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WYRY, UL. PSZCZYŃSKA 48 A (TEREN GIGU)

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00 
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00

TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS

TEL. 536 512 512

www.PRESSPOL2.pl

KOSTKA · ORZECH 
MIAŁ · EKOGROSZEK
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Mikołów, ul. Gliwicka 120b
tel. 32 322 56 79, 513 129 219

Profesjonalne instalacje

od 2100 zł

PRoMocJa
instalacja lPG

str. 32

Kato
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W
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WYSOKIEJ JAKOŚCI

W DOBREJ CENIE
MATERIAŁY BUDOWLANE
I WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

� OKNA
� DRZWI
� BRAMY I OGRODZENIA
� PRODUKCJA STOLARKI

ALUMINIOWEJ

str. 19

Grupa radnych 
powiatowych i wysokich 
urzędników starostwa 
za pieniądze podatników 
wybrała się do 
niemieckiego Neuss. 
Z Pyrzowic do Dortmundu 
polecieli samolotem 
przez… Warszawę. 
Na miejscu spali 
w pięciogwiazdkowym 
hotelu.  str. 4-5
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StarostwoTravel

Mikołów, ul. Krakowska 7, tel. 32 307 29 41
www.ekstraoptyk.pl

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

v bezpłatne badanie wzroku 
v bezpłatny serwis okularów

v szeroki asortyment modnych 
oraz eleganckich opraw okularowych

Super oferta na komplet szkieł progresywnych!

standaRd (podstawowe pole widzenia) - 395 zł 
fun (szersze pole widzenia) - 650 zł

adVanCE (szerokie pole widzenia) - 950 zł
PERsonal (pole widzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb) - 1350 zł



Mikołów - Centrum:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Biały Domek, Miarki 15
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Karola Miarki 9
• Salwator Park, Pl. Salwatorianów 1
• Tele Pizza, ul. Pszczyńska 6
• Galaxy, ul. Pszczyńska 7
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• F.H.U Fabryka Słodkości, ul. Okrzei 29
• Redakcja „Naszej Gazety”, Rynek 18

Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 48 
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 79

Mikołów - Kamionka:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123 
• Cukiernia-Piekarnia Janosz, ul. Katowicka 120
• PSS Społem, ul. Paprotek 7 
• Eko Bio Organic Centrum, ul. Kościuszki 61 

Mikołów - Śmiłowice:
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa 

Mikołów - Borowa Wieś
• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”, ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”, ul. Strażacka 54

Mikołów Paniowy:
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25

Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek, ul. W. Polskiego 21

Łaziska Górne:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• Kopalnia „Bolesław Śmiały” 
• Delikatesy Centrum, ul. Wyszyńskiego 2
• Miejska Biblioteka Publiczna, 

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

i Rekreacji, ul. Ogrodowa 50

• ABC, ul. św. Jana Pawła II 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2 
• My Center, ul. Orzeska 5 
• Sklep Kurpas Farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1 
• Optica, ul. św. Jana Pawła II 4c 
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4 
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3 
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. Górnośląska 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9 
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13 
• Sklep ABC po sąsiedzku, ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans, ul. Cieszyńska 48a,
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”

Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Główna 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy, ul. Główna 91
• Sklep Rabat, ul. Główna 109

• Pawilon Handlowy, ul. Główna 58
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Główna 58
• Piekarnia „Garus”, ul. Główna 56
• Sklep spożywczy „Armac”, ul. Główna 103
• Sklep spożywczy „Jumo”, ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2

Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”, ul. Pszczyńska 347
• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141

Orzesze:
• Urząd Miasta, ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2 
• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92 
• Sklep ABC, ul. Słowiańska 26
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158 
• Sklep „Emilia” „Od i Do”, ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
• ATN, ul. Krasickiego 10 
• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
• Sklep spożywczo-warzywny, ul. Rybnicka 98
• Elport, ul. Rybnicka 105a 
• Piekarnia - Cafe Bar Jan Szmajduch, 

ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Pierogarnie „Miraż”, ul. Żorska 172
• Sklep monopolowy, ul. Długosza 31 
• Sklep spożywczy ABC, ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”, ul. Katowicka 1
• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 45
• Alior Bank - Placówka Partnerska,  

ul. Rybnicka 1
• Zajazd Kasztelański, ul. Piastowska 29

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

ul. Zwycięstwa 1
• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Lewiatan, ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy, ul. Zwycięstwa 194

Paniówki:
• Cukiernia Gatner, ul. Karola Darwina 6 
• Delikatesy FOX, ul. Swobody 1a

MIĘDZY
NAMI

FILARAMI
lasyk polskiej polity-
ki powiedział kiedyś, 
że prawdziwych męż-

czyzn poznaje się nie po 
tym, jak zaczynają, ale jak 
kończą. Jeżeli wierzyć tym 
słowom, to powiatem miko-
łowskim nie rządzą praw-
dziwi mężczyźni, bo koń-
czą w fatalnym stylu. Im bli-
żej schyłku ich rządów, tym 
bardziej robią się nerwowi. 
Ostatnio zabrali mi i scho-
wali gdzieś paczkę gazet 
(czytaj str. 4-5). Przecho-
dząc teraz obok starostwa 
odruchowo łapię się za kie-
szenie. Bo skoro wzięli ga-
zety, to na co rzucą się ko-
lejnym razem? Telefon ko-
mórkowy? Portfel? Zdję-
cie żony? To dosyć zaska-
kująca hipoteza, że zare-
kwirowanie stu gazet spo-
woduje, że zniknie pro-
blem szastania przez po-
wiat kasą podatników. Tro-
chę przypomina to strate-
gię małych dzieci i spryt-
nych kotów. Zakrywają gło-
wę łapkami i myślą, że nikt 
ich nie widzi. Otóż nie. My 
widzimy i widzą Was także 
mieszkańcy. I nie mówcie, 
że na siłę czepiamy się sta-
rostwa. Sami dajecie pre-
teksty i wykładacie się, jak 
pięć złotych na tacy. Kto 
normalny leci z Katowic do 
Dortmundu przez Warsza-
wę (str.4-5)? Gdybyście taki 
numer wykręcili w prywat-
nej firmie, na drugi dzień 
wylatujecie z roboty. Ale 
Wam jest to obojętne, bo 
tę wycieczkę sfinansowali 
mieszkańcy i uważacie, że 
tak powinno być. W sumie 
należą się Wam słowa uzna-
nia, bo mogliście polecieć 
np. przez Madryt. Trochę 
żal będzie rozstawać się  
z tą ekipą po wyborach. 
Jako dziennikarz obawiam 
się, że do władzy dorwie 
się ktoś mądrzejszy, potra-
fiący zadbać o wizerunek 
starostwa i lepiej wyda-
wać publiczne pieniądze.  
I o czym będziemy wtedy 
pisać?

Jerzy

lat piszemy  
o fatalnej wo-
dzie w miko-

łowskich sołectwach, które 
zaopatruje miejska studnia 
Rusinów. O tym, że małe, 
gminne ujęcia nie są do-
brym rozwiązaniem, napi-
sano setki artykułów. Ta-
kie studnie wysychają, jak 
w 2015 roku albo dostar-
czają mieszkańcom ta-
kich atrakcji, jak ubiegło-
roczne bakterie coli. Woda  
w takich ujęciach kumuluje 
to, co jest na powierzchni.  
W pobliżu Rusinowa znaj-
dują się gospodarstwa 
rolne, nawożone na róż-
ne sposoby. Nie wspomi-
nam już o sąsiedztwie Rudy 
Śląskiej i wszystkich che-
micznych „skarbach”, jakie 
kryją tereny po elektrow-
ni Halemba. Większość sa-
morządów w naszym wo-
jewództwie podłączonych 
jest do śląskiej magistra-
li wodnej, utrzymywanej 
przez Górnośląskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów. 
Woda leci prosto z gór,  
a w Goczałkowicach mają 
stację uzdatniania, nowo-
czesną jak prom kosmicz-
ny. Po co o tym piszę? Po-
nieważ ręce mi opadły, kie-
dy przeczytałam, że „do-
bry” burmistrz Mikoło-
wa postanowił pomieszać 
wodę z Rusinowa i GPW 
oraz, że za 300 tys. zł ku-
pił sprzęt do komputero-
wej kontroli utrzymania 
proporcji. Jeżeli w studni 
znów pojawi się bakteria 
coli, to nie pomoże nawet 
99 proc. domieszki z GPW. 
To samo dotyczy kompute-
rowej kontroli. Czy super-
nowoczesne czujniki pyłów 
zlikwidują problem smo-
gu? Szkoda, że burmistrz 
nie poczekał z tym do przy-
szłego roku. Jeżeli po wy-
borach zostanie na stano-
wisku to OK., ma prawo do 
takich decyzji. Ale jeżeli 
burmistrzem zostanie ktoś 
inny, ten wydatek zwiąże 
mu ręce i z wodą nie zro-
bi nic. 

Beata

Wydawca: F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18, 
redakcja@naszagazeta.info

tel.: 32 209 18 18, 509 797 881
Redaktor naczelny: Jerzy Filar 

Sport: Tadeusz Piątkowski

Promocja i reklama: 
Sebastian Sroślak 790 887 729, reklama@naszagazeta.info
Mariola Szołtys 606 221 496, reklama1@naszagazeta.info

Druk: Agora Poligrafia S.A. 
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. 
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
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Nasz Czytelnik ma ponad 
80 lat. Jest schorowa-
ny. Ma problemy z po-

ruszaniem się, a w higienie oso-
bistej muszą mu pomagać naj-
bliżsi. Najgorzej jest z kąpielą. 
Nie potrafi sam wejść do wanny.  
W jego sytuacji najlepszym roz-
wiązaniem jest zamontowanie 
prysznica z brodzikiem, gdzie 
można usiąść na taborecie pod 
strugą wody. Rodziny nie stać 
jednak na przebudowę łazienki. 
W takich sytuacjach może pomóc 
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie. Ta instytucja dysponuje 
środkami na poprawienie kom-
fortu życia osobom schorowa-
nym i niepełnosprawnym. Nasz 
Czytelnik wystąpił o dofinanso-
wanie, a jego prośba została roz-
patrzona pozytywnie. To są do-
bre informacje. Teraz pora na złe. 

Krewny starszego Pana za-
raz po wyjściu z Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie przy-

jechał do nas, abyśmy zrobi-
li sobie kopię dokumentu. Póź-
niej ruszył do Katowic, do Urzę-

du Wojewódzkiego, aby zapy-
tać, czy tak się dzieje wszędzie, 
czy też jedynie powiat mikołow-
ski tonie w oparach biurokra-
tycznego absurdu. Zdesperowa-
na rodzina zaczęła pytać w fir-
mach budowlanych, czy w za-
mian za zlecenie nie zrobią szki-
ców i kosztorysu według wyma-
gań Centrum. Wszędzie odpra-
wiono ich z kwitkiem. Żadna fir-
ma nie chce bawić się w tak cza-
sochłonne i skomplikowane pa-
pierki, skoro fucha polega jedy-
nie na przeróbce łazienki. Moż-
na się z tego śmiać, choć nasze-
mu Czytelnikowi wesoło nie jest. 
Z każdym tygodniem i miesią-
cem pogłębiają się jego proble-
my z poruszaniem, a lepiej prze-
cież nie będzie. On i jego krewni 
nie wiedzą, czego chce od nich 
Centrum. My też nie wiemy.  (fil)

Starszy schorowany mikołowianin dostał z Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie dofinansowanie na przebudowę łazienki. Musi spełnić takie warunki, 

że nie pozostaje mu nic innego, jak usiąść na wannie i gorzko zapłakać.

Biurokracja może zabić
Centrum wraz z informaCją o dofinansowaniu 

załąCzyło listę dokumentów, jakie musi 
dostarCzyć wnioskodawCa. oto one:

l Szczegółowy kosztorys części prac objętych dofinansowaniem  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, wykonany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych, 
opracowany zgodnie ze standardami kosztorysowania robót bu-
dowlanych opracowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Koszto-
rysantów Budowlanych.

l Zwymiarowany szkic stanu istniejącego (rysunek pomieszczenia 
z obmiarem).

l Szkic stanu projektowego (rysunek pomieszczenia z obmiarem).
l Pisemne wskazanie inwestora zastępczego (wykonawca prac).
l Pisemne określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia planowa-

nych prac.
l Dokument stwierdzający prawo własności zajmowanego lokalu,  

a w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, prosimy 
o dołączenie zgody właściciela na dokonanie planowanych prac.

l Dokumentację należy uzupełnić w ciągu 30 dni, bo inaczej dota-
cja zostanie wycofana.
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RADIO TAXI
MIKOŁÓW

www.taxi-mikolow.pl

32/29-29-999

721 303 003
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TWÓJ SKŁAD OPAŁU

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

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

Autoryzowany sprzedawca:

*od 1 tony

Dla nas jest to podwójna ra-
dość i duma. Michał Zając 
znalazł się w dziesiątce lau-
reatów plebiscytu „Naszej 

Gazety” na Sportową Osobowość Po-
wiatu Mikołowskiego 2017. Tytuł przy-
znaliśmy za zdobycie Mistrzostwa Świa-
ta podczas ubiegłorocznego turnieju  

w Jarosławcu. Michał Zając walczył  
w kategorii 71 kg. Jego przeciwnikiem 
był reprezentant Austrii Aleksander Kru-
pić. Mimo kontuzji prawej ręki nasz za-
wodnik walczył do samego końca i nie 
dał szans rywalowi. Austriak też jest 
twardym zawodnikiem i zażądał rewan-
żu. Drugie starcie Zając-Krupić odby-
ło się na początku maja podczas gali  

w Wiedniu. Nasz zawodnik ponownie 
nie dał szans rywalowi i po zaciętej wal-
ce po raz drugi sięgnął po Mistrzostwo 
Świata. Michał zasługuje na wielki sza-
cunek nie tylko ze względu na sportowe 
sukcesy, ale także z powodu przywiąza-
nia do swojej małej ojczyźnie. Na ringu 
w Wiedniu naszemu zawodnikowi towa-
rzyszyła flaga Mikołowa.

Mikołowianin Michał Zając powtórnie zdobył 

Mistrzostwo Świata w Kickboxingu Low Kick federacji WKF.

MIChAŁ ZAjąC
Większość przedstawicieli sportów walki, to tzw. 

„rogate dusze” i nie inaczej jest w przypadku Mi-
chała Zająca. Urodzony i wychowywany w Mikoło-
wie, od 18 roku życia zaczął trenować sporty wal-
ki w dyscyplinie Muay Thai. Miał do tego smy-
kałkę, bo po kilku miesiącach treningu, sto-
czył dwie amatorskie walki, które wygrał. 
Gdy na świat przyszedł syn, postanowił 
wziąć się za ten sport profesjonalnie, by 
w przyszłości potomek był z niego dum-
ny. Solidna praca przyniosła efekty. W cią-
gu czterech lat zdobył w dyscyplinie K-1 Nie-
mieckiej Federacji MAA-I Pasy Mistrza Eu-
ropy oraz Pas Mistrza Interkontynentalnego. 
W 2016 roku został powołany do kadry Polski 
Federacji WKF i wystartował w Mistrzostwach 
Świata, gdzie wywalczył piąte miejsce. W roku 
2017 zdobył amatorskie wicemistrzostwo Au-
stri w kickboxingu low kick i wtedy postanowił, 
że to będzie jego dyscyplina. W październiku 2017 
w Pucharze Europy na Węgrzech zdobył brązo-
wy medal w dyscyplinie K1, a w listopadzie dostał 
szansę walki o pas Mistrza Świata „pro am” w dys-
cyplinie „low kick”. Po pięciorundowej, trudnej wal-
ce z kontuzjowaną ręką, odniósł zwycięstwo, osią-
gając swój życiowy cel. Kilka dni temu w rewan-
żowej walce potwierdził swoją dominację. 
Na co dzień pracuje w firmie ojca, który go 
wspiera w sportowych działaniach. Ponadto 
jest instruktorem samoobrony oraz kickboxingu. 

Mistrz Michał
Michał Zając był 

laureatem tegorocznej 
edycji Sportowych 
Osobowości Roku 

Powiatu Mikołowskiego.
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PSS Społem „ZGoDa” Mikołów | www.spolem-mikolow.pl

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

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

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

Zapraszamy na i piętro DH „ Zgoda”
oferujemy szeroki asortyment akcesoriów kuchennych oraz szkła i porcelany.

W placówkach PSS Społem akceptujemy karty:

PROMOCJA WAŻNA DO 30 MAJA lub WyCZeRPANIA ZAPASóW
Oferta ważna od 2-12.05.2018r.

Oferta ważna od 14-30.05.2018r.

Producent „PSS Zgoda” Mikołów

Paluch 
z serem 

80gr

Chleb 
słonecznikowy 

500gr

Bułka 
czosnkowa

60gr

Chleb z żurawiną 
500gr

3,09

0,95

0,69

Od 1921r.

Kiełbaski drobiowe 
wędzone 1kg

Szynka 
gotowana 

w siatce 1kg

2,59
Kiełbasa grillowa 
lub grillowa biała

1kg
15,99

18,99

21,99

Napoje 
Pet

„Hortex” 
w asortymencie

1,75 L

Napoje 
Puszka bubbles 

„Hortex”
240 ml

Napoje 
Pet „Hortex” 

w asortymencie
1 L

3,39

1,05

1,99

Przez sześć lat wyda-
wania „Naszej Ga-
zety” jeszcze się nie 
zdarzyło, aby ktoś 

ukradł całą paczkę gazet, któ-
re zostawiamy w kilkudziesię-
ciu punktach całego powiatu. 
Precedens wydarzył się w ubie-
głym miesiącu. 

GaZeTy 
„aReSZTowało”… 
STaRoSTwo 
PowiaTowe. 

Pomijamy już fakt, że to nie jest 
ich prywatny urząd. Jeżeli nie go-
dzą się na bezpłatny kolportaż 
powinni usunąć wszystkie gazety 
i foldery, a nie tylko jedną. Oczy-
wiście, można się domyślać, dla-
czego taki zaszczyt spotkał wła-
śnie „Naszą Gazetę”. W ubie-
głym miesiącu opublikowaliśmy 

artykuł o nagrodach, jakimi dzie-
li starosta powiatowy. Kogoś to 
ubodło. Ktoś kazał zabrać sto ga-
zet, ale zapomniał o pozostałych  
19 900 egzemplarzach i wersji 
elektronicznej. Informacja o sze-
rokim geście władz starostwa 
szybkim i szerokim echem roze-
szła się po całym powiecie. Mimo 
wszystko, stu Czytelników nie do-
tarło do papierowej wersji tekstu. 

Dla NicH 
PowTaRZaMy 
NaJważNieJSZe 
wąTki aRTykułu.

W ciągu trzech ostatnich lat 
pracownicy powiatu dostali 
ponad milion złotych. Starosta 
ujawnił te dane w ramach do-
stępu do informacji publicznej. 
Zataił natomiast, za co przyzna-
no nagrody. Skoro nie wiadomo 

za co, odpowiedź nasuwa się 
sama - za nic. Przysłowie zna-
ne z placów budowy w czasach 
PRL powróciło w nowej odsło-
nie: czy się stoi czy się leży, na-
groda się należy.

PoNaD 1 MlN Zł 
NaGRóD
2015 - 252 TyS. Zł
2016 - 362 TyS. Zł
2017 - 402 TyS. Zł

 Ubiegłoroczna pula w po-
wiecie mikołowskim wyniosła 
400 tys. zł. Roczny budżet po-
wiatu wynosi 90 mln zł. Nagro-
dy stanowią ok. 0,44 proc. wy-
datków. To sporo pieniędzy. 
Proporcjonalnie znacznie wię-
cej, niż w większości samo-
rządów. Oczywiście, nie zna-
czy to, że nie należy nagra-
dzać urzędników. Chcemy je-

dynie powiedzieć, że w wielu 
jednostkach samorządowych 
system motywacyjny działa źle  
i demoralizująco. Przerabia-
liśmy w „Naszej Gazecie” 
ten problem w ubiegłym roku, 
w kontekście nagród w mi-
kołowskim magistracie. Bur-
mistrz przyznawał dodatko-
wą kasę za czynności, które 
urzędnicy powinni wykonywać 
w ramach obowiązków zawo-
dowych. Pieniądze dostawa-
ło się, m.in. za ukończenie se-
mestru studiów, dbałość o po-
wierzone mienie, a na jednym 
z kierowniczych stanowisk - 
za samodzielność! Stoi to w ra-
żącej sprzeczności z ustawą  
o samorządach. Przepisy mó-
wią jasno, że nagrody nale-
żą się wyłącznie za szczegól-
ne osiągnięcia w pracy zawo-
dowej. Samorządowcy bronią 

 Grupa radnych powiatowych i wysokich urzędników starostwa za pieniądze podatników wybrała się do niemieckiego powiatu 
 Neuss. Z Pyrzowic do Dortmundu polecieli samolotem przez… Warszawę. Na miejscu spali w pięciogwiazdkowym hotelu. 

Starosta funduje 
mieszkańcy płacą

- tak latają wszyscy

- tak latają delegacje
z powiatu mikołowskiego



premii uzasadniając je od-
powiedzialną, ciężką i stre-
sującą pracą. To populistycz-
ne tłumaczenie. Praktycznie 
każda praca wymaga wysiłku  
i kosztuje sporo nerwów. W do-
brze zarządzanych prywatnych 
firmach nagrody dostaje się za 
kreatywność, zaangażowanie  
i pomysłowość. Taki system się 
sprawdza, ale nie zawsze ko-
rzystają z niego pracodawcy  
z sektora publicznego. Niektó-
rzy starostowie i burmistrzo-
wie mają lekką rękę do wyda-
wania pieniędzy, ponieważ nie 
sięgają do swojej, ale podatni-
ka kieszeni. Jest też drugie dno 
takiej hojności. Można przy-
puszczać, że dopieszczeni na-
grodami urzędnicy w wybo-
rach zagłosują na dotychcza-
sowego pracodawcę. Nie ma 
to aż takiego znaczenia w du-
żych miastach, ale w powiecie 
mikołowskim o zwycięstwie 
może zadecydować kilkadzie-
siąt głosów. Coś w tym chyba 
jest. Wystarczy spojrzeć na ze-
stawienia, do których dotarli-
śmy. Im bliżej wyborów, tym ro-
śnie pula nagród fundowanych 
przez starostę

w 2016 Roku DoSTali 
NaJwiĘceJ
9000 Zł - SkaRbNik
9000 Zł - SekReTaRZ 
PowiaTu
8000 Zł - GłówNa 
kSiĘGowa
5000 Zł - NacZelNik 
TRaNSPoRTu i 
koMuNikacJi
5000 Zł - NacZelNik 
aDMiNiSTRacyJNo-
oRGaNiZacyJNy 
5000 Zł - GeoDeTa 
PowiaTowy
5000 Zł - NacZelNik 
ZaRZąDZaNia 
beZPiecZeŃSTweM 
5000 Zł - NacZelNik 
GoSPoDaRki 
MieNieM i ocHRoNy 
ŚRoDowiSka

ZDobyliŚMy Dla 
cZyTelNików 
koleJNy PakieT 
iNfoRMacJi 
DoTycZącycH 
„TRoSki” STaRoSTwa 
PowiaToweGo 
o PieNiąDZe 
PoDaTNików. 

W internecie ukazała się nie-
dawno relacja z pobytu delega-
cji powiatu mikołowskiego w nie-
mieckim powiecie Neuss. Grupa 
radnych i ważni pracownicy po-
wiatu, z wicestarostą na czele, 
przyglądali się organizacji sys-
temu szkolnictwa zawodowego 
w Północnej Nadrenii - Westfa-
lii. Czegokolwiek tam się dowie-
dzieli i tak nie ma to większego 
znaczenia, bo w Polsce - w od-
różnieniu od Niemiec - edukacja 
jest scentralizowana. Powiat re-
alizuje zadania rządu i jego sa-
modzielność jest minimalna. 

wyJaZD buDZił 
koNTRoweRSJe 
Już w faZie 
oRGaNiZacyJNeJ. 

Wielu radnych odmówiło, bo-
jąc się, że wybuchnie z tego me-
dialna afera. I właśnie wybuchła. 
Wycieczka była darmowa dla 
uczestników, ale kosztowna dla 
podatników, bo to z ich kieszeni 
sfinansowano wyjazd do Neuss. 
Dotarliśmy do początkowych pla-
nów organizacyjnych. Zakłada-
no, że z Mikołowa do Neuss po-
jedzie bus, który pokona tę tra-
sę w 12 godzin. I tyle trwała po-
dróż, z tym że delegacja polecia-
ła samolotem. Wybrano absurdal-
ne połączenie z Pyrzowic do Do-
rtmundu przez… Warszawę. Je-
den bilet kosztował 1200 zł. Wró-
cili w ten sam sposób. Mamy na-
dzieję, że Komisja Rewizyjna 
Rady Powiatu zainteresuje się wy-

borem tak ekstrawaganckiej tra-
sy. Wiadomo, że śródlądowa-

nia podrażają koszty (pa-
liwo, opłaty lotniskowe). 
Poza tym, z Pyrzowic uru-
chomiono wiele bezpo-

średnich połączeń do 
Dortmundu albo Kolo-
nii, skąd też jest bli-
sko do Neuss. Tru-
dy podróży zostały 

powiatowej delegacji 
wynagrodzone noclega-

mi w pięciogwiazdko-
wym hotelu. Pobyt sfi-

nansowali Niemcy, ale 
to jest tylko teoretycz-

na oszczędność. Kie-
dy przyjedzie do 
powiatu mikołow-

skiego delegacja 
z Neuss, też trzeba 

będzie ich ugościć - za 
nasze pieniądze - w równie 

dobrym hotelu. Uczestnikom 
tej wycieczki przysługiwały także 
diety w wysokości 208 zł.

Nieoficjalnie wiemy, że sta-
rostwo powiatowe przygoto-
wuje kolejny zagraniczny wy-
jazd, tym razem do Rumunii. Li-
czymy, że dostaniemy przynaj-
mniej widokówkę z tego ma-
lowniczego kraju.

Jerzy Filar 

- Od 20 lat zajmujecie się dekarstwem. 
To dość trudny fach, bowiem pierwszy 
deszcz weryfikuje jakość Waszej pracy…

- Dach, rynny, tynki stanowią zamknię-
cie domu. Muszą być wykonane dobrze 
i z wysokiej jakości materiałów, bowiem 
przez cały czas są narażone na działanie 
wody, wiatru, zimna czy słońca. To fakt - 
przyroda szybko weryfikuje jakość naszej 
pracy. Stąd też potrzeba utrzymywania 
wysokich standardów i szeroki asortyment 
usług. Wszystkie prace związane z napra-
wą dachu musimy umieć zrobić - dziś nie 
wystarczy tylko kłaść dachówkę. Nasza 
firma jest na rynku 20 lat i to doświadcze-
nie procentuje. Obecnie nie tylko kładzie-
my dachy z dachówki tradycyjnej, blacho-
dachówek, ale także z gontu. Cały czas 
kryjemy dachy papą termozgrzewalną  
o bardzo wysokiej wytrzymałości bez do-
datkowej konserwacji. Usuwamy i uty-
lizujemy także eternit - mamy stosowne 
uprawnienia, co jest szczególnie ważne  
w przypadku remontu starszych domów 
i kamienic, gdzie ten materiał był często 
wykorzystywany oraz ocieplamy stropo-
dachy wełną i styropianem. Montujemy 
także rynny, tynkujemy ściany, stawiamy  
i naprawiamy kominy. 

- Obecnie na rynku jest wiele materia-
łów, możliwości. Jak osoba chcąca napra-
wić dach czy położyć nowy ma dokonać 
wyboru? Co jest lepszym materiałem: da-
chówka, blachodachówka, gont?

- O wyborze decyduje cena, ale tak-
że przeznaczenie obiektu oraz konstruk-
cja. Najlepiej, kiedy klient przyjdzie i po-
wie, co trzeba zrobić, a my zaproponujemy 
optymalne rozwiązania. Nie zawsze najdroż-
sze rozwiązania są najlepsze, bowiem wie-
le zależy od konstrukcji i wytrzymałości da-
chu. Czasem też zadawalający efekt może 
dać zastosowanie tańszych rozwiązań. Mu-
simy przyjechać na miejsce i sprawdzić, co 

trzeba zrobić. Wycenę robimy bezpłatnie. 
Zawsze proponujemy rozwiązanie optymal-
ne dla klienta.

- Dysponujecie także specjalistycznym 
sprzętem?

- Posiadamy zwyżkę i drabinę obrotową, 
które ułatwiają pracę na dachu - szczegól-
nie podczas remontu - przy okazji nie nisz-
czymy ogrodu i infrastruktury wokół domu. 
Dziś bez specjalistycznego sprzętu trudno 
jest efektywnie i sprawnie pracować. Posia-
damy również wysokiej jakości agregat ma-
larski firmy, dzięki czemu jesteśmy w stanie 
malować dachy  oraz odnawiać elewacje.

5

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

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

Rozmowa z Tomaszem Stupakiem, właścicielem firmy.

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

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

tel. 502 861 519

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE
DORADZTWO FINANSOWE
KREDYTY GOTÓWKOWE

KREDYTY KONSOLIDACYJNE
POŻYCZKI POZABANKOWE

POŻYCZKI DLA FIRM

nowe oferty 
pożyczek 

na raty

CENTRUM9.PL
telefon:
32 790 09 08

złóż wniosek online na stronie: WWW.CENTRUM9.PL

CENTRUM 9
wiele banków

w jednym miejscu
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 Grupa radnych powiatowych i wysokich urzędników starostwa za pieniądze podatników wybrała się do niemieckiego powiatu 
 Neuss. Z Pyrzowic do Dortmundu polecieli samolotem przez… Warszawę. Na miejscu spali w pięciogwiazdkowym hotelu. 

Starosta funduje 
mieszkańcy płacą



Ujawniliśmy w ubiegłym miesiącu, że 
startu w wyborach nie wyklucza Irena 
Radomska, dyrektorka I LO im. Karo-
la Miarki. Ta informacja zelektryzowa-

ła polityczno-towarzyskie salony Mikołowa i wie-
lu środowiskom popsuła szyki. Kolejni chętni do 
najważniejszego fotela w Mikołowie będą mieli 
kłopot. Muszą ustawić się w kontrze nie tylko do 
obecnego burmistrza, ale i jego rywalki. Jest to 
duże wyzwanie, ponieważ Stanisław Piechula ma 
wielu zwolenników, ale deklaracja Ireny Radom-

skiej również wyzwoliła sporo pozytywnych emo-
cji. Dostajemy od Państwa wiele telefonów i maili. 
To, co jedni widzą w pozytywnych barwach, dla in-
nych jest największą przeszkodą. 

- Wreszcie kobieta zacznie po gospodarsku 
rządzić Mikołowem.

- Kobiety nie nadają się do rządzenia.
- Piechula się skończył przez swoje sercowe 

wybryki.
- Sprawy osobiste nie mają znaczenia dla oce-

ny pracy burmistrza.

To tylko kilka z kilkudziesięciu komentarzy, ja-
kie otrzymaliśmy po publikacji tekstu. Każdy  
z kandydatów, tych znanych i jeszcze nieujawnio-
nych, intensywnie liczy szable, na które może li-
czyć. Najprościej można zdiagnozować zaplecze 
Stanisława Piechuli. 

cZTeRy laTa TeMu wySTaRTował 
Z błoGoSławieŃSTweM 
PlaTfoRMy obywaTelSkieJ  
i TeRaZ Też Tak bĘDZie.

- Potwierdzam, że Platforma Obywatelska po-
prze Stanisława Piechulę. To nasz kandydat - de-
klaruje Mirosław Duży, lider PO w powiecie miko-
łowskim.

Za obecnym burmistrzem opowie się też za-
pewne Nowoczesna i KOD, choć oba te ugrupo-
wania mają w Mikołowie marginalne znaczenie. 

Inaczej ma się sprawa z Ireną Radomską, która 
nie zdążyła jeszcze wrosnąć w lokalne „układy”. 
Prawdopodobnie może liczyć na Artura Wnuka, 
o ile sam nie wyrazi on chęci walki o fotel burmi-
strza. W ubiegłym miesiącu napisaliśmy, że Wnuk 
buduje „stowarzyszenie stowarzyszeń”, czyli ko-
alicję do Rady Miasta. Mieszkańcy reagują na ten 
pomysł pozytywnie, ponieważ jest to nowa oferta 
na schematycznym i trochę skostniałym rynku po-
litycznym Mikołowa. Wciąż nie wiadomo, jak za-
chowa się Prawo i Sprawiedliwość. Powiatowy li-
der tego ugrupowania, Adam Lewandowski, bez 
powodzenia startował przed czterema laty i nie 
wiadomo, czy jeszcze raz zechce się zmierzyć  
z tym samym rywalem. 

Z oboZu PiS DocHoDZą PoGłoSki, 
że PaRTia Może Nie wySTawić 
SwoJeGo kaNDyDaTa i PoPRZeć 
iReNĘ RaDoMSką. 

Nikt tego nie dementuje, więc coś może być na 
rzeczy. Na podobny manewr PiS zdecydował się 
w Katowicach, gdzie poparł obecnego prezyden-
ta Marcina Krupę. Wciąż ważnym politycznym śro-
dowiskiem w Mikołowie pozostają zwolennicy by-
łego burmistrza Marka Balcera. Minusem tej ekipy 
jest brak wyrazistego lidera. Trudno oczekiwać, 
że po sromotnej porażce cztery lata temu, jesz-
cze raz swoich sił spróbuje Balcer. To środowisko 
może nie wrócić do władzy, ale może stać się ję-
zyczkiem uwagi, podczas decydującego starcia, 
jeżeli dojdzie do drugiej tury. Już jest ciekawie,  
a co dopiero będzie za trzy-cztery miesiące, kiedy 
ruszy formalna kampania wyborcza. (fil) 

SaMoRZąD6 NASZA GAZETA • maj 2018r.
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Pierwsze starcie dwójki najpoważniejszych i jak na razie 
jedynych kandydatów do fotela burmistrza Mikołowa trwa 

na stronie internetowej:  www.naszagazeta.info.  

Vs

RadoMSKa PiEChula



H yundai to koreańska mar-
ka samochodów, która na 
dobre zagościła na na-
szym rynku motoryza-

cyjnym. W swojej ofercie ma zarów-
no małe, zwrotne samochody miej-
skie, jak i crossovery oraz samochody 
dla biznesu. Każdy znajdzie tu model 

odpowiadający jego wymaganiom  
i możliwościom finansowym. Ofero-
wane tej wiosny to tak lubiana przez 
klientów seria osobówek od i10, po-
przez najpopularniejsze i20, i30, do 
i40, a także suv-y, od wyrazistej Kony 
po Tucsona i Sante Fe. Wszystkie 
te modele wyposażone są zarówno  
w silniki benzynowe, jak wysokopręż-
ne z bogatym wyposażeniem i wielo-
ma udogodnieniami dla kierowców. 

Nowością w ofercie Hyundai są sa-
mochody ekologiczne. Seria ta nosi 

nazwę IONIQ. Obecnie są sprzeda-
wane modele hybrydowe, elektrycz-
ne i łączące oba te napędy - Plug In. 

Wieloletnim autoryzowanym deale-
rem tej marki jest firma WITPOL, któ-
ra przygotowała dla swoim klientów 
wiele atrakcyjnych promocji na mo-
dele z 2018r. 

Specjalne, bardzo atrakcyjne raba-
ty przygotowano dla wybranych grup 
zawodowych, m.in. górników oraz na-
uczycieli - wszystkie szczegóły w au-
toryzowanym salonie WITPOL.

Ale to nie wszystkie niespodzianki, 
jakie czekają na klientów!

SaMoRZąD 7maj 2018r. • NASZA GAZETA

TYCHY (obok Browarów) | ul. KATOWICKA 35 | tel. 32 326 22 80-87
STUDZIENICE | ul. JASKÓŁEK 21 | tel 32 326 39 90 | www.witpolauto.pl

Kupujesz nowy samochód?

Postaw na Hyundai

Dla klientów indywidualnych na 
samochody z 2018 roku przygotowa-
no rabaty od trzech do siedmiu tysię-
cy złotych, w zależności od modelu: 

i10 - 3000zł 
i20 - 4000zł 
i30 - 5000zł 
ix20 - 5000zł 
tucson - nawet do 7000zł
Ponadto, jeżeli przy zakupie no-

wego samochodu swoje stare auto 
zostawisz w rozliczeniu, w firmie 
WITPOL otrzymasz dodatkowy ra-
bat w kwocie 2000 zł!
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- W poprzednich wyborach przeprowadził 
Pan widowiskową, ale przegraną kampanię 
wyborczą. Wystartuje Pan ponownie na sta-
nowisko wójta Gminy Wyry?

- Nie wykluczam takiej ewentualności. Jed-
nak na podjęcie tego typu decyzji wpływa wie-
le czynników. Kiedy zakładasz rodzinę, bie-
rzesz odpowiedzialność już nie tyko za siebie, 
ale również za swoich najbliższych. To uczy po-
kory i pozwala pewne rzeczy przewartościo-
wać. Poza pracą zawodową i działalnością pro-
społeczną poświęcam również czas na po-
moc żonie w prowadzeniu rodzinnego biznesu. 
Swoich planów i ambicji związanych ze startem 
na wójta nie odłożyłem jeszcze na półkę, ale 
wszystko musi mieć tzw. „ręce i nogi”. Na osta-
teczną decyzję jest jeszcze trochę czasu.

- Może być ciężko, bo trochę Pan wypadł  
z lokalnego politycznego obiegu. 

- Nie trzeba pełnić żadnych funkcji w samo-
rządzie, żeby działać dla lokalnej społeczności. 
Wielokrotnie powtarzałem, że nie jestem przy-
spawany do stołka. Przez ostatnie cztery lata 
jako mieszkaniec aktywnie uczestniczyłem w ży-
ciu gminy i powiatu, po prostu w miejscowych 
mediach było mnie mniej. Jako naczelnik Kan-
celarii Prezydenta Świętochłowic, ale jednocze-
śnie mieszkaniec Gostyni uczestnicząc w proce-
sie tworzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii, wielokrotnie kontaktowałem się z lo-

kalnymi włodarzami. Mowa nie tylko o burmi-
strzach Mikołowa czy Łazisk, ale również o Bar-
barze Prasoł, wójt Gminy Wyry. Są projekty, które 
należy realizować ponad podziałami. Na pewno 
jednym z nich jest nasza Metropolia. 

- Niezależnie od decyzji związanej ze star-
tem na wójta, w radzie Gminy Wyry wciąż 
jest pięciu radnych, których wprowadził Pan 
na rajcowskie stołki. To jedna trzecia całej 
rady. Jaka będzie ich polityczna przyszłość? 

- Każdy komitet wyborczy, szczególnie w re-
aliach jednomandatowych okręgów do rady 
gminy, to zazwyczaj tygiel różnych osobowo-
ści. Mówi się, że w polityce nie ma miejsca na 
przyjaźń, choć osobiście uważam inaczej. Sy-
tuacja wyborczej porażki pozwala powiedzieć 
„sprawdzam” i z perspektywy czasu ocenić 
lojalność nie tyko w stosunku do mnie osobi-
ście ale i do wyborców, którzy przecież głoso-
wali na określony projekt, chcieli konkretnych 
zmian. Część chłopaków poszła swoją drogą, 
którą już niedługo zweryfikują wyborcy. Cieszę 
się, że tak popularni i aktywni radni jak prze-
wodniczący komisji gostyńskiej Piotr Profaska 
czy Tomasz Fityka nadal chcą grać w mojej dru-
żynie. Tym bardziej, że obaj dostali propozy-
cje startu z komitetu urzędującej wójt, z którego 
start wiele by im ułatwił, bo pozbyliby się po-
tencjalnej konkurencji. Mocno wierzę w to, że 
na dłuższą metę taka lojalność popłaca.

- Przez 4 lata pełnił Pan funkcję radnego 
powiatowego. Jak ocenia Pan obecną sytu-
ację w starostwie?

- Powiatowa scena polityczna od lat jest za-
betonowana i mimo pojedynczych osób, które 
chcą jakichkolwiek zmian, aktorzy na tej sce-
nie praktycznie się nie zmieniają. To sprawia, 
że i „widzowie” są znudzeni, a „artyści” grają 
na przysłowiowe „aby aby”. Dotyczy to zarów-
no koalicji rządzącej jak i ław opozycyjnych, 
tym bardziej, że w obecnych warunkach trudno 
stwierdzić, kto jest kim. Zmiana wyłącznie na 
stanowisku starosty niewiele wniesie, jeśli sys-
tem myślenia i rządzenia pozostanie taki sam. 
Póki co taką jakościową zmianę zaproponowa-
ło środowisko Prawa i Sprawiedliwości, które 
jednak najpierw musi uporać się z problemami 
we własnych szeregach. Jeśli to zrobią szybko  
i skutecznie, oceniam ich szanse wyborcze wy-
soko, bo i w krajowej polityce PiS jest na fali. 
Sukcesu wyborczego na pewno nie powtórzy 
PSL, który ostatnio skorzystał z tzw. magicznej 
pierwszej strony na karcie wyborczej. Szansą 
lokalnej Platformy Obywatelskiej na przyzwoity 
wynik może być jedynie ucieczka w mylące dla 
wyborców chwyty marketingowe w stylu Mate-
usz Adam Myszor sprzed czterech lat. Wątpię 
jednak, by wyborcy dali się nabrać drugi raz na 
taki numer. Powiatowe tuzy z GiP i OKS jak zwy-
kle zrobią swoje. 

Rozmawiała: Beata Leśniewska

Nie wykluczam 
startu w wyborach

Rozmowa 
z adamem 

myszorem, 
byłym radnym 
powiatowym 

z Gminy Wyry
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Zapewniamy kompleksowe 
doradztwo w zakresie ubezpieczeń:

P komunikacyjnych
P mieszkaniowych
P działalności gospodarczej
P rolniczej
P podróżniczych

a także:
P OC ogólna, zawodowa
P OC medyczna
P OC przewoźnika
P NNW
P ubezpieczenia edukacyjne

KUPON RABATOWY !!!
Dodatkowy rabat 20zł na ubezpieczenia 

majątkowe i komunikacyjne*
* do polis > 200 zł

Odwiedź nas w naszych placówkach
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00

Mikołów, ul. Karola Miarki 11
(Dom Handlowy Zgoda)

Orzesze, ul. Rybnicka 1
(nad Alior Bank, wejście od podwórza)

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
EWELINA KANIA

tel 693 32 70 10, 516 55 06 13
e-mail: au.ewelinakania@gmail.com
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Przed miesiącem nie 
pisaliśmy o sytuacji 
w AKS Mikołów, co 
nie oznacza, że pro-

blem się rozwiązał. Wręcz od-
wrotnie. Sytuacja się zagęsz-
cza i tonie w oparach absurdu. 
Nie będziemy po raz kolejny 
pisać, o co chodzi. Obok za-
mieszczamy kalendarium wy-
darzeń, które wszystko wyja-
śnia (albo i gmatwa). W każ-
dym razie w marcu ekipa prze-
ciwników Krzysztofa Janeczka, 
reprezentująca „stare” władze 
klubu i powołując się na są-
dowe wyroki, przeprowadziła 
Walne Zebranie. Wzięło w nim 
udział 21 z 28 osób, spełnia-
jących statutowe zapisy klu-
bu. To znaczy opłaciły składki 
i złożyły na piśmie deklarację 
członkowską. Wybrano wła-
dze AKS Mikołów na kadencję 
2018-2022. Prezesem został 
Krzysztof Brysz. Oczywiście, 
Krzysztof Janeczek uznał tę ak-
cję za nielegalną, choć w wal-
nym uczestniczyło kilku rad-
nych z powiatu i miasta. 

w każdym razie 
alternatywny (stary? 
nowy?) zarząd akS 
spotkał się niedawno 
z komisją sportu Rady 
Powiatu. i była heca.

Wyszło na jaw kilka fak-
tów, które nie przynoszą chlu-
by władzom starostwa po-
wiatowego, które sprawuje 
nadzór nad stowarzyszenia-
mi, w tym AKS Mikołów. Po-
chwaliliśmy w jednym z arty-
kułów starostę za to, że w lip-
cu ubiegłego roku zwrócił się 
do sądu o wyznaczenie kura-
tora dla klubu. Teraz się oka-
zało, że urzędnicy nie wpa-
dli na to, że za takie opera-
cje się płaci. W styczniu przy-
pomniał o tym sąd. Starostwo 
w lutym zapłaciło 3 tys. zł, ale 
pół roku należy uznać za stra-
cone. Członkowie nowego/
starego zarządu byli ciekawi, 
czy powiat kontroluje działal-
ność finansową AKS, pod wo-
dzą Krzysztofa Janeczka. To 
pytanie wzbudziło lekką kon-
sternację wśród członków 
komisji. Obiecali, że roze-
znają problem, a jak się cze-
goś dowiedzą, to odpowie-
dzą. I jeszcze jedna ciekawa 
sprawa. Na początku roku po-
wiat napisał do mikołowskie-
go magistratu pismo, z które-
go wynika, że nie ma zastrze-

żeń do sposobu finansowa-
nia AKS. Podpisał je członek 
władz starostwa. Kiedy dele-
gacja starego/nowego zarzą-
du zapytała go, dlaczego bie-
rze stronę Janeczka, nie mógł 
sobie przypomnieć, o jaki do-
kument chodzi.

Dalej nie wiadomo, czy 
oba zarządy są legalne 
albo nielegalne.

Zbliżają się obchody 95-le-
cia klubu. Organizuje je 
Krzysztof Janeczek. Na uro-
czystości dostanie zapewne 
pieniądze z miasta. W tej sytu-
acji stary/nowy zarząd też za-
mierza zwrócić się do burmi-
strza o dotację na organizację 
jubileuszu.  (fil)

23 marca 2015
Podczas Walnego Zgromadzenia AKS Miko-

łów głosami osób, które nie miały prawa wy-
borczego, prezesem został Krzysztof Jane-
czek. W KRS figurują „starzy” prezesi. 

8 września 2016 
Sąd Rejonowy w Katowicach wydał wyrok 

unieważniający wybór Krzysztofa Janeczka na 
prezesa AKS. Nie zmieniło to nic w funkcjono-
waniu klubu. Janeczek odwołał się od wyroku 
sądu pierwszej instancji.

2 marca 2017 
Wydział Gospodarczy Odwoławczy Sądu Okrę-

gowego w Katowicach wydał wyrok utrzymujący 
w mocy postanowienia sądu pierwszej instancji.

3 marca 2017 
Po dwóch latach w AKS Mikołów odbyło się 

kolejne Walne Zebranie Członków. Janeczek 
zdobył wystarczającą liczbę głosów i ponow-
nie obwołał się prezesem.

29 maja 2017
Krajowy Rejestr Sądowy odmówił wpisania 

Krzysztofa Janeczka jako prezesa klubu.
1 czerwca 2017

Sąd odmówił wypisania z KRS członków 
„starego” zarządu z prezesem Zbigniewem 
Piechą na czele.

12 lipca 2017
Starosta Powiatowy złożył wniosek o usta-

nowienie kuratora dla AKS Mikołów.

28 lipca 2017
Do udziału w toczącym się postępowaniu 

włączyła się Prokuratura Rejonowa Katowice 
Południe.

23 stycznia 2018 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział 

VIII Gospodarczy KRS, odmówił wpisania do 
rejestru osób powołanych uchwałami walnego 
zebrania AKS z 3 marca 2017 roku. W uzasad-
nieniu Sąd wskazał na nieprawidłowości, które 
w jego ocenie uniemożliwiają dokonanie wpisu. 

5 marca 2018
Walne Zebranie, zwołane przez „starych”  

działaczy wybrało nowe władze klubu. Preze-
sem został Krzysztof Brysz. 

KAlENdARIuM WYdARZEŃ W AKS

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Starostwo zawnioskowało do sądu o wyznaczenie kuratora dla 
AKS Mikołów, ale zapomniało, że za takie czynności się płaci.

PRZEMYSŁAW MAREK, 
radny powiatowy z Mikołowa

Sytuacja wokół AKS Miko-
łów daje fatalny sygnał, że 
w naszym mieście i powie-
cie nie przestrzega się pra-
wa. Oby tym śladem nie po-
szły inne organizacje i sto-
warzyszenia.

Czy to cyrk? 
Nie to AKS.
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w sołectwach woda będzie nie tylko bardziej miękka, 
ale i kontrolowana komputerowo.
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

Jednym z ważniejszych 
dla mieszkańców so-
łectw postulatów tej ka-

dencji, który pilotował Rad-
ny Remigiusz Kuś ze Śmiło-
wic, było zapewnienie bar-
dziej miękkiej wody w sołec-
twach. Ta z ujęcia w Rusino-
wie, choć w składzie odpo-
wiadająca wodzie pitnej bu-
telkowanej, pozostawiała ka-
mień w urządzeniach domo-
wych. Zadowalające rozwią-
zanie udało się osiągnąć po-
przez mieszanie wody z Ru-
sinowa z wodą z Górnoślą-
skiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów w stosunku 60 do 
40. Zmiękczenie wody wyno-
si teraz 260 mg CaCO3/dm3, 
a kiedyś ten wskaźnik sięgał 
400 mg.

Budżet Obywatel-
ski nie jest jedy-
nym sposobem 

na współudział miesz-
kańców w zarządza-
niu miastem. Podobną 
rolę pełni Inicjatywa 
Lokalna. To projekt pi-
lotowany przez magi-
strat. W jego ramach 
mikołowianie mogą 
proponować własne 
pomysły na zmiany  
w mieście.

To dodatkowe i skutecz-
ne narzędzie, dzięki które-
mu mieszkańcy mogą de-
cydować o tym, co dzieje 
się wokół nich. Jak to działa  
w praktyce można przeko-
nać się w Borowej Wsi. Ro-
dzice uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 6 zgłosili pro-
jekt kupna dodatkowych 
szafek, w których młodzież 
może przechowywać swoje 
rzeczy. Urząd kupił, a rodzi-
ce je zamontowali.

aż 270 uczniów 
może teraz 
korzystać z nowych,  
imiennych szafek 
ustawionych 
wzdłuż szkolnego 
korytarza. 

To tylko jeden z przy-
kładów, gdzie może się 
sprawdzić Inicjatywa Lo-
kalna. Możliwości jest wie-
le, a realizacja planów za-
leży przede wszystkim od 
determinacji i pomysło-
wości mieszkańców. W ra-
mach obywatelsko-urzę-
dowej współpracy można, 
m.in. rozbudowywać i re-
montować drogi, organizo-

wać wolontariat, wspierać 
kulturę fizyczną czy ochro-
nę przyrody, wyposażać 
placówki kulturalne i edu-
kacyjne. 

Zasada działania 
jest bardzo prosta. 
wniosek może 
zgłosić jedna 
osoba lub grupa 
mieszkańców za 
pośrednictwem 
organizacji 
pozarządowej.

Każda z propozycji zo-
stanie oceniona pod ką-
tem merytorycznym, finan-
sowym, a także celowości 
zadania z punktu widzenia 
potrzeb lokalnej społecz-
ności. Inicjatywa Lokalna 
tym się różni od Budżetu 
Obywatelskiego, że miesz-
kańcy nie tylko zgłasza-
ją projekt, ale sami uczest-
niczą w jego realizacji. Ich 
wkład własny powinien wy-
nosić minimum 15% warto-
ści całego przedsięwzię-
cia. Mogą być to pienią-
dze albo wykonanie czę-
ści prac. Urząd daje wolną 
rękę mieszkańcom.

Do mikołowskiego ma-
gistratu wpłynęły już dwa 
kolejne wnioski, jeden  
od mieszkańców Bujakowa, 
drugi z Rety. 

Szczegóły 
dotyczące 
programu  
i możliwości 
zgłaszania 
wniosków można 
znaleźć na stronie: 
ngo.mikolow.eu/
inicjatywa-lokalna/ 

Przyroda na dobre rozbu-
dziła się do życia. Zaziele-
niły się mikołowskie skwe-

ry i cieszą oko dywany z kwiatów. 
Warto jednak pamiętać, że to nie 
jest cud natury, ale efekt ciężkiej 
pracy ekip Zakładu Usług Komu-
nalnych i miejskiej ogrodniczki.

Wiosenny pochód rozpoczęły tulipa-
ny i krokusy. Zakwitły niedawno, ale kilka-
set sztuk zasadzono jesienią przy zejściu 
z „pasażu jesionowego” w kierunku tar-
gowiska. Cały teren wzdłuż ulicy Miarki 
zmienia się nie do poznania. Dla spójno-
ści kompozycyjnej nasadzenia nawiązują 
do estetyki „pasażu jesionowego”. 

Pozimowy lifting  
przechodzi również park  
przy białym Domku. 

ZUK pracuje tutaj pełną parą. Pomnik 
Ofiar Faszyzmu został gruntownie wy-
czyszczony, naprawiono nawierzchnię 
przed płytą, wykonano nowe nasadze-

nia wokół, a całość podświetlono. Po-
nad stuletnią fontannę, która jeszcze kil-
ka lat temu służyła za betonową donicę, 
również wyczyszczono i ponownie uru-
chomiono. Wokół niej pojawiły się drew-
niane skrzynie pełne kolorowych, typo-
wo wiosennych kwiatów. W całym parku 
pojawią się nowe nasadzenia, w tym by-

liny i kwitnące krzewy. Zadbano również 
o ścieżkę z kostki brukowej prowadzą-
cą do postawionej w zeszłym roku altany. 
W parku pojawią się też nowe, drewnia-
ne ławki tym razem białe, tak by pasowa-
ły do porozstawianych wcześniej donic. 

To nie koniec wiosennej, 
zielonej ewolucji w tym 
rejonie. 

Po drugiej stronie ulicy ruszyły prace, 
których efektem będzie nowa, otwar-
ta dla mieszkańców przestrzeń. Chodzi 
o zieleniec przed budynkiem byłej sie-
dziby strażników miejskich, który do tej 
pory był ogrodzony i niedostępny dla 
mieszkańców. Teren zostanie odsłonię-
ty i oświetlony. Pojawią się ławki i nowe 
rośliny. 

Miasto kupiło 
mieszkańcy 

zamontowali

lepsza woda

STANISŁAW PIEChulA, burmistrz Mikołowa
Nad procesem czuwa zakupiony za ok. 330 tys. zł system kontro-

lowany komputerowo i zapewniający mieszkańcom oczekiwaną od 
dawna wodę o odpowiednich parametrach. Przy okazji warto się po-
chwalić wspaniałym zabytkiem techniki, którym jest stale czynne uję-
cie wody w Rusinowie. Wielka studnia i stare eksponaty - pompy, to 
bardzo ciekawy kawałek historii techniki w naszym mieście.

Zielono mi…
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K olejny wielofunkcyjny obiekt sportowy 
powstanie w Mikołowie. Tartanowa na-
wierzchnia, a na niej boiska do gry w ko-

szykówkę, piłkę nożną czy tenisa. Do tego bież-
nia z miejscem do skoku w dal. Parking rowerowy 
ze stojakami, ławki, kosze i altana na sprzęt spor-
towy. Całość ogrodzona, oświetlona i pod czuj-
nym okiem kamer. I choć z pozoru nie wygląda to 
na skomplikowaną inwestycję, miejscy urzędni-
cy z boiskiem, które powstanie na Recie nie mie-
li z górki. 

- Miasto nie miało odpowiedniego terenu, któ-
ry nadawałby się pod budowę boiska. Stąd de-
cyzja o wykupie od Mikołowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej działki. Negocjacje nie były ani 
łatwe ani krótkie, jednak koniec końców udało 

się wykupić teren po bardzo preferencyjnej ce-
nie. Duży w tym udział władz spółdzielni, któ-
re przychylnie podeszły do pomysłu budowy bo-
iska, za co jeszcze raz bardzo dziękuję! Sam te-
ren jest dość specyficzny, początkowe prace nie 
będą łatwe ze względu na nachylenie terenu. 
Reta to jedno z ostatnich miejsc w Mikołowie bez 
sportowo-rekreacyjnej infrastruktury, dlatego 
uważam, że mimo początkowych przeszkód war-
to mieszkańcom takie miejsce zapewnić - mówi 
Mateusz Handel, zastępca Burmistrza Mikołowa. 

Boisko na Recie będzie ogólnodostępne, ale to 
uczniowie pobliskiego Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego ucieszą się z niego najbardziej. Lek-
cje wychowania fizycznego na nowych boiskach  
z pewnością przypadną im do gustu.

Prawdziwa gratka dla fanów dwóch kółek nie-
bawem powstanie przy ulicy Grażyńskiego. 
Teren, na którym znajduje się orlik i plac za-

baw, zostanie rozbudowany i wzbogacony o pump-
track, czyli wyczynowy tor rowerowy. Składająca 
się z muld i zakrętów pętla łączy jazdę rowerem  
z wszechstronnym treningiem. W czasie przejazdu 
rowerzysta ćwiczy refleks, równowagę, jak i ogól-
ną kondycję. W Mikołowie tory będą dwa. Pierwszy  
50 metrowy przygotowany z myślą o młodszych  
i niedoświadczonych rowerzystach, i drugi blisko 
160 metrowy w pełni wyczynowy. 

To nie koniec sportowo-rekreacyjnych 
inwestycji w tym miejscu.

Plac zabaw zostanie powięk-
szony i doposażony o sprzęt do 
ćwiczeń, jaki znamy z licznych 
siłowni zewnętrznych. Pojawią 
się ławki, na których będzie 
można odpocząć lub założyć 
na nogi... rolki.

Prace nad pumptrackiem 
na osiedlu Słowackiego roz-
poczną się niebawem. Rowe-
rowy plac zabaw i przylega-
jący do niego plac wypoczyn-
kowy z ławkami i stojakami ro-
werowymi będzie gotowy pod 
koniec wakacji. 

Pierwsze dancingi dla  
seniorów zorganizowane  
w Mikołowie cieszyły się 

sporym zainteresowaniem. Przed 
nami kolejne. 

Dancingi dla seniorów
11 maja, 15 czerwca
godz. 17-20 MDk Mikołów

Aby jeszcze bardziej uatrakcyj-
nić zabawę powstaje Lista Przebo-
jów Mikołowskich Seniorów, czy-
li szlagiery, które powinny kró-
lować na dancingach. Karteczki, 
gdzie można wypisać propozy-
cje muzyczne, wraz z wejściówka-

mi na dyskotekę można pobrać na 
portierni Miejskiego Domu Kultu-
ry. Wśród osób, które zgłoszą swo-
je muzyczne propozycje, zostaną 
rozlosowane drobne upominki.

fiTSenior

Polecamy kolejną, ciekawą ak-
cję dedykowaną osobom starszym. 
To efekt współpracy Urzędu Mia-
sta z Radą Seniorów w Mikołowie. 
Pomysłodawcą jest Stanisław Wa-
letko, członek Rady Seniorów. Do 
akcji włączył się MOSiR, Golf Park 
Mikołow i Fundacja O’Rety Team. 
Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

uchwalono Program 
„Mikołów - dla Seniorów”

W jego ramach, od połowy 
czerwca będzie dostępna Karta 
Seniora - mikołowskie wydanie 
Karty Ogólnopolskiej (więcej 
info na https://glosseniora.pl/
ogolnopolska-karta-seniora/). 

SeNioRMania - Przegląd 
Twórczości Senioralnej

Odbędzie się 15 czerwca 
na mikołowskim Rynku w go-
dzinach 10:00 - 14:00. Zapra-
szamy mikołowskich Senio-
rów - zespoły, chóry, solistów, 
którzy chcieliby zaprezento-
wać swoje talenty artystyczne, 
wokalne, aktorskie, kabareto-
we, plastyczne, fotograficzne, 
poetyckie, rękodzielnicze itd. 
Wykonawcy mogą się zapisy-
wać w Miejskim Domu Kultury 
w Mikołowie do 30 maja. Wię-
cej informacji na stronie miko-

low.eu, stronie MDK i na pla-
katach.

ukazał się drugi numer 
bezpłatnego informatora 
Mikołowskiego Seniora

W broszurce seniorzy mogą 
znaleźć kalendarium wydarzeń 
na najbliższy miesiąc - skiero-
wanych w szczególności do 
nich, albo w których mogą brać 
udział. Informator jest dostępny 
w parafiach w Mikołowie, w UM, 
MDK i Bibliotece Miejskiej. 

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

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

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

uWAGA SENIORZY

co każdy senior wiedzieć powinien

Pomimo trudności powstanie jeszcze w tym roku.

Będzie boisko na Recie

- Skąd pomysł na pumptrack 
w Mikołowie?

- Wszystko zaczęło się od 
wniosku do budżetu obywatel-
skiego. Projekt budowy podobne-
go toru składany był kilka razy. 
Co prawda nie wygrał, ale zebrał 
ogromną ilość głosów. To dało mi 
do myślenia i utwierdziło w prze-
konaniu, że warto zainwestować 
i wybudować pumptrack z miej-

skich środków. Pumptrack to nie 
jedyna sportowa atrakcja jaka 
powstanie w tym miejscu. W na-
stępnym roku, według przygo-
towanej już koncepcji, na pozo-
stałej przestrzeni pojawi się rów-
nież skatepark! Stworzymy w tym 
miejscu świetną sportowo-rekre-
acyjną przestrzeń, dostępną dla 
każdego, niezależnie od wieku czy 
sportowych umiejętności.

MATEuSZ hANdEl, zastępca burmistrza

nowe sportowe atrakcje w mikołowie.

Pumptrack w te wakacje, 
skatepark za rok!
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

CENTRuM INTEGRACjI SPOŁECZNEj W MIKOŁOWIE
ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW MIKOŁOWA, 

uCZESTNIKÓW I CZŁONKÓW ROdZIN uCZESTNIKÓW PROjEKTu 
„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym 

- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia 
wykluczenia społecznego” - edycja 2018 

dO SKORZYSTANIA 
Z BEZPŁATNYCh PORAd 

W PuNKCIE KONSulTACYjNYM, 
PRZY ul. KRAWCZYKA 16 W MIKOŁOWIE

W każdą ostatnią środę miesiąca organizowany będzie dyżur 
określonych specjalistów, w tym m.in. pracownika socjalnego MOPS, 

asystenta rodziny oraz członka Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Szczegółowe informacje o w/w dyżurze podane zostaną na stronie: 
www.cis.mikolow.eu

Harmonogram działania Punktu Konsultacyjnego 
w ramach projektu

„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - 
animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia 

społecznego” - edycja 2018” współfinansowanego ze środków 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Poniedziałek

15:00 - 16:30 Dyżur psychologa

16:30 - 17:30
„Wsparcie przez telefon”

dyżur psychologa
tel. 32 738 09 76, 501-799-002

Poniedziałek 15:00 - 16:00 Dyżur doradcy zawodowego

Serdecznie zapraszamy dzieci  
i młodzież z Mikołowa do wzię-
cia udziału w bezpłatnych zaję-

ciach nauki jazdy na rolkach „Wyroluj-
my nudę”. Zajęcia będą odbywać się 
w środy o godz. 17:00 - grupa młod-

sza, godz. 18:00 - grupa starsza i sobo-
ty o godz. 11:00 - grupa młodsza, godz. 
12:00 - grupa starsza w okresie od  
9 maja do 23 czerwca br. Miejsce: Plac 
Harcerski przy Domku Parkowym w Mi-
kołowie.

Serdecznie zapraszamy do udzia-
łu w darmowych zajęciach ru-
chowych „Na Wymyślance ćwi-

czymy - stresy przegonimy”.
Zajęcia odbywać się będą do 1 paź-

dziernika w poniedziałki, środy i piątki  
w godz. 18:30-20:30, na działce społeczno-
ściowej na rogu ulic Nowy Świat i Wodnej.

W programie znajdują się, m.in. ćwi-
czenia na zdrowy kręgosłup (pila-

tes, yoga, streching) oraz wzmacniają-
ce - każdy uczestnik powinien zabrać 
ze sobą karimatę. W programie jest 
też zumba, czyli kształtowanie sylwet-
ki w rytmach latynoamerykańskich. Za-
jęcia polecane są dla wszystkich, któ-
rzy mają ochotę na wspólny trening, 
wzmocnienie odporności, dotlenienia 
organizmu, zredukowania stresu oraz 
miłe spędzenie czasu.

Po długiej przerwie odbyły się 
kolejne eliminacje XXIV edy-
cji Czwartków Lekkoatle-

tycznych, które cieszą się ogromną popu-
larnością wśród mikołowskich, najmłod-
szych sympatyków królowej sportu.

Nowością jest zakup zestawu do elek-
tronicznego pomiaru czasu, w skład któ-
rego wchodzą: chronometr z drukarką, 
fotokomórki, elektroniczny pistolet star-
towy oraz kabel sygnałowy z zegarem 
elektronicznym. Sprzęt ten służył będzie 
głównie dzieciom i młodzieży ze wszyst-
kich mikołowskich szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych oraz doro-
słym podczas różnego rodzaju zawodów 

sportowych. Miejski finał Lekkoatletycz-
nych Czwartków odbędzie się 24 maja 

w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym 
MOSiR przy ul. Żwirki i Wigury.

W Hali Sportowej MOSiR roz-
brzmiał hymn olimpijski, za-
palono znicz olimpijski, zło-

żono ślubowanie olimpijskie oraz pod-
pisano flagę olimpijską. Wszystko to 
podczas VIII edycji Igrzysk Przyszłych 
Olimpijczyków. Zawody po raz kolej-
ny zostały objęte Patronatem Honoro-
wym Prezesa PKOl, a gościem specjal-
nym był czterokrotny olimpijczyk Ma-
teusz Ligocki. Na trybunach zasiadł 
również Stanisław Piechula, burmistrz 
Mikołowa.

Zawody zostały zorganizowane dla 
uczniów klas 1-3 szkół podstawowych 
z Mikołowa. Wystartowała rekordo-

wa liczba 11 reprezentacji. W każdej 
z drużyn rywalizowało 12 zawodników 
w dyscyplinach takich jak: przenosze-
nie jajek, strzały na bramkę, sztafeta 
zwinnościowa, toczenie kuli, sztafeta 
hokejowa, rzuty do kosza, sztafeta na 
szczudłach. 

Głównym celem imprezy jest propa-
gowanie aktywności fizycznej i sporto-
wego współzawodnictwa w myśl zasad 
fair-play oraz promowanie idei olimpij-
skiej, według której ważne jest przede 
wszystkim uczestnictwo w zawodach 
sportowych, a nie wynik. Wychowywa-
nie poprzez sport i idea uczciwej rywa-
lizacji ma za zadanie zwrócenie uwa-

gi dzieci na zdrowy tryb życia poprzez 
rozwijanie ich zainteresowań sporto-
wo-rekreacyjnych. Igrzyska Przyszłych 
Olimpijczyków to szansa na integrację 
dzieci z Mikołowa, a także promocję 
hali sportowej MOSiR.

Zawody rozpoczęły się wprowadze-
niem drużyn przy akompaniamencie 
hymnu olimpijskiego. Następnie Igrzy-
ska otworzył dyrektor MOSiR-u Woj-
ciech Tkacz. Młodzi zawodnicy złoży-
li ślubowanie, a towarzyszył im w tym 
sam Mateusz Ligocki. Ze zniczem wbie-
gli Magdalena Słomska i Dominik Kwiat-
kowski, jedni z najlepszych sportowców 
ubiegłego roku w Mikołowie.

Wszystkie drużyny otrzymały pu-
chary oraz gadżety ufundowane przez 
PKOl.

Zmiany zaczną się już 
przed wejściem na sta-
dion. Miasto wyremon-

tuje chodnik oraz przylegają-
cy do niego płot i mur oporowy, 
które znajdują się w opłaka-
nym stanie. To tylko część prac 
zaplanowanych na ten rok. Po-
ważną metamorfozę przejdzie 
również stadionowy budynek.

- W przyszłym roku planujemy ter-
momodernizację całego budynku, wy-
remontujemy również nawierzchnię 
drogi prowadzącej do stadionu na uli-
cy Zawilców - zapewnia zastępca bur-
mistrza Mateusz Handel.

Zanim jednak budynek zmieni się  
z zewnątrz, gruntownie wyremontowa-
ny zostanie od środka.

Szatnie zawodników, pokoje socjal-
ne oraz toalety lata świetności mają 

już dawno za sobą. Dlatego czeka je 
gruntowny remont. Szatnie zmienią się 
nie do poznania. Znikną stare drew-
niane ławy, regał na buty zawodników 
czy wieszaki rodem z przedszkolnych 
przebieralni. Część ścian zostanie wy-
burzona, wszystko po to, aby stworzyć 
większą i bardziej komfortową prze-
strzeń dla zawodników. Ma być czy-
ściej, schludniej i wygodniej. Z no-

wych szatni i łaźni ucieszą się nie tyl-
ko piłkarze. Pokoje trenerów i sędziów 
też zmienią się diametralnie. Dodatko-
wo, przy okazji prac wydzielone zosta-
ną dwie nowe, ogólnodostępne szatnie.

Na stadionie ma pojawić się również 
nowa, elektroniczna tablica wyników  
z prawdziwego zdarzenia. Prace na te-
renie stadionu ruszą w drugiej połowie 
bieżącego roku.

Profesjonalnie zmierzyli czas

Przeganiają stres

Wyrolują nudę

Na stadionie aKS wkrótce 
ruszą prace remontowe

Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 3
2. Szkoła Podstawowa nr 7
3. Zespół Szkół Prywatnych DUAL
4. Szkoła Podstawowa nr 8
5. Szkoła Podstawowa nr 4
6. Szkoła Podstawowa nr 12
7. Szkoła Podstawowa nr 6
8. Szkoła Podstawowa nr 10
9. Szkoła Podstawowa nr 5
10. Zespół Szkolno - Przedszkolny
11. Szkoła Podstawowa nr 1

Przyszli olimpijczycy
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- Wiosna to dobry moment, aby 
ocenić nasze drogi lokalne po zi-
mie. W niektórych miejscach wi-
dać już ekipy remontowe łatają-
ce dziury. Zapytaliśmy Burmistrza 
Miasta Orzesze jak wyglądają re-
monty dróg w gminie Orzesze.

- Plan remontów i inwestycji dróg 
gminnych, wewnętrznych i powiato-
wych w Orzeszu został przyjęty już 
jesienią roku ubiegłego. Wtedy to ru-
szyły prace przygotowawcze doku-
mentacji technicznej, którą należy wy-
konać przed ogłoszeniem przetargu.  
W tym roku zostanie wyremontowana 
rekordowa liczba dróg. Od początku 
lutego ogłaszane są przetargi. Część 
z nich jest już w tracie realizacji, pozo-
stałe muszą jeszcze poczekać. Jestem 
dobrej myśli, że uda się do początku 
jesieni zrealizować wszystkie zadania 

drogowe. Chciałbym jednak przypo-
mnieć, że razem z radnymi wprowa-
dziliśmy zasadę współodpowiedzial-
ności za remonty i inwestycje, które 
dotyczą naszych dróg lokalnych. Spo-
śród dróg zgłaszanych przez miesz-
kańców, sołtysów, radnych, urzędni-
ków oraz wynikających z wykazu co-
rocznego przeglądu technicznego 
przygotowywana jest pełna informa-
cja zawierająca, m.in. rodzaj przewi-
dywanego remontu, długość odcin-

ka do remontu, wstępnych kosztów  
i radni decydują o tych najbardziej po-
trzebnych i pilnych remontach. 

- Na remonty dróg można też po-
zyskiwać pieniądze zewnętrzne. 
Czy miasto z tego rozwiązania ko-
rzysta?

- Mieszkańcy Orzesza doskonale 
już wiedzą, że każde środki zewnętrz-
ne, co do których miasto spełnia wy-
mogi formalne staramy się pozyskać. 
W przypadku dróg gminnych rów-
nież pojawiła się taka szansa. Oczy-
wiście złożyliśmy wniosek o dofinan-
sowanie do ul. Staszica, której remont 
jak wynika z przetargu będzie kosz-
tował 350 tys. złotych. Środki możli-
we są do pozyskania w ramach Rzą-
dowego Programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów po-

przez Wsparcie Lokalnej Infrastruk-
tury Drogowej w wysokości prawie  
280 tys. złotych i mam nadzieję, że 
Orzesze otrzyma je w pełnej wysoko-
ści. Te środki pojawiły się dość nie-
oczekiwanie i na złożenie wniosku 
było nie wiele czasu. Dzięki przygo-
towanej w zimie dokumentacji teraz 
mogliśmy sobie z tym tematem dość 
sprawnie poradzić. Ponadto złoży-
liśmy również wniosek w Konkursie 
Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych, 

gdzie do pozyskania jest kwota 60 tys.  
W tym zadaniu zgłosiliśmy przebudo-
wę ul. W. Łokietka w Orzeszu-Wosz-
czycach oraz odcinka bocznego  
ul. Żorskiej w Orzeszu-Zazdrości. To za-
dania w sołectwach, w których już jesie-
nią roku ubiegłego mieszkańcy zdecy-
dowali o przeznaczeniu swojego fun-
duszu sołeckiego na przebudowy tych 
dróg. Teraz dzięki już przygotowanej 
dokumentacji można pozyskać dodat-
kowe środki. Obie te inwestycje szaco-
wane są na około 320 tyś złotych, a więc 
dodatkowe 60 tys. na pewno się przyda. 

- Nie wszystkie drogi w Orze-
szu będą jednak w tym roku na-
prawione.

- Tak, to prawda. Powodów jest kil-
ka. Przede wszystkim ograniczony 
budżet, jakim miasto dysponuje cho-

ciaż w tym roku na remonty i inwesty-
cje drogowe w naszym mieście prze-
znaczyliśmy 3,3 mln złotych. Dodat-
kowo udzieliliśmy powiatowi pomo-
cy finansowej (500 tys. zł) na remon-
ty i inwestycje dróg powiatowych, któ-
rych w naszym mieście jest niemało. 
Dzięki tej pomocy na kolejnych od-
cinkach tych dróg położone zostaną 
nowe nawierzchnie, utworzone bez-
pieczne pobocza lub wykonane chod-
niki. Kolejnym powodem braku re-

montów niektórych dróg są sprawy 
własnościowe, a mianowicie drogi są 
prywatne lub nie zakończyła się jesz-
cze ich komunalizacja. W przypadku 
tych pierwszych wyznaczyliśmy stan-
dardy i określiliśmy parametry, w ja-
kich jesteśmy w stanie te drogi przej-
mować. W przypadku tych drugich 
prace remontowe możemy rozpo-
cząć kiedy te drogi przejdą ze skarbu 
państwa na własność gminy. Orzesze  
w całym powiecie mikołowskim to naj-
większe pod względem powierzch-
ni miasto, a zatem mamy bardzo dużo 
dróg różnych kategorii: krajowe, wo-
jewódzkie, powiatowe, gminne, we-
wnętrzne oraz prywatne. Od początku 
swojej kadencji staram się kłaść duży 
nacisk na remonty dróg gminnych, 
wewnętrznych i powiatowych. W bu-
dżetach, które przygotowywałem, za-
bezpieczałem dużo wyższe środki 

niż było to do tej pory. W roku 2016 
na drogi gminne przeznaczyłem po-
nad 1,6 mln złotych, a na powiatowe  
730 tys. złotych natomiast w roku 
2017 na drogi gminne przeznaczyłem  
2,3 mln złotych, a na powiatowe 500 tys. 
złotych. W tegorocznym budżecie na 
drogi gminne zabezpieczyłem 3,3 mln 
złotych, a na powiatowe 550 tys. złotych 
To naprawdę duże środki biorąc pod 
uwagę, że miasto realizuje jeszcze sze-
reg innych dużych inwestycji.

Chciałbym zwrócić się z prośbą do 
naszych mieszkańców, ponieważ już 
niedługo będą decydować o fundu-
szach sołeckich na rok 2019. Jeśli jest 
to tylko możliwe, gorąco zachęcam 
do przeznaczania tych środków jako 
wkład do remontów dróg gminnych. 

- Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję

1. dROGI GMINNE:
• Remont odcinka ul. Krasickiego w Orzeszu-Zawadzie
• Remont ul. Staszica w Orzeszu
• Remont odcinków ul. Kopernika w Orzeszu
• Remont ul. Słowiańskiej w Orzeszu-Jaśkowicach
• Remont odcinka ul. Wiosny Ludów w Orzeszu
• Remont odcinka ul. Odrodzenia w Orzeszu
• Przebudowa odcinka ul. Dębowej w Orzeszu-Zawadzie
• Przebudowa odcinka ul. Żwirki i Wigury w Orzeszu
• Przebudowa ul. Reymonta w Orzeszu
• Przebudowa ul. Matejki w Orzeszu
• Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego w Orzeszu
• Przebudowa odcinka ul. Kopaniny w Orzeszu-Zgoniu
• Przebudowa ul. Miarki w Orzeszu
• Przebudowa odc. ul. Jeżynowej w Orzeszu-Zgoniu
2. dROGI WEWNęTRZNE:
• Remont odcinka ul. Fabrycznej w Orzeszu-Jaśkowicach
• Remont ul. Rynek w Orzeszu (dojazd do nr 16)
• Remont odcinka bocznego ul. Bukowina w Orzeszu (dojazd do nr 47-49A)
• Remont odcinka bocznego ul. Wiosny Ludów w Orzeszu (dojazd do nr 23B)
• Remont odcinka bocznego ul. Gliwickiej w Orzeszu (dojazd do nr 24-26)
• Remont drogi za Domem Towarowym
• Budowa odcinka ul. Dolnej w Orzeszu
• Przebudowa ul. W. Łokietka w Orzeszu-Woszczycach
• Przebudowa odcinka bocznego ul. Żorskiej (do nr 92E) w Orzeszu-Zazdrości
• Budowa ul. Emilii Plater w Orzeszu
• Budowa odcinka ul. Wiosny Ludów (za TESCO) w Orzeszu
• Przebudowa bocznego odcinka ul. Słowiańskiej w Orzeszu-Jaśkowicach
• Rozbudowa kanalizacji deszczowej - ul. Słowiańska w Orzeszu-Jaśkowicach
3. dROGI POWIATOWE:
• Przebudowa ul.Dojazdowej w Orzeszu
• Wymiana nawierzchni ul.Długosza w Orzeszu
• Remont nawierzchni jezdni ul.Modrzewiowej w Orzeszu
• Remont nawierzchni jezdni i pobocza ul. Żorskiej w Orzeszu na odcinku 

od Marketu DINO do posesji nr 54

PlAN PRZEBudOWY I REMONTÓW dRÓG W 2018 ROKu

Rozmowa z mirosławem Blaskim, 
burmistrzem Orzesza.

Remonty dróg

Remont na ul. Staszica.

Zakończony remont drogi za Domem Towarowym. Zakończony remont ul. Rynek w Orzeszu.
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Sfinansowano ze środków Gminy Łaziska Górne

/MiastoLaziskaGorne

Rozpoczął się konkurs „Łazi-
ski Ogród 2018”. Podobnie jak  
w poprzednich edycjach jest on 

skierowany do właścicieli lub współ-
właścicieli ogrodów przydomowych 
położonych na terenie Miasta Łaziska 
Górne, a także do użytkowników ogro-
dów działkowych znajdujących się na 
terenie naszego Miasta.

Zgłoszenia można składać w Kan-
celarii Ogólnej Urzędu lub w Wydzia-

le Ochrony Środowiska do 30 maja  
(w tych miejscach znajdują się również 
Karty Zgłoszenia udziału w konkur-
sie), rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  
28 czerwca. 

Regulamin dostępny jest na stronie: 
www.laziska.pl w zakładce „Ochro-
na środowiska”, w Kancelarii Ogólnej 
Urzędu Miejskiego oraz w Wydziale 
Ochrony Środowiska przy ul. Energety-
ków 5 w Łaziskach Górnych.

W piątek 27 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie 
uczestników Klubu Seniora. Odbywać się one będą 
dwa razy w tygodniu. Zaplanowano spotkania z die-

tetykiem, psychologiem oraz zajęcia rehabilitacyjne w grupie.
Zachęcamy osoby starsze i ich rodziny mieszkające w Ła-

ziskach Górnych do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. W ramach projektu świadczone są specjalistycz-
ne usługi opiekuńcze (pielęgniarki), usługi opiekuńcze oraz 
asystenckie w miejscu zamieszkania. Otwarto również wypo-
życzalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Szkole Podstawowej  
nr 1. Można wypożyczyć łóżko rehabilitacyjne (1 zł za dobę 
wypożyczenia), chodzik, balkonik, krzesło toaletowe, miskę 
do mycia głowy (1 zł za miesiąc wypożyczenia). 

Łaziska Górne już po raz dzie-
siąty wzięły udział w akcji 
ochrony drzew kasztanowca 

białego przed szkodnikiem szrotów-
kiem kasztanowcowiaczkiem. Mło-
dzież z klasy VIb Szkoły Podstawo-
wej Nr 6 im. Jana Pawła II w Łaziskach 
Górnych na terenie Rodzinnego Ogro-
du Działkowego „Szarotka” w obec-
ności dendrologa zakładała opaski le-
powe na pniach oraz pułapki z fero-
monem w koronie drzew. Uczniowie 
wykonali prace na kasztanowcach ro-

snących na terenie ogródków dział-
kowych „Szarotka” oraz w parku przy  
ul. Radosnej. Lekcję edukacji ekolo-
gicznej poświęcono cyklowi rozwo-
jowemu szkodnika, najlepszym meto-
dom jego zwalczania oraz szkodom, 
jakie powoduje w drzewostanie. Każ-
dy z uczestników akcji otrzymał ko-
szulkę promującą akcję „Chrońmy 
Kasztanowce 2018”. Młodzieży towa-
rzyszyli: burmistrz Aleksander Wyra 
oraz pracownicy Wydziału Ochrony 
Środowiska łaziskiego Urzędu.

M ożna już zgłaszać kandyda-
tów do tytułów: Łaziszczanin 
Roku i Honorowy Łaziszcza-

nin Roku 2018. W zgło-
szeniu należy podać 
m.in.: imię i nazwisko 
kandydata, adres za-
mieszkania, krótką cha-
rakterystykę, opis jego 
dotychczasowych dzia-
łań. Należy również 
dołączyć oświadcze-
nie kandydata o wyraże-
niu zgody na kandydowanie 
i przetwarzanie danych zawar-
tych w zgłoszeniu. Formularz oświad-

czenia dostępny jest w siedzibie Urzę-
du Miejskiego lub na stronie interneto-
wej: www.laziska.pl, gdzie zamieszczo-

no też szczegóły doty-
czące konkursu. Pisem-
ne zgłoszenia kandyda-
tur należy składać do 
29.05.2018r. do godz. 
15.30 w Kancelarii Urzę-
du Miejskiego (parter) 
w zaklejonej kopercie 

z napisem „Łaziszczanin 
Roku” bądź „Honorowy 

Łaziszczanin Roku”. Laure-
atów, jak zawsze, poznamy w cza-

sie Świętojańskich Dni Łazisk.W marcu br. Miasto Ła-
ziska Górne złożyło 
wniosek w ramach 
naboru prowadzone-

go przez Ministerstwo Sprawiedli-
wości na powierzenie realizacji za-
dań ze środków Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Post-
penitencjarnej - Funduszu Sprawie-
dliwości.

Dzięki przyznanemu dofinansowa-
niu zakupione zostaną torby ratowni-
cze wraz z deską ortopedyczną i szy-
nami Kramera oraz defibrylatory AED 
wg zdiagnozowanych potrzeb po-

szczególnych jednostek OSP na tere-
nie Miasta. 

Zaplanowany do zakupu sprzęt 
jest niezbędny do poprawy zdolno-
ści operacyjnej jednostek OSP w Ła-
ziskach Górnych przy udzielaniu po-
mocy poszkodowanym bezpośred-
nio na miejscu popełnienia przestęp-

stwa, podczas interwencji związa-
nych z wypadkami samochodowymi 
oraz innymi zdarzeniami losowymi.

Zakup wyposażenia dla OSP jest 
współfinansowany ze środków -Fun-
duszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Sprawie-
dliwości. 

Zgłoś ogród 
do konkursu

Łaziszczanin roku 2018

Chrońmy kasztanowce

Ruszył Klub Seniora!

Projekt „Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Miejskiej Łaziska Górne” jest współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach Górnych 

z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Nowy SpRzęt dla 

StRażaKów

AlEKSANdER WYRA, burmistrz Miasta
Staramy się efektywnie pozyskiwać środki dla Miasta. To ko-

lejny dobry przykład. Zakupiony sprzęt poprawi efektywność po-
dejmowanych przez OSP działań ratowniczych, a także wpłynie 
na poprawę warunków pracy strażaków.

ŚwIęto 
FlaGI

W środę 2 maja o godz. 10.30 rozpoczęły się miejskie ob-
chody Święta Flagi w Łaziskach Górnych. Jak co roku 
było uroczyście, zabawowo, a wszystko w narodowych 

tonacjach. W naszym mieście animatorami biało-czerwonej majów-
ki byli harcerze z 1 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Łazi-
ska”. Na tarasie przed Miejskim Domem Kultury można było wziąć 
udział w konkursach, zabawach, grach, quizach. Przygotowano, 
m.in. stoisko plastyczne, bańki mydlane, miejską grę memory.
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Podczas pikniku odbędą się za-
wody sportowe, gdzie ochot-
nicze jednostki powalczą  

o Puchar Wójta Gminy Ornontowice. 
Strażackiej rywalizacji towarzyszyć 
będzie wiele atrakcji. Spodziewać 

się można m.in. 
profesjonalnego 
pokazu pierwszej po-
mocy, prezentacji psów ra-
towniczych czy fireshow w wykona-
niu chorzowskiej grupy Toy Box. Do-

datkową atrakcją będzie możliwość 
zobaczenia zabytkowej sikawki stra-
żackiej wchodzącej niegdyś w skład 
ornontowickiej straży pożarnej. Na 
potrzeby pikniku ten niezwykły eks-
ponat wypożyczyło Centralne Mu-
zeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Dla młodszych uczest-
ników tej rodzinnej im-

prezy przygotowano 
dmuchane zabaw-
ki, pokazy wozów 
strażackich i za-
bawy z anima-
torami. Podczas 
pikniku będzie 

można oddać krew 
na rzecz Regional-

nego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznic-

twa z siedzibą w Katowicach.
Na zakończenie imprezy wystąpi 

disco-polowy zespół „SHOWMAN”.

zakład Gospodarki zasoba-
mi Gminy w ornontowicach 
zaprasza wszystkich miesz-
kańców do udziału w impre-
zie „Polska Biega w ornonto-
wicach”, która rozpocznie się 

25 maja o godzinie 17:00 przy 
kompleksie sportowym „moje 
Boisko - orlik 2012” na ulicy 
okrężnej 6 w ornontowicach. 
więcej informacji w siedzibie 
zGzG, pod nr tel. 32 33 06 232.

„Horyzonty. Górny Śląsk 
i prace wybrane”
Wystawa malarstwa Nadii Kulozik - ab-
solwentki Teorii i Historii Kultury na Uni-
wersytecie Śląskim. Obrazy można oglą-
dać do 18 maja w czytelni biblioteki. 
Wstęp wolny.

XV ogólnopolski tydzień Bibliotek 
8-15 maja
Gminna Biblioteka Publiczna w Ornonto-
wicach po raz kolejny włączy się w obcho-
dy Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod 
hasłem „Dowolność czytania”. W tym czasie 
zorganizowane zostaną spotkania bibliotecz-

ne, warsztaty dla dzieci, konkurs, kiermasz książek „cegiełek”, upominki dla 
czytelników. Szczegóły na plakatach i na stronach internetowych.

„tradycje humoru śląskiego” 
Spotkanie autorskie z Markiem Szołty-
skiem, śląskim pisarzem z Rybnika, dzien-
nikarzem, historykiem, autorem wielu ksią-
żek związanych z kulturą śląską - 10 maja 
(czwartek), o godz. 16:30 w czytelni biblio-
teki. Wstęp wolny. 

krzysztof filla - wystawa fotografii 
i spotkanie
21 maja o godz. 17:00 (poniedziałek) w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach  
odbędzie się spotkanie z podróżnikiem i foto-
grafem Krzysztofem Fillą. Okazja jest szcze-
gólna, gdyż w maju przypada Międzynarodo-

wy Dzień Bioróżnorodności. Pan Krzysztof opowie o najstarszych lasach na na-
szej planecie, ich wyjątkowej roli i problemach, z jakimi się zmagają. Spotka-
nie będzie wstępem do otwarcia autorskiej wystawy fotograficznej, którą bę-
dzie można oglądać do 29 czerwca 2018r. w czytelni biblioteki. Wstęp wolny. 

Amfiteatr Parkowy
12 maja
Piknik Strażacki

13:00 Rozpoczęcie zawodów strażackich o Puchar Wójta Gminy Ornontowice.
17:30 Ogłoszenie wyników zawodów strażackich.
18:00 Koncert zespołu „SHOWMAN”.

20 maja
Piknik Rodzinny

15:00 Festyn Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

27 maja
Powiatowy Przegląd 
Chórów i Orkiestr

17:30 Wystąpią: chór „Jutrzenka” z Ornontowic, chór „Zorza” z Wyr, 
chór „Wanda” z Łazisk Górnych.

18:00 Śląski Chór Górniczy „Polonia Harmonia” z Piekar Śląskich.
18:20 Orkiestra „Tauron Wytwarzanie” z Łazisk Górnych.

30 maja
dzień dziecka 
na bulodromie

15:30 Oficjalne otwarcie parkowego placu zabaw oraz bulodromu, 
połączone z Dniem Dziecka.

10 czerwca
Piknik Szkoły Tańca 
dancelook

18:00 Pokaz Szkoły Tańca Dancelook.

17 czerwca
Piknik Szkoły 
Tańca StandART 

17:30 Pokaz Szkoły Tańca StandART.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i rodzaju imprez.
Informacje dodatkowe: ARTeria CKiP: tel./fax 32 235 46 98; email: sekretariat@centrumarteria.pl 

POLSKA BIEGA 
W ORNONTOWICACH

biblioTeka 
w ornontowicach zaprasza

ARTeria Centrum Kultury i Promocji oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
zapraszają na I Powiatowy Piknik Strażacki w Ornontowicach!

Będzie się działo...

12 maja, 

amfiteatr

godz. 13-21
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Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

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

P rawidłowe postępowanie  
z odpadami niebezpiecz-
nymi pochodzącymi ze 

strumienia odpadów komu-
nalnych, odnawialnych źródeł 
energii, dzikich wysypisk śmieci 
i smogu były to tematy porusza-
ne z mieszkańcami na spotka-
niu w urzędzie gminy. jego orga-
nizatorem była fundacja ekon,  
w ramach poddziałania „wspar-
cie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez spo-
łeczność” w ramach działania 
„wsparcie dla rozwoju lokalne-
go w ramach inicjatywy leader” 
objętego Programem wzmacnia-
nie kapitału społecznego, w tym 
podnoszenie wiedzy społeczno-
ści lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycz-
nych, także z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych.

Przeprowadzona akcja edukacyjno-in-
formacyjna obejmowała, m.in. właściwą 
identyfikację odpadów niebezpiecznych, 
powstających w gospodarstwach domo-
wych oraz wskazała, jakim zagrożeniem 
dla zdrowia ludzi i środowiska jest niepra-
widłowe postępowanie z nimi. Pozano tak-
że, jak je oddzielać ze strumienia odpadów 
komunalnych. Okazuje się, że to spory pro-
blem. Wyrzucane z innymi odpadami ko-
munalnymi zanieczyszczają je, co powodu-
je, iż nie można ich przetwarzać, choć są 
surowcami wtórnymi.

Odpadami niebezpiecznymi należy 
właściwie gospodarować, bo mają groź-
ne właściwości, m.in. palne i wybucho-
we. Dlatego konieczne jest prowadzenie 
skutecznej, selektywnej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych. 

Niezdatne do użycia wyroby, mogące 
zagrozić ludziom i środowisku, znajdują-
ce się w naszych domach nagminnie mie-
szane są ze zwykłymi śmieciami. Wynika 
to z braku wiedzy o zagrożeniu bądź też 

z obawy przed trudnościami związanymi 
z pozbywania się ich. Mimo że właściwe 
postępowanie z odpadami niebezpiecz-
nymi powinno być oczywistym prioryte-
tem każdego człowieka (ze względu na 
prawdopodobieństwo wystąpienia real-
nych zagrożeń w przypadku zaniechań), 
problem ten jest wciąż powszechnie ba-
gatelizowany. Dlatego każde spotkanie, 
na którym będzie mówiło się o odpadach 
niebezpiecznych, jest bardzo ważnym 
etapem w budowaniu świadomości i wie-
dzy każdej lokalnej społeczności.

Dodatkowo mieszkańcy gminy Wyry 
podczas spotkania dowiedzieli się, jak 
skutecznie przeciwdziałać powstawaniu 
dzikich wysypisk śmieci i jak postępować 
w momencie, gdy pojawią się na terenie 
ich gminy. Ponadto powiedzieliśmy o ne-
gatywnych skutkach smogu, przedstawio-
ne zostały przyczyny jego powstawania 
oraz jak w skuteczny sposób eliminować 
to zjawisko. Na zakończenie spotkania 
mieszkańcy dowiedzieli się, jakie mamy 
odnawialne źródła energii oraz z których 
najlepiej jest skorzystać w warunkach na-
szego kraju. 

Joanna Gawrońska 

22 maja - Gostyń 23 maja - Gostyń 29 maja - Wyry 30 maja - Wyry
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Drzymały, 
Fr. Kłosa, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Kasz-
tanowa, Klonowa, Ks. Mamzera, Leśna, Lipowa, 
Macierzanki, Magnolii, Miarowa, Motyla, Obrońców 
Ziemi Śląskiej, Pod Lasem, Rybnicka od nr 142 do 
375 - od Zespołu Szkół w Gostyni do granic z miej-
scowością Zawiść, prawa i lewa strona, Sasanek, 
Sosnowa, Stokrotek, Tęczowa, Tyska, Wierzbowa, 
Wiśniowa

Brzeźna, Fityki, Jodłowa, Kpt. 
Rybczyńskiego, Ks. Fr. Ol-
my, Łuczników, Płk. Kiełbasy, 
Pszczela, Pszczyńska, Ryb-
nicka od nr 1 do 141 - od gra-
nicy z ul. Pszczyńską do Ze-
społu Szkół w Gostyni, prawa 
i lewa strona, W. Bojdoła, Za-
jęcza, Zaleśna

Astrów, Brzoskwiniowa, Cha-
browa, Dworcowa, Kasprowi-
cza, Kopaniny, Ks. Fr. Bojdoła, 
Lawendowa, Leszczynowa, Le-
śniczówka, Łabędzia, Markiela, 
Miodowa, Porzeczkowa, Pusz-
kina, Rubinowa, Tysiąclecia, 
Wagonowa, Widok, Wróbla, Za-
cisze, Zbożowa

Główna, Dwór, Ład-
na, Łaziska, Magazy-
nowa, Na Wierzysko, 
Orzechowa, Profilowa, 
Pszczyńska, Różana, 
Słoneczna, Spokojna, 
Wrzosowa, Zawodzie, 
Zjednoczenia, Zwycię-
stwa

J uż 2 czerwca zapra-
szamy do wspólnej zaba-
wy na Festynie Rodzinnym z oka-

zji Międzynarodowego Dnia Rodzi-
ny. Impreza odbędzie się na obiek-
cie sportowym im. Braci Góral-
czyków w Wyrach, a startuje  
o godz. 14.30 pokazem trenin-
gu zgodnie z metodologią co-
ever coaching, Następnie zo-
stanie rozegrany mecz: 
księża kon-
tra straża-

cy, wystąpią uczestni-
cy Gminnego Festiwalu 

Piosenki i Tańca Scena 
Tańca, będą dmuchań-

ce, zbiórka charytatyw-
na na rzecz ORE w Wy-
rach i wspólna zabawa. 
0rganizatorami wydarze-
nia są Dom Kultury w Go-
styni wraz z Klubem Spor-
towym „Fortuna Wyry”.

szczegóły na pla-
kacie!

W Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Wyrach i Gostyni od-
były się pokazy filmu „Z dala 

od orkiestry” w reżyserii Rafaela Lewan-
dowskiego. To film inaugurujący 100-le-
cie odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Opowiada wielowątkową i nie-
zwykłą historię Zygmunta Lubicz Za-
leskiego - pisarza, filozofa i poety, któ-
ry spędził większość swojego życia we 
Francji. Był bardzo czynnym literatem, 
wykładowcą uniwersyteckim, sekreta-
rzem generalnym Polskiego Towarzy-
stwa Historyczno-Literackiego w Pary-
żu. Działał na wielu płaszczyznach: spo-
łecznej, politycznej, naukowej propagu-
jąc kulturę i dobre stosunki polsko-fran-
cuskie. Zaleski przecierał szlaki na emi-
gracji, pomagał polskim naukowcom, 
był żarliwym orędownikiem polskich 
spraw we Francji. Jak wielu innych dzia-

łaczy niepodległościowych zmuszonych 
do emigracji z powodów politycznych, 
był aktywny „z dala od orkiestry”. Mimo 
tego miał istotny wkład w budowę silnej 
i niezależnej Polski poprzez kulturę.

Dorota Zagórska

spędźcie wakacje z gostyńskim domem kultury 
i fun 4 family! zaczynamy już 25 czerwca!

w tym roku zapraszamy do zapisów na 4 turnusy:
25 - 29 czerwca „master Chef junior”

2 - 6 lipca „detektywistyczne półkolonie”
9 - 13 lipca „kosmiczne półkolonie”

16 - 20 lipca „wehikuł czasu”
zapisy tylko do 1 czerwca! szczegóły na plakacie.

Z dala od orkiestry

Niezwykłe półkolonie!

l w każdy poniedziałek o godz. 10 
oraz w środę 23 maja na warsztaty;

l w każdy wtorek o godz. 10 
na rehabilitację 

l w środę 16 maja o godz. 10 
na zajęcia w bibliotece

l w czwartek 17 maja o godz. 9.30
na wycieczkę do ogrodów kapias

l w czwartek 24 maja o godz. 13.30 
na wspólne czytanie bajek w przedszkolu

l w piątek 11 maja o godz. 10 
na spotkanie z diabetologiem, 

l w piątek 18 maja o godz. 10 
na spotkanie z dzielnicowym,

l w piątek 25 maja o godz. 10 
na zajęcia kulinarne.

KLUB „SENIoR+” 
W MaJU ZaPRaSZa:

tel.: 699 790 228
e-mail: klub.senior.plus@gmail.com

M obilna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych i zu-
żytego sprzętu elektrycz-

nego i elektronicznego w Gostyni od-

będzie się 22 i 23 maja (wtorek, śro-
da), natomiast w Wyrach 29 i 30 maja 
(wtorek, środa). Prosimy, aby odpa-
dy wielkogabarytowe i zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny były wysta-
wione przed posesję dzień przed lub  
w dniu zbiórki do godziny 6.00 rano. 
Harmonogram:

Zbierają wielkogabaryty

Plac zabaw gotowy! 

W Gostyni przy ulicy Dębowej skończył się II etap budowy placu zabaw, zostały dołożone czteroosobowe huśtawki, 
karuzela oraz twister surfer. Całkowity koszt remontu to 40,469 zł, a sfinansowała go Gmina Wyry.

Uwaga! odpady niebezpieczne

kontenery 
na bioodpady 

Zostały uruchomione dwa do-
datkowe punkty zbierania od-
padów ulegających biodegra-

dacji, czyli tzw. „zielonych”. Jeden 
znajduje się w Wyrach przy ul. Wa-
gonowej 35 (Oczyszczalnia Ście-
ków) oraz drugi w Gostyni - wjazd od  
ul. Rybnickiej (ta sama lokalizacja 
kontenera co w roku poprzednim).



T egoroczna edycja „Bitwy Wyrskiej 
Boju o Gostyń” nosi numer 14. Aż wie-
rzyć się nie chce, że już tyle razy by-
liśmy świadkami inscenizacji krwa-

wych i bohaterskich zmagań polskich żołnie-
rzy. „Bitwa” ma grono stałych fanów, ale sła-
wa tego widowiska sięgnęła daleko poza gra-
nice powiatu mikołowskiego i z każdym rokiem 
pojawiają się nowi widzowie. Inscenizacja nie 
może się znudzić, bo biorą w niej udział profe-
sjonaliści z najwyższej półki. Tegoroczna insce-
nizacja po raz drugi będzie miała charakter po-
nadlokalny, ponieważ w ubiegłym roku gmina 
Wyry przystąpiła do Metropolii Silesia, wnosząc 
do niej jedną z największych i najciekawszych 
imprez plenerowych w regionie. Stali bywal-
cy wiedzą, jak się wszystko potoczy. Ponad 200 

rekonstruktorów, wyposażonych  
w broń i pojazdy z okresu  
II wojny światowej, przy 
warkocie silników i huku 
detonacji, wyjdzie na 
historyczne pola w Go-
styni, w pobliżu Pomni-
ka Pamięci Żołnierzy 
Września 1939r. oraz 
w okolicach schronu 
bojowego „Sowiniec”. 
Scenariusz tych zmagań 
znamy, bo 79 lat temu na-
pisała go historia. Rekonstruk-
cja bitwy jest nie tylko świetną zaba-
wą dla uczestników i frajdą dla widzów, ale po-
winna także stanowić pretekst do ważnej, histo-

rycznej i życiowej refleksji. Na świe-
cie robi się coraz niespokojniej, 

a z różnych zakątków globu 
dochodzą pomruki woj-

ny, których echo docho-
dzi także do naszej czę-
ści Europy. Bitwa Wyr- 
ska nabiera mocy waż-
nej przestrogi. Hasło, że 

pokój nie jest dany raz 
na zawsze, przestaje być 

sloganem z lamusa historii, 
a staje się opisem współczes- 

ności. Cieszmy się, że w Gostyni 
w 2018 roku wybuchną petardy i grana-

ty hukowe, a nie prawdziwe pociski, jak w 1939r. 
Ale inscenizacja bitwy to dopiero część atrak-

cji. Jak zawsze zaprezentuje się także współ-
czesne wojsko polskie. Inscenizacji towarzy-
szyć będą występy artystyczne, jarmark mili-
tariów oraz bogato wyposażona strefa bufeto-
wa. Zabawa potrwa do późnych godzin wie-
czornych.

- Aspekt promocyjny rekonstrukcji Bitwy 
Wyrskiej, choć bardzo istotny dla gminy, nie 
jest dla nas najważniejszy. Najbardziej liczy 
się misja edukacyjna. Rekonstrukcja bitwy jest 
żywą lekcją historii, podczas której możemy 
rozbudzić w młodzieży poczucie patriotyzmu 
lokalnego, regionalnego i narodowego - pod-
kreśla Barbara Prasoł, wójt gminy Wyry

„SE-MET”
BALUSTRADY NIERDZEWNE
USŁUGI SPAWALNICZE TIG/MIG

tel. 608 332 372
ul. Rybnicka 309, Gostyń
www.se-met.com.pl

K lub Motocyklowy WRM MC Poland organizuje 
19 maja Rajd Motocyklowy związany z zabytka-
mi fortyfikacji oraz inscenizacją Bitwy Wyrskiej. 

Jego trasa zaczyna się w Gliwicach na terenie Giełdy 
Samochodowej i prowadzić będzie kolejno do Schro-
nu w miejscowości Zbrosławice, a później do Gmi-
ny Wyry. Tam też do zwiedzania zostanie udostępnio-
ny Polski Bunkier, a uczestnicy rajdu będą mieli okazję 
obejrzeć inscenizację „Bitwy Wyrskiej Boju o Gostyń”.
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Motory i serca

Pod naszym patronatem   bitwa wyrska bój o Gostyń 2018 

Huk dział, piknik i oberschlesien



Pierwszy WRM Poker Run, bo taką właśnie nazwę 
przyjął Rajd, organizowany jest w ścisłej współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Pro Fortalicium” zajmującym się za-
bytkami fortyfikacji, Gminą Wyry oraz MZUK Gliwice. 
WRM MC Poland organizuje także równolegle z Rajdem 
akcję zbiórki krwi „Motoserce”. Akcja ta odbywać się 
będzie w Gliwicach na terenie Giełdy, a towarzyszyć jej 
będą koncerty oraz mnóstwo innych atrakcji, które mają 
uświetniać ideę Motoserca i krwiodawstwa.
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Co wydarzyło się w pobliżu Wyr i Gostyni mię-
dzy 1 a 3 września? W pamięci pokoleń utrwa-
lił się stereotyp, iż we wrześniu 1939 roku na 

Śląsku opór stawiali Niemcom tylko harcerze i powstań-
cy. To historyczna nieścisłość. W obronie naszego regio-
nu spory udział miały regularne oddziały Wojska Pol-
skiego. Bitwa w pobliżu Wyr i stoczony bój o Gostyń jest 
tego najbardziej chlubnym przykładem. Grupa Operacyjna 
„Śląsk” wchodziła w skład Armii „Kraków”. jej rdzeń sta-
nowiły trzy, duże formacje: 23 Górnośląska dywizja Pie-
choty, 55 Rezerwowa dywizja Piechoty oraz elitarna Gru-
pa Forteczna Obszaru Warownego Górny Śląsk. Żołnierze 
tej ostatniej formacji przez pierwsze trzy dni wojny dziel-
nie stawiali Niemcom opór we wsiach i mniejszych mia-
stach. 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 doszło na Górnym Śląsku w 1939 roku. Polacy ponie-
śli ciężkie straty. Obroną strategicznego wzgórza 341 (dziś 
Fiołkowa Góra w Mikołowie) kierował kapitan Tytus Wil-
karski. Na polu bitwy zginęła ponad połowa jego żołnierzy. 
Mimo tego dowódca poprosił swojego przełożonego, gene-
rała jana jagmin-Sadowskiego o zgodę na dalszą obronę 
wzgórza. drugiego września dzielny batalion musiał jed-
nak skapitulować. Bladym świtem tego samego dnia, od-
działy niemieckie zasypały ogniem artyleryjskim pozycje 
Polaków na linii Mikołów-Wyry-Kobiór. O godz. 13 gene-
rał Sadowski otrzymał wiadomość od gen. Bernarda Mon-
da, który walczył pod Pszczyną, iż jego 6 dywizja Piechoty 
nie przyjdzie z odsieczą pod Wyry. dowódca Grupy Opera-
cyjnej „Śląsk” liczył jeszcze na wsparcie Krakowskiej Bry-
gady Kawalerii, ale jej oddziały wycofały się do Zawiercia.  
W nocy z 2 na 3 września zarządzono odwrót Wojska Pol-
skiego z Górnego Śląska. W tej sytuacji obrona linii Miko-
łów - Wyry byłaby misją samobójczą.
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Okręgowa Stacja Kontro-
li Pojazdów przy ul. Miko-
łowskiej 92 należy do naj-

lepszych w naszym mieście i regio-
nie. Jej nowoczesna linia diagno-
styczna gwarantuje, że każdy samo-

chód będzie rzetelnie sprawdzony. 
Wysyłane wiadomości sms, przy-
pominają o terminie przeglądu. Na 
Klientów czeka także kawa i słody-
cze oraz drobny upominek - zapach 
do samochodu.

Technologia to tylko połowa sukce-
su, bowiem wprawne oko doświad-
czonego diagnosty też znajdzie nie-
dociągnięcia w pracy pojazdu. W sta-
cji firmy Diagneo pracują wykwalifi-
kowani, najwyższej klasy specjaliści. 

Obecnie zaostrzono przepisy, by 
wyeliminować z naszych dróg nie-
sprawne pojazdy. Dlatego warto 
przed przeglądem zastanowić się 
nad wyborem właściwej stacji, a ma 
to znaczenie szczególnie przy star-
szych samochodach. Diagności do-
łożą wszelkich starań, aby wyjecha-
li Państwo z naszej stacji zadowoleni, 
a Wasz samochód sprawdzony i bez-
pieczny.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
przy ul. Mikołowskiej 92 przeprowa-

dza pełen zakres badań technicznych 
dla samochodów osobowych, cięża-
rowych, autobusów, motocykli, ciągni-
ków rolniczych, przyczep i naczep, 
pojazdów zabytkowych. Przeprowa-
dzamy badania dodatkowe pojazdów 
skierowanych przez policję lub staro-
stę, po wypadku lub kolizji drogowej, 
pojazdów uprzywilejowanych, specja-
lizowanych (Taxi, Nauka Jazdy) oraz 
przystosowanych do ciągnięcia przy-
czep, z instalacją gazową i po zmia-
nach konstrukcyjnych.

Orzesze-Zawiść, ul. Mikołowska 92 | tel. 32 221 57 90 | www.diagneo.com.pl | czynne: pn.-pt.: 7.00-20.00, so.: 8.00-16.00

Twoja stacja!

Po naszej publikacji mikołowscy rad-
ni zlecili Komisji Rewizyjnej za-
jęcie się sprawą zatrudnienia ko-

mendanta straży miejskiej. Poproszony o wyja-
śnienia burmistrz 9 marca skierował do MSWiA 
obszerny list. W nim, co zaskakujące, przyzna-
je, że przepisy na które powoływał się wcze-
śniej, już nie obowiązują.

lektura listu burmistrza nie 
pozostawia złudzeń, urząd 
próbuje przekonać  
Ministerstwo do swoich racji, 
ale argumentacja nie zyskuje 
aprobaty Departamentu  
Nadzoru MSwia. 

Z odpowiedzi z 21 marca burmistrz dowiaduje 
się między innymi, że szkolenie jest w tym przy-
padku obowiązkowe, a „fakt, że osoba posiada 
wieloletnie doświadczenie jako funkcjonariusz 
Policji i ukończone policyjne szkolenia, nie stano-
wią przesłanek do zwolnienia ze szkolenia pod-
stawowego”. W tej sytuacji burmistrzowi nie po-
zostaje nic innego, jak tylko wysłać swojego ko-
mendanta na miesięczne szkolenie do Gdańska. 
Mimo to przychylna burmistrzowi Komisja Rewi-
zyjna podczas kontroli przeszła samą siebie. 

Połowa tekstu w protokole jest 
nie na temat, bez wahania można 
napisać, że protokół to gniot  
i mydlenie oczu. 

Komisja wskazała, że niedopełniono obo-
wiązku odbycia szkolenia, burmistrz prze-
dłużył umowę komendantowi z pominięciem 
szkolenia, a mimo to zatrudnienie było prawi-
dłowe! Pod takim absurdem podpisali się radni 
Krzysztof Żur, Piotr Jurosz, Józef Kurtycz, Danu-
ta Ratka i Katarzyna Siruga. Dwoje radnych od-
mówiło podpisania protokołu. Ten trafił na se-
sję rady miasta, ale tłumaczenia i „gdybania” 
burmistrza nie przekonały radnych. Ze wzglę-
du na szereg wątpliwości protokół nie zo-
stał przyjęty. Do równie ciekawej sytuacji do-
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Komendant na szkoleniu, 
a w komisji rewizyjnej cyrk.

ARTuR WNuK
arturwnuk@reta.pl

„Gdzie są mikołowscy radni, gdzie komisja rewizyjna, której zadaniem 
jest kontrolowanie burmistrza?” - pytałem w styczniowej „Naszej 
Gazecie” w tekście „Komendant bez papierów?” Publikacja sprawiła,  
że Urząd Miasta nie mógł dłużej ukrywać swojej niekompetencji.
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szło tuż przed kwietniową sesją. Z rzadko spo-
tykanymi honorami przewodniczący rady mia-
sta powitał prefekta Krajowej Rady Komendan-
tów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Sesję opóźniono  
o 10 minut, aby 
pan prefekt mógł 
w imieniu zarządu 
Rady wręczyć 
specjalny krzyż za 
zasługi… zastępcy 
komendanta  
Straży Miejskiej  
w Mikołowie.

Co ciekawe - odznaczony 
wchodzi w skład zarządu tej 
organizacji, więc nie trzeba 
zbyt wiele wyobraźni, aby dość 
do wniosku, że pan zastępca 
przy wsparciu kolegów z za-
rządu Rady wręczył krzyż sam 
sobie. A to wszystko w cza-
sie, gdy komendant przebywa 
na szkoleniu. Mało kto wie, że 
„Krajowa Rada” to organizacja 
pozarządowa, stowarzyszenie 
jakich wiele działa w Mikoło-
wie. Niczym szczególnym nie 
różni się ono od Stowarzysze-
nia Wymyślanka, Stowarzysze-
nia Krystyn czy Stowarzyszenia 
Reta. Skąd więc takie zaszczy-
ty przewodniczącego rady 
miasta dla organizacji z Czę-
stochowy? Wyglądało to nie-
mal jak namaszczenie na przy-
szłego komendanta, choć zda-
je się, że przewodniczący nie-
co pośpieszył się ze wskazy-
waniem przyszłych komendan-

tów. Zdanie to nie jest odosobnione. - Ja odno-
szę wrażenie, że Grzymała wykorzystuje chwilę 
związaną z Łuczykiem. Rupik natomiast popra-
wia swój wizerunek (…) chwaląc zasługi Grzy-
mały i szykując go po wyborach z powrotem na 
komendanta - krótko komentuje sprawę jedna  

z osób wchodzących w skład rady miasta. W tej 
sprawie bulwersujące jest jeszcze jedno. 

Radnym w czasie kontroli 
burmistrza dostarczono z urzędu 
między innymi nieobowiązujące 
od ponad 8 lat Zarządzenie 
komendanta Głównego Policji.

Czy ktoś próbował wprowadzić Komisję 
w błąd i zatuszować całą aferę? Kto wie, 
ale to już sprawa dla Prokuratury, bo prze-
cież nie dla nieudolnej Komisji Rewizyjnej. 
Pytanie, co z nagrodami finansowymi przy-
znanymi komendantowi w czasie, kiedy nie 
miał stosownych uprawnień pozostawiam 
otwarte. 
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Nie masz pomysłu
na aranżację łazienki?
Z nami znajdziesz 
inspirację.

SALON 
ŁAZIENEK 

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

Wiosenna

promocja

-15% 

www.kia.com

Prosty pomys]: lepsze kombi.
Optima kombi.

7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczegr�owe okresy gwarancji oraz jej warunki okre�lone s� w ksi��ce gwarancyjnej. 
Ka�dy nowy samochrd marki Kia, fabrycznie wyposa�ony w system nawigacji firmy LG, umo�liwia korzystanie przez 7 lat z najnowszych wersji map bez ponoszenia dodatkowych kosztrw.

Kia Optima kombi. Twoja przestrze_. Twrj styl.
Mieli�my prosty pomys�. Zrobi� lepsze kombi. Du�o lepsze. Dlatego w eleganckie i komfortowe nadwozie spakowali�my 
mnrstwo nowoczesnych technologii oraz systemrw bezpiecze_stwa. Do�o�yli�my dynamiczne i ekonomiczne silniki. 
A i tak zosta�o 552 litry przestrzeni w baga�niku na Twoje dodatki. Bo proste pomys�y s� najlepsze.

Kia Optima kombi ju� od

93 900 PLN

ETRANS | Autoryzowany Dealer
\aziska Grrne, ul. Levna 1, tel. 32 32 57 412, www.etrans.pl
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Komendant na szkoleniu, 
a w komisji rewizyjnej cyrk.

Krzyż Zasługi na piersi Janusza Grzymały.



W ubiegłym roku opu-
blikowaliśmy artykuł 
„Gniot na Gniotku”. 

Dotyczył on poszerzenia i prze-
budowy, wbrew woli mieszkań-
ców, ulicy Taborowa Kępa. Spo-
łeczny opór był tak silny, że wła-
dze Mikołowa odstąpiły od tego 
pomysłu. Spokój na Gniotku pa-
nował krótko. Wojciech Kla-
sa, główny specjalista ds. za-
gospodarowania przestrzenne-
go i urbanistyki oraz Stanisław 
Piechula, jego szef i burmistrz, 
znów „zaatakowali” tę spokojną, 
mikołowską enklawę. 

Scenariusz jest 
podobny, ale sprawa 
ma o wiele grubszy 
kaliber. 

Chodzi o przebudowę skrzy-
żowania drogi krajowej nr 44  
z drogą wojewódzką nr 238. 
Jest to niebezpieczne miejsce. 
Często dochodzi tutaj do wy-

padków. W 2016 roku General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad zgłosiła ten węzeł 
do przebudowy w ramach Pro-
gramu Redukcji Ofiar Śmiertel-
nych. Nikt nie ma wątpliwości, 
że trzeba uporządkować koli-
zyjne skrzyżowanie. Jak to zro-
bić? To jest właśnie kość nie-
zgody między władzami Miko-
łowa a mieszkańcami Gniotka. 
Żeby zrozumieć spór, trzeba po-
znać topografię okolicy. Kierując 
się od strony Katowic na Tychy, 
jedziemy pod charakterystyczną 
zieloną kładką, a dalej po lewej 
stronie mijamy skarpę, na której 
znajduje się firma Eltron, a tro-
chę wyżej tereny Górnośląskie-
go Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów. W głębi są prywatne domy 
i spokojne uliczki: Nowa oraz Pi-
leckiego (kiedyś 27 stycznia). 
Inaczej wygląda sprawa po pra-
wej stronie DK 44, gdzie ciągną 
się niezagospodarowane tereny 
należące do miasta. 

GDDkia przygotowała 
analizę trzech 
ewentualnych 
rozwiązań. Trzeba 
pamiętać (to ważne!), 
że nie jest to plan  
ani projekt, ale 
zaledwie szkic. 

Pierwszy wariant odpada, bo 
nie podoba się nikomu. Jest ko-
munikacyjnie najsłabszy i moż-
na go pominąć, bo nigdy nie zo-
stanie zrealizowany. W grze są 
dwa pomysły. Pierwszy zakła-
da przebudowę skrzyżowania 
od strony Tychów, z wykorzy-
staniem pustych, miejskich tere-
nów. Druga koncepcja jest bar-
dziej inwazyjna dla mieszkań-
ców. Nowy węzeł powstałby bli-
żej Katowic. Zniknęłaby zielona 
kładka, którą mieszkańcy Gniot-
ka chodzą do centrum miasta. 
Skrzyżowanie zostałoby prze-
sunięte pod okna domów spo-
kojnej - dotychczas - okolicy.  

W znacznej części droga po-
wstałaby na terenach prywat-
nych, a jeden dom musiałby zo-

stać zburzony. Mając taką alter-
natywę, co robią władze Miko-
łowa? Dostosowują plany prze-
strzenne do rozwiązania, któ-
re nie przeszkadza nikomu? 
Tak by przynajmniej podpowia-
dała logika i instynkt samoza-
chowawczy. Konfliktowanie się  
z ludźmi jest ostatnią rzeczą, na 
której powinno zależeć burmi-
strzowi. A jednak nie. Burmistrz 
konsekwentnie forsuje plan  
A, czyli wejścia z ogromną inwe-
stycją drogową na zamieszkane 
tereny spokojnego Gniotka.

 
To jeden z najbardziej 
gorących problemów, 
z jakimi musi się teraz 
uporać mikołowski 
samorząd. 

Podczas marcowej sesji Rady 
Miejskiej temat spadł z ob-
rad. W kwietniu też się nie po-
jawił. Radni, zazwyczaj przy-
chylni burmistrzowi, nie chcą 
iść na wojnę z mieszkańcami, 
ale wcześniej czy później mu-
szą podjąć decyzję. Podczas 
jednej z sesji doszło do skanda-
licznej sytuacji. Wojciech Klasa 
zapowiedział, że będzie prze-
konywać radnych, aby odrzu-
cili uwagi, jakie do planu prze-
strzennego wnoszą mieszkańcy 
Gniotka. W dobrze zorganizo-
wanym samorządzie urzędnik 
po takich słowach natychmiast 
powinien wylecieć z roboty. To 
nie jest jego miasto. Urzędowa-
nie pana Klasy jest krótkim epi-
zodem w historii mikołowskie-
go magistratu, a na Gniotku lu-
dzie mieszkają od pokoleń. Ta-
kie występy odnoszą zresz-
tą odwrotny skutek. Im bar-
dziej arogancko zachowują się 

przedstawiciele magistratu tym 
bardziej rośnie opór i determi-
nacja mieszkańców. Jeszcze ża-
den burmistrz nie zrobił tyle dla 
integracji Gniotka, co Stanisław 
Piechula. 

Miasto przyjęło 
taktykę zrzucania 
odpowiedzialność  
na GDDkia. 

- Nie jest prawdą, że GDD-
KiA nigdy nie prowadziła żad-
nych prac projektowych dla 
przebudowy omawianego 
skrzyżowania. Projekty takie 
instytucja ta przekazała UM Mi-
kołów już w 2011 roku(…). Lo-
kalizacja węzła jest ścisłym 
przeniesieniem projektu do-
starczonego przez GDDKiA - 
napisał burmistrz Piechula w li-
ście do mieszkańców.

Tymczasem, jak pisaliśmy 
wcześniej, nie ma żadnego 
projektu. Mieszkańcy Gniot-
ka zwrócili się w tej sprawie do 
GDDKiA. 

- W 2010 roku wykonane zo-
stało opracowanie „Analiza  
bezpieczeństwa ruchu na 
skrzyżowaniu drogi krajo-
wej nr 44 z drogą wojewódzką  
nr 238”. Za wyjątkiem tego opra-
cowania GDDKiA nie prowadzi 
prac projektowych omawianego 
skrzyżowania - odpisała Dyrek-
cja mieszkańcom Gniotka.

- Nie jest znany kształt dla 
przebudowy skrzyżowania - 
podkreśla GDDKiA w innym pi-
śmie.

Oznacza to, że piłka jest po 
stronie Mikołowa. Państwowy 
zarządca dróg i autostrad zrobi 
skrzyżowanie, ale miasto musi 
pokazać gdzie. Magistrat wy-
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- Czy mieszkańcy powiatu miko-
łowskiego mają zdrowe zęby i ko-
ści?

- W powiecie mieszka około  
97 tys. osób. 70% z nich statystycz-
nie cierpi na paradontozę. Wolałbyś 
się znaleźć w tej grupie, czy pozo-
stałych 29 tys., którzy będą się mo-
gli cieszyć z własnych zębów do póź-
nych lat starości?

- Co powinno skłonić do wizyty 
u periodontologa?

- W początkowym stadium obja-
wia się poprzez obrzęknięte, czer-
wone dziąsła, krwawiące przy 
szczotkowaniu lub nitkowaniu, nie-

przyjemny zapach z ust. Odkłada się 
kamień nazębny. 

- A przyczyny?
- Paradontoza jest spowodowana 

przez bakterie, które w wyniku nie-
wystarczającego oczyszczenia płyt-
ki nazębnej osadzają się na zębach  
i dziąsłach. W miarę postępu choroby 
możesz zauważyć: tendencję do za-
legania resztek pokarmu między zę-
bami, obniżenie się poziomu dziąseł 
i pojawienie się ciemnych przestrze-
ni między zębami, odsłanianie szy-
jek zębowych, „odstawanie” dziąseł 
od zębów. Następnie zęby przesu-
wają się, ruszają, pojawiają się ropnie 
przyzębne. Często też zęby same wy-
padają. Ryzyko wystąpienia choroby 
wzrasta u palaczy, cukrzyków, osób  
z nadwagą, osteoporozą i zaburze-
niami odporności. Towarzyszy też 
wahaniom hormonalnym - na przy-
kład po ciąży czy podczas meno-
pauzy, przy nieprawidłowo skompo-
nowanej diecie, towarzyszy też dłu-
gotrwałemu stresowi. Albo po pro-
stu jest efektem braku oczyszczania 
przestrzeni między zębami połączo-

nego ze zbyt agresywnym szorowa-
niem zębów twardą szczoteczką.

- Czy usunięcie kamienia i pasta 
na paradontozę wystarczą?

- Sam zabieg skalingu, czyli usu-
nięcie kamienia nazębnego, głów-
nie zmineralizowanych bakterii z po-
wierzchni nad dziąsłami nie wystar-
cza. Nawet stosowany regularnie. 
Należy przeprowadzić odpowiednią 
diagnostykę stanu tkanek utrzymu-
jących zęby. Również stosowanie od-
powiednich past nie chroni przed tą 
chorobą - zmniejszają tylko objawy.

- Czy paradontozę można wyle-
czyć?

- Paradontoza jest chorobą prze-
wlekłą, która po ustabilizowaniu sta-
nu zapalnego, wymaga okresowej 
kontroli do końca życia. Dzięki regu-
larnemu sprawdzaniu stanu przyzębia 
i perfekcyjnej higienie jamy ustnej Pa-
cjenci mogą się cieszyć z posiadania 
własnych zębów, mających zdrowe  
i silne „fundamenty”. Nowoczesna sto-
matologia pozwala też w wielu przy-
padkach na odtworzenie kości i dzią-
sła, które ulegają zanikowi w procesie 
aktywnego trwania choroby.

Zapraszam do odwiedzania moje-
go bloga (www.zebyjakdiamenty.pl), 
gdzie znajdą Państwo informacje na 
temat profilaktyki, protetyki i higieny 
jamy ustnej.

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

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

Rozmowa z lek. dent. KAtArzyną OBArą, właścicielką StOMAtOlOGii DiAMent.

Paradontoza choroba osób 
przed 30 rokiem życia! 

l Są dwie koncepcje przebudowy skrzyżowania dK 44 i dW 238 w Mikołowie. l Pierws za - nowy węzeł powstaje na pustym, miejskim terenie. l 
l druga - przebudowa wchodzi pod okna mieszkańcom. l Który wariant wybierają władze miasta? Ten, gdzie ziemię zabiera się ludziom. l

„Gniot na Gniotku” odcinek drugi

Mieszkańcy Gniotka proponują, aby 
przyjąć inną koncepcję GDDKiA, 
która lokalizuje skrzyżowanie na 

niezabudowanych terenach miejskich.

Jedna z sugestii GDDKiA 
uwzględnia budowę węzła, 

m.in. na prywatnych terenach 
mieszkańców. Skłania się ku 
temu mikołowski magistrat.
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- ogrodzenia i balustrady
- napędy do bram
- bezpłatny pomiar i doradztwo

- nieograniczony design
- konkurencyjne ceny

MetBOx KurPAS Sp. J.
Orzesze, ul. rybnicka 1a
tel. 608 507 339, 602 719 519
www.metbox.pl
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brał - choć nie musiał - loka-
lizację, na którą nie godzą się 
mieszkańcy.

Sprawa jest dziwna,  
a gdybyśmy nie 
wierzyli ślepo  
w uczciwość urzędników 
napisalibyśmy,  
że jest podejrzana, 
bo nie brakuje w niej 
zaskakujących wątków.

8 marca burmistrz napisał do 
GDDKiA pismo z pytaniem o re-
zerwy terenowe przy planowa-
nym skrzyżowaniu. Odpowiedź 
przygotowano już następnego 
dnia, 9 marca! W żadnej instytu-
cji w Polsce nie odpowiada się 
petentom z dnia na dzień, chy-
ba że chodzi o narządy do prze-
szczepu. Tymczasem GDDKiA 
w niespotykanym tempie odpo-
wiedziało burmistrzowi. 

Interesująco brzmi zwłaszcza 
jeden fragment: Istnieje możli-
wość przebudowy skrzyżowa-
nia DK44 i DW238 przez pod-
miot niepubliczny, mając na 
uwadze ustalenia dla zagospo-

darowania terenów przyległych 
do drogi krajowej 44 oraz w jej 
otoczeniu.

oznacza to, że 
skrzyżowanie może 
zbudować prywatny 
inwestor. Tylko po co? 
Gdzie tu jest interes? 

Gdyby ktoś wierzył w spi-
skowe teorie mógłby sądzić, że 

kasa drzemie w miejskich te-
renach, przez które miasto nie 
chce puścić węzła. Inwestor 
mógłby zbudować pod nosem 
mieszkańców Gniotka skrzyżo-
wanie, a w nagrodę postawić 
sobie w pobliżu np. supermar-
ket ze stacją benzynową i mo-
telem. Sprawa jest rozwojowa  
i będziemy - oczywiście - do 
niej wracać.

Jerzy Filar

l Są dwie koncepcje przebudowy skrzyżowania dK 44 i dW 238 w Mikołowie. l Pierws za - nowy węzeł powstaje na pustym, miejskim terenie. l 
l druga - przebudowa wchodzi pod okna mieszkańcom. l Który wariant wybierają władze miasta? Ten, gdzie ziemię zabiera się ludziom. l

„Gniot na Gniotku” odcinek drugi

MIChAŁ POlOK, mieszkaniec Gniotka
Sprawa Gniotka i tego, co się dzieje wokół 

planu zagospodarowania przestrzennego, to 
skandal. Planowanie bez wysłuchania wielu ro-
dowitych i napływowych mieszkańców, wyty-
czanie dróg, kwalifikacja gruntów to działa-
nia narzucone. Do tego jedna z najważniejszych 

spraw związana z bezpieczeństwem, ale też interesem mieszkańców - 
skrzyżowanie na tzw. Górce Mikołowskiej (DK 44 i 928) - forsowane przez 
władze Mikołowa rozwiązanie jest mocno kontrowersyjne. Popieramy 
jedną z koncepcji GDDKiA, która najmniej ingeruje w działki mieszkańców 
i poprawi bezpieczeństwo na skrzyżowaniu DK 44 i drogi na Wyry. Nie ro-
zumiem, dlaczego urzędnicy działają nie z nami, a przeciw Nam.



Placówka Partnerska
ul. Stefana Okrzei 3, 43-190 Mikołów

T: 798 704 636
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W okół akcji charytatywnej 
na rzecz bardzo chorego 
chłopca integrują się nie 

tylko łaziska Górne, ale cały po-
wiat mikołowski. 

27 maja nikogo nie może zabraknąć na starcie 
siódmego „Biegu dla Jasia”. Pod patronatem „Na-
szej Gazety” ruszamy o godz. 10.00, spod kąpie-
liska „Żabka” w Łaziskach Górnych. Zapi-
sy rozpoczną się godzinę wcześniej. 
Powoli ta charytatywno-rekreacyj-
no-piknikowa impreza staje się wi-
zytówką całego powiatu mikołow-
skiego. Na starcie biegu nie wy-
pada nie być. O metę nie ma co się 
martwić, bo dotrze każdy. Jeżeli nie 
dobiegnie, to dojdzie spacerkiem, do-
jedzie na rolkach albo na rowerze. Tutaj nie 
liczy się wynik, ale udział i gest. Pieniądze z wpi-
sowego oraz zysk z towarzyszącej imprezie licy-
tacji, są przeznaczone na rehabilitację Jasia. Po-
dobnie, jak w latach ubiegłych, dla uczestników 

imprezy przygotowano liczne atrakcje, w tym dar-
mowe napoje i poczęstunek oraz loterię fantową 

z nagrodami ufundowanymi przez sponso-
rów. Jasiu w kilka dni po urodzeniu do-

stał żółtaczki i sepsy. Przeszedł trzy 
skomplikowane operacje. Przeżył, 
ale nie udało się uratować nóżki. 
Kiedy wyszedł ze szpitala, lekarze 

diagnozowali kolejne choroby. Oka-
zało się, że chłopczyk nie słyszy i nie 

mówi. Nie wiadomo, czy prawidłowo 
widzi. Jasiu choruje także na padaczkę. Raz 

jest wiotki jak kukiełka, a czasami sztywny, niczym 
lalka z plastiku. Chłopczyk ani na chwilę nie może 
zostać sam. Aby żyć, musi być poddawany specja-
listycznej rehabilitacji. 

27 maja godz. 10.00

Pod patronatem „Naszej Gazety”

więcej niż bieg
PRZYJĘCIA URODZINOWE 

W OXFORDZIKU 
DLA DZIECI 

W RÓŻNYM WIEKU

WARIANTY        URODZIN

REZERWACJE: 798 961 539 
adres: Gostyn, gmina Wyry ul. W.Drzymały 8E

CZAS ATRAKCJE CENA OD 1/OS

ZABAWOWE SZALEŃSTWO

PRZYJĘCIE KUCHARZA

PIRACKI POKÓJ ZAGADEK 

40 zł3 godz.

3 godz.

3 godz.

4 godz.

50 zł

50 zł

65 zł
PRZYJĘCIE KUCHARZA oraz  
POKÓJ ZAGADEK 

Zapewniamy: zaproszenia, słodki i słony poczęstunek, napoje

niegazowane, szaszłyki owocowe, dekoracje, niezbędne akcesoria,

animatora.  

Tematy kulinarne do wyboru: festiwal pizzy, festiwal makaronów,  

festiwal muffinkowy, festiwal ciasteczkowy 
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Śledzimy tę sprawę od kilku miesięcy 
i znów musimy do niej wrócić. Przy-
pomnijmy, że cztery lata temu Ilona, 
mieszkanka Mikołowa, wracała póź-

nym wieczorem do domu. Szedł za nią męż-
czyzna, którego znała i miała podstawy się go 
obawiać. Wezwała policję. Przyjechał dwuoso-
bowy patrol, który zajął się… Iloną. Doszło do 
szarpaniny, w wyniku której kobieta - co wyka-
zała obdukcja - doznała licznych obrażeń cia-
ła, a w końcu wylądowała na policyjnym „doł-
ku” w Gliwicach. Sprawa trafiła do sądu, ale 
na ławie oskarżonych nie zasiedli funkcjona-
riusze, ale Ilona. Mikołowski prokura-
tor oskarżył ją o znieważenie i pobi-
cie policjanta.

Sąd uchylił ten zarzut, ale 
oskarżył i skazał ilonę za 
niepotrzebne wezwanie 
funkcjonariuszy. 

Opisaliśmy tę kuriozalną 
sytuację. Zainteresował się 
nią także Rzecznik Praw 
Obywatelskich, który 
przygotował wniosek 
kasacyjny do Sądu 
Najwyższego. Za-
padł wyrok. Sąd 
Najwyższy starł  
w proch ustalenia 
mikołowskiej „rejonów-
ki”. Czytając uzasadnienie ka-
sacji, aż trudno uwierzyć, że wyrok wydała sę-

dzina z wieloletnim stażem. Sąd Najwyższy 
zwrócił uwagę na sprawę oczywistą. Nie było 
podstaw do zajmowania się wezwaniem przez 
Ilonę policji, ponieważ nikt ją o to nie oskar-
żył. Sąd wyszedł przed szereg. Znalazł prze-
stępstwo tam, gdzie uchybień 

nie dopatrzył się nawet 
prokurator. Sąd Najwyż-

szy zwrócił uwagę też na 
inne nieprawidłowości. 

- Inne zachowanie Ilo-
ny stanowiło przed-

miot oskarżenia, inne  
natomiast zosta-
ło jej przypisane  
w zaskarżonym 

wyroku - można 
przeczytać w wy-
roku kasacyjnym. 

Innymi słowy, mi-
kołowski sąd do-
stał rozdwojenia 

jaźni. Rozpatrywał 
sprawę rzekomego pobicia policjanta  

i nagle wrzucił nowy wątek, który - jak do-
wodzi Sąd Najwyższy - nie miał nic wspólne-
go z aktem oskarżenia. 

Na tym - niestety - nie 
kończą się zmagania 

ilony z mikołowskim 
wymiarem 

sprawiedliwości. 

Mając w ręku ob-
dukcję lekarską i ze-
znania świadków 
wytoczyła policjan-
tom prywatny akt 

oskarżenia, ponieważ prokurator nie chciał 
się tą sprawą zająć z urzędu. Przegrała. Sę-
dzina uznała, że policjanci nie pobili Ilo-
ny. Sprawa jest kuriozalna. Z sądowych akt 
bezspornie wynika, że cztery lata temu do-
szło do incydentu z udziałem Ilony i policyj-
nego patrolu. Kobieta nie wyszła z tej kon-
frontacji cało. Obdukcja wykazała: stłucze-
nie kręgosłupa, stłuczenie klatki piersiowej 
po stronie prawej (okolice łuku żebrowego), 
podbiegnięcia krwawe i zasinienia ramion, 
nadgarstków, ud, kolan i podudzi. Badanie 
lekarskie wykluczyło też możliwość, że po-
szkodowana doznała tych urazów wcześniej, 
przed incydentem na mikołowskim rynku. 
Można przyjąć dwie wersje wydarzeń. Ilo-
na rzuciła się na policjantów i w czasie bój-
ki doznała obrażeń. Mikołowski sąd nie dał 
temu wiary. W takim razie pozostaje dru-
ga hipoteza, że to policjanci zabawili się  
w damskich bokserów. Tę wersję też oba-
lił mikołowski sąd w innym procesie. Czyli 
nic się nie stało, choć sprawa toczy się od 
czterech lat i zaangażowali się w nią Rzecz-
nik Praw Obywatelskich i Sąd Najwyższy. Do 
sprawy będziemy wracać, ponieważ - tak-
że dzięki naszym publikacjom - zaczyna być 
o niej coraz głośniej w krajowym wymiarze 
sprawiedliwości. (fil)

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

• orzesze, ul. Rybnicka 55, pon. i czw. 9.00-16.00
• Pszczyna, ul. kopernika 26, wtorek 9.00 16.00
• Tychy, ul. Sienkiewicza 38, środa 9.00-16.30
• czerwionka, ul. furgoła 22, piątek 9.00-16.00
• lędziny, ul. Hołdunowska 9, sobota 9.00-13.00

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

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

z pierza, puchu, 
wełny.
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P ilates, zumba, fitness, trening na rowe-
rach stacjonarnych to tylko niektóre za-
jęcia, na jakie zaprasza Stary Młyn Fit-

ness & Gym w Mikołowie. Stuletnie, postindu-
strialne wnętrze loftu tworzy dobry klimat do 
ćwiczeń, ale doskonałą atmosferę zapewniają 
pracujący tu instruktorzy. 

Zajęcia na rowerach - ic easy ride - dla po-
czątkujących oraz indor cycling dla zawanso-
wanych w rytm muzyki, pod okiem trzech licen-
cjonowanych instruktorów: Małgorzaty Strojec-
kiej, Aleksandry Mączyńskiej i Sebastiana Gul, 
poprawiają kondycję i wytrzymałość oraz wy-
dolność oddechową przed sezonem rowero-
wym.

Instruktor Marek Kosiński zaprasza na poran-
ne zajęcia na stadionie i na sali ćwiczeń. Są one 
przeznaczone dla osób, które startują w bie-
gach, maratonach, triatlonach oraz innych za-
wodach. Zajęcia zdrowy kręgosłup odbywają 
się pod czujnym okiem instruktorki - fizjotera-
peutki Agaty Nowak. Służą wzmocnieniu kręgo-
słupa, rozciągnięciu mięśni, rozluźnieniu ciała - 
są skierowane do wszystkich, którzy prowadzą 

siedzący tryb życia. Pani Agata uczy prawidło-
wego oddychania i utrzymywania odpowiedniej 
postawy ciała. Na zajęciach wykonuje się do-
kładne, niegwałtowne ćwiczenia ruchowe. Tak-
że fitness nie pozostaje tylko domeną kobiet. 
Stary Młyn Fitness & Gym poleca specjalne tre-
ningi dla mężczyzn z Michałem Grochołą, wy-

korzystujące stacje treningowe i służące zwięk-
szeniu siły i wytrzymałości. 

Dla kobiet lubiących zrzucać zbędne kilogra-
my w rytm muzyki najlepsza jest zumba. Cieszy 
się ona ogromnym zainteresowaniem, bowiem 
prowadzi je instruktora z Kuby Regla Hernan-
dez-Madej. 

To tylko namiastka tego, co się dzieje w klu-
bie.

- Mamy także ofertę dla tych, którzy wolą 
ćwiczyć sami lub tylko z trenerem personal-
nym. Początkujący mogą liczyć nie tylko na po-
moc fachową w doborze ćwiczeń, ale również 
diety, która wspomaga utratę kilogramów i po-
maga w odzyskaniu kondycji - zachęcają in-
struktorzy. 

Dogodny dojazd i duży parking to dodatko-
we atuty klubu.

Aż chce się ćwiczyć w Starym Młynie!

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

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

niedziela: 10:00 - 17:00
www.facebook.com/starymlynmikolow/
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Prawo po mikołowsku. l Prokurator 
oskarżył ilonę u. o pobicie i znieważenie 
policjantów. sędzina oczyściła ją  
z zarzutów. l w równoległym procesie 
ilona o to samo oskarżyła policjantów. 
inna sędzina orzekła, że mundurowi też 
są niewinni. l nic się nie stało? 

Kobieta pobita 
- winnych brak
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Właścicielka Szkółki Drzew 
Krzewów Owocowych 
i Ozdobnych w Łaziskach Górnych 
BOżENA SŁOtA-SZcZEpEK:

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

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

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

U NAS rOśNIE 
tWOjE DrZEWKO!

Łaziska Górne, ul. Okrężna 7
sprzedaż detaliczna: 519 151 285, sprzedaż hurtowa: 513 174 204 

Godziny otwarcia: pon.-pt. 800-1800, sob. 800 - 1600

www.szkolkadrzewek.com.pl

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

firmy, który zawsze trafnie doradza 
klientom w sprawach pielęgnacji roślin 

i zakupu sadzonek.

Przymierzając 
się do kup-
na, sprzedaży 

lub wynajmu domu, 
mieszkania, dział-
ki, warto skorzystać 
z pomocy biura nie-
ruchomości. Tak jest 
bezpieczniej. Biuro 
sprawdzi ofertę, wy-
jaśni niejasności lub 
nieścisłości w do-
kumentach, właści-
wie oszacuje war-
tość nieruchomości. 
Jest to ważne zarówno dla kupującego 
jak i sprzedającego, bowiem zawyżona 
cena odstrasza potencjalnych nabyw-
ców. Oszczędzimy czas, bowiem biu-
ro wyszuka odpowiednie oferty dla nas,  
a przy sprzedaży będzie je reklamować, 
pokazywać potencjalnym nabywcom. 
Agencja pomoże także w dopełnieniu 
wszystkich niezbędnych formalności  

i spraw urzędowych oraz kredytowych. 
W trudnych przypadkach zaaranżu-
je również pomoc prawną specjalistów  
z zakresu rynku nieruchomości. Ku-
pując lub sprzedając nieruchomość 
czy mieszkanie z biurem nieruchomo-
ści zyskujemy spokój ducha - bowiem 
wszystkie sprawy zostaną załatwione 
zgodnie z prawem. 

Mikołów | ul. Rynek 18
www.nieruchomosciaura.com

tel: 883 667 500
883 587 500

chcesz kupić, sprzedać, wynająć 
mieszkanie, dom, działkę? 

Skorzystaj z pomocy 
biura nieruchomości

Głosujemy na rugbystów na wózkach!
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J uż po raz piąty w i lo  
im. karola miarki  
w mikołowie odbył się 

dzień zdrowia. w tego-
roczny czynnie włączy-
ła się komenda Powiato-
wa Policja w mikołowie. 
zgodnie z dewizą znaną 
od lat ruch i sport to zdro-
wie. Świętowanie roz-
poczęło się od sztafety  
w pływaniu, w której 
wzięli udział seniorzy  
z uniwersytetu trzeciego 
wieku w mikołowie, funk-
cjonariusze Policji oraz 
uczniowie liceum. 

Odbył się także mecz pił-
ki siatkowej funkcjonariusze 
Policji kontra uczniowie i na-

V dzień zdrowia i liceum ogólnokształcącego im. karola miarki w mikołowie

Na sportowo

Pod patronatem „Naszej Gazety”

wszyscy zwyciężyli

dzielni, niepowtarzalni i jedyni w swoim rodzaju…



uczyciele „Miarki” oraz roz-
grywki w piłkarzyki. Tutaj 
nie liczył się wynik, ale sam 
udział i chęć sprawdzenia 
swoich sił i kondycji. 

Oprócz sportowych zma-
gań był także czas na edu-
kację, bo zdrowie to właści-
wa dieta, sport i umiarkowa-
ne korzystanie ze słonecz-
nych kąpieli. W szkolnej auli 
dr n. med. Beata Dąbkowska 
omawiała problemy związane 
z opalaniem nie tylko na słoń-
cu, ale także w solariach. Pod-
czas prelekcji dr Dąbkowska 

szczególny nacisk kładła na 
zagrożenia dla skóry i zdrowia 
promieni UV. Ponadto zwróci-
ła uwagę, że opalanie w sola-
riach jest teraz dozwolone do-
piero od 18 roku życia. 

Na sali gimnastycznej moż-
na było skorzystać z porad 
trenera personalnego Cen-
trum Fitness „Mavi Area - Squ-
ash & Fitness”, a w koryta-
rzach szkolnych młodzież za-
praszała do degustacji zdro-
wej żywności. Odbyło się 
również spotkanie z nauczy-
cielem Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
Województwa Śląskiego „Me-
dyk”, który poprowadził zaję-
cia pod hasłem „Zdrowie z ku-
chennej szafki”. W Dniu Zdro-
wia wzięła również udział 
młodzież z gimnazjów, która 
próbowała swoich sił w grze 
terenowej. 

Renata Czernecki

Znakiem czasów, w których żyjemy jest nie-
ustanny pośpiech. Niełatwo jest znaleźć 
czas, aby na spokojnie pobyć ze swoją ro-

dziną. Jak zebrać wszystkich najbliższych w jed-
nym miejscu i o jednym czasie? Idealnym rozwią-
zaniem jest spotkanie przy wspólnym stole. 

Właściciele Restauracji Wega doskonale zdają 
sobie z tego sprawę, dlatego wykazują wyjątkową 
dbałość o rodzinną atmosferę i sprawiają, że cele-
browanie wspólnego posiłku jest znacznie prost-

sze. W karcie dań znajdują się potrawy zarówno 
dla najmłodszych, jak i bardziej wymagających 
gości. Wśród wyborów dokonywanych przez dzie-
ci królują domowe nuggetsy, które pomimo wy-
jątkowego smaku, nie mają nic wspólnego z nie-
zdrowym daniem typu fast-food. Wybierać moż-
na także spośród zup, naleśników i wielu innych 
smakołyków. Starsi z pewnością skuszą się na inne 
propozycje z menu, takie jak kultowe już amery-
kańskie burgery czy firmowa zupa cebulowa. 

Restauracja Wega to jednak nie tylko, choć głów-
nie, pyszna kuchnia. Chcąc wykorzystać piękną po-
godę, obiad można skonsumować na patio w oto-
czeniu zieleni, jednocześnie łapiąc słoneczne pro-
mienie. Oczekiwanie przez najmłodszych na posiłek 
przestaje oznaczać nudę, kiedy całą swoją energię 
mają okazję spożytkować podczas zabawy na placu 
zabaw. Rodzice w tym czasie mogą złapać oddech  
i zrelaksować się na wygodnych leżakach. Iście wa-
kacyjną atmosferę dopełniają wyśmienite desery lo-
dowe, wśród których każdy znajdzie swój ulubiony. 

Restauracja Wega, spełniając wszystkie warun-
ki idealnego miejsca na wspólny obiad, wychodzi 
naprzeciw wszystkim rodzinom i zapewnia prze-
strzeń do odpoczynku i zwolnienia tempa.

ul. katowicka 5, 
orzesze-Gardawice,

tel. 32 221 40 48
www.restauracja-wega.pl

Restauracja wega

Coś więcej niż posiłek?

wokół NaS 25maj 2018r. • NASZA GAZETA

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Ruszyła czwarta edycja 

programu Tesco „De-
cydujesz, pomagamy”. 

Zasada jest prosta. Ludzie gło-
sują, a Tesco finansuje projek-
ty, które zdobyły największe 
poparcie. W naszej okolicy 
konkurują ze sobą trzy: Stowa-
rzyszenie „Grupa Biegowa Lu-
xtorpeda Czerwionka”, Funda-
cja „Brajlówka” oraz Integra-
cyjny Klub Sportowy „Jeźdź-
cy” z Mikołowa. 

Rugby na wózkach to sport 
paraolimpijski dla prawdzi-
wych twardzieli. Zawodnicy, 
mimo przeciwności, pokazu-

ją hart ducha na boisku i poza 
nim. Rugby na wózkach daje 
możliwość podjęcia sporto-
wej rywalizacji osobom z róż-
nym typem niepełnosprawno-
ści. W ramach projektu, klub 
planuje zorganizować tur-
niej finałowy na hali w Miko-
łowie z udziałem najlepszych 
polskich drużyn, w tym - IKS 
Jeźdźcy z Mikołowa!

Na wspomniane projekty 
można głosować do 4 czerw-
ca w sklepach Tesco w: Knu-
rowie, Mikołowie, Łaziskach 
Górnych, Orzeszu i Czerwion-
ce - Leszczynach.

Głosujemy na rugbystów na wózkach!

V dzień zdrowia i liceum ogólnokształcącego im. karola miarki w mikołowie

Na sportowo

Pod patronatem „Naszej Gazety”

wszyscy zwyciężyli
XXVii Śląski dzień tre-
ningowy Programu ak-
tywności motorycznej 
olimpiad specjalnych ła-
ziska Górne 2018 zgro-
madził młodzież i dzieci 
z rudy Śląskiej, racibo-
rza, rybnika, wodzisła-
wia Śląskiego, katowic, 
jastrzębia-zdroju, Żor, 
sośnicowic i wyr. 

Wszyscy wygrali, bowiem sam 
fakt, że wystartowali i spróbo-
wali swoich sił w konkurencjach 
sportowych był dla nich zwycię-
stwem. 

Zawody odbyły się w hali  
MOSiR w Łaziskach Górnych. Przy 
organizacji pomogli wolontariusze 

z I LO im Karola Miarki w Miko-
łowie oraz gimnazjaliści z SP nr 1  
w Mikołowie. 

Patronat objęli Barbara Prasoł, 
wójt Gminy Wyry oraz Aleksander 
Wyra, burmistrz Łazisk Górnych.

Natomiast 17 maja w Mikołowie 
odbędzie się Dzień Godności Oso-
by z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną. Zgodnie z kilkuletnią trady-
cją obchody rozpoczną się mszą 
św. w Bazylice św. Wojciecha. Po 
mszy osoby niepełnosprawne, 
ich rodziny, uczniowie mikołow-
skich szkół, przedstawiciele władz, 
mieszkańcy miasta i powiatu miko-
łowskiego przemaszerują na Ry-
nek. Tutaj zaplanowano występy, 
animacje i koncert zespołu mu-
zycznego.



Mikołów ul. Więcka 6 (naprzeciw DH Zgoda) 
tel. 666-230-444 (sklep)  ı  tel. 666-312-444 (serwis)  ı  www.somir-bike.pl

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

autoryzowany przedstawiciel:

rowery  ı  akcesoria  ı  serwis  ı  rowery eLekTrycZNe

Tymoteusz 
bieS

- Profesjonalnie muzyką zajmuję się dopie-
ro od czterech, pięciu lat, a zaczynałem mając 
siedem, gdy rodzice zapisali mnie na zajęcia. 
Mikołów miał i ma wpływ na moją twórczość. 
Jest wiele miejsc, które należą do moich ulu-
bionych. Jest to na przykład park, ale także bar 
„Inna bajka”, gdzie jest wykonywana muzyka 
na żywo - zdradza artysta.

Tymoteusz Bies deklaruje, że muzyka jest 
jego planem na przyszłość.

- Jeszcze nie mogę określić tego, w jakim 
aspekcie będę to robił. Nie potrafię przewi-
dzieć, czy będę zajmował się wykonawstwem 
klasycznym czy muzyką rozrywkową, ale bez-
sprzecznie w takim lub innym wymiarze, chcę 
się nią zajmować - mówi młody pianista, któ-
ry był uczestnikiem Międzynarodowego Kon-
kursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina  
w 2015 roku.

- Decyzja o wzięciu udziału w tym konkursie 
była bardzo spontaniczna. Zgłoszenie należy 
wysłać rok wcześniej razem z nagraniem DVD. 
Później następują eliminacje. Szczęśliwie lub 
nieszczęśliwie, wylosowano literę „B”, dlate-
go występowałem jako pierwszy. Uważam, że 
udział w takim konkursie jest niepowtarzalny 
- zaprezentowanie się w takim miejscu, wśród 
takich jurorów. Z drugiej strony jest to też 
przeogromny stres, spowodowany presją wy-
wieraną na pianistów, do której przyczyniają 
się także media - wspomina Tymoteusz. 

Poza muzyką klasyczną jest jeszcze wiele in-
nych gatunków, które przypadają mu do gustu. 

- Słucham szeroko rozumianej alternatywy, 
elektroniki, muzyki klubowej. Nie mam ograni-
czeń gatunkowych, jedynie estetyczne. Umie-

jętność gry na fortepianie wymaga dużego 
skupienia oraz doświadczenia - mówi.

Inspiracją dla Tymoteusza jest wybitny, ro-
syjski pianista Grigorij Sokołow, ale także Da-
niil Trifonov. Jednym z pierwszych utworów, ja-
kie wykonał na pianinie jest inwencja dwugło-
sowa C-Dur Jana Sebastiana Bacha.

- Jest to utwór, który mógłbym zagrać w każ-
dym momencie. Zdecydowanie najbardziej za-
padł mi w pamięć - tłumaczy Tymoteusz Bies. 

Miarka w akcji
Powiat mikołowski skrywa wiele muzycznych talentów. Wśród nich są osoby, które mogą się już pochwalić sukcesami 

światowymi, ale także te, które o nich dopiero marzą. Jednym z utalentowanych młodych ludzi jest pianista, Tymoteusz Bies. 
drugą osobą, którą przedstawiamy, jest Paulina Radomska, która dopiero zaczyna swoja przygodę z muzyką. 

Mikołów brzmi dobrze!
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SPROSTOWANIE
W poprzedni artykuł naszej redakcji wkradł 

się błąd. W wypowiedzi Pana Mariusza Dmetrec-
kigo znalazła się „kopalnia Nowackich”, a powin-
na być w tym miejscu „drukarnia Nowackich”. 

Pana Dmetreckigo bardzo przepraszamy za 
naszą pomyłkę. 

Paulina 
RaDoMSka

- Skąd wzięła się Twoja pa-
sja do muzyki?

- Zaczęła się całkiem przez 
przypadek. W domu mojej przy-
jaciółki stała gitara jej kuzyna, 
do tego bez trzech strun. Wzię-
łam ją do ręki i stwierdziłam, że 

to jest to. Po pół roku kupiłam 
własną gitarę i tak trwa to już 
cztery lata.

- Grasz też na innych instru-
mentach niż gitara? 

- Uczę się też grać na perku-
sji. Jest to instrument rytmiczny, 
a nie harmoniczny, więc całko-
wicie różni się od gitary. Poza 
tym skoordynowanie wszyst-
kie części ciała jest dość trud-
ne, ale wydaje mi się, że każdy 
nowy instrument sprawia trochę 

problemów, choć nie takich, jak 
ten pierwszy - zawsze najgorzej 
jest zacząć.

- Ile czasu tygodniowo po-
święcasz na próby?

- Przed koncertem próby ze-
społu miałam około 3 razy w ty-
godniu po kilka godzin, teraz 
mam raz, jak się uda to dwa razy 
po mniej więcej dwie godziny.

- Jak powstał Twój zespół?
- Zespół też powstał całkowi-

cie przez przypadek. Wiktorię 
poznałam na zajęciach z gitary 
i dogadałyśmy się właściwie od 
razu, a z Olą chodziłam do kla-
sy. Spotkałyśmy się i od razu za-
iskrzyło. 

- Jaki gatunek muzyczny 
jest najbliższy Twojemu ser-
cu?

- Głównie jazz, bo przekazu-
je bardzo dużo emocji i każdy 

instrument może się wypowie-
dzieć. Podoba mi się, że instru-
menty mają zupełnie inne role - 
np. perkusja nie jest tylko pod-
stawą rytmiczną, jak w innych 
gatunkach. Kocham też bluesa 
i rocka, szczególnie Jimiego 
Hendrixa. 

- Skąd czerpiesz inspira-
cję?

- Właściwie sama do mnie 
przychodzi, po prostu siadam  
i gram. Ale zwykle melodie 
przekazują emocje, które czuję 
w danej chwili. 

- Czy chcesz w przyszłości 
robić coś związanego z muzy-
ką?

- Jeśli się uda - jasne. W tych 
czasach utrzymanie się na ryn-
ku jest dość trudne, ale z natury 
jestem optymistką. 

- Co jest Twoim najwięk-
szym sukcesem do tej pory?

- Zdecydowanie wyróżnie-
nie I stopnia na British Song Fe-
stival. Był to nasz pierwszy kon-
cert!

- Jakie jest Twoje najwięk-
sze marzenie związane z ze-
społem?

- Samo granie koncertów jest 
już marzeniem! Jak na razie my-
ślimy o występach w klubach 
jazzowych, a co dalej… zoba-
czymy.
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- Matury to czas, kiedy zasta-
nawiamy się, jakie plany na przy-
szłość mają dzisiejsi licealiści.

- W naszym liceum mamy dwie 
klasy o profilu ścisłym z rozszerzo-
ną podstawą programową z ma-
tematyki, fizyki i informatyki oraz 
ekonomiczną. Ich absolwenci wy-
bierają się na studia techniczne, 
ekonomiczne, m.in. na Politechni-
kę Śląską, ale także na Uniwersytet 
Ekonomiczny. Jesteśmy w tzw. „zło-
tej piątce” Uniwersytetu Ekono-
micznego, ponieważ bardzo wie-
lu naszych absolwentów wybie-
ra studia właśnie w tej renomowa-
nej uczelni. Z kolei absolwenci kla-
sy z rozszerzoną podstawą progra-
mową z biologii i chemii chętnie 
wybierają medycynę i nauki przy-
rodnicze. Oczywiście, część na-
szych uczniów decyduje się na kie-
runki humanistyczne, ale trzeba 
przyznać, że dzisiejsza młodzież 
bardziej interesuje się kierunka-
mi technicznymi. Decydujące zna-
czenie ma tutaj kwestia znalezienia 
ciekawej i dobrze opłacanej pracy.

- Ilu uczniów zdaje tegoroczną 
maturę?

- 188 abiturientów. Mam na-
dzieję, że wszystkim dobrze pój-
dzie. Kasztany zakwitły, szczęście 

jest po ich stronie, ale trzeba pa-
miętać, że wyniki na maturze są 
efektem pracy przez lata nauki 
w liceum. W ubiegłym roku licea  
z naszego powiatu zdobyły pierw-
sze miejsce. Nasi uczniowie najle-
piej zdali maturę w województwie. 
Mam nadzieję, że w tym roku też 
tak będzie. 

- Co pani radzi uczniom, którzy 
zaczynają naukę w liceum?

- Wybierając szkołę ogólnokształ-
cącą młodzież najczęściej planuje 
kontynuację nauki na studiach. Li-
ceum to jest czas, kiedy trzeba in-
tensywnie się uczyć, zdobywać 
wiedzę, wtedy matura będzie uko-
ronowaniem ich wysiłków, a dosta-
nie się na wymarzone studia proste. 
To jedyna, skuteczna i najprostsza 
droga. Chodzenie na skróty i nauka 
po tzw. „łebkach” nie popłaca. 

Rozmawiała: Beata Leśniewska
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Dręczy Cię uporczywy 
ból pleców?

Musisz zadbać 
o swoje zdrowie?

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

Jeżeli szukasz 

profesjonalnej 

pomocy

ZAPRASZAMY

www.leczymylaziska.pl

/leczymylaziska

masaż - tel: 721 271 517

fizjoterapia - tel: 32 786 59 23

PROELMED 

ul. Staszica 4a

Łaziska Górne

Stare przysłowie, że 
nie matura lecz chęć 
szczera zrobi z cie-

bie oficera, nie sprawdza 
się w dzisiejszych cza-
sach. Żeby ciekawie i do-
statnio przejść przez ży-
cie, trzeba mieć w ręku 
dobry fach albo solidne 
wykształcenie. 

W ostatnich czasach, jak grzy-
by po deszczu wyrastają prywat-
ne, wyższe uczelnie. Z ich po-
ziomem bywa różnie. Dlate-
go nie ma co się dziwić, że bar-
dziej wymagający pracodawcy 
chcą u kandydatów widzieć dy-
plom państwowego uniwersytetu 
albo politechniki. Aby dostać taki 
indeks, trzeba najpierw dobrze 
zdać maturę. Pytanie, czy war-
to się uczyć, nie ma sensu. Nato-
miast wart przedyskutowania jest 
temat: gdzie się uczyć? Był taki 
czas w powiecie mikołowskim, 
kiedy panowała moda na ogólnia-
ki z Katowic. „Konopa”, „Koper-
nik”, „Mickiewicz” - to brzmia-
ło dumnie, choć nie zawsze mia-
ło większe przełożenie na dalszą 
życiową karierę. Cudze chwalili, 
swego nie znali. Wystarczy spoj-
rzeć na wyniki ubiegłorocznych 
matur. Mikołowskie licea znala-
zły się w czołówce województwa. 
Miejmy nadzieję, że w tym roku 

„Jedynka” i „Dwójka” powtórzą 
ten znakomity wynik. O tym, że 
warto zaczynać karierę w Mikoło-
wie, najlepiej świadczą życiowe 
ścieżki wielu absolwentów „Miar-
ki”. Maturę w tej szkole napisali, 
m.in. poseł Izabela Kloc, szefowa 
sejmowej Komisji ds. Unii Euro-
pejskiej, i były parlamentarzysta 
Eugeniusz Wycisło, Aleksander 
Wyra, burmistrz Łazisk Górnych, 
Kazimierz Adamczyk, wójt Ornon-
towic. Kuźnia elit nie jest hasłem 
zarezerwowanym tylko dla absol-
wentów. Także dla kadry nauczy-
cielskiej praca w „Miarce” może 
stać się przepustką do kariery  
w samorządzie, czego najlep-
szym dowodem jest Eryk Mu-
szer, były dyrektor szkoły, a obec-
nie przewodniczący Rady Powia-
tu Mikołowskiego. W tej samej 
radzie zasiadają, m.in. Tadeusz 
Marszolik i Elżbieta Piecha, także 
absolwenci „Miarki”. Listę zna-
nych osób związanych ze szko-
łą można ciągnąć długo, a przy-
kładów nie trzeba szukać w po-
lityce i samorządzie. Uczniem 
„Miarki” jest, m.in. Daniel Ma-
cioł, mistrz świata juniorów w bi-
lardzie. Ktoś powie, że zawdzię-
cza swój sukces talentowi i cięż-
kiej pracy. Oczywiście, że tak. Ale 
czy to nie jest kolejny dowód na 
to, że „Miarka” przyciąga ludzi 
zdolnych i ambitnych…

mijają czasy, kiedy szpanem 
było uczenie się w katowickich 
ogólniakach. w mikołowskiej 
„jedynce” i „dwójce” poziom 
jest taki sam albo wyższy.

Czas inżynierów
Rozmowa z ireną radomską, 

dyrektorem I LO im. Karola Miarki w Mikołowie.
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Kasztany zakwitły, 
szczęście jest po 
stronie maturzystów
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1. Położonej w Świętochłowicach w rejonie ul. Śląskiej będącej własnością Gminy Świę-
tochłowice, stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 3946/4, 3946/18, 
3947/7 i 3947/8 o łącznej powierzchni 24 015 m2, dla których prowadzone są księgi 
wieczyste KA1C/00015218/3 i KA1C/00012412/2 przez Wydział Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Chorzowie. W dziale III księgi wieczystej KA1C/00015218/3 wpisa-
ne ograniczone prawo rzeczowe - „nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu przez 
działkę nr 722/97 na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i po-
siadaczy działki nr: 712/81, 713/81, 714/81, 715/81, 716/81, 721/97, 723/97, 724/97, 
725/97 objętych KW 21404 K oraz działki: 720/81 i 645/81 objętych KW 21405 K.  
- a tu z urzędu przeniesiono do współobciążenia z KW KA1C/00014786/8”. Działy  
IV w/w Ksiąg wolne są od wpisów.

2. Teren oddalony o ok. 5 km od autostrady A4, o ok. 3 km od Drogowej Trasy Średnicowej 
oraz o ok. 1,5 km od linii kolejowej Katowice - Gliwice. Nieruchomość jest niezabudowa-
na, zlokalizowana w pobliżu ronda stanowiącego rozwidlenie ulic o zasięgu ponadlokal-
nym, w bezpośrednim sąsiedztwie budownictwa wielorodzinnego, zabudowy handlowo-
-usługowej i stacji paliw. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Śląskiej przez ul. Zie-
loną. Gmina Świętochłowice w 2014r. zrealizowała projekt mający na celu zapewnienie 
obsługi komunikacyjnej terenów przemysłowych w Świętochłowicach, usytuowanych 
po południowej stronie - ul. Zielona w dzielnicy Zgoda - 1 etap. Zakres przeprowadzonej 
inwestycji obejmował:
1) budowę drogi dla kategorii obciążenia ruchem KR4 wraz z chodnikami, 

zjazdami i zieleńcami, 
2) podniesienie niwelety jezdni istniejącej drogi,
3) budowę oświetlenia, 
4) budowę kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami, 
5) budowę kanalizacji deszczowej,
6) przebudowę oraz zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowych,
7) przebudowę skojarzonej napowietrznej sieci rozdzielczej Nn. i oświetleniowej, 
8) przebudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej.

3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlo-
kalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem „U” - tereny zabudowy usługowej.  
W odległości 15 m od granicy działki biegnie sieć energetyczna, 80 m sieć gazowa,  
w odległości 20 m sieć wodociągowa oraz w odległości 100 m od granicy działki znaj-
duje się kanalizacja sanitarna i deszczowa. Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 
Tauron Polska Energia S.A. zostaną określone na wniosek przyszłego inwestora, który 
określi moc i ilości energii niezbędnej z uwagi na rodzaj przewidzianej inwestycji. Do-
stawa gazu może nastąpić z rurociągu niskoprężnego, po uzgodnieniu z PGNiG S.A. 
warunków przez przyszłego inwestora, w zależności od zapotrzebowania.

4. Działka 3946/18 włączona do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstre-
fy Tyskiej zarządzanej przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą  
w Katowicach. Zarządzającej Strefą służy prawo pierwokupu nieruchomości.

5. Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 10 lutego 2017r.
6. Drugi przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 28 kwietnia 2017r.
7. Trzeci przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 14 lipca 2017r.
8. Czwarty przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 15 grudnia 2017r.
9. Cenę wywoławczą do piątego przetargu ustala się w wysokości: 1 116 000,00 zł (słow-

nie złotych: jeden milion sto szesnaście tysięcy). Do w/w będzie doliczony podatek VAT.
10. Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim  

w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
11. Wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy) należy wnieść 

przelewem na konto prowadzone przez PKO Bank Polski nr 73 1020 2313 0000 3602 
0574 0586 do dnia 11 czerwca 2018r. (Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę 
jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego) tytułem: „GN/2017/wadium do 
przetargu ul. Śląska”.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę 
do pełnych dziesiątek złotych.

12. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium  
w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargo-
wej najpóźniej w dniu przetargu:

- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z wła-
ściwego dla danego podmiotu rejestru,

- kopię dowodu wniesienia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nierucho-

mości, o przyjęciu go bez zastrzeżeń oraz wyrażeniu gotowości nabycia nieruchomości 
bez zastrzeżeń w obecnym stanie, 

- 

oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości lub wycinki 
drzew, uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt,

- oświadczenie, że podmiot nie będzie wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec 
Miasta,

- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,  
w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze 
przetargu w/w. nieruchomości”.

13. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełnią warunki wynikające  
z ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  
(Dz. U. z 2017r., poz. 2278).

14. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na po-
czet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się 
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

15. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
zawarcia umowy notarialnej.

16. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

17. Cenę nabycia nieruchomości, należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świę-
tochłowicach prowadzone przez PKO Bank Polki nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545, na 
3 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

18. Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialne-
go w kancelarii notarialnej w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy 
notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

19. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba, która wygrała przetarg zostanie powia-
domiona na piśmie.

20. Uczestnik, który wygra przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych  
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 
poz. 121 z późn. zm.).

21. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem: www.swieto-
chlowice.pl w BIP.

22. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 349 19 31.

23. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków przetargu  
z uzasadnionej przyczyny.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

/-/ Bartosz Karcz

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:



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

Wiele z nominowanych 
osób ma w swoim 
dorobku znakomite 
osiągnięcia, a przy-

znanie wyróżnień ma także walor 
promocyjny - jest to doskonała oka-
zja, by mówić o osiągnięciach lau-
reatów, tematach podejmowanych  
w pracach naukowych czy akcjach 
społecznych mających wpływ na to, 
czym oddychamy i jak dbamy o na-
sze najbliższe otoczenie. Wśród lau-
reatów są przedstawiciele różnych 
środowisk, takich jak naukowcy, na-
uczyciele, dziennikarze, przedsię-
biorcy oraz pasjonaci ochrony śro-
dowiska, którzy poświęcają swój 
wolny czas, by nam wszystkim żyło 
się „eko”.

Nagrody są przyznawane corocz-
nie, z okazji Dnia Ziemi. Święto to 
wymyślono, by ludzie na ziemi po-
chylili się nad losem planety, na któ-
rej żyją. By nastąpił moment reflek-
sji. Fundusz postanowił nagradzać 
osoby wyróżniające się w działalno-

ści proekologicznej na terenie wo-
jewództwa śląskiego. Osoby, ze-
społy, które mając ogromny zapał  
i energię patrzą w przyszłość z tro-
ską i niepokojem o stan środowi-
ska naturalnego. Do tej pory Fun-
dusz docenił działalność ponad 260 
osób, zespołów. Wysokość nagród 
przekroczyła już 2 miliony złotych. 
Przyznawanie tego typu wyróżnień 
jest niezwykle ważne dla Fundu-
szu, by również w ten sposób wpły-
wać na aktywność i postawy miesz-
kańców regionu. Jury cieszy fakt, że 
co  roku jest  kłopot z wyborem lau-
reatów, bo wielu trzeba by było wy-
różnić. A działania ekologiczne są 
nadal „w modzie”. Pozostaje mieć 
nadzieję, że prowadzone akcje na 
rzecz środowiska, badania nauko-
we, czy działania edukacyjne prze-
kładać się będą na jakość nasze-
go powietrza, a Kapituła rozpatrują-
ca nominacje będzie miała jeszcze 
trudniejsze zadanie, by wyłonić lau-
reatów w przyszłym roku.

W ramach Śląskiego 
Kalendarza Ekolo-
gicznego, w Śląskim 

Ogrodzie Botanicznym w Mi-
kołowie, pod patronatem Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, hucznie 
świętowano Dzień Ziemi. Po-
goda i goście dopisali. Atrak-
cji było mnóstwo. Każdy mógł 
tu znaleźć coś dla siebie. Wy-

jątkowe warsztaty, na których 
pokazywano, co można zna-
leźć w ziemi, a edukatorzy  
z Ośrodka Hodowli Żubrów  
w Jankowicach dzielili się wie-
dzą o tych ogromnych zwie-
rzętach. Członkowie Mikołow-
skiego Klubu Krótkofalowców 
SP9PKS opanowali wręcz So-
śnią Górę. Podczas święta od-
był się także pierwszy, tegorocz-
ny konkurs plastyczny na plakat 
promujący ideę obchodów Dnia 
Ziemi. Udział wzięło 71 prac, 
wyróżnionych zostało 12. 

Została także uroczyście 
otwarta plenerowa wystawa fo-
tograficzna zatytułowana „Świat 
przyrody malowany elektrona-
mi”. To kolejna z wystaw w mi-

kołowskim Ogrodzie, ale zupeł-
nie inna, złożyły się na nią bo-
wiem mikrofotografie wykonane 
z użyciem mikroskopu elektro-
nowego SEM Hitachi SU 8010.  
Autorką wszystkich zdjęć jest 
dr Jagna Karcz, komputero-
we barwienia przygotował Bar-
tosz Baran, a opracowanie gra-
ficzne wystawy to dzieło Wero-
niki Ratajskiej artysty plastyka. 
Dzięki współpracy z Laborato-
rium Skaningowej Mikroskopii 
Elektronowej Wydziału Biologii 
i Ochrony Środowiska Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach 
zapraszamy Państwa do mikro-
świata. Ekspozycja została zor-
ganizowana w ramach kampa-
nii „Klimat dla Śląska” i dofinan-

sowana przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach

Wystawę można zwiedzać w go- 
dzinach otwarcia Ogrodu, tj. 9.00 
do 20.00, wstęp bezpłatny. 

Zapraszamy też na Sośnią 
Górę 13 maja, tym razem w ra-
mach obchodów Międzynaro-
dowego Dnia Bioróżnorodności. 
Głównym przesłaniem świę-

ta będzie ukazanie człowieka  
w kontekście bioróżnorodności 
i jej ochrony oraz uświadomie-
nie faktu, iż bioróżnorodność łą-
czy się z tym wszystkim, co sta-
nowi o jakości życia. Misją Ślą-
skiego Ogrodu Botanicznego 
jest również stworzenie prze-
strzeni chroniącej różnorod-
ność biologiczną regionu i stre-
fy klimatu umiarkowanego. 

PROGRAMY I AKCjE dOTYCZąCE 
OChRONY PRZYROdY:

Zespół w składzie dr hab. Inż. Stanisław duży i prof. poli-
techniki śląskiej Ryszard Fuchs za organizowanie corocznie od 
1996 roku konferencji proekologicznych oraz szkoleń, których ce-
lem jest integracja działań władz samorządowych, przemysłu 
górniczego, przedsiębiorstw proekologicznych i jednostek na-
ukowych dla rozwiązania trudnych problemów wpływu prowa-
dzonej działalności górniczej na środowisko.

PRACE NAuKOWO-BAdAWCZE:
Zespół w składzie dr Adam Szade, Marcin Fisior i Adam Ra-

mowski za  ECO-Patrol Głównego Instytutu Górnictwa - mobilne 
laboratorium smogowe na samochodzie elektrycznym.

EduKACjA EKOlOGICZNA:
Zespół w składzie Robert Kuder i jerzy Pakuła za całokształt 

działalności proekologicznej, przede wszystkim edukację ichtio-
logiczną najmłodszych mieszkańców Miasta Kalety.

SZKOlNA EduKACjA dZIECI I MŁOdZIEŻY:
Magdalena jasińska za podnoszenie świadomości ekologicz-

nej dzieci i młodzieży poprzez autorski program edukacji ekolo-
gicznej Arboretum Inspiruje, przekształcenie ogrodu przyszkol-
nego w arboretum i społeczne prowadzenie w nim zajęć dla in-
nych szkół i przedszkoli.

Anna Zawada-Michalska za wieloletnią społeczną pracę na 
rzecz szkolnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży na tere-
nie Zabrza i regionu.

dZIAŁANIA POPulARYZATORSKIE I PROMOCjA  
POSTAW PROEKOlOGICZNYCh:

Zespół w składzie prof. fr hab. Łukasz Karwowski i Ewa Bu-
dziszewska-Karwowska za stworzenie dzięki pasji popularyza-
cji wiedzy proekologicznej, muzeum uczelnianego, którego dzia-
łalność oświatowa i wystawiennicza od kilkunastu lat skierowa-
na jest na całą społeczność regionu, w tym uczniów wszystkich 
szczebli szkolnictwa, społeczność akademicką oraz społeczność 
lokalną.

dYPlOMY uZNANIA:
Anna Poraj za zainicjowanie, rozwinięcie i prowadzenie edu-

kacyjnej działalności ekologicznej.
Zespół w składzie Bożena Kurzeja i Marcin Kamrowski za 

popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej i społeczności lokal-
nej postaw zmierzających do ograniczenia zmian klimatycznych, 
w szczególności zakwaszania oceanów nadmierną emisją dwu-
tlenku węgla.

W tym roku Kapituła nie przyznała nagrody w KATEGORII PU-
BLICYSTYKA EKOLOGICZNA oraz nie przyznano NAGRODY SPE-
CJALNEJ.

lAuREACI KONKuRSu W KATEGORIACh:

zielone czeki 2018

Od 1994 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagradza i wyróżnia 
„Zielonymi czekami” osoby i zespoły osób, które służą, ogólnie rzecz ujmując, ochronie środowiska. 

o żubrach, pędrakach i z krótkofalowcami

Dzień Ziemi
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foRce MaRaToN 
MTb oRZeSZe

8 kwietnia, na starcie w Jaś-
kowicach stanęło prawie pół 
tysiąca jeżdżących na „góra-
lach” kolarzy MTB, by wystar-
tować w specyficznych zawo-
dach. Wyścig biegnie leśny-
mi, szutrowymi drogami i as-
faltem. - Celem imprezy jest 
popularyzacja kolarstwa jako 
dyscypliny sportu i wypoczyn-
ku, ale również - połączenie 
sportowej rywalizacji z rekre-
acją, a także promocja Orze-
sza jako regionu atrakcyjnego 
sportowo i turystycznie oraz 
wspieranie i rozwój kolarstwa 
wśród amatorów - mówią or-
ganizatorzy.

Zawody rozegrano na dwóch 
dystansach: mini maratonu (30 
km) oraz maratonu (60 km)  
w kategoriach: OPEN kobiet  
i mężczyzn, a także kategoriach 
wiekowych (czterech mężczyzn 
i trzech kobiet).

W samo południe na tra-
sę wyruszyło 142 zawodni-
ków i zawodniczek w katego-
rii „mega”. Dziesięć minut po 
nich bój na trasie „mini” rozpo-
częła jeszcze liczniejsza grupa, 
bo aż 345-osobowa. W obu wi-
dać było zawodników z różnych 
regionów Polski. Najwięcej ze 
Śląska, ale byli i cykliści z Mało-
polski, Dolnego Śląska, Mazow-
sza, Opolskiego czy Podkarpa-

cia. Rywalizowali na pętli o dłu-
gości 15 kilometrów, biegnącej 
ulicami Orzesza oraz trasami le-
śnym w pobliżu Jaśkowic.

Zawodnicy z poszczególnych 
grup „wymieszali się”, ale elek-
troniczny system pomiaru cza-
su nie miał problemów z usta-
leniem kolejności przyjazdu na 
metę. Jako pierwszy przekro-
czył ją Adrian Rzeszutko z My-
ślenic, który 30 km przejechał  

w godzinę, 20 minut i 9,93 sekun-
dy. Zwyciężył przysłowiowym 
„rzutem na taśmę”, wyprzedza-
jąc Tomasza Sikorę z Głogoczo-
wa o 0,61 sekundy. Dwunasty 
metę przekroczył reprezentant 
Orzesza, Paweł Baron, tracąc do 
zwycięzcy 4 min., 28,36 sekun-
dy. Z kolei najlepszą orzeszanką 
została Magdalena Daniel, któ-
ra pokonała ten dystans w dwie 
godziny, 41,26 sekundy.

60 km dystans „mega” w 2 go- 
dziny 30 minut i 23,91 sekundy 
pokonał Marcin Budziński ze 
Sławna, wyprzedzając swojego 
brata, Tomasza o 13,36 sekundy. 
Dzielnie radziły sobie na trasie 
52 startujące panie, które poko-
nały wielu mężczyzn.

„PRoloG oRZeSZe”  
- JaZDa 
iNDywiDualNa  
Na cZaS

Amatorzy samotnego zma-
gania się z dystansem, czasem 
i własnymi słabościami z całej 
Polski otworzyli sezon w Wosz-
czycach. Do pokonania dystan-
su 18,9 kilometra zapisało się 
243 cyklistów, w tym 25 pań. 
Start i meta usytuowane były  
w Woszczycach, a trasa wiodła 
asfaltowymi drogami także Kró-
lówki i Mościsk. Dobrze przy-
gotowanymi, zabezpieczony-
mi i w dużej części osłoniętymi 
przed wiatrem. Kibice dopisa-
li. Uczestnicy „Prologu” rywali-
zowali w dziesięciu kategoriach 
wiekowych kobiet i mężczyzn 
oraz wspólnej kategorii „Open”. 
Na trasie było niewiele defek-
tów, stąd też tylko sześć osób 
nie ukończyło wyścigu.

Tadeusz Piątkowski

Piłka NożNa
W rozegranych meczach ligo-

wych, drużyny klubów powiatu 
mikołowskiego uzyskały rezul-
taty:

iV liGa
Gwarek Ornontowice przegrał 

z Polonią Łaziska 0:3, pokonał 
drugą drużynę Rakowa Często-
chowa 6:1, Spartę Lubliniec 3:1, 
zremisował z RKS-em Grodziec 
1:1, Szombierkami Bytom 1:1, 
przegrał z Ruchem Radzionków 
2:3, pokonał MKS Myszków 1:0.

Polonia Łaziska pokonała 
Gwarka Ornontowice 3:0, rezer-
wy Piasta Gliwice 3:0, zremiso-
wała z Szombierkami Bytom 
1:1, pokonała Szczakowiankę 
Jaworzno 3:0, Sarmację Będzin 
1:0, zremisowała ze Śląskiem 
Świętochłowice 1:1.

liGa okRĘGowa
AKS Mikołów pokonał Uranię 

Kochłowice 2:1, Iskrę Pszczyna 
4:0, Pogoń Imielin 2:0, przegrał 
z Podlesianką Katowice 0:4, po-
konał Górnika 09 Mysłowice 2:0, 
Wawel Wirek 1:0, Spartę Kato-
wice 4:2.

Orzeł Mokre wygrał z Unią 
Księżenice 2:1, LKS-em Raszyce 
6:0, Tęczą Wielowieś 6:0, Na-
przodem Rydułtowy 5:0, uległ 
Slavii Ruda Śląska 0:1, wygrał  
z KS 94 Rachowice 5:2.

klaSa „a”
AKS II Mikołów uległ Jastrzę-

biowi Bielszowice 0:1, zremiso-
wał ze Strażakiem Mikołów 1:1, 
wygrał z drugim zespołem Ura-
nii Kochłowice 3:0, Hetmanem 
Katowice 1:0, 

Strażak Mikołów przegrał 
z Górnikiem MK Katowice 1:5, 
zremisował z rezerwami AKS-u 
1:1, pokonał rezerwy Siemiano-
wiczanki 3:1, uległ rezerwom FC 
Katowice 3:4.

Fortuna Wyry pokonała Czar-
nych Piasek 5:0, przegrała z LKS- 
em Studzionka 1:2, rezerwami 
Iskry Pszczyna 2:3, pokonała 
LKS Frydek 6:0, Stal Chełm Ślą-
ski 3:1, Polonię Międzyrzecze 3:2.

Burza Borowa Wieś wygrała 
z Gwarkiem Zabrze 2:1, Ruchem 
Kozłów 1:0, Czarnymi Pyskowice 
2:1, Zrywem Radonia 4:0.

klaSa „b”
LKS Bujaków przegrał z Pia-

stem Pawłów 0:1, zremisował 
ze Startem Sierakowice 1:1. 

Kamionka Mikołów pokonała 
drugą drużynę Naprzodu Lipiny 
5:2, przegrała z Gwiazdą Ruda 
Śląska 0:6, zremisowała z Zant-
ką Chorzów 1:1.

Rezerwy Polonii Łaziska wy-
grały z drugą drużyną ZET-u 
Tychy 3:0, Krupińskim II Suszec 
1:0, przegrały z LKS-em Brzeź-
ce 1:2, pokonały UKS Warszo-
wice 4:1.

LKS Gardawice zremisował 
z Leśnikiem Kobiór 1:1, pokonał 
LKS Wisła Mała 3:1, ZET II Tychy 
2:1, przegrał z LKS-em Woszczy-
ce 1:2.

LKS Woszczyce wygrał  
z UKS-em Warszowice 6:0, re-
zerwami LKS-u Goczałkowice 
3:1, uległ LKS-owi Wisła Mała 
0:2, pokonał LKS Gardawice 2:1.

iii liGa kobieT
AKS Mikołów wygrał z UKS- 

em Gamów 3:0 (wo), przegrał  
z Bobrami Pietrzykowice 1:4, 
przegrał z Jaskółkami Chorzów 
0:3, pokonał Górnika Bobrowniki 
3:1, Polonię Bytom 3:0 (wo), prze-
grał z Gwarkiem Ornontowice 1:2. 

Gwarek Ornontowice uległ Ja-
skółkom Chorzów 0:1, Górnikowi 
Bobrowniki Śląskie 0:5, przegrał 
walkowerem z Polonią Bytom 
0:3, wygrał z UKS-em Gamów 
3:0 (wo), Borami Pietrzykowice 
1:0, AKS-em Mikołów 2:1.

PucHaR PolSki
W Łaziskach rozegrano finał 

Pucharu Polski na szczeblu pod-
okręgu Tychy. Gospodarz meczu, 
Polonia pokonała rezerwy GKS-u  
Tychy 3:1 i została zdobywcą 
trofeum na tym szczeblu. Dal-
sze pucharowe gry łaziszczan 
już z rywalami okręgu Śląskiego 
Związku Piłki Nożnej.

16 maja o godzinie 17.30  
w ćwierćfinale Polonia podejmo-
wać będzie Skrę Częstochowa.

TeNiS STołowy
i liGa MĘżcZyZN

Sokół Orzesze przegrał ze 
Strzelcem Frysztak 3:7, z rezer-
wami Polonii Bytom 3:7, BSTS- 
em Bielsko 2:8.

ii liGa MĘżcZyZN
AKS Mikołów przegrał ze 

Spartakusem Gliwice 4:6, poko-
nał Andersa Żywiec 7:3, zremi-
sował z ATS-em Ligota Łabędz-
ka 5:5.

Druga drużyna Sokoła Orze-
sze uległa MKS-owi Czechowi-
ce-Dziedzice 4:6, Dąbrowiakowi 
Dąbrowa Górnicza 1:9, Naprzo-
dowi Borucin 4:6.

SiaTkówka
W rozgrywkach II i III ligi siat-

kówki drużyny powiatu miko-
łowskiego uzyskały rezultaty:

ii liGa kobieT
W turnieju barażowym  

o utrzymanie w drugiej lidze 
Polonia Łaziska przegrała  
z Sokołem Katowice 0:3 oraz 
z KPKS-em Halemba 0:3 i zo-
stała zdegradowana do niższej 
klasy rozgrywek.

i liGa ŚląSka 
kobieT

W drugim etapie rozgrywek 
Burza Borowa Wieś przegrała  
z Victorią Cieszyn 2:3 i zakończy-
ła rozgrywki na trzecim miejscu.

i liGa ŚląSka 
MĘżcZyZN

W drugim etapie rozgry-
wek Trójka Mikołów pokonała 
Gwiazdę Tarnowskie Góry 3:1, 
kończąc rozgrywki na czwartym 
miejscu. Tapi

Sprintem przez sportowe arenyKolarski
kwiecień w orzeszu

Tegoroczny kwiecień w Orzeszu należał do cyklistów. Rozegrano dwie duże 
imprezy: III Force Maraton MTB i „Prolog Orzesze” - Jazda Indywidualna 
na Czas. Organizatorem obu imprez była orzeska Fundacja Aktywni.

Klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn
1. Filip Matoszko, Zabrze - 24:09,69 min.
2. Mirosław Wójcik, Katowice - 24:37,30 min.
3. Patryk Wójcik, Kraków - 24:41,15 min.
....................................................
94. Ewa Sikora, Kraków - 28:59,87 min.
96. Aleksandra Góralska, K-ce - 29:03,55 min.
113. Malwina Pilarska, Głowno - 29:34,37 min.

AKADEMIA OXFORDZIKA 

 KURSY JĘZYKA 

ANGIELSKIEGO DLA DZIECI

Uczymy angielskiego przez zabawę! 

Nauczymy Twoje dziecko mówić w języku 

angielskim!

ZAPISY NA ROK 2018-2019  

JUŻ TRWAJĄ! 

Czas trwania: 60 minut 

START: 3 WRZEŚNIA 2018 

Koszt miesięczny: 150 PLN

Poniedziałek, środa godz. 16:00 – 17:00 grupa od 3 do 5 lat 

Poniedziałek, środa godz. 17:00 -18:00 – grupa od 6 do 8 lat 

Wtorek godz. 16:00 – 17:00 grupa od 2,5 do 5 lat 

 

Semestr I 

(wrzesień 2018 – styczeń 2019) 

Semestr II 

(luty 2019 - czerwiec 2019) 

 

 

Semestr I 

(wrzesień 2018 – styczeń 2019) 

Semestr II 

(luty 2019 - czerwiec 2019) 

 

Liczba miejsc ograniczona. 

Zapisy:  akademiaoxfordzika@gmail.com    

 Tel.: 798 961 539 

Adres: Prywatne Przedszkole 

 Językowe Oxfordzik 

W.Drzymały 8E, 43-176 Gostyń, 

Gmina Wyry 

OPCJA 1 - zajęcia dwa razy w tygodniu

OPCJA 2 - zajęcia raz w tygodniu

Czas trwania: 60 minut 

START: 3 WRZEŚNIA 2018 

Koszt miesięczny: 100 PLN

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,55%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 87 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 121 527,37 zł, oprocentowanie zmienne: 
5,9%, całkowity koszt kredytu: 34 527,37 zł (w tym prowizja: 5454,84 zł (5,9%), odsetki: 29 072,53 zł), 116 równych miesięcznych rat w wysokości 1047,66 zł. Kalkulacja została dokonana na 3.01.2018 r. na 
reprezentatywnym przykładzie. W ramach oferty Wygodna Konsolidacja mogą być konsolidowane wyłącznie zobowiązania spoza Alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty jest spłata minimum jednego 
zobowiązania na łączną kwotę nie mniejszą niż 5000 zł. Minimalny okres kredytowania wynosi 6 miesięcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu 
oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

RRSO 7,55%

Hanna Ciałoń 
Kierownik placówki

Czym właściwie jest kredyt konsolidacyjny 
i kto może być zainteresowany taka ofertą?
- Kredyt konsolidacyjny to rozwiązanie 
stworzone z myślą o osobach, które 
korzystają z jednego lub wielu kredytów. 
Bank spłaca wszystkie poprzednie 
zobowiązania klienta, zamieniając je na 
kredyt z jedną, korzystną ratą. Na tym właśnie 
polega nasza „Wygodna konsolidacja”.
Jakiego rodzaju kredyty można przenieść 
w ramach oferty Alior Banku?
- Alior Bank pozwala na skonsolidowanie 
różnych kredytów spłacanych w innych 
instytucjach. Mogą to być np. pożyczki 
gotówkowe, kredyty ratalne, samochodowe, 
karty kredytowe, itp. 

A czy można przenieść tylko jeden kredyt?
- Tak, oczywiście. Oferta jest na tyle 
atrakcyjna, że może ułatwić spłacanie rat 
zarówno osobom posiadającym wiele 
kredytów, jak i tym, którzy po prostu chcą, 
aby ich miesięczne wydatki związane 
z  regulowaniem zobowiązań kredytowych 
były niskie.
Jakie są warunki skorzystania z 
„Wygodnej konsolidacji”?
- Warunkiem skorzystania z oferty jest 
spłata minimum jednego zobowiązania na 
łączną kwotę nie mniejszą niż 5000 zł. 
Warto podkreślić, że oferujemy niskie 
oprocentowanie – tylko 5,9%. 

Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt?
- Przenosząc zobowiązania z innego banku, 
klienci mogą się ubiegać o kredyt 
konsolidacyjny nawet do 200 tys. zł.
Czy przy konsolidacji kredytów można 
otrzymać dodatkową gotówkę?
- Tak, korzystając z oferty „Wygodna 
konsolidacja” można otrzymać też środki 
na dowolny cel. Przydadzą się zwłaszcza 
w przypadku niespodziewanych wydatków 
lub gdy chcemy zrobić sobie lub najbliższym 
miłą niespodziankę – np. wymarzony wyjazd.  
Jak wziąć kredyt?
- To proste. Wystarczy odwiedzić naszą 
placówkę partnerską i złożyć odpowiedni 
wniosek. Nie jest to trudne, a pracownicy 

placówki chętnie odpowiedzą na pytania 
i wyjaśnią wszelkie wątpliwości. Po otrzy-
maniu pozytywnej decyzji, środki zostaną 
wypłacone nawet w ciągu jednego dnia od 
chwili podpisania umowy.  
Co jeszcze warto wiedzieć?
- Klienci często pytają o akceptowane przez 
bank źródła dochodu. Jest ich wiele, w tym 
umowa zlecenia i umowa o dzieło. 
Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki partnerskiej 
Alior Banku: 

Orzesze 
ul. Rybnicka 1 

32 494 41 69, 696 413 447

Klienci mający kilka kredytów w różnych bankach zastanawiają się co zrobić, by comiesięczne spłacanie rat było wygodniejsze, 
łatwiejsze, i  – co równie ważne - tanie. Dzięki ofercie „Wygodna konsolidacja”, dostępnej w placówkach partnerskich 
Alior   Banku, jest to możliwe. O  szczegółach tego kredytu konsolidacyjnego i jego zaletach mówi Hanna Ciałoń, 
kierownik placówki partnerskiej Alior Banku w Orzeszu przy ul. Rybnickiej 1.

WygOdna kOnsOlidacja W aliOR Banku, 
czyli jeden kredyt z niskim oprocentowaniem
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Bieg uliczny im. Alojzego Kalei na 5 kilo-
metrów, to największa impreza biegowa  
w Łaziskach i jedna z najbardziej prestiżo-

wych w powiecie mikołowskim, W tym roku od-
będzie się po raz jedenasty - 26 maja w sobotę. 
Start i meta na Stadionie Miejskim przy ul. Sporto-
wej 3 o godzinie 12.00, a trasa będzie prowadzić: 
ścieżkami w parku za ORS „Żabka” do ul. Mi- 
kołowskiej, obok pomnika, ul. św. Jana Pawła II  
w kierunku centrum miasta, skręt z ul. św. Jana 
Pawła II w ul. Ogrodową, następnie ul. Prusa, 
chodnikiem osiedlowym obok punktu Lotto na  
ul. Dworcową, skręt w lewo i ul. Dworcową do 
ronda, na rondzie skręt w lewo na ul. św. Jana 
Pawła II i powrót na stadion.

Bieg główny rozegrany zostanie w jedenastu ka-
tegoriach kobiet i mężczyzn.

Wcześniej na stadionie i terenach przyległych 
rozegrane zostaną biegi towarzyszące dla dzieci  
i młodzieży na dystansach od 100 do 1500 metrów.

Zapisy:
n do biegu głównego na 5 km: na stronie interneto-

wej: www.mosir.laziska.pl do 23 maja 2018 roku.

n w dniu zawodów zapisy do biegu głównego nie 
będą prowadzone.

n maksymalna liczba uczestników biegu główne-
go wynosi 300 osób i decyduje kolejność zgło-
szeń (zgłoszenie przez formularz i wpłata do 
23.05.2018r.) formularz zgłoszeniowy: www.mo-
sir.laziska.pl.

n do biegów dla dzieci i młodzieży: w biurze za-
wodów w dniu biegu do godziny 9:30.

n wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

Program zawodów:
n godz. 8:30 - otwarcie biura zawodów
n godz. 9:30 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń 

do biegów dla dzieci i młodzieży
n godz. 10:00 - rozpoczęcie biegów towarzyszą-

cych dla dzieci i młodzieży
n godz. 11:30 - wręczenie nagród dla dzieci i mło-

dzieży
n godz. 9:00-11:30 - weryfikacja zgłoszonych za-

wodników do biegu głównego
n godz. 12:00 - start biegu głównego na 5 km
n godz. 13:00 - uroczyste wręczenie nagród dla 

najlepszych w biegu głównym. TapiOd 30 lat począ-
tek maja w Ła-
ziskach, to czas 

rozgrywania memoriałowych 
turniejów im. Jana Olszówki.  
4 i 5 maja w hali sportowej MO-
SiR-u rozegrano XXIX Memo-
riał, drugi w zmienionej formu-
le. Nie w kategorii weteranów, 
ale jako turniej kobiet. Dzisiej-
sza piłka ręczna w Łaziskach, 
to właśnie handballowi wete-
rani pod nazwą „Lwy Jasia”  
i adeptki szczypiorniaka szko-
lone przez Irynę Krawczyk 
oraz Mariana Olszówkę. Póki 
co, grają w najmłodszych gru-
pach rozgrywkowych, ale w te-
gorocznym turnieju w barwach 
innych zespołów wystąpiło kil-
ka wychowanek klubu z Ła-
zisk, co powinno być sygnałem 
dla władz miasta nad zastano-
wieniem się, czy nie warto dać 

szansy gry tym dziewczętom  
w rodzinnym mieście.

W XXIX Memoriale im. Jana 
Olszówki zagrało sześć drużyn: 
MTS Żory, SPR Olkusz, SMS 
Płock, GUKS „Dwójka” Łomża, 
UKS Varsovia Warszawa oraz 
SPR Sośnica Gliwice.

W pierwszym dniu turnie-
ju zespoły rozegrały mecze 
grupowe, w drugim - finały  
w zależności od lokaty zajętej  
w grupie. Choć nie wszystkie 
drużyny przyjechały w opty-
malnych składach (matury), 
to poziom rozgrywanych me-
czów był wysoki i było na co 
popatrzeć. Podczas ceremonii 
otwarcia turnieju, burmistrz Ła-
zisk Górnych, Aleksander Wyra 
wraz z Marianem Olszówką 
wręczyli łaziszczankom grają-
cym w innych drużynach (Pau-
linie Kopańskiej, Julii Pędzi-

wiatr, Wiktorii Powszyńskiej, 
Patrycji Herman i Aleksandrze 
Włoch) okolicznościowe upo-
minki. Okazjonalnym pucha-
rem uhonorowano też Mistrzy-
nie Polski juniorek - UKS Varso-
vię Warszawa.

Memoriałowe trofeum wy-
walczyły szczpiornistki MTS-u  
Żory, które w finale pokonały 
UKS Varsovię Warszawa 38:35. 
MVP turnieju została Aman-
da Szymborska (GUKS Dwój-
ka Łomża), najlepszą bramkar-
ką - Adrianna Sala (UKS Varso-
via), najlepszą zawodniczką - 
Zuzanna Mikosz (MTS Żory),  
a najskuteczniejszą zawodnicz-
ką - Agnieszka Iwanowicz (SMS 
Płock) - 30 bramek.

wyniki:
MTS Żory - SPR Olkusz 35:24; 

UKS Varsovia - SPR Sośnica Gli-
wice 24:27; SMS Płock - SPR 
Olkusz 35:26; UKS Varsovia - 
„Dwójka” Łomża 37:26; SMS 
Płock - MTS Żory 35:35; „Dwój-
ka” Łomża - SPR Sośnica Gliwi-
ce 32:28

finały:
o V miejsce: SPR Olkusz - 

Dwójka Łomża 32:40; o III miej-
sce: SMS Płock - SPR Sośnica 
Gliwice 37:28; finał: MTS Żory 
UKS Varsovia 38:35

Tadeusz Piątkowski

Pod patronatem „Naszej Gazety”

Łaziskie liścieMemoriał Jana olszówki 
dla MTS-u Żory

Tabela końcowa turnieju:
1. MTS Żory

2. UKS Varsovia Warszawa
3. SMS Płock

4. SPR Sośnica Gliwice
5. GUKS „Dwójka” Łomża

6. SPR Olkusz



 KONKURS
DLA CIEBIE

ZAGRAJ Z NAMI I WYGRAJ

!

REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY W SIEDZIBIE FIRMY

JESTEŚ KLIENTEM
INDYWIDUALNYM

ZRÓB U NAS ZAKUPY:

za każde wydane 5000 zł otrzymasz kupon, 
wypełnij go i wrzuć do urny.

Konkurs obejmuje cały asortyment 
oferowany przez firmę DAX.

DO WYGRANIA 
ATRAKCYJNE NAGRODY !!!

Jedna z nich to weekend w SPA,
ale jest też wiele innych ciekawych nagród.

Konkurs trwa do 22.06.2018r.
Losowanie odbędzie się 23.06.2018r. 
o godz. 12.00 w siedzibie firmy DAX.

PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO-USŁUGOWE 

ORZESZE-GARDAWICE
UL. KATOWICKA 3

www.dax-firma.pl
poczta@dax-firma.pl

32 44 19 920

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY !
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Wśród osób, które do 31 maja nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, 
rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatką poprzedniej krzyżówki jest 
Anastazja Czarnecka z Mikołowa. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!
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