby-
wał się w powstałym mia-
steczku ruchu. Najwięk-

szą popularnością cieszył 
się symulator dachowania 
- zapewniający moc wra-
żeń, zaskakiwał symulator 
zderzenia czołowego - im-
pet uderzenia był ogromny, 
wydawało się, że generowa-
na prędkość jest dużo więk-
sza od faktycznej… 7 km/h. 
Wyzwaniem był też slalom 
w akogoglach. Ratownicy 
medyczni w interaktywnych 
pokazach uczyli jak udzielić 
pierwszej pomocy, a straża-
cy dali pokaz swoich umie-
jętności. Ich samochód jak 
magnes przyciągał najmłod-
szych uczestników impre-
zy. W końcu, każdy maluch 
chce być strażakiem.

Łaziska impreza okazała 
się nie tylko świetną zaba-
wą, ale też znakomitą okazją 
do zdobycia pożytecznych 
umiejętności i wiedzy, które 
niejednemu mogą uratować 
życie na drodze. (km)

Symulator dachowania

Symulator zderzeń

Symulacja akcji ratunkowej
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Łaziska Górne, ul. Leśna 1, tel. 32 324 46 01
www.etrans.kia.pl

POLECA USŁUGI W ZAKRESIE:
l NAPRAW BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH
l KOSMETYKI SAMOCHODOWEJ
l NAPEŁNIANIA KLIMATYZACJI

OFERTA SPECJALNA!
PRZY LIKWIDACJI SZKODY KOMUNIKACYJNEJ 
Z POLISY UBEZPIECZENIOWEJ POLEROWANIE 
CAŁEJ KAROSERII ZA 1 ZŁ ORAZ MOŻLIWOŚĆ 
SKORZYSTANIA Z AUTA ZASTĘPCZEGO, 
UWAGA! FIRMY - RÓWNIEŻ DOSTAWCZEGO.

NOWOŚĆ!
LAKIEROWANIE FELG - MOŻESZ MIEĆ FELGI 
W ULUBIONYM KOLORZE!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

ZADBAJ Z NAMI 
O SWÓJ SAMOCHÓD!

FIRMA AUTO SERVICE 
EWA MUCHA

43-190 MIKOŁÓW - KAMIONKA
UL. PLEBISCYTOWA 85

TEL. 32 226 07 38
       693 355 005

serwis samochodowy / usługi wulkanizacyjne / sprzedaż części

Godziny otwarcia
pn - pt 8.00-18.00
sobota 8.00-14.00
e-mail:
serwis@auto-point.pl
tel. 32 358 90 70
        32 358 90 71

Auto POINT
Łaziska Górne
ul. Świerczewskiego 11B
www.auto-point.pl

· sprzedaż, wymiana opon i naprawa opon
· sezonowanie opon
· wymiana klocków i tarcz hamulcowych
· wymiana oleju i filtrów
· naprawa układu wydechowego
· obsługa klimatyzacji (osobowe + tir)
· sprzedaż felg aluminiowych i stalowych
· usługi wulkanizacyjne
· serwis zawieszenia
· wymiana rozrządu
· diagnostyka komputerowa
· przeglądy

TIR · OSOBOWE · BUS

Obecnie rodzice bardzo często 
podróżują samochodem z ma-
łymi dziećmi i niemowlętami. 
trzeba pamiętać, by podróż ta 
była bezpieczna. polskie przepi-
sy nakazują przewożenie dzieci 
w specjalnych fotelikach lub 
podstawkach podwyższających. 

Kodeks Drogowy podaje za-
pisy ogólne, licząc, że oso-
by przewożące dzieci, 
w trosce o ich bezpieczeń-

stwo sami zgłębią temat i wybiorą fo-
telik najlepszy dla swojego dziecka. 
W foteliku należy przewozić dzie-
ci do wieku 12 lat oraz nie przekra-
czające 150 cm wzrostu. Fotelik po-
winien być dopasowany do wagi oraz 
wzrostu dziecka.

 Okazuje się, że zakup odpowiednie-
go fotelika, pasującego do samochodu, 
a jednocześnie bezpiecznego i pozwa-
lającego na komfortową jazdę, nie jest 
prosty. 

Foteliki dla dzieci dzielą się na kilka 
grup w zależności do przeznaczenia. 
Najmniejsze foteliki montuje się wy-
łącznie tyłem do kierunku jazdy, dzię-
ki czemu kręgosłup niemowlęcia jest 

chroniony podczas gwałtownego wytra-
cania prędkości.

Kupując fotelik zwróćmy uwagę, by 
w testach zderzeniowych otrzymał on 
na skali minimum 3 punkty (maks. 
5 pkt). Produkty nie poddane testom 
zderzeniowym, mogą nie zapewnić peł-
nego bezpieczeństwa.

Przed zamontowaniem zakupione-
go fotelika, przeczytajmy dokładnie in-
strukcję. Większość nowych pojazdów 
wyposażone jest w otwory między opar-
ciem a siedziskiem siedzenia w samo-
chodzie, w które bezpośrednio montu-
je się foteliki. Ale pamiętajmy, że w po-
jazdach wyposażonych w poduszkę po-
wietrzną, w żadnym przypadku foteli-
ka nie umieszczamy na przednim sie-
dzeniu.

Po zamontowaniu fotelika, powin-
niśmy sprawdzić, czy jest dobrze osa-

dzony i stabilny. Następnie sprawdza-
my, czy pasy bezpieczeństwa w samo-
chodzie są prawidłowo zapięte oraz czy 
nie są przekręcone. Powinny być zacią-
gnięte dość ciasno, żeby dobrze trzyma-
ły fotelik, ale tak by nie pogarszały pod-
czas jazdy komfortu jazdy przewożone-
go dziecka.

Spory odsetek rodziców dąży do jak 
najszybszego przesadzania dziecka 
z fotelika na podstawkę podwyższającą. 
Moim zdaniem bezpieczniejsze jest ko-
rzystanie z pełnego fotelika niż z pod-
stawki, gdyż fotelik zapewnia dodatko-
wą ochronę podczas uderzeń bocznych, 
ponadto gwarantuje, że pas, którym jest 
zapięte dziecko przebiega na właściwej 
wysokości, gdyż w atestowanych fote-
likach posiada specjalne prowadnice. 
A to ma wpływ na bezpieczeństwo pod-
czas sytuacji awaryjnych.

Jerzy Paja

Moto 
rady Foteliki
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LECZ ALERGIE:
ZiOŁAMi, 

AKuPuNKTuRĄ 
i DiETĄ

Każdy, kto boryka się z alergią wie, jaka to 
uciążliwa dolegliwość. Jeżeli odczulanie i ta-
bletki są mało skuteczne, to zachęcamy do wy-
próbowania metod tradycyjnej medycyny chiń-
skiej. Okazuje się, że zwalczanie przez nas obja-
wów nie wystarczy. By pokonać lub ograniczyć 
alergię, trzeba zacząć od odżywania. Proszę pa-
miętać, że w medycynie chińskiej kluczową rolę 
w koncepcji zdrowia i choroby odgrywa ener-
gia, siła życiowa, w tym systemie medycznym 
nazywana Qi. A ta jest uwarunkowana wła-

ściwą dietą, a dokładniej jakością pożywienia, które odgrywa niezwykle istotną 
rolę w budowaniu i wspieraniu zdrowia. Dieta ma działanie zasadnicze, ale jeże-
li alergia atakuje bardzo mocno, wówczas należy ją wesprzeć dwiema dodatkowy-
mi metodami: ziołolecznictwem i akupunkturą. Trzeba pamiętać, że zastosowanie 
tych trzech metod gwarantuje, że nasze dolegliwości miną, a dzięki zmianie nawy-
ków żywieniowych ogólny stan naszego zdrowia się poprawi, a energia życiowa 
Qi będzie na tyle silna, że ochroni nas przed alergią.

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

www.med-chinska.pl
poniedziałek 8.30 - 18.00

wtorek 14.00 - 18.00
Środa 8.30 - 18.00

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

Łaziska Górne ul. Chopina 5 (obok Urzędu Pracy)

REJESTRACJA: 32 738-87-67

zapraszamy:

STOMATOLOGIA
OFERUJEMY: 

leczenie, wybielanie i usuwanie zębów, 
leczenie kanałowe, korony, mosty

oraz nowoczesne protezy termoplastyczne

DYSPONUJEMY: 
nowoczesnym aparatem RTG współpracującym 

z systemem radiowizjografi i RVG. 

www.stomalux.win.pl

MEDYCYNA ESTETYCZNA
STOMALUX świadczy nie tylko usługi stomatologiczne, ale także 

z zakresu medycyny estetycznej. Zajmuje się zapobieganiem 
starzenia się skóry oraz poprawą wyglądu już starzejącej 
się skóry poprzez likwidację zmarszczek, regenerację skóry, 
usuwanie nadmiarów tłuszczu. Poza tymi problemami zajmuje się 
korygowaniem rozmaitych defektów estetyki o przeróżnym podłożu. 
Medycyna estetyczna oparta jest na zabiegach bez ingerencji 
chirurgicznej. Wykonują je lekarze, dlatego są bezpieczne i nie 
powodują zagrożenia zdrowia.

 

ORTODONCJA
Jest dziedziną stomatologii, która zajmuję się profilaktyką oraz 

leczeniem wad zgryzu u dzieci i dorosłych. W naszym gabinecie 
oferujemy leczenie ortodontyczne przy użyciu najnowocześniejszych 
osiągnięć technologicznych i najwyższej jakości materiałów. 
Wyleczenie wady zgryzu poprawia wygląd, samopoczucie, 
wymowę, opóźnia starzenie się twarzy, ułatwia dbałość o higienę 
jamy ustnej, polepsza żucie.

BADANIA USG
Na badanie w poradni chorób wewnętrznych zaprasza 

dr n. med. Edward Tyrna posiadający wieloletnie doświadczenie 
w pracy jako ordynator.

Kontakt w sprawie badań USG:

697 529 458

żylaki kończyn dolnych 
występują w polsce u 30-
50% populacji. Obecność 
żylaków kończyn dolnych 
powoduje u wielu pacjen-
tów bóle, uczucie cięż-
kości kończyn, obrzęki, 
nocne skurcze mięśnio-
we, zmiany zapalne oraz 
owrzodzenia skóry. u nie-
których pacjentów, poza 
niekorzystnym efektem 
kosmetycznym, żylaki nie 
wywołują żadnych dole-
gliwości. 

W ubiegłym roku w „Naszej Ga-
zecie” opublikowaliśmy wywiad 
z Bogdanem Tkoczem, prezesem 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Optymalnych, propagującego 

zdrowy styl życia oparty na diecie opracowanej 
przez dr Jana Kwaśniewskiego. Teraz przechodzimy 
do konkretów. Specjaliści od żywienia optymalne-
go obalają fałszywe mity, jakie narosły wokół diety 
dr Kwaśniewskiego. Na temat żylaków i sposobów 
ich leczenia pisze dr n. med. Mariusz Głowacki

Nóżki najlep sze na nogi
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Powstawanie żylaków 
jest związane z bu-
dową i funkcjono-
waniem układu żyl-

nego kończyn dolnych. Krew 
żylna z kończyn dolnych jest 
transportowana w kierunku 
serca przeciwnie do siły cięż-
kości, czyli wbrew prawom fi-
zyki. Jest to możliwe tylko 
dzięki zasysającej pracy ser-
ca, pompie tłoczącej (czy-
li sprawnym mięśniom łydek 
i ud) oraz dzięki obecności za-
stawek w naczyniach żylnych. 
Jeżeli któryś z tych elemen-

tów zawiedzie, predysponu-
je to do nadciśnienia w ukła-
dzie żylnym oraz tzw. „refluk-
su żylnego”. Dodatkowo, jeże-
li ściany naczyń są mało ela-
styczne, np. w wyniku niedo-
boru kolagenu, mogą rozwijać 
się żylaki. 

Rozpoznanie żylaków jest 
oczywiste już w momencie 
oglądania. Choroba obejmu-
je: żylaki podskórne, poszerze-
nie niebieskich żył siatkowa-
tych oraz skórne pajączki żyl-
ne. Uzyskanie najlepszego wy-

niku leczenia chirurgiczne-
go polega na podwiązaniu żyły 
odpiszczelowej lub usunięcia 
jej w całości. Małe żylaki leczy 
się poprzez ich wycięcie z ma-
łych cięć skórnych, przez skle-
roterapię lub przez zastosowa-
nie lasera, bądź też przy uży-
ciu kilku z tych metod jedno-
cześnie. Niestety, ze względu 
na skomplikowany przebieg 
naczyń żylnych i mnogość ich 
odgałęzień, często dochodzi 
do nawrotu choroby.

Żywienie optymalne (ŻO) 
powoduje znacznie lepsze 

odżywienie całego organizmu 
człowieka. Konsekwentne 
przestrzeganie jego zasad po-
woduje poprawę pracy ukła-
du krążenia oraz przebudowę 
wszystkich struktur narządo-
wych. Prawidłowe zaopatrze-
nie w tzw. białko kolagenowe 
umożliwia stopniowe proce-
sy naprawcze w ścianach żył 
zmienionych chorobowo. Ko-
lagen znajduje się w produk-
tach zwierzęcych, takich jak: 
nóżki wieprzowe, skórki wie-
przowe, galarety mięsne, go-

lonki, flaki itd. Z naszych ob-
serwacji klinicznych oraz da-
nych twórcy żywienia opty-
malnego, dr. Kwaśniewskie-
go wynika, że większość ob-
jawów żylaków cofa się po 
wprowadzeniu ŻO. 

Istnieje pewien odsetek 
chorych, u których ze wzglę-
du na zaawansowanie choroby 
obserwowaliśmy tu tylko nie-
wielką poprawę przy zauwa-
żalnej poprawie krążenia i cof-
nięciu się dolegliwości ze stro-
ny innych narządów. Efektyw-
ność leczenia zachowawcze-

go metody dr. Kwaśniewskie-
go wyraźnie wzrasta przy za-
stosowaniu terapii prądami 
selektywnymi. U wszystkich 
chorych, po zastosowaniu prą-
dów selektywnych uspraw-
niających krążenie w kończy-
nach dolnych, zauważyliśmy 
szybkie cofanie się objawów 
towarzyszących żylakom. Za-
uważyliśmy także, że po za-
stosowaniu prądów selektyw-
nych okres cofania się samej 
choroby żylakowej jest krót-
szy. Okres zdrowienia u pa-

cjentów, u których zastoso-
wano równocześnie żywie-
nie optymal-
ne oraz te-
rapię prąda-
mi selektyw-
nymi wynosi od 
kilku do kilku-
nastu miesię-
cy. Najlepiej 
jednak po-

m y ś l e ć 
o tym żywieniu 
jeszcze przed pojawie-
niem się objawów - bo to naj-
doskonalsza profilaktyka!

dr n. med. Mariusz Głowacki
Fragment artykułu z miesięcznika 

„Optymalni”. 
Więcej informacji o żywieniu 

optymalnym na: 
www.optymalni.org.pl

z początkiem maja, kiedy 
na dobre rozkręca się sezon 
pikników i weekendowych 
wypadów, zawsze pojawia 
się pytanie: gdzie wybrać się 
z rodziną, aby dobrze zjeść 
i wypocząć? 

Kto nie chciałby poleżeć 
nad wodą, zjeść pysz-
ną rybkę i poczuć at-
mosferę wakacji? Te 

marzenia można spełnić w każ-
dej chwili, w Fisch Parku Rybo-
łówka. To miejsce wyjątkowe. 
Rybołówka, choć leży w samym 
sercu Górnego Śląska, jest oazą 
zieleni, śpiewu ptaków i ciszy, 

wolnej od hałasu pę-
dzących samochodów. 
Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. Panowie mogą siąść 
z wędką i wyłowić jeden z wie-
lu gatunków ryb, które pływają 
w tamtejszym stawie. Niektóre 
z nich to prawdziwe okazy (np. 
25 kg karpie). Tereny zielone za-
chęcają do opalania i rekreacji, 
a z myślą o dzieciach przygo-
towano plac zabaw i mini zoo. 
Można tam nakarmić lamę, 
owieczkę albo psotne kozy. Naj-
lepsze jednak, co ma do zaofe-
rowania Rybołówka, to przepysz-
ne ryby. Wybór ich jest napraw-
dę imponujący, począwszy od ży-

wych pstrągów, karpi i jesiotrów, 
po cały przekrój ryb wędzonych. 
Wędzarnia działa codziennie, 
klientów nie brakuje, mamy więc 
pewność, że każda sprzedawana 
ryba jest świeża, o jej smaku za 
to niech świadczą rzesze stałych 
smakoszy. Perełką tego miejsca 
jest oczywiście smażalnia ryb 
z niezapomnianym klimatem 
nadmorskich czy mazurskich 

knajpek, ale przede wszyst-
kim z szerokim wy-

borem ryb zarów-
no słodkowodnych 

jak i morskich. 
W Rybołówce 
każdy smakosz 
znajdzie coś 
dla siebie, są 
ryby grillowa-
ne dla tych co 

dbają o linię, ryby 
w cieście, w panier-

ce, wędzone. Miejsce 
to jest najlepszym pomy-

słem na spędzenie miłego 
dnia w bliskiej okolicy.

Refundacje

sklep medyczny
MAX MEDMAX MED

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE PACJENTA 
REALIZACJA INDYWIDUALNYCH ZAMÓWIEŃ

Łaziska Górne 
ul. Dworcowa 37A 
tel/fax 32 736 76 81 
czynne: pn.-pt. 09:00-17:00 
              sob. 09:00-13:00 

Łaziska Średnie 
ul. Staszica 4 
tel. 32 736 72 04 
czynne: pn.-pt. 08:00-16:00

max_med@poczta.fm

www.herbaciarniamandarin.pl

Szukasz prezentu 
na Dzień Matki? 

Wstąp do sklepu Mandarin! 

U nas znajdziesz ciekawe smaki 
herbat i kaw oraz wyjątkowe sło-
dycze, m.in. ręcznie robione cze-
kolady udekorowane owocami.

Polecamy gotowe zestawy herbat i kaw 
w różnych cenach. 

Przygotujemy skomponowany przez Ciebie kosz obfi to-
ści, który będzie doskonałym prezentem na Dzień Matki.

Na letnie dni polecamy herbaty:
HAWAJSKĄ OWOCOWĄ oraz szczególnie ulubioną 

przez naszych klientów  ZAKAZANY OWOC 
oraz orzeźwiające: MALINOWY KRÓL i ZEFIREK

Oferujemy też doskonałe 
przyprawy i marynaty do grilla.

maj 2014r. N A S Z A  G A Z E T A
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Zdrowo, pysznie, wakacyjnie
- wypoczynek i najlepsze ryby 

w Rybołówce

Nóżki najlep sze na nogi
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Dla domu

Oferujemy tylko
polski węgiel! 
- kostka 
- orzech I 
- orzech 
- orzech II 
- groszek 
- ekogroszek 
- flotokoncentrat 
- miały 
oraz duży wybór 
węgli workowanych

tel./fax (32) 322 73 70, tel. 500 106 698, 503 158 543

www.besttrans.pl mail: best_trans@vp.pl

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ!
NAJLEPSZA CENA!

Autoryzowany 
sprzedawca:

NAJWIĘKSZY WYBÓR OPAŁU NA ŚLĄSKU
Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 48a (obok Huty)

TARTAK 
STOLARNIA

 SKLEJKI PŁYTY OSB 
 DESKI TARASOWE 
 ELEWACJE 
 DREWNO EGZOTYCZNE 
 AKCESORIA CIESIELSKIE 
 GWOŹDZIE WKRĘTY ŁĄCZNIKI
 WIĘŹBY DACHOWE ŁATY
 TARCICA IGLASTA KRAWĘDZIAKI 

www.pmbpietrzyk.pl
tel./fax (32) 226 12 17

Mikołów, ul. Gliwicka 85a
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27 samorządów i 162 
samorządowych jed-
nostek zakupi wspól-

nie 405 GWh energii elektrycz-
nej. Porozumienie w tej sprawie 
podpisali w siedzibie Górnoślą-
skiego Związku Metropolitalnego 
w Katowicach włodarze 27 ślą-
skich i zagłębiowskich miast, po-
wiatów i gmin oraz przedstawi-
ciele Urzędu Marszałkowskiego 
woj. śląskiego. 

- Organizujemy przetarg po 
raz trzeci. Wierzę, że dzięki po-
zyskaniu kolejnych partnerów 
do tego przetargu uda nam się 
w tym roku wynegocjować jesz-
cze lepsze warunki niż w po-
przednich latach. To najwięk-
szy tego typu zakup hurtowy 

w Polsce.- mówił Dawid Ko-
stempski, prezydent Święto-
chłowic, przewodniczący zarzą-
du GZM. - To pokazuje, że dro-
ga, jaką wybraliśmy dwa lata 
temu była słuszna. Widać go-
łym okiem, że wspólne działanie 
opłaca się nam wszystkim.

Do hurtowego zakupu ener-
gii, oprócz miast zrzeszonych 
w GZM /Bytom, Chorzów, Dą-
browa Górnicza, Gliwice, Ja-

worzno, Katowice, Mysłowice, 
Siemianowice Śląskie, Sosno-
wiec, Świętochłowice, Tychy, Za-
brze/, przystąpiły: Czeladź, Knu-
rów, Lędziny, Łaziska Górne, 
Mikołów, Ornontowice, Pieka-
ry Śląskie, Powiaty Mikołowski 
i Zawierciański, Rydułtowy, 
Świerklaniec, Wojkowice, Wyry, 
Wielowieś i Zawiercie. Wśród 
podmiotów samorządowych znaj-
dują się m.in. szpitale i ośrodki 

mikołów, łaziska 
górne, wyry, 
Ornontowice 
i powiat 
mikołowski 
przystąpiły 
do wspólnego 
przetargu na 
zakup energii 
elektrycznej, 
organizowanego 
przez górnośląski 
związek 
metropolitalny. 
to największy 
tego typu zakup 
hurtowy w polsce.
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W grupie  siła

Porozumienie w sprawie zbiorowego zakupu energii podpisali, m.in. Aleksan-
dra Skowronek, wicemarszałek województwa śląskiego oraz Dawid Kostempski, 
prezydent Świętochłowic i przewodniczący Zarządu GZM
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Firma JPR AQUA S.A. jest firmą specja-
lizującą się w produkcji szerokiej gamy 
wysoko jakościowych wyrobów z two-
rzyw sztucznych. Po latach doświadczeń 
i ciężkiej pracy staliśmy się doświadczo-
nym producentem urządzeń z polietyle-
nu metodą rotomouldingu. 

Wszystkie urządzenia produkowane 
przez JPR AQUA S.A. są zgodne z wy-
mogami normy unijnej PN EN, posiadają 
atest higieniczny oraz atesty i certyfikaty 
techniczne. 

W naszej firmie funkcjonuje sys-
tem Zarządzania Jakością według ISO 
9001:2008, w związku z tym stale dosko-
nalimy swoją ofertę. Główne dziedziny 
działalności to produkcja, sprzedaż na 
rynku polskim i zagranicznym, doradztwo 
techniczne. 

Oferujemy rozwiązania dla gmin, ho-
teli, restauracji, firm oraz klientów indywi-
dualnych. 100% naszej oferty to wyroby 
produkowane w fabryce JPR AQUA S.A. 
w Łaziskach Górnych. 

43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 15
tel. 32 22 44 262, 32 22 44 261, e-mail: biuro@jpr-aqua.pl, www.jpr-aqua.pl

Nasze produkty to:
l przydomowe oczyszczalnie 

ścieków dla 4 do 22 stałych 
mieszkańców 

l oczyszczalnie dla obiektów 
i osiedli do 420 
Równoważnej Liczby 
Mieszkańców 

l separatory węglowodorów 
o przepływach 
od 1,5 do 1.000 [l/s] 

l separatory tłuszczu i skrobi 
o przepływach od 1,5 do 
100 [l/s] 

l mini separator tłuszczu dla 
małej gastronomii

l palety, podesty 
higieniczne, skrzyniopalety 
(przemysł spożywczy)

l bariery drogowe
l pojemniki na odpady

Oczyszczalnia

Separator

Mini separator tłuszczu

www.czyszczeniekanalizacji.com.czyszczeniekanalizacji.comTychy, ul. Budowlanych 41
tel. 797 820 482

Mikołów, ul. Krakowska 26
tel. 603 696 913

Świat Paneli S.C.

PANELE 
DRZWI 
OKNA

Montaż 
paneli 
gratis!

NAJTANIEJW MIEŚCIE!
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zdrowia, przedsiębiorstwa wod-
no-kanalizacyjne i mieszkaniowe, 
instytucje kultury czy komendy 
miejskie Państwowej Straży Po-
żarnej. Do porozumienia dołączy-
ły także instytucje podległe mar-
szałkowi województwa śląskie-
go. - Urząd Marszałkowski po raz 
pierwszy bierze udział w hurto-
wym zakupie energii organizo-
wanym przez GZM. Wśród 22 
podległych mu jednostek, które 
przystąpiły do przetargu znajdu-
je się 13 szpitali, spółka medycz-
na Megrez i 8 instytucji kultury. 
W tym roku nie wzięły w nim 
udziału placówki, których obo-
wiązują wieloletnie umowy lub 
cenę energii mają ujętą w czyn-
szu. To cenna inicjatywa, przy-
nosi ona bowiem spore oszczęd-
ności. Myślę, że będą one zachę-
tą dla pozostałych jednostek - mó-
wiła Aleksandra Skowronek, wice-
marszałek województwa śląskiego. 

Porozumienie szczegółowo 
precyzuje ile prądu kupią po-
szczególne samorządy. I tak: naj-

więcej trafi do Katowic - 50,8 
GWh, Sosnowca - 30,6 GWh 
oraz Gliwic- 27,2 GWh, jednost-
ki Urzędu Marszałkowskiego za-
mówią 43 GWh. 

Inicjatorem grupowego zaku-
pu energii elektrycznej był po raz 
kolejny Górnośląski Związek Me-
tropolitalny. W siedzibie związku 
odbyło się szereg spotkań, narad 
i konsultacji. Przygotowania do 
podpisania porozumienia trwały 
kilka miesięcy. 

Zgodnie z ustawą prawo za-
mówień publicznych całą pro-
cedurę przetargową w imieniu 
wszystkich sygnatariuszy po-
rozumienia przeprowadzi gmi-
na Świętochłowice. Górnoślą-
ski Związek Metropolitalny, który 
do tej pory koordynował wszyst-
kie przygotowania, będzie udzie-
lał liderowi wsparcia w organi-
zacji przetargu. Powinien zostać 
on ogłoszony na przełomie lipca 
i sierpnia, a rozstrzygnięcie spo-

dziewane jest pod koniec wrze-
śnia. Umowa zawarta zostanie 
na 12 miesięcy i obowiązywać 
będzie od 1 stycznia do 31 grud-
nia 2015 r. 

Przypomnijmy, że zainicjowa-
ne przez GZM Metropolitalne 
Centrum Zakupów Hurtowych 
- grupa zakupowa samorządów 
z terenu województwa śląskiego 
- w 2012 roku osiągnęło blisko 8 
mln oszczędności z tytułu wspól-
nego przetargu na zakup ener-

gii elektrycznej. Wtedy porozu-
mienie podpisało 20 samorzą-
dów i 41 pozostałych podmiotów, 
a wolumen wynosił 191 GWh. 
W roku 2013 wynik ten był jesz-
cze lepszy. Spółka Tauron do-
starczyła ponad 291 GWh ener-
gii elektrycznej do 26 śląskich i 
zagłębiowskich samorządów oraz 
120 samorządowych spółek i in-
stytucji. Oszczędności, jakie po-
wstały w wyniku przetargu wynio-
sły ponad 13 mln złotych.  (wt)

W grupie  siła

Porozumienie w sprawie zbiorowego zakupu energii podpisali, m.in. Aleksan-
dra Skowronek, wicemarszałek województwa śląskiego oraz Dawid Kostempski, 
prezydent Świętochłowic i przewodniczący Zarządu GZM

13 mln zł 
- zaoszczędzili w ubiegłym roku 

uczestnicy hurtowego zakupu energii
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Mistrzyni Polski przekonuje, że w wal-
ce o złoty medal siły dodało jej wyróż-
nienie przyznane przez naszą redak-

cję. To miłe słowa, choć wszyscy wiemy, że takie 

sukcesy osiąga się ciężką pracą, a nie dzięki dy-
plomowi i statuetce. Sonia Turzyniecka trenuje 
w mikołowskim klubie Hades, pod okiem Jana 
Wyducha, znanego i utytułowanego kulturysty. 

Sukces w Skierniewicach nie był zaskoczeniem 
dla miłośników tego sportu. Sonia Turzyniecka 
już wcześniej sygnalizowała wysoką formę, zdo-
bywając w marcu Mistrzostwo Polski Południo-
wej, podczas zawodów w Wodzisławiu. Złoty me-
dal w Skierniewicach daje zawodniczce z Mikoło-
wa przepustkę do startu w mistrzostwach świata 
w armwrestlingu, które odbędą się w październi-
ku na Litwie. Sonia Turzyniecka marzy o udzia-
le w tych zawodach, ale nie wiadomo, czy poje-
dzie. Pisaliśmy już wielokrotnie o jej problemach 
finansowych. Zawodnicy startujący w zawodach 
takiej rangi, mają zazwyczaj swoich sponsorów 
i całe zaplecze organizacyjne. Sonia Turzyniec-
ka nie ma takiego wsparcia. Liczymy na to, że w 
powiecie mikołowskim znajdą się firmy albo in-
stytucje, które zechcą wesprzeć karierę miko-

łowskiej siłaczki. To może być dobra inwestycja 
w promocję. Armwrestling jest coraz popularniej-
szy, a Sonia Turzyniecka z każdych zawodów wra-
ca z medalem. Mówi się o niej w mediach. Na Li-
twie - o ile będzie ją stać na wyjazd - ma szanse 
na zdobycie medalu dla Polski.  (fil)
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Nasi górą!
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Miko³ów, ul. Wojska Polskiego 74
tel. 32 2261 393, 500 139 160, www.juniprex.pl

ZAPRASZAMY: poniedzia³ek-pi¹tek: 8 - 16, sobota: 9 - 13

My te¿ znamy siê na zieleni!

43-175 Wyry, ul. Pszczyńska 70
Tel./fax: 32 323 04 02, 32 323 05 11
www.agro-market.pl

 Narzędzia i sprzęt ogrodniczy
 Art. ogrodnicze, ziemie, kwiaty
 Podłoża, nawozy, nasiona
 Środki ochrony roślin
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Złota Sonia

Sonia turzyniecka, laureatka naszego plebiscytu na sportową osobowość powiatu 
mikołowskiego, potwierdza swoją klasę w armwrestlingu, czyli siłowaniu się na 
rękę. ten sport zdobywa sobie coraz większą, także medialną popularność. podczas 
kwietniowych zawodów w Skierniewicach mikołowianka została mistrzynią polski. 
w walce o złoty medal Sonia turzyniecka pokonała dwa razy cięższą rywalkę.

SOnia turzyniecka: Złoty medal i tytuł 
mistrza Polski, dedykuję tym wszystkim, któ-
rzy mnie wspierali i umożliwili wyjazd na zawo-
dy do Skierniewic. Chcę podziękować firmie De-
cathlon, Miejskiemu Ośrodki Sportu i Rekreacji 
w Mikołowie, poseł Izabeli Kloc, waszej redakcji, 
Wiesławowi Krukowi, Janowi Wyduchowi, Ada-
mowi Wałoszkowi oraz Adamowi Zawiszowskie-
mu, wiceburmistrzowi Mikołowa.  

Znawcom polskiego życia 
kulturalnego i towarzy-
skiego nie trzeba tłuma-
czyć, czym jest krakowski 

Vis-à-vis, zwany popularnie Zwi-
sem. To klub (bar?) legenda. Przy 
Rynku Głównym 29, w Kamienicy 
Pod Blachą, mieściło się przez lata 
nieformalne biuro Piwnicy Pod Ba-
ranami. To było i jest kultowe miej-
sce dla malarzy, poetów, piosenka-

rzy, aktorów, fotografików, filmow-
ców oraz znanych postaci, których 
w Krakowie nie brakuje. Od wielu 
lat barmanem w „Zwisie” jest kra-

kowski poeta Marek Wawrzyński. 
Jego utworów mieliśmy okazję tak-
że posłuchać podczas wieczoru au-
torskiego Ewy Prochaczek. Podczas 

wernisażu mikołowska artystka za-
prezentowała własnoręcznie wyko-
nane lustra w mozaikowej oprawie, 
a także rysunki i tomiki własnej po-

ezji. Krakowskie kręgi artystyczne 
uchodzą za hermetyczne i trochę 
snobistyczne. Krakusom trudno 
jest dostać się do tego środowiska, 
a w przypadku osób z zewnątrz 
graniczy to z cudem. Przepust-
ka do tego towarzystwa jest tylko 
jedna. Trzeba mieć talent i osobo-
wość artystyczną. Wieczór autor-
ski Ewy Prochaczek zebrał zna-
komite recenzje w Krakowie. Wy-
stawa w Vis a Vis potrwa do końca 
maja.  (fil)

Ostatnio często piszemy o Ewie Prochaczek, mikołowskiej artystce wielu 
sztuk. Pisarce, poetce, malarce, piosenkarce, autorce zdjęć i wyrobów ce-
ramiki artystycznej. Piszemy, bo jest o czym pisać. W kwietniu w mikołowskim 
Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy i wieczór autorski (pisaliśmy o tym 
w ubiegłym numerze). W maju Ewa Prochaczek wybrała się na podbój 
Krakowa. Wystawa jej prac odbyła się w legendarnym klubie Vis a Vis.

VIS A VISEwy Prochaczek

Ewa Prochaczek i jej krakowscy fani

Sonia Turzyniecka (po prawej) i jej dwa razy cięższa rywalka



Czeki są bardzo wymiernym, 
bo finansowym sposobem 
docenienia ich wysiłków,  
a równocześnie często 

umożliwiają dalszą działalność, na po-
dobną, lub większa skalę. Od 1994 
roku WFOŚiGW w Katowicach nagro-
dził już ponad 200 osób. 

W 2014 roku Kapituła przyzna-
ła osiem nagród finansowych w pię-
ciu kategoriach oraz wyróżniła jed-
ną osobę dyplomem uznania. Laure-
aci otrzymali nagrody w postaci sym-
bolicznych „Zielonych Czeków” o war-
tości 7,5 tys. zł w przypadku nagród 
indywidualnych i po 5 tys. zł w przy-
padku nagród zespołowych. Nagro-

dzono zarówno pracowników nauko-
wych śląskich uczelni, jak i działaczy-
-pasjonatów na rzecz ochrony przyro-
dy oraz dziennikarzy, którzy w swoich 
programach poruszają tematykę pro-
ekologiczną. Warto podkreślić, że pod-
czas uroczystości znalazł się także mi-
kołowski akcent. Wśród grona laure-
atów „zielonych czeków” jest także Ja-
cek Wąsiński, twórca leśnego pogoto-
wia w Mikołowie. 

W swoim wystąpieniu Prezes Fun-
duszu Gabriela Lenartowicz podkre-
śliła, że laureaci poświęcają swój, czę-
sto prywatny czas, ogromne zaangażo-
wanie i niejednokrotnie potężne umy-
sły do tego, by otaczającej nas przyro-
dzie żyło się z nami lepiej. 

kategoria: innowacje i technologie 

adrian paSOn - za stworzenie innowacyjnego kolektora hybrydo-
wego - połączenia modułu fotowoltaicznego ze standardowym kolek-
torem termicznym. Słoneczny kolektor termiczny odpowiedzialny jest 
za konwersję promieniowania słonecznego na energię cieplną wyko-
rzystywaną do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Mo-
duł fotowoltaiczny zamienia energię słoneczną na elektryczną.

kategoria: programy i akcje proekologiczne 
dotyczące ochrony przyrody 

jacek wąSińSki - za długoletnią pracę związaną z założeniem  
i prowadzeniem ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt przy 
Nadleśnictwie Katowice, a także zaangażowanie w ochronę przy-
rody oraz działania edukacyjne.
róża maria ćwięk - za pokonywanie biurokratycznych barier 
które spowodowały, że zdegradowane tereny wokół torów kolejo-
wych w Katowicach - Brynowie mogą zostać zrekultywowane i za-
gospodarowane na cele rekreacyjne, zgodnie z wolą mieszkań-
ców. Dzięki jej wieloletnim staraniom powstał projekt zagospo-
darowania przewidujący utworzenie szerokiego pasa zieleni i po-
sadzenie wzdłuż całego torowiska zielonego ekranu zaporowego, 
tłumiącego hałas przejeżdżających pociągów towarowych oraz po 
części przeciwdziałającego rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń 
z przewożonych koleją materiałów sypkich.

kategoria: prace naukowo-badawcze

jacek betleja - za długoletnią pracę na rzecz ochrony przyrody 
oraz dorobek naukowy w zakresie publikacji związanych z ochroną 
ornitofauny Polski. Jego dorobek naukowy oraz publikacje służyły do 
sporządzenia planów ochrony, m.in., dla obszarów Natura 2000.

kategoria: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

jacek bOżek - za budowanie pokolenia EkoXXI - realizację dłu-
gofalowych programów „Zaadoptuj rzekę” oraz „Święto Drzewa” - 
czynnej edukacji ekologicznej, która angażuje społeczności lokal-
ne w konkretne działania na rzecz ochrony przyrody. Programy Jac-
ka Bożka realizowane są na terenie całego kraju, we współpracy 
z administracją publiczną, placówkami oświatowymi, naukowymi, 
organizacjami oraz firmami.

kategoria: publicystyka ekologiczna

Zespół: zOfia SkrOk, marcin jałOwy - autorzy programu 
„Ekoagent” od ponad roku promują ekologiczne praktyki uświada-
miając widzów jak ważnym aspektem życia jest ekologia; wskazują 
praktyczne i ekologiczne rozwiązania problemów oraz interweniu-
ją w kwestiach zagrażających środowisku. Promowanie ekologicz-
nych postaw rozszerzyli poprzez stworzenie portalu ekologicznego 
WWW.ekoagent.tvp.pl. W ubiegłym roku program „Ekoagent” zdo-
był drugie miejsce w konkursie oddziałów terenowych TVP w kate-
gorii: autor najlepszego programu publicystycznego.

kategoria: działania popularyzatorskie 
i promocja postaw proekologicznych

Kapituła nie wybrała laureata w tej kategorii.

nagroda specjalna

prof. zw. dr hab. paweł migula - współtwórca i koordynator pro-
jektu badawczego „Zintegrowany system wspomagający zarządza-
niem i ochroną zbiornika zaporowego - ZiZOZap” w latach 2010-
2014. Jest to unikatowy w skali kraju projekt badawczo-rozwojo-
wy, którego celem jest wdrożenie systemu wspomagającego za-
rządzanie zbiornikami zaporowymi.

Dyplom uznania

eugeniuSz włOchOwicz - za wkład w działania związane  
z ochroną przyrody a w szczególności zaangażowanie w pomoc dla 
ptaków w ramach prowadzenia ośrodka rehabilitacji oraz funda-
cji „Włochatka”.

lista laureatów zielonych czeków 2014:

LuDZiE 
o zielonych sercach
Już po raz 21 Fundusz przyznał nagrody z okazji Dnia Ziemi. W kwietniu, 
w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Zielonych Czeków 
ludziom, którzy w szczególny sposób wyróżniają się w działalności na 
rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym województwie. 
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Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. 
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, 
kapitał zakładowy: 100 401 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności

n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Katowicach przy ul. SZOPIENICKIEJ 25 - cena wywoławcza: 123 900 zł, wadium: 12 390 zł, 
postąpienie: 1 500 zł - powierzchnia lokalu: 48,60 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój) 
2. Lokal mieszkalny nr 18 położony w Katowicach przy ul. MYSŁOWICKIEJ 37c - cena wywoławcza: 66 400 zł, wadium: 6 640 zł, 
postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 36,54 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
3. Lokal mieszkalny nr 13 położony w Mysłowicach przy ul. GÓRNICZEJ 12 - cena wywoławcza: 52 900 zł, wadium: 5 290 zł, postąpie-
nie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 61,79 m² (2 pokoje, kuchnia) 
4. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34a  - cena wywoławcza: 87 300 zł, wadium: 8 730 zł, postą-
pienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 39,10 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokój) 
5. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34b - cena wywoławcza: 57 000 zł, wadium: 5 700 zł, postąpie-
nie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 38,50 m² (pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje) 
6. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 36a - cena wywoławcza: 85 600 zł, wadium: 8 560 zł, postąpie-
nie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 38,80 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje) 
7. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 36b - cena wywoławcza: 85 600 zł, wadium: 8 560 zł, postąpie-
nie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 38,80 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje) 
8. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 36b - cena wywoławcza: 56 700 zł, wadium: 5 670 zł, postąpie-
nie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 38,30 m² (pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje) 
9. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Mysłowicach przy ul. ROBOTNICZEJ 10 - cena wywoławcza: 31 500 zł, wadium: 3 150 zł, postą-
pienie: 500 zł - powierzchnia lokalu: 52,66 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
10. Lokal mieszkalny nr 12 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 38a - cena wywoławcza: 76 500 zł, wadium: 7 650 zł, 
postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 50,83 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
11. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 38b - cena wywoławcza: 55 600 zł, wadium: 5 560 zł, 
postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 36,91 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
12. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 40a - cena wywoławcza: 54 500 zł, wadium: 5 450 zł, 
postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 36,23 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 

Termin i miejsce przetargu: 
29 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). 
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 7 maja 2014 r. do 28 maja 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem 
Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu: 
lokal opisany w pkt. 1 Administracja „Wieczorek” ul. Krawczyka 3, Katowice, tel. /32/ 353-30-88;
lokal opisany w pkt. 2 Administracja „Staszic” ul. Mysłowicka 35 Katowice, tel. /32/ 251-92-58;
lokale opisane w pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice, tel. /32/ 318-29-00;
lokale opisane w pkt. 10, 11, 12 Administracja „Śląsk”, ul. Warsztatowa 4, Ruda Śląska tel. /32/ 342-34-75;

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 27 maja 2014 r. (wtorek) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: Bank Śląski 
O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175. -Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone 
niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. -Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. 
-Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Nabywca, który do dnia zawar-
cia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 4.Koszty związane z przygoto-
waniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca. 5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty 
wylicytowanej należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej. 6.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, 
powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 7. Osoby 
uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy. 

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważ-
nienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia 
sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami 
Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. 
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, 
kapitał zakładowy: 100 401 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności

n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Katowicach przy ul. KŚCIUCZYKA 6 - cena wywoławcza: 77 600 zł, wadium: 7 760 zł, postąpienie: 
1 000 zł - powierzchnia lokalu: 40,90 m² (1 pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka z WC, komórka) 
2. Lokal mieszkalny nr 25 położony w Katowicach przy ul. KARLICZKA 5 - cena wywoławcza: 90 800 zł, wadium: 9 080 zł, postąpienie: 
1 000 zł - powierzchnia lokalu: 34,29 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
3. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Katowicach przy ul. MIKOŁOWSKIEJ 33b - cena wywoławcza: 55 000 zł, wadium: 5 500 zł, postąpie-
nie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 45,72 m² (2 pokoje, kuchnia) 
4. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Katowicach przy ul. MIKOŁOWSKIEJ 33b - cena wywoławcza: 57 400 zł, wadium: 5 740 zł, postąpie-
nie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 46,06 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC) 
5. Lokal mieszkalny nr 13 położony w Katowicach przy ul. MIKOŁOWSKIEJ 33b - cena wywoławcza: 64 900 zł, wadium: 6 490 zł, postąpie-
nie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 54,47 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 1 pokój z odrębnym wejściem z klatki schodowej) 
6. Lokal mieszkalny nr 9 położony w Katowicach przy ul. POKOJU 10a - cena wywoławcza: 42 100 zł, wadium: 4 210 zł, postąpienie: 500 
zł - powierzchnia lokalu: 46,80 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój) 
7. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Chorzowie przy ul. CHODKIEWICZA 2 - cena wywoławcza 43 800 zł, wadium: 4 380 zł, postąpienie: 
500 zł - powierzchnia lokalu: 45,75 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka)
8. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 6a - cena wywoławcza: 61 100 zł, wadium: 6 110 zł, postąpienie: 
1 000 zł - powierzchnia lokalu: 49,30 m² (1 pokój, pokój z aneksem kuchennym) 
9. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 56 - cena wywoławcza: 30 400 zł, wadium: 3 040 zł, postąpienie: 
500 zł - powierzchnia lokalu: 20,80 m² (pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, WC, komórka) 
10. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 58 - cena wywoławcza: 56 300 zł, wadium: 5 630 zł, postąpienie: 
1 000 zł - powierzchnia lokalu: 38,20 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC) 
11. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. WSCHODNIEJ 13 - cena wywoławcza: 83 200 zł, wadium: 8 320 zł, postą-
pienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 36,79 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 
12. Lokal mieszkalny nr 17 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34 - cena wywoławcza: 59 400 zł, wadium: 5 940 zł, postąpie-
nie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 27,96 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój) 

Termin i miejsce przetargu: 
22 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można 
oglądać w dni robocze w terminie od 29 kwietnia 2014 r. do 21 maja 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości  
w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu: 
lokal opisany w pkt. 1 Administracja „Murcki” ul. Kściuczyka 3b, Katowice, tel. /32/ 209-40-04;
lokal opisany w pkt. 2 Administracja „Staszic” ul. Mysłowicka 35 Katowice, tel. /32/ 251-92-58;
lokale opisane w pkt. 3, 4, 5 Administracja „Wujek” ul. Załęska 37a, Katowice, tel. /32/ 209-51-50;
lokale opisane w pkt. 8, 9, 10 Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice, tel. /32/ 318-29-00;
lokale opisane w pkt. 11, 12 Administracja „Śląsk”, ul. Warsztatowa 4, Ruda Śląska tel. /32/ 342-34-75;
lokale opisane w pkt. 6, 7 Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Gliwicka 204, Katowice tel. /32/781-66-16 w. 25 i 62 lub +48 728 35 00 17.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 20 maja 2014 r. (wtorek) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: Bank Śląski 
O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175. - Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone 
niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. - Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. 
- Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli 
przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Nabywca, który do dnia zawar-
cia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 4.Koszty związane z przygoto-
waniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca. 5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty 
wylicytowanej należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej. 6.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, 
powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 7. Osoby 
uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy. 
Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez 
wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia 
umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i 
trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania 
Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

nieruchomości-mucha.gratka.pl

NIERUCHOMOŚCI

MUCHA
Mikołów, ul Pszczyńska 16

tel. 32 779 77 91, kom. 793 337 373
M4 (63 m2), Mikołów, ul. Podleska, cena - 222 000 zł 
M4 (63 m2), Mikołów, os. Kochanowskiego, cena - 167 500 zł 
M3 (36 m2), Mikołów, os. Kochanowskiego, cena - 125 000 zł
M4 (55m2), Mikołów, ul. Młyńska, cena - 173 000 zł
M4 (54m2) Mikołów ul. Waryńskiego, cena - 149 000 zł
M2 (31m2) Łaziska Górne, ul. Dworcowa, cena - 79 000 zł
M4 (65m2) Łaziska Górne, ul Dworcowa, cena - 142 000 zł
Dom (140m2) Mikołów, ul Konwalii, cena - 429 000 zł
Dom (110m2) Łaziska Średnie, cena - 365 000 zł
Działka (800 m2), Mikołów, ul. Bielska, cena - 70 000 zł Nie

ruc
ho

mo
ści

Tylko u nas 
oferta 
tanich, 
atrakcyjnych 
mieszkań 
z całego 
Śląska!
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lOkale mieSzkalne 
na Sprzedaż w ŚwiętOchłOwicach
piąty publiczny przetarg ustny NIEOGRANICZONY na wolne lokale mieszkalne w budynku przy ul. katowickiej nr 45f-45l:

katowicka 45l/5 
pow. użytkowa: 62,63 m2

cena wywoławcza - 87 000 zł 
wadium - 9 600 zł (wpłata do 26 maja b.r.)

termin przetargu: 
30 maja 2014 r. o godz. 11.00

katowicka 45l/7
pow. użytkowa: 55,99 m2

cena wywoławcza - 73 000 zł
wadium - 8 200 zł (wpłata do 26 maja b.r.)

termin przetargu: 
30 maja 2014 r. o godz. 11.30

katowicka 45l/8
pow. użytkowa: 62,77 m2

cena wywoławcza - 85 000 zł
wadium - 9 500 zł (wpłata do 26 maja b.r.)

termin przetargu:
30 maja 2014 r. o godz. 12.00

Powyższe przetargi odbędą się w Urzę-
dzie Miejskim w Świętochłowicach,  
ul. Katowicka 54. postąpienie - nie 
mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej. Wa-
dium należy wpłacić gotówką w kasie 
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach 
(p.5) lub winno wpłynąć na konto Urzę-
du nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 
7178 prowadzone przez ING Bank Śląski 
O/Świętochłowice (za datę wpłaty wa-
dium przyjmuje się datę uznania środ-
ków na rachunku bankowym UM). 

Bliższych informacji udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Świętochłowicach (p.118), 
tel. 32/3491-931. 

lOkale użytkOwe 
na Sprzedaż w ŚwiętOchłOwicach

Wadium należy wnieść przelewem na konto pro-
wadzone przez ING Bank Śląski S.A. O/Święto-
chłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 
7178. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę 

jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miej-
skiego
Ogłoszenia o przetargach dostępne są w Internecie 
pod adresem www.swietochlowice.pl, na stronie BIP.

Szczegółowych informacji na temat warunków przetar-
gu i wymogów składania oferty udziela Wydział Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Święto-
chłowicach, pokój 113, tel. 32-3491-935.

lokal użytkowy nr 1 na parterze 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego 
przy ul. bytomskiej 6 o powierzchni użytkowej 97,68 m2 składający się 

z 8 pomieszczeń i korytarza.
przetarg ustny nieograniczony: 23 maja 2014 r. o godz. 12.30 

w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
cena wywoławcza - 130 000 zł. 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium w wysokości 20 000 zł uprawniające do licytacji należy wnieść 

przelewem na konto do dnia 19 maja 2014r. 

lokal użytkowy nr 1 na podwyższonym parterze budynku mieszkalnego 
przy ul. hutniczej 11a-11b o powierzchni użytkowej 129,31 m2 składa się 

z 6 pomieszczeń i piwnicy.
przetarg ustny nieograniczony: 23 maja 2014 r. o godz. 12.00 

w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
cena wywoławcza - 150 000 zł. 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium w wysokości 22 000 zł uprawniające do licytacji należy wnieść 

przelewem na konto do dnia 19 maja 2014r. 
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pod patronatem   „naszej gazety”

los beniaminków w grach 
zespołowych bywa trudny. 
Stawka zespołów zadomo-
wionych w danej klasie 
rozgrywek traktuje nowi-
cjuszy jako potencjalnych 
dostarczycieli punktów. 
beniaminkiem w pierwszej 
lidze futsalu była mikołow-
ska kamionka. 

Okazało się, że jest na 
tyle solidnym zespo-
łem, by przełamać pa-

nujące stereotypy. Była rewe-
lacją pierwszej fazy rozgrywek 
i po ośmiu kolejkach plasowa-
ła się na drugim miejscu ligo-
wej tabeli. Szczęście nie mo-
gło jednak trwać wiecznie i kie-
dyś musiało dojść do momen-
tu rozszyfrowania tak sposo-

bu gry całego zespołu jak i po-
szczególnych zawodników. Stąd 
też w dalszej fazie rozgrywek 

było już trudniej, niemniej jed-
nak na półmetku podopiecz-
ni trenera Leszka Latacza pla-

sowali się na czwartym miej-
scu. W drugiej rundzie było już 
nieco trudniej, niemniej jed-
nak z teamem z Mikołowa mu-
sieli się liczyć nawet najmoc-
niejsi. Mało tego, Kamionka 
do ostatniego spotkania była 
„języczkiem u wagi” w roz-
grywce o awans do ekstraklasy 
i w Halembie mocno postra-
szyła Gwiazdę, która ten awans 
wywalczyła. Reasumując, mło-
da ekipa Kamionki w pierw-
szym sezonie gry na zapleczu 
ekstraklasy spisała się bardzo 
dobrze. Zajmując szóste miej-
sce w rozgrywkach, pewnie 
zachowała miejsce w tej kla-
sie rozgrywek, a obserwatorzy 
określają ją jako zespół z duży-
mi możliwościami i szybką per-
spektywą na walkę o awans.

W jubileuszowym turnieju wy-
startowało osiem zespo-
łów: TSV Schoneberg 
(Niemcy), WKS Śląsk 

Wrocław, OFC Kickers Offenbach 
(Niemcy), „Przyjaciele Freda” Kra-
ków, BKS Bochnia Oldboys, KS 
VIVE Targi Kielce, KS Włókniarz Pa-
bianice oraz gospodarze - „Lwy Ja-
sia” Łaziska Górne. W składach gra-
jących drużyn nie brakowało dawnych 
gwiazd parkietów polskiego szczypior-
niaka z reprezentantami Polski włącz-
nie. Podobnie jak i w gronie zaproszo-
nych gości, gdzie honorowymi postaciami 
byli olimpijczycy: Engelbert Szolc, Zygfryd 
Kuchta oraz Andrzej Tłuczyński. Zygfryd 
Kuchta pojawił się też na parkiecie jako 
zawodnik, wzmacniając szeregi TSV 
Schoneberg. W gronie kibiców nie za-
brakło też osób znanych w świat-
ku piłki ręcznej: prezesa Śląskie-
go Związku Piłki Ręcznej, Alfreda 
Wrzeskiego, Kazimierza Mieleszczu-
ka, Szczepana Moczygemby, Jana Sowy, Joan-
ny Brehmer czy prezesa sekcji piłki ręcznej 
Górnika Zabrze, Bogdana Kmiecika. W łazi-
skim turnieju nie mogło też zabraknąć władz 
miasta. Burmistrz Aleksander Wyra, jego za-
stępca Jan Ratka, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Tadeusz Król, radny powiatu mikołow-
skiego Mirosław Duży, eurodeputowany Bag-
dan Marcinkiewicz, to tylko część gości, któ-
rzy w turniejowych dniach odwiedzili halę 
MOSiR. Memoriał im. Jana Olszówki wywo-
łał również spore zainteresowanie mediów 
z telewizją regionalną na czele.

W pierwszym dniu, podzielone na dwie 
grupy zespoły rozegrały mecze eliminacyjne. 
Nie zabrakło niespodzianek, z których naj-
większymi były porażki gospodarzy ze Ślą-

skiem Wrocław oraz OFC Kickers Offenbach. 
„Lwy Jasia” dopiero w trzecim spotkaniu zdo-
łały się „pozbierać” i zwycięstwo nad TSV 
Schoneberg pozwoliło im grać o piąte miej-
sce w turnieju. Najbardziej zaciętym spotka-
niem pierwszego dnia był mecz o finał pomię-
dzy Włókniarzem Pabianice i VIVE Kielce. 
Najczęstszym wyświetlanym rezultatem na 
tablicy wyników były remisy, a o zwycięstwie 
kielczan zadecydowały ostatnie akcje meczu. 
Skład finału był niespodziewany. O ile miejsce 
VIVE Targów było spodziewane, to awans do 
rozgrywki o główne trofeum memoriału OFC 
Kickers Offenbach był zaskoczeniem. Były za-
wodnik Polonii Gerd Golla przywiózł na jubi-

leuszowy turniej mocny zespół, którego sam 
był podporą.

W meczach finałowych niespodzianek nie 
było. Zwyciężali faworyci i tylko w spotkaniu 
o siódme miejsce „Przyjaciele Freda” toczyli 
wyrównaną walkę z TSV Schoneberg. W fina-
le kieleckie VIVE szybko zdobyło trzy bramki 
przewagi nad OFC Kickers Offenbach i potem 
kontrolowało wydarzenia na parkiecie, wygry-
wając mecz 17:7.

Najlepszym zawodnikiem turnieju ostał Clau-
dius Deichmann (Kickers), najlepszym bramka-
rzem - Gerd Golla (Kickers), najskuteczniejszym 
zawodnikiem - Krzysztof Płonka („Lwy Jasia”), 
a MVP turnieju - Aleksander Litowski (VIVE).

wyniki uzyskane przez drużynę kamionki:
Heiro Rzeszów - Kamionka Mikołów 2:2
Kamionka Mikołów - Nbit Gliwice 5:4
Kamionka Mikołów - MKF Solne Miasto Wieliczka 5:3
Kamionka Mikołów - Marex Chorzów 5:3
Wisła Krakbet II Kraków - Kamionka Mikołów 3:5
Kamionka Mikołów - BSF Bochnia 0:5
KS AZS UMCS Lublin - Kamionka Mikołów 2:3
Kamionka Mikołów - Jedynka Niemodlin 2:4
Futsal Nowiny - Kamionka Mikołów 0:4
Kamionka Mikołów - Gwiazda Ruda Śląska 4:7
Kamionka Mikołów - Heiro Rzeszów 7:3
Nbit Gliwice - Kamionka Mikołów 3:3
MKF Solne Miasto Wieliczka - Kamionka Mikołów 4:2
Marex Chorzów - Kamionka Mikołów 4:2
Kamionka Mikołów - Wisła Krakbet II Kraków 3:0
BSF Bochnia - Kamionka Mikołów 6:1
Kamionka Mikołów - KS AZS UMCS Lublin 3:3
Jedynka Niemodlin - Kamionka Mikołów 1:4
Kamionka Mikołów - Futsal Nowiny 4:3
Gwiazda Ruda Śląska - Kamionka Mikołów 7:4

Kamionka - siła wychowanków

Gościnne  „Lwy Jasia”

wyniki gier eliminacyjnych:
OFC Kickers Offenbach - TSV Schoneberg 18:15 (9:6)
KS VIVE Targi Kielce - Przyjaciele Freda Kraków 15:15 (8:6)
WKS Śląsk Wrocław - „Lwy Jasia” Łaziska Górne 19:13 (6:6)
KS Włókniarz Pabianice - BKS Bochnia Oldboys 20:12 (10:5)
WKS Śląsk Wrocław - TSV Schoneberg 26:16 (9:9)
Przyjaciele Freda Kraków - BKS Bochnia Oldboys 8:13 (4:6)
„Lwy Jasia” - OFC Kickers Offenbach 15:16 (7:9)
Przyjaciele Freda - KS Włókniarz Pabianice 8:22 (4:14)
„Lwy Jasia” - TSV Schoneberg 22:13 (11:4)
BKS Bochnia Oldboys - KS VIVE Targi Kielce 11:17 (6:8)
WKS Śląsk Wrocław - OFC Kickers Offenbach 14:15 (7:9)
KS VIVE Targi Kielce - KS Włókniarz Pabianice 11:9 (5:5)

wyniki gier finałowych:
o Vii miejsce

TSV Schoneberg - Przyjaciele Freda Kraków 17:13 (6:6)
o V miejsce

„Lwy Jasia” Łaziska Górne - BKS Bochnia Oldboys 15:9 (8:4)
o iii miejsce

WKS Śląsk Wrocław - KS Włókniarz Pabianice 16:10 (8:3)
finał

OFC Kickers Offenbach - KS VIVE Targi Kielce 7:17 (3:9)

2 i 3 maja w Łaziskach Górnych 
rozegrano XXV edycję Mię-
dzynarodowego Turnieju piłki 
ręcznej weteranów im. Jana 
Olszówki. Gospodarze turnieju, 
którzy we wszystkich dotych-
czasowych turniejach zawsze 
stawali na podium, okazali się 
gościnni. Uplasowali się na pią-
tym miejscu, a memoriałowe 
trofeum pojechało do Kielc.
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Zarówno młodsi jak i star-
si adepci z wyrskiej szko-
ły sztuk walki sprawdza-

li swoje umiejętności w konku-
rencjach kata, w walkach semi-
-contact oraz duo systemie. W 
zawodach wystartowało 240 za-
wodników z sześciu krajów, co 
sprawiło, że poziom walk stał 
na najwyższym poziomie, a pre-
zentowane style sztuk walk ce-
chowały się dużą różnorodno-
ścią. „Wojownicy” mieli nie tyl-
ko możliwość sprawdzenia się w 
walce i zdobywać laury, ale rów-
nież wzbogacić swoje umiejęt-

ności o nowe techniki, podpa-
trując swoich rywali.

W mistrzostwach wystarto-
wało 18 zawodników ze Szko-
ły Sztuk i Sportów Walki „Wo-
jownik”. Okazali się bardzo sku-
teczni, gdyż zdobyli 25 meda-
li: 12 złotych, dziewięć srebr-
nych oraz cztery brązowe. To 
nie jedyne sukcesy, gdyż arbitra-
mi zawodów byli także mistrzo-
wie klubu z Wyr - Franciszek 
Kamiński i Jerzy Łupieżowiec. 
Należy dodać, że ze swych obo-
wiązków wywiązali się również 
na medal. (Tapi)

w ubiegłym miesiącu pisaliśmy o sukcesach zawodników 
Szkoły Sztuk i Sportów walki „wojownik” odniesionych 
w Ogólnopolskiej lidze dzieci i młodzieży w ju-jitsu, gdzie 
zdobyli dziesięć medali. Okazuje się, że „wojownicy” są 
bardzo wojowniczy, co potwierdzili w rozgrywanych w końcu 
kwietnia w bieruniu mistrzostwach europy juniorów oraz 
Seniorów międzynarodowej federacji Sztuk walki ibf. 

WOJOWNICZY 
WOJOWNICY

W 20 rozegranych meczach 
podopieczni Leszka Latacza 
odnieśli 10 zwycięstw, trzy me-
cze zremisowali i ponieśli sie-
dem porażek, co dało 33 punkty 
przy 69 bramkach strzelonych 
i 66 straconych. To wystarczyło 
do szóstego miejsca, a do miej-
sca na podium zabrakło sześciu 
punktów, które były do zdobycia.

W rozgrywkach I ligi w se-
zonie 2013/2014 barwy KS Ka-
mionka reprezentowali: Jakub 
Białoń 1 bramka, Paweł Kara-

muz, Marek Olszówka 9, Mate-
usz Surgiewicz, Wojciech Ma-
łysa 8, Marcin Lewandowski 6, 
Wojciech Bugajski, Dawid Pa-
sierbek 23, Kamil Skoczykło-
da, Sebastian Jastrzębski 5, Ja-
cek Dziedzic, Waldemar Welcz 
3, Mateusz Kruk 3, Adam Szo-
stak, Dawid Nowak 8, Wojciech 
Gawlik, Łukasz Zgliński, Adam 
Jasikowski, Dariusz Herman, 
Paweł Palicki, Robert Prus, Ja-
cek Janusz.

Tadeusz Piątkowski

tabela końcowa grupy południowej i ligi futsalu
  1. SRS Gwiazda Ruda Śląska 20  48  131- 59
  2. BSF Bochnia 20  45  112- 55
  3. Nbitt Gliwice 20  40  122- 79
  4. Marex Chorzów 20  36   93- 66
  5. Solne Miasto Wieliczka 20  36   85 -69
  6. kamionka mikołów 20  33   69- 66
  7. AZS UMCS Lublin 20  28   72- 86
  8. UKS EKOM Futsal Nowiny 20  23   76- 80
  9. RAF Heiro Rzeszów 20  16   56-117
10. Wisła II Krakbet Kraków 20   9   58-140
11. UKS Jedynka Niemodlin 20   7   46-103

Trener, leSzek latacz: W naszym 
przypadku nie sprawdziły się teorie o benia-
minku jako „chłopcu do bicia” i z tego się bar-
dzo cieszymy. Okazało się, że nasza młoda 
drużyna bardzo szybko się uczy i stawia wyso-
kie wymagania znacznie bardziej doświadczo-
nym rywalom. Choć zaczęliśmy z wysokiego 
„C”, nie myśleliśmy o awansie, cały czas re-
alnie oceniając naszą siłę na boisku i w sfe-
rze organizacyjnej, a ta na pewno nie pozwa-
lała w tym sezonie walczyć o najwyższe cele. 
Naszą siłą byli i są przede wszystkim wycho-
wankowie i zawodnicy z naszego regionu, czy-

li powiatu mikołowskiego. Pozwoliło to na za-
chowanie świetnej atmosfery w szatni, która 
w wielu wypadkach decydowała o naszych 
sukcesach. Na pewno brakowało nam po tro-
sze umiejętności czysto futsalowych, i do-
świadczenia, i poukładania pewnych spraw 
organizacyjnych. Najmocniejszym punktem 
drużyny był przede wszystkim wyrównany 
skład i umiejętność brania na siebie cięża-
ru gry przez większość zawodników. Na pew-
no do zawodników wyróżniających się należe-
li: Mateusz Kruk, Marek Olszówka, Wojciech 
Małysa, Dawid Pasierbek oraz obydwaj bram-

karze Jakub Białoń i Paweł Karamuz. Wie-
lu pyta, czy szóste miejsce nas satysfakcjo-
nuje. Oczywiście, jesteśmy bardzo zadowole-
ni nawet nie tyle z miejsca, co z ilości zdoby-
tych punktów, a także ze stworzenia kilku bar-
dzo widowiskowych spotkań zakończonych 
naszym sukcesem. Myśląc o najbliższej przy-
szłości, priorytetem jest przede wszystkim 
utrzymanie stanu personalnego drużyny, dal-
sze wprowadzanie młodych zawodników oraz 
podniesienie organizacji klubu na taki po-
ziom, który umożliwiłby nam skuteczną walkę 
o awans do ekstraklasy.

Gościnne  „Lwy Jasia”
Jubileuszowy turniej był okazją do spotka-

nia się kilku pokoleń piłkarzy ręcznych z Ła-
zisk i nie tylko. Na uroczystej kolacji pomy-
słodawca i 25-krotny organizator tej imprezy, 
Marian Olszówka wręczył najbardziej zasłu-
żonym weteranom szczypiorniaka, uczestni-
czącym w łaziskich memoriałach pamiątko-
we medale. Takie same medale otrzymali pod-
czas ceremonii zamknięcia turnieju przedsta-
wiciele władz miasta, którzy przyczynili się do 
organizacji kolejnych edycji tej imprezy.

Tadeusz Piątkowski

tabela końcowa turnieju:
1. VIVE Targi Kielce
2. OFC Kickers Offenbach
3. Śląsk Wrocław
4. Włókniarz Pabianice
5. „lwy jasia“ łaziska górne
6. BKS Bochnia Oldboys
7. TSV Schoneberg
8. „Przyjaciele Freda” Kraków

marian OlSzówka: Czas płynie szybko. Pamiętam pierwszy turniej i wydaje 
się, że to było wczoraj. A tymczasem przez tę imprezę przewinęło się kilkadziesiąt ze-
społów i kilka setek zawodników. Wielu z nich czas przyprószył srebrem włosy, tak że 
na srebrny jubileusz było im do twarzy. Cieszy organizacja, cieszy frekwencja i cieszy za-
interesowanie. Do tego wszystkiego zabrakło tylko wyniku sportowego. Ale nie można 
mieć wszystkiego. Gościom od czasu do czasu też się coś należy. Tym bardziej, ze nie 
chcą słyszeć o innej formule naszego memoriału. Ale to temat nie na dziś. Będąc przy 
głosie, chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy przez minione ćwierć wieku przy-
czynili się do tego, że rok w rok wcześniej urodzeni szczypiorniści mogli się spotykać 
w Łaziskach. Dzięki ich staraniom mamy też piękną halę sportową i myślę że wcześniej 
czy później, w tej hali zagości ligowy handball.
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Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje dostępne są na www.eurobank.pl i w placówkach Banku. W 
przypadku umów zawartych u pośrednika kredytowego uprawniony jest on na mocy udzielonego mu 
przez Euro Bank S.A. pełnomocnictwa do zawierania w imieniu i na rzecz Banku umów o pożyczkę i ra-
chunek bankowy oraz wykonywania czynności faktycznych związanych z wymienionymi umowami.

koszt połączenia wg stawki operatora

Biuro Rachunkowo-Księgowe

„RACHUBA”
spółka cywilna

JOANNA DuŻY l KATARZYNA WiTEK-ROJ

ul. Sienkiewicza 3
43-170 Łaziska Górne

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

Oferujemy:
- Drzewa i krzewy owocowe
- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
- Ozdobne drzewa i krzewy liściaste
- Pnącza
- Wrzosy, wrzośćce

Bożena Słota Szczepek
Łaziska Górne 43-170
ul. Okrężna 7

Tel.: 32/224 14 75
e-mail: b-szczepek@wp.pl

http://www.szkolkadrzewek.com.pl

Szkółka drzew,
krzewów owocowych
i ozdobnych
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wśród osób, które do końca maja 
nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki rozlosujemy książkę, 
dariusza jerczyńskiego „histo-
ria narodu Śląskiego”. laure-
atem poprzedniej krzyżówki jest 
edward korzonek z mikołowa. 
Prosimy o odbiór nagrody, w sie-
dzibie redakcji, ul. rynek 18, od 
poniedziałku do piątku w godz. 
9.00-16.00.

!

Wodnik (20 I - 19 II) Przez ostatnie tygo-
dnie żyłeś w wielkim stresie, spowodowanym 
postępowaniem innych osób. Ale czy jest sens 
aż tak się tym przejmować? Staraj się nie mar-
nować energii na sprawy, na które nie masz 
wpływu. Skup się na sobie. 

Ryby (20 II - 19 III) Nie traktuj zbyt do-
słownie krytycznych uwag pod swoim adresem. 
Zwłaszcza jeżeli wypowiadają je ludzie, którzy 
nie mają powodu, aby darzyć Cię sympatią. Za-
wsze możesz ich pokonać tą samą bronią. Po-
wiedz im coś takiego, że z wrażenia zwiędną 
im uszy. 

Baran (20 III - 20 IV) Nie sugeruj się przy-
słowiem mówiącym, że „do trzech razy sztuka”. 
Jeżeli bardzo zależy Ci na załatwieniu spra-
wy, która tak Cię ostatnio nurtuje, próbuj aż do 
skutku. Może błąd tkwi w podejściu do proble-
mu? Może nie szukasz sprzymierzeńców, choć 
chętni do pomocy na pewno się znajdą. 

Byk (21 IV - 20 V) Powinieneś wykazać 
więcej pokory wobec otoczenia. Nie chodzi  
o to, aby zginać kark i schodzić wszystkim  
z drogi, ale musisz pamiętać, że nie jesteś jesz-
cze królem świata. W swoje postępowanie mu-
sisz wkalkulować ryzyko, że spotkasz kogoś sil-
niejszego i sprytniejszego od siebie. 

Bliźnięta (21 V - 20 VI) Wiosenne przesi-
lenie nie wpłynęło dobrze na Twoje zdolności 
mobilizacyjne. Innym praca pali się w rękach, 
a Ty próbujesz się migać od obowiązków. Dla 
Swojego dobra powinieneś wziąć się w garść, 
bo inaczej ktoś sprzątnie Ci sprzed nosa życio-
wą okazję do zarobienia kasy.

Rak (21 VI - 21 VII) Planowanie nie nale-
ży do Twoich najmocniejszych stron. Wziąłeś 
sobie na głowę zbyt dużo obowiązków i nie po-
trafisz się z nich teraz wywiązać. Naucz się se-
lekcjonować zadania według hierarchi ważno-
ści. Na pierwszym miejscu postaw te, które ko-
rzyść przyniosą Tobie.

Lew (22 VII - 21 VIII) Ryczysz - jak to lew 
- ale pożytku z tego nie ma żadnego. Siła i pew-
ność siebie są Twoimi naturalnymi atutami, 
ale plany wezmą w łeb, jeżeli nie wejdzie Ci  
w krew przebiegłość Skorpiona, ostrożność Ra-
ka i skromność Panny. Załatw wszystkie waż-
ne sprawy przed wakacjami.

Panna (22 VIII - 22 IX) Nie ma sensu pła-
kać nad rozlanym mlekiem. Popełniłeś masę 
błędów, ktorych już nie naprawisz. Musisz pod-
dać sprawy ich własnemu biegowi i czekać aż 
rozwiążą sie same. Nie marnuj jednak tej ży-
ciowej lekcji. Dobrze zapamiętaj błędy. 

Waga (23 IX - 22 X) Każda waga powinna 
ważyć sama, ale sprawy są zbyt poważne, abyś 
polegał tylko na własnej opinii. Zapytaj o ra-
dę kogoś o większym doświadczeniu życiowym, 
kto już był w podobnej sytuacji. Dobrze sie za-
stanów, do kogo zwrócić się o pomoc. Tutaj li-
czy się dyskrecja.

Skorpion (23 X - 21 XI) Nie rezygnuj  
z przywilejów, które Ci się należą, a które ktoś 
chce teraz odebrać. Walcz o sprawiedliwość  
i swoje interesy. Tylko nie sięgaj po metody 
Twojego przeciwnika, bo to się może źle skoń-
czyć dla Ciebie. Prawda zawsze zwycięża i te-
go się trzymaj. 

Strzelec (22 XI - 20 XII) Nie przerzucaj 
swoich osobistych problemów na grunt towa-
rzyski i zawodowy, bo staniesz się toksyczną 
osobą, którą wszyscy będą omijać szerokim łu-
kiem. Jeżeli przeżywasz trudne chwile, to szu-
kaj pocieszenia u prawdziwych przyjaciół, a nie 
u wszystkich znajomych. 

Koziorożec (21 XII - 19 I) Trzymaj się za-
sady, że jeżeli coś Cię nie zabiło, to na pewno 
wzmocni. Z każdym nagatywnym wydarze-
niem stajesz się odporniejszy na podobne sytu-
acje w przyszłości. Nie szukaj winnych obecnej 
sytuacji. Widocznie tak miało być. Ciesz się, że 
nie jest gorzej. 

Horoskop
maj 2014r.
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