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Mikołów, ul. Stawowa, 
tel. 32 411 51 01, 

www.armoptyk.pl,
       /armoptyk

od poniedziałku do piątku: 9:30 - 17.00 
sobota: 9:30 -13.00

v bezpłatne badanie wzroku i serwis okularów
v modne oprawy w gwarantowanej cenie 38 zł
v lekkie szkła okularowe plastikowe 40 zł komplet
v szeroki asortyment modnych 
      oraz eleganckich opraw okularowych
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Mam mieszane 
uczucia, jeżeli 
chodzi o zbliża-

jące się Dni Mikołowa. Ro-
zumiem, że nowy burmistrz 
miał niewielkie pole ma-
newru, bo większość umów 
z artystami, kosztorys i plan 
imprezy powstały za ka-
dencji jego poprzednika. 
Dobrze, że na Dniach Miko-
łowa wystąpi w końcu ktoś  
z Mikołowa, ale Henryk 
Czich i Rahim wiosny nie 
czynią. Wydajemy gazety 
także w innych miejsco-
wościach i mamy skalę 
porównawczą, jak można 
zorganizować dni miasta. 
Na przykład w Świętochło-
wicach. Jak wszędzie pu-
bliczność przyciągają wy-
stępy gwiazd, ale dni miasta 
stają się tam dobrą okazją 
do prezentacji wszelkiej 
lokalnej działalności arty-
stycznej, sportowej, hobby-
stycznej. Generalnie, każdy 
mieszkaniec, który ma coś 
ciekawego do pokazania, 
dostaje szansę na publicz-
ny występ. Dni miasta stają 
się wtedy tym, czym być 
powinny, czyli imprezą in-
tegrującą mieszkańców.  
A w Mikołowie? Dni miasta 
sprowadzone zostały do 
rockowo-kabaretowej im-
prezy z udziałem gwiazd na 
miarę miejskiego budżetu. 
A skoro o imprezach mowa. 
To wróćmy do Mikołowskich 
Dni Muzyki. Powiedzieć kry-
tyczne słowo na ten temat, 
to jakby publicznie się przy-
znać do buractwa i słomy 
w butach. Mimo wszystko, 
ośmielę się, ponieważ płacę 
w Mikołowie podatki, czyli 
współfinansuję tę wyjąt-
kowo kosztowną imprezę. 
Czy nasze miasto stać na 
festiwal adresowany do wą-
skiego grona koneserów? 
Czy nie można tej imprezy 
trochę przeformatować? Na 
przykład wypuścić w ple-
ner, rozszerzyć repertuar  
o lżejszą muzykę operetko-
wą albo niezwykle modne 
ostatnio, rockowe standar-
dy w klasycznym wydaniu? 
Mam nadzieję, że to nie jest 
w Mikołowie temat tabu.

Beata

Do w y b o r ó w 
mam stosu-
nek mało 

emocjonalny. Przeżyłem 
ich już kilkanaście, a z każ- 
dymi kolejnymi utwierdzam 
się w przekonaniu, że w ży-
ciu - przynajmniej moim - 
najwięcej i tak zależy ode 
mnie samego, a nie od po-
lityków. Dlatego, w przed-
wyborczej gorączce nie 
działały na mnie błazenady 
aktora Karolaka, pseudo-
intelektualne wywody re-
żysera Wajdy ani dziwne 
reakcje części mojego śro-
dowiska zawodowego, któ-
re w zwycięstwie Andrzeja 
Dudy upatruje klęskę na 
miarę przegranej Brazylii 
z Niemcami, podczas ubie-
głorocznego Mundialu. 
Niektórych jestem w stanie 
nawet zrozumieć, bo czer-
pią całkiem niezłe profity 
ze współpracy z władzą,  
a każda zmiana polityczne-
go układu sił oznacza dla 
nich odłączenie od kro-
plówki z kasą. Trudno jest 
mi natomiast zrozumieć 
zachowania niektórych po-
lityków z naszego lokalne-
go, powiatowego podwór-
ka. Na przykład Adam Put-
kowski, radny powiatowy, 
jeden z - przepraszam za 
słowo - filarów koalicji rzą-
dzącej powiatem, w której 
pierwsze skrzypce gra PiS. 
Teoretycznie powinien on, 
jak jego koalicyjni koledzy, 
witać z kwiatami Andrze-
ja Dudę, podczas wizyty 
w Mikołowie. Tymczasem 
Adam Putkowski był po-
dobno widziany, jak podą-
ża w ślad za Bronisławem 
Komorowskim, podczas 
jego ostatniego tournee 
po Śląsku. Przypomina to 
trochę zasadę działania 
samochodu hybrydowego, 
który zasadniczo jedzie na 
benzynie, ale kiedy trzeba, 
to przestawi się na prąd. 
Inne porównanie, które 
przyszło mi do głowy to 
opowieść o doktorze Jekyll 
i jego złym wcieleniu, panu 
Hyde. Ale nie wiem, do cze-
go lgnie to złe wcielenie, 
do PO czy PiS? 

Jerzy

RADIO TAXI
MIKOŁÓW

www.taxi-mikolow.pl

32/19-19-6
32/29-29-999
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dR JEkyll 
i pAn HydE

TEmAT 
TAbu?

Zmarł Tadeusz Skro-
bacz, nauczyciel ma-
tematyki, były wicedy-

rektor Zespołu Szkół Rolni-
czych w Ornontowicach. Był 
człowiekiem niezwykle su-
miennym i wymagającym, 
ale równocześnie potrafił do-

strzec potrzeby innych i po-
móc im. Najwięcej wymagał 
od siebie. Był niezwykle obo-
wiązkowy i systematyczny.  
Z ogromnym zaangażowaniem 
pracował też na rzecz rozwoju 
kultury młodzieży i gminy Or-
nontowice. Tadeusz Skrobacz 

urodził się w 1930 roku w Żar-
kach. Ukończył studia na Uni-
wersytecie Łódzkim. W zawo-
dzie nauczycielskim przepra-
cował 35 lat, z tego 31 w Ze-
spole Szkół Rolniczych. Przez 
okres 15 lat pełnił funkcję za-
stępcy dyrektora.

Pożegnanie

W pierwszej turze wyborów pre-
zydenckich, w powiecie mi-
kołowskim dosłownie o włos,  
o kilka głosów, zwyciężył Bro-

nisław Komorowski. W drugiej rundzie An-
drzej Duda wziął rewanż. Wygrał w całej 
Polsce i powiecie mikołowskim, co jedno-
znacznie zasygnalizowało też, w jakim kie-
runku poszły sympatie zwolenników czar-
nego konia tych rozgrywek, czyli Pawła Ku-
kiza. Ziemia mikołowska znalazł się w dzie-
siątce powiatów, które PiS „odbił” PO w po-
równaniu z poprzednimi wyborami prezy-
denckimi. W tym zwycięstwie jest jednak 
nuta goryczy, ponieważ sam Mikołów opo-
wiedział się za Bronisławem Komorowskim. 
To były ciekawe i pełne napięcia wybory, 
ale prawdziwe emocje czekają nas jesienią, 
kiedy wybierzemy posłów i senatorów. Kto 
wygra w powiecie mikołowskim? PiS? PO?  
A może Kukiz? Murowanym kandydatem do 
przyszłego parlamentu jest senator Izabela 
Kloc z PiS. Jeżeli wierzyć plotkom krążącym 
wśród działaczy tej partii, wystartuje ona  
z pierwszego miejsca listy do Sejmu. Taka 
lokata daje stuprocentową gwarancję wy-
granej. Z nadchodzącymi wyborami wraca 
pytanie, czy powiat mikołowski stać na jesz-
cze jednego parlamentarzystę? Jest to py-

tanie adresowane do PO. Kandydaci startu-
jący z listy tej partii zawsze zdobywają do-
bre wyniki w powiecie mikołowskim, ale nie 
potrafią się przebić do wyborców z całe-
go okręgu, obejmującego, m.in. Rybnik, Ra-
cibórz, Wodzisław, Żory i Jastrzębie-Zdrój. 
Czy w tym rozdaniu nastąpi przełamanie? 
Słabe notowania PO nie rokują dobrze, jeże-
li marzymy o kolejnych „swoich” parlamen-
tarzystach. Chyba, że wyborcy postawią na 
nowe twarze i środowiska, czyli wracamy do 

tematu Pawła Kukiza. Na razie jego zwolen-
nicy w naszym powiecie stanowią komplet-
ną zagadkę. Do naszej redakcji docierają 
sygnały o budowanych strukturach, ale nie 
są to konkretne informacje, którymi można 
podzielić się z Czytelnikami. A swoją dro-
gą, takiej sytuacji jeszcze w polskiej poli-
tyce nie było. Partii Kukiza jeszcze nie ma,  
a w sondażu z ósmego czerwca już wyszła 
na czoło rankingu. Polityczna karuzela na 
dobre rozkręci się we wrześniu.  (fil)

Wygrane przez Andrzeja Dudę 
wybory prezydenckie to dopiero 
preludium emocji, które nas czekają 
na jesień, kiedy wybierzemy  
posłów i senatorów. Do odwiecznej 
 walki Prawa i Sprawiedliwości 
z Platformą Obywatelską dojdzie 
trzeci zawodnik, czyli Paweł Kukiz 
rewelacja tego sezonu politycznego.

Po i przed wyborami

iZabEla kloc, 
senator Pis ziemi mikołowskiej

Zwycięstwo Andrzeja Dudy oznacza 
przełom w polityce nie tylko krajowej, ale 
także regionalnej i lokalnej. Już od dawna 
wyborcy nie dali tak wyraźnego sygna-
łu, że chcą zmian. Tej lawiny Platformie 
Obywatelskiej już nie uda się zatrzymać. 
Jestem przekonana, że jesienne wybo-
ry parlamentarne będą kontynuacją dro-
gi, którą wytyczyło zwycięstwo Andrze-
ja Dudy. Mam nadzieję, że do potrzeby 
zmian uda nam się przekonać także tych 
mieszkańców Mikołowa, którzy podczas 
ostatnich wyborów nie głosowali na na-
szego kandydata.

miRosław DużY, 
lider Po w powiecie mikołowskim

Stosując sportowe porównania, z poraż-
ką Bronisława Komorowskiego przegraliśmy 
ważny finał, ale to nie jest powód, aby rozwią-
zywać drużynę, zwłaszcza że jesienią czekają 
nas kolejne, bardzo ważne rozgrywki. Szkoda, 
że tak mało Polaków wypowiedziało się pod-
czas tych wyborów. Niska frekwencja jest po-
rażką polskiej demokracji i w interesie wszyst-
kich partii leży, aby zachęcić ludzi do większej 
aktywności obywatelskiej. Szkoda, że wybor-
cy nie docenili ewidentnych sukcesów Polski  
w ciągu ostatnich lat. Uważam, że w przeka-
zie Platformy Obywatelskiej można poprawić 
jedynie formę, ponieważ treść jest dobra.

Andrzej Duda wygrał w Polsce i powiecie mikołowskim, ale w samym Mikołowie przegrał.
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O planowanej w Orzeszu kopalni wielo-
krotnie pisaliśmy na naszych łamach. 
Temat rozpala wyobraźnię także ogól-
nopolskich mediów. Przyzwyczajono 

nas, że o polskim górnictwie można mówić tylko 
źle. Przykład idzie zresztą z samej góry. 

W ujawnionej niedawno, podsłuchanej rozmowie 
Elżbiety Bieńkowskiej z Pawłem Wojtunikiem, sze-
fem CBA, była wicepremier o górnictwie mówi tak: 

„Mówię ci, żenada z tym całym górnictwem  
i z tą gospodarką, po prostu takie zaniedbania… 
Prawda jest taka, że właściciel, czyli Ministerstwo 
Gospodarki, generalnie w dupie miało całe gór-
nictwo przez całe siedem lat. Były pieniądze, a oni, 
wiesz, pili, lulki palili, swoich ludzi poobstawiali, 

sam wiesz, ile zarabiali i nagle pierdyknęło. Tam 
jest, kur… banda na bandzie. Jest jedna banda pro-
fesorów, druga związkowców, trzecia banda zarzą-
dzających, czwarta banda (…) firm, które z tego 
świetnie żyją”.

Takie oPinie, świadczące 
o bezradności PańsTwa, 
działają jak miód na serca 
zagranicznych inwesTorów.

Oni nie widzą w polskim górnictwie problemu, 
ale szansę na wielki i szybki zarobek. Orzeskimi 
złożami zainteresowała się niemiecka firma HMS 
Bergbau. Odpowiedzialnym za tę inwestycję zo-

stał Jerzy Markowski, były wi-
ceminister gospodarki, je-
den z największych w Pol-
sce fachowców od górnictwa. 
Niemcy nie chcą budować 
kopalni od podstaw. Planują 
wykorzystać infrastrukturę ko-
palni „Krupiński”, przedłuża-
jąc pod ziemią chodniki, tak 
aby dotarły do orzeskich złóż. 
Recepta niemieckiego inwe-
stora na zarobek jest prosta: 
minimalizacja kosztów pracy, 
ograniczenie biurokracji, no-
woczesna i wydajna techno-
logia. Zainwestowane pienią-
dze, czyli około 150 mln euro, 
mają się zwrócić już po dzie-
sięciu latach. Wielkość za-
sobów szacuje się na nieca-
łe 700 mln ton. Orzesze, jako 
gospodarz terenu, zarobiłoby 
1,2 zł na tonie. Jest też druga 

strona tego medalu. Jedna piąta złóż leży pod te-
renami zamieszkanymi. Mirosław Blaski, burmistrz 
Orzesza, w rozmowie z „Naszą Gazetą” deklaro-
wał, że nigdy nie zgodzi się na fedrunek pod dziel-
nicami mieszkalnymi. Nieznane jest stanowisko za-
rządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Firma prze-
żyła ostatnio poważny kryzys, zakończony zmia-
ną prezesa. Trudno powiedzieć, co może okazać 
się bardziej opłacalne, wydzierżawić „Krupińskie-
go” Niemcom, albo samemu znaleźć sposób na 
zagospodarowanie tej kopalni. Głównym akcjona-
riuszem JSW jest skarb państwa, czyli należy brać 
pod uwagę także strategiczne kwestie narodowe-
go bezpieczeństwa energetycznego. 

niemieckiego inwesTora 
najwyraźniej słabo 
inTeresują Te Polskie 
dylemaTy. 

Portal internetowy www.wpolityce.pl opubliko-
wał niedawno informację o audycji w niemieckiej 
rozgłośni publicznej „Deutsche Welle”, w której 
wystąpił Heinz Schernikau, prezes HMS Bergbau. 
Zapowiedział on, że małe, próbne ilości węgla zo-
staną wydobyte już w następnym roku, a pełną parą 
kopalnia w Orzeszu ruszy w 2017 r. 

- Nie inwestowalibyśmy, gdybyśmy nie byli 
przekonani, że będziemy czerpać zyski i to nawet 
dobre zyski przez długi czas - przekonywał prezes 
Schernikau.

Szef niemieckiego koncernu wydobywczego jest 
poważnym człowiekiem. Skoro mówi, że kopalnia 
ruszy za rok, góra dwa, to zapewne tak się stanie. 
Nic przecież nie powinno zaburzyć doskonałych 
relacji polsko-niemieckich. Prezes wie, co mówi  
i zapewne wie o rzeczach, o których mogą nie mieć 
pojęcia burmistrz Orzesza albo prezesi JSW. 

Jerzy Filar

Nie wiadomo, czy Orzesze zgodzi się na tę inwestycję. Jastrzębska Spółka Węglowa 
też nie powiedziała ani słowa, że udostępni infrastrukturę kopalni „Krupiński”. Mimo 
tego prezes firmy HMS Bergbau na antenie niemieckiego radia zapowiedział już, że 

najdalej w 2017 roku pełną parą ruszy wydobycie w jego orzeskiej kopalni.

Kto Niemcowi 

zabroNi?

Czyżby narodził się nowy pomysł na ratowanie śląskiego górnictwa: niemiecki kapitał plus polska siła robocza.
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w szkołach ponadgimna-
zjalnych trwa obecnie 
gorący okres - rekru-

tacja uczniów do klas pierw-
szych. do 24 czerwca jest czas 
na elektroniczne zgłoszenie 
się do wybranej szkoły. wielu  
z gimnazjalistów wybiera li-
cea, bowiem nie ma sprecyzo-
wanych planów na przyszłość. 
ale doradcy zawodowi i peda-
godzy radzą się zastanowić. 
Powiat mikołowski dysponuje 
dobrymi szkołami techniczno 
- zawodowymi, gdzie można 
zdobyć zawód i jednocześnie 
zdać maturę.

W powiecie funkcjonują dwa licea 
ogólnokształcące. „Jedynka” im. Karola 
Miarki ma za sobą dziewięćdziesiąt lat 
tradycji i renomę, ale „Dwójka” noszą-
ca imię rotmistrza Witolda Pileckiego, 
choć istnieje dopiero od 20 lat, też dba 
o wysoki poziom nauczania. Obie pla-
cówki dysponują pracowniami dydak-
tycznymi i komputerowymi. Podobnie 
jest w zespołach szkół technicznych  
i zawodowych.

Ostatnio otwarto w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach 
pracownię obsługi konsumenta, gdzie 
uczniowie zdobywają umiejętności, 

m.in. sporządzania napojów, obsługi 
gości, przygotowania sali oraz stołów. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych to 
wyjątkowa szkoła, bowiem uczniowie 
mają tu do dyspozycji internat, a pla-
cówka umożliwia kształcenie w kilku-
nastu zawodach. Technikum oferuje 
kształcenie w takich zawodach jak: 
technik górnictwa podziemnego, eko-
nomista, technik żywienia i usług ga-
stronomicznych, elektryk, a także tech-
nik technologii szkła i hodowca koni. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa oferuje 
uczniom kształcenie między innym  
w zawodach: górnik eksploatacji pod-
ziemnej, mechanik operator pojazdów 
i maszyn rolniczych, elektryk, kucharz, 
operator urządzeń przemysłu szklar-
skiego oraz w wielu innych w klasie 
wielozawodowej. Warto podkreślić, że 
szkoła w Ornontowicach podpisała ze 
Śląskim Ogrodem Botanicznym umo-
wę o współpracy w zakresie kształce-
nia zawodowego uczniów i prowadzi 
nabór do kształcenia w tak ciekawym 
i deficytowym zawodzie jak technik 
ogrodnik - architektura krajobrazu, 
a na poziomie szkoły zawodowej - 
ogrodnik. 

W mikołowskim Zespole Szkół Tech-
nicznych uczniowie mogą się kształcić 
w Technikum w poszukiwanych na ryn-
ku pracy zawodach: informatyk, mecha-

tronik, technik pojazdów samochodo-
wych, elektryk, mechanik, handlowiec 
i technik organizacji reklamy. Funk-
cjonuje tu również Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa kształcąca mechaników 
pojazdów samochodowych, operato-
rów obrabiarek skrawających, a także 
klasa wielozawodowa, gdzie uczniowie 
uczą się zawodu w zakładach rzemieśl-
niczych. Zespół Szkół Technicznych  
w Mikołowie cieszy się corocznie du-
żym zainteresowaniem kandydatów do 
klas pierwszych. 

Natomiast Zespół Szkół Energetycz-
nych i Usługowych w Łaziskach Gór-
nych to, m.in. kuźnia kadr dla kopalni Bo-
lesław Śmiały, gdzie kształci się techni-
ków górnictwa podziemnego, a w szkole 

zawodowej mechaników - monterów 
maszyn i urządzeń. Można tu również 
w Technikum zdobyć zawód spedytora, 

logistyka czy elektryka, a Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa oferuje także naukę  
w klasie wielozawodowej. 

W powiecie każdy gimnazjalista znajdzie szkołę dla siebie

Liceum czy technikum?

kRYstYna moRawiEc,  
naczelnik wydziału Edukacji kultury  
i sportu w starostwie Powiatowym  
w mikołowie: 

- Wybór szkoły po gimnazjum to waż-
ny krok. Czasem warto wybrać szkołę 
techniczną, która pozwoli uczniowi zdo-

być zawód, ale także daje możliwość dalszej nauki, studiowania. 
Nasze zespoły szkół w Ornontowicach, Łaziskach Górnych czy Mi-
kołowie kształcą dobrych specjalistów i współpracują z zakładami 
pracy, m.in. z kopalniami Budryk i Bolesław Śmiały czy Firmą POL-
-AM-PACK S.A. w Orzeszu (dawna huta szkła). Dbamy, by kierunki 
kształcenia w naszych szkołach nadążały za zmianami na rynku 

pracy. Na bieżąco współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy  
i dyrektorami szkół, by wiedzieć, w których zawodach jest nadwyżka, 
a w których pracowników brakuje. Niezdecydowanym radzę skorzy-
stać z porady pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego, który 
zatrudniony jest w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Mikołowie. Czasami rada specjalisty i osoby z zewnątrz bywa bar-
dzo pomocna w wyborze kierunku kształcenia, a tym samym przy-
szłej drogi edukacyjnej ucznia. Oczywiście, zawsze można wybrać 
liceum, ale tu trzeba już mieć sprecyzowane plany na studia. Zależy 
nam na edukacji i dlatego Starosta Mikołowski przyznaje najlep-
szym uczniom stypendia za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce 
oraz sporcie. Po każdym semestrze roku szkolnego jest to około  
20 do 30 uczniów, którzy otrzymują po 200 zł miesięcznie. 

W pracowni obsługi konsumenta uczniowie poznają, m.in. sztukę przyrządzania napojów.

Podczas czerwcowej, ostatniej 
przed wakacjami sesji Rady Miej-
skiej, radni zdecydują o przyjęciu 

zasad budżetu partycypacyjnego w Mi-
kołowie. Projekt uchwały w tej sprawie 
ma przygotować Urząd Miasta, intensyw-
nie pracuje zespół w skład którego wcho-
dzą przedstawiciele magistratu, mikołow-
scy radni, a przede wszystkim mieszkań-
cy miasta. 

Jeśli zdążymy - Rada Miejska, być 
może w formie uchwały intencyjnej, po-
winna dać zielone światło do dalszych 
prac, tak aby już w 2016 roku można było 
realizować w Mikołowie projekty, które 
mieszkańcy uznali za kluczowe. 

co To Takiego „budżeT 
ParTycyPacyjny?

Partycypacja to inaczej „współuczest-
niczenie”. W przypadku budżetu oznacza 
to włączenie mieszkańców do współde-
cydowania o wydatkach w kolejnym roku. 
Miasto rezerwuje kwotę stanowiącą uła-
mek budżetu (1-2%) na kolejny rok i po-
zwala mieszkańcom przekonywać się na-
wzajem co dla ich okolicy jest najważniej-
sze. Tworzy się okręgi, których miesz-
kańcy spotykają się i rozmawiają o pomy-
słach na lokalizację placu zabaw, parkin-
gu, ścieżki rowerowej albo organizację 
zajęć plastycznych dla ich dzieci. Miesz-
kańcy sami decydują, które propozycje 
zgłoszą jako oficjalne wnioski. Po we-
ryfikacji organizowane jest głosowanie,  
a zwycięskie propozycje są obowiązkowo 
realizowane. 

a Po ludzku? 
w ProsTych słowach?

W centrum Mikołowa tworzymy kilka 
do kilkunastu okręgów. Pod uwagę bie-
rzemy parafie i szkoły, zastanawiamy się 
gdzie toczy się życie mieszkańców, kto  
i gdzie spędza wolny czas, ważne są pla-

ce zabaw, parki, świetlice. Pod uwagę na-
leży też wziąć ruchliwe ulice i tory kolejo-
we, które oddzielają pozornie bliskie re-
jony miasta. Mieszkańcy każdego z okrę-
gów wiedzą, że mogą zaproponować wy-
datki na maksymalną kwotę 50-60, a może 
100 tysięcy złotych. Kwota będzie uza-
leżniona od liczby mieszkańców danego 
okręgu. Realizowane będą wyłącznie po-
trzeby, które zyskają największe popar-
cie, dlatego - przykładowo - na osiedlu 
Kochanowskiego trzeba wspólnie ustalić 
czy przykryć potok Gniotek i wyremon-

tować boisko, czy może ważniejsze są 
miejsca postojowe przy Kochanowskiego  
10 lub organizacja popołudniowych zajęć 
z języka angielskiego dla dzieci? Takich 
dylematów będzie wiele.

- Należy zwrócić uwagę na przygoto-
wanie dobrego regulaminu budżetu par-
tycypacyjnego, a następnie zorganizo-

wanie szerokiej akcji promocyjnej, któ-
ra pozwoli dotrzeć do jak największej 
liczby mieszkańców. Mieszkańcy muszą 
być przekonani, iż warto zaangażować 
się w budżet partycypacyjny - mówi Ju-
styna Rudner, starszy specjalista Wydziału 
Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Mi-
kołowie.

Warto już teraz spróbować odpowie-
dzieć sobie na pytanie: „Na co ja wydała-
bym 80 tysięcy złotych i jak przekonać do 
tego sąsiadów?”

Artur Wnuk

Procent dla mieszkańców Mikołowa?

Plac zabaw - jedna z najczęściej realizowanych inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego
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Termin nadsyłania prac 
upłynął w maju. Zwycięz-
cę poznamy jednak do-
piero w połowie czerwca. 

Jury, w którym oprócz pracowników 
magistratu zasiada także przedsta-
wiciel Akademii Sztuk Pięknych, 
musi mieć czas na spokojną ocenę 
projektów. Organizatorzy konkursu 
nie chcą na razie zdradzać żadnych 
szczegółów. Wiemy jedynie, że na-
deszło ponad 120 prac z całej Pol-
ski. Jury kieruje się przy ocenie kil-
koma kryteriami. Przede wszystkim 
projekty muszą oddawać ducha, 
charakter i klimat Mikołowa. Nie 

mniej istotna jest ich wartość mar-
ketingowa. Żyjemy w czasach kul-
tury obrazkowej, agresywnej rekla-
my i krótkich komunikatów informa-
cyjnych. Logo i hasło muszą wzbu-
dzać pozytywne skojarzenia, być 
rozpoznawalne oraz łatwe do zapa-
miętania. To nie jest proste zadanie, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o promo-
cję miasta. Tutaj najłatwiej o wpad-
kę. Na przykład Białystok promu-
je się kolorami tęczy, która identyfi-
kowana jest przede wszystkim z ru-
chami gejowskimi. Choć jest to mia-
sto tolerancyjne, autorom kampanii 
promocyjnej zapewne nie chodzi-

ło o takie skojarzenia. Mysłowice, 
w czasach świetności zespołu My-
slovitz, promowało się, jako miasto 
„dobrze brzmiące”. Artur Rojek, li-
der zespołu, wyprowadził jednak 
Off Festival do Katowic i rozstał się 
z kolegami. Hasło straciło na aktual-
ności. W przestrzeni medialnej po-
jawia się wiele haseł i logotypów 
promujących miasta. Z badań wyni-
ka, że niewiele z nich zapamiętuje-
my. Miejmy nadzieję, że wśród 120 
prac nadesłanych na konkurs, znaj-
dzie się to jedno, trafione w dzie-
siątkę, które zbuduje pozytywną 
markę Mikołowa. 

W ostatni weekend mie-
siąca, 26 - 27 czerw-
ca, odbędą się kolej-

ne Dni Mikołowa. Wśród gwiazd 
imprezy zobaczymy, m.in. zespo-
ły Wilki i Happysad, Mirka Szoł-
tyska oraz Kabaret Masztalskich. 

W odróżnieniu od lat poprzed-
nich, podczas tegorocznej edycji 
imprezy na Rynku usłyszymy tak-
że mikołowskie akcenty. Wystąpi 
Rahim, współtwórca legendarnej 
Paktofoniki oraz Henryk Czich  
i jego zespół Universe. 

Na zewnątrz budynku 
Urzędu Miejskiego, tuż 
pod balkonem wycho-

dzącym z gabinetu burmistrza, za-
montowano gniazdko sieci elektrycz-
nej. Wszystko po to, aby muzycy mo-
gli tam wpiąć swoje wzmacniacze  
i elektryczne gitary. Miasto przygo-
towało ciekawą i nietypową - jak na 
polskie standardy - ofertę dla zespo-
łów i solistów. Kto chce, może zagrać 
pod ratuszem i wypełnić mikołowski 
rynek swoją muzykę. Wcześniej nale-
ży o koncertowych planach poinfor-
mować Wydział Promocji Miasta albo 
sekretariat burmistrza. Oczywiście, 
grać wolno tylko w dni, kiedy nie pra-
cuje Urząd Miejski.

Facebook jest wygod-
nym, skutecznym i szyb-
kim środkiem wzajem-

nej komunikacji. Nie trzeba  
o tym przekonywać burmistrza 
miasta, którego aktywność na 
popularnym „fejsie” dostrze-
gły i pozytywnie oceniły ogól-

nopolskiego media. Jego śla-
dem idą także jednostki pod-
ległe magistratowi. Swój pro-
fil na Facebooku uruchomił 
Zakład Usług Komunalnych. 
ZUK jest odpowiedzialny m.in. 
za czystość na terenie miasta, 
utrzymanie wielu dróg, chod-

ników, terenów zielonych, ad-
ministrowanie szaletami, pro-
wadzenie punktu selektywnej 
zbiórki odpadów, itp. Warto 
wykorzystać możliwość kon-
taktu poprzez Facebbok i ko-
munikować się w sprawach 
interwencyjnych. Można np. 
przekazać informację o leżą-
cych śmieciach z załączonym 
zdjęciem i pytaniem, czy pro-
blem leży w gestii ZUK.

Poruszanie się ul. Zam-
kową stresuje wszyst-
kich uczestników ru-

chu. Narzekają kierowcy, 
bo jest wąsko. Boją się pie-
si i rowerzyści, ponieważ jest 
niebezpiecznie. Na wnio-
sek mieszkańców Mokre-
go burmistrz Stanisław Pie-

chula zareagował błyska-
wicznie i rozpoczął procedu-
rę zamknięcia ruchu na czę-
ści ulicy, od mostu na Prom-
nej do parkingu przy koście-
le. To jest najgorszy frag-
ment, ryzykowny szczegól-
nie dla pieszych. Mimo pro-
gów zwalniających i ogra-

niczeń prędkości, niektórzy 
kierowcy jeżdżą tędy, jak po 
„Wiślance”. Zamknięcie dro-
gi nie odbędzie się z dnia na 
dzień, bo formalności wyma-
gają trochę czasu. Część in-
ternautów, odwiedzających 
facebookowy profil burmi-
strza sugeruje, aby wzdłuż 

Zamkowej zbudować chod-
nik. Stanisław Piechula pod-
chodzi sceptycznie do tego 
pomysłu, ponieważ wyma-
ga on wycinki wielu drzew. 
Burmistrz ma inny plan. Chce 
zbudować z Mokrego na So-
śnią Górę szeroki deptak dla 
pieszych i rowerzystów. Taka 
inwestycja może powstać 
przy planowanej rozbudowie 
Śląskiego Ogrodu Botanicz-
nego w Mikołowie. 

Wszystko wskazuje na to, że 
szykują się kolejne zmia-
ny w zasadach organizacji 

ruchu samochodowego w centrum 
Mikołowa. Burmistrz chce ograni-
czyć do niezbędnego minimum par-
kowanie w obrębie Starówki. Cho-
dzi przede wszystkim o to, aby sa-
mochody nie zastawiały ciągów pie-
szych. Miasta, które mogą pochwa-
lić się starą i atrakcyjną turystycz-
nie zabudową śródmieścia, a należy 
do nich także Mikołów, eliminują sa-
mochody z centrum. Chodzi przede 
wszystkim o bezpieczeństwo i kom-
fort osób spacerujących po starów-
ce. Trwają dyskusje dotyczące ska-

li tych ograniczeń i zasad ich prze-
strzegania. Zakaz parkowania na 
pewno nie może zakłócić pracy firm, 

zwłaszcza sklepów i punktów ga-
stronomicznych, mających siedziby 
w śródmieściu. 

Przy placu dworcowym, a kon-
kretnie przy ul. Kolejowej 2 
powstał parking rowerowy. 

Takie było życzenie wielu miesz-
kańców, korzystających na co dzień 
z dwukołowej formy transportu. Par-
king jest mały, ale władze miasta de-
klarują, że w miarę potrzeb może 
zostać rozbudowany. Obiekt znaj-
duje się w oku kamery monitoringu 
miejskiego.

Parking dla rowerów Zakład Usług Komunalnych na Facebooku

Lubię to

Burmistrz rozpoczął procedurę wyłączenia z ruchu części ulicy Zamkowej w Mokrem

Będzie bezpieczniej

Starówka to nie parking

Pisaliśmy przed miesiącem, że miasto ogłosiło 
konkurs na logo i hasło promocyjne Mikołowa. Odzew 
przekroczył najśmielsze oczekiwania organizatorów. 
Wpłynęło ponad 120 prac, autorów z całej Polski. 

Mikołów
pełen pomysłów

Koncerty pod ratuszem

Ul. Zamkowa z lotu ptaka.

Dni Mikołowa 
z mikołowskim akcentem

Mikołowskie akcenty: Henryk Czich i Rahim.
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Na terenie Domu Po-
mocy Społecznej 
w Orzeszu, przy 

współudziale Urzędu Miasta 
i Miejskiego Zespołu Oświaty 
odbył się szósty Turniej Bocce  
o Puchar Burmistrza.

Podczas imprezy wychowan-
kowie i opiekunowie placówek 
wychowawczych z  terenu Ła-
zisk Górnych, Mikołowa, Rudy 
Śląskiej i oczywiście Orzesza, 
integrowali się z  młodzieżą 
gimnazjalną naszego miasta. 
Turniej odbył się w przyjemnej 
atmosferze, choć pogoda nie 
sprzyjała.

W ramach zawodów odbył się 
mecz pomiędzy pracownikami 
Domu Pomocy Społecznej a za-

proszonymi gośćmi. Cóż, trawa 
gościom nie sprzyjała... Za rok 
rewanż!

Podczas festynu z okazji 
Dnia Dziecka, w Zajeź-
dzie Kasztelańskim od-

był się koncert galowy IV Re-
gionalnego Festiwalu Piosenki 
Śląskiej „Orzeszek”.

Laureaci konkursu zaśpie-
wali i zatańczyli dla zgroma-
dzonej publiczności, która 
bawiła się w prawdziwie ro-
dzinnej atmosferze. Mirosław 
Blaski, burmistrz miasta, pod-
kreślił znaczenie faktu, że to 
właśnie w Orzeszu wśród 
najmłodszych popularyzuje 
się śląską kulturę i tradycję. 
W trakcie imprezy na wszyst-

kie dzieci czekały liczne 
atrakcje m.in: zabawy z  na-
grodami, kącik plastyczny, 

skręcanie maskotek z baloni-
ków oraz puszczanie baniek 
mydlanych.

W kościele parafialnym 
Św. Jana Chrzciciela 
w Jaśkowicach, pod 

patronatem Burmistrza Miasta 
Orzesze odbył się koncert orga-
nowy wybitnego muzyka i  pe-
dagoga, profesora Aka-
demii Muzycznej 
im. Karola Szy-
manowskiego 
w  Katowicach 
Juliana Gem-
b a l s k i e g o . 
Organy zosta-
ły zniszczone 
w wyniku pożaru 
parafii w Jaśkowi-
cach w  2013 roku. Pod-
czas koncertu, na odnowionym 
instrumencie zabrzmiały m.in. 
utwory Jana Sebastiana Bacha, 

Fr a n c i s z k a 
Nowowiejskie-

go oraz polskie 
utwory liturgiczne. 

Na zakończenie profe-
sor Gembalski zagrał „Boguro-
dzicę” w niekonwencjonalnej 
aranżacji. 

Specjalne podziękowania 
złożono organomistrzowi Ma-
ciejowi Tomaszewskiemu, który 
przez kilka miesięcy pracował 
nad rekonstrukcją instrumentu. 
Inicjatorem koncertu był orga-
nista jaśkowickiej parafii Grze-
gorz Kaczmarczyk.

W siedzibie Komendy 
Powiatowej Policji  
w Mikołowie odbył 

się finał konkursu „Dzielnicowy 
Roku 2014”. 

Plebiscyt zorganizowany 
przez Komendę Powiatową 
Policji w Mikołowie trwał od  

1 kwietnia do 10 maja. Wzięli  
w nim udział pełnoletni miesz-
kańcy powiatu mikołowskiego, 
którzy wypełnili papierową an-
kietą lub elektronicznie oddali 
głos na swojego dzielnicowego. 
W imieniu Burmistrza Miasta 
Orzesze naszemu dzielnicowe-

mu gratulacje złożył Przewodni-
czący Rady Miejskiej Jan Mach.

Aspirant Michał Rzepka pra-
cuje w Policji od 2007 roku, 
dzielnicowym jest od czterech 
lat. Swoją służbę pełni w Jaśko-
wicach, Zawadzie, Zazdrości, 
Woszczycach i Królówce.

Aspirant Michał Rzepka z Orzesza 
„Dzielnicowym Roku 2014”

W sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej 
Nr 2 odbyła się ósma 

Spartakiada Przedszkolaków  
z Hektorem, zorganizowana 
przez Przedszkole z Oddziałem 
Integracyjnym Nr 1 oraz Stowa-
rzyszenie „Bezpieczny Powiat 
Mikołowski”, pod patronatem 
Burmistrza Miasta Orzesze. Tur-
niej sportowy dla 225 orzeskich 
dzieci połączono z edukacją  
z zakresu podstaw bezpieczeń-
stwa. Gościem specjalnym za-
wodów był Sierżant Hektor, ma-
skotka mikołowskiej Policji, któ-
ry pomógł policjantom w przed-
stawieniu podstawowych zasad, 
jak bezpiecznie i aktywnie 

spędzić czas wolny. Przedszko-
laki wzięły udział w dziesięciu 
zabawach sportowych. Dzieci  
z każdej placówki przedszkolnej 
przygotowały plakat i hasło na 
temat bezpiecznego spędzania 

wolnego czasu. Nagrody wrę-
czyli Zastępca Burmistrza Miasta 
Orzesze, Sylwia Krawczyk oraz 
Stanisław Karpeta i Jarosława 
Bizoń ze Stowarzyszenia „Bez-
pieczny Powiat Mikołowski”.

Bezpieczne dzieci, 
bezpieczne miasto

Stypendia naukowe rozdane!
W sali widowiskowej w Orzeszu-Jaśkowi-

cach odbyła się ósma sesja Rady Miej-
skiej, podczas której burmistrz Miro-

sław Blaski oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Mach wręczyli 30 uczniom z naszego miasta 

stypendia naukowe za pierwszy semestr roku 
szkolnego 2014/2015. Nagrody otrzymali ucznio-
wie każdego typu szkół, wśród których znaleźli się 
laureaci licznych konkursów, olimpiad przedmio-
towych oraz uczniowie z wysoką średnią. 

Bocce integruje i bawi
Koncert galowy „Orzeszka”

Organy Parafii w Jaśkowicach 
JAK nOwe!



/gminawyryZachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku 7czerwiec 2015r. • NASZA GAZETA WYRY

27 czerwca o godz. 
16.00 na obiekcie 
sportowo - rekre-

acyjnym im. Braci Góralczy-
ków w Wyrach rozpocznie 
się koncert charytatywny dla 
Agaty Labus. Wstęp na impre-
zę: cegiełki dla Agaty Labus 
w kwocie 5 zł (dzieci do lat 12 
wstęp wolny).

Agata Labus w 2009r., ja-
ko 16-latka miała wypadek. 
Przewróciła się na snow-
boardzie - rezultat krwiak 
podtwardówkowy. Musiała 
mieć dwie operacje mózgu. 
Wynikiem tego jest porażenie 
czterokończynowe. Agata nie 
potrafi sama się poruszać, nie 
mówi, wymaga rehabilitacji i 

opieki masażysty. Wszystko 
jednak kosztuje. Na rehabi-
litację i leki rodzice wydają 
miesięcznie kilka tysięcy zło-
tych. Brak ćwiczeń najpraw-
dopodobniej sprawiłby, że 
Agata wróciłaby na początek 
tej trudnej drogi. Nie pozwól-
my na to! Pomóżmy Agacie!

Podczas koncertu wystąpią 
grupy rockowe, natomiast ok. 
19.00 księża i strażacy roze-
grają mecz piłki nożnej. Za-
pewniona zostanie obsługa 
gastronomiczna (grill, napo-
je), a dla dzieci zaplanowano 
m.in. malowanie twarzy i dmu-
chańce. 

Majowe odwiedziny 
włoskiej delegacji 
z Medesano w Wy-

rach wzmacniają fundamenty 
współpracy pomiędzy gmina-
mi oraz otwierają możliwość 
współpracy także dla małych  
i większych przedsiębiorstw obu 
gmin. Urząd Gminy Wyry wraz  
z wójtem Barbarą Prasoł, ceni so-
bie radosne podejście włoskich 

gości, szacunek dla Polski, 
zainteresowanie, bezpo-
średniość oraz ducha przy-
jaźni podarowanego przez 
przyjaciół z Medesano.  

Momentem centralnym wi-
zyty włoskiej delegacji była ich 
obecność na Bitwie Wyrskiej. 
Dokument przedstawiony  
w formie inscenizacji w plene-
rze, spotkał się z entuzjazmem 

zaproszonych, którzy darzą 
ogromnym szacunkiem żołnie-
rzy polskich. Była to dla nich 
prawdziwa lekcja historii. Wło-
scy goście odwdzięczyli się za 
nią przywożąc z sobą Enigmę - 
maszynę szyfrującą, która wraz 
z innymi pamiątkami II Wojny 
Światowej jest częścią kolek-
cji Alberto Campanini i Bruno 
Grassi. Włoscy naukowcy, pod-
czas swoich wystąpień wielo-
krotnie podkreślali, że to inte-
ligencja i brawura Polaków po-
zwoliła zdekodyfikować sprzęt 
stworzony przez Niemców. 

informujemy, że mobilna zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych od-
będzie się 13 czerwca br. (sobota). 

Prosimy, aby odpady wielkogabary-
towe były wystawione przed posesje 
dzień przed lub w dniu zbiórki do go-
dziny 6 rano.

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy 
m.in.: meble (szafy, fotele, krzesła, łóżka itp.), 
dywany, wózki dziecięce, rowery, zabawki du-
żych rozmiarów, materace, pierzyny, itp.

Prosimy o niewystawianie w tym dniu zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W odpowiedzi na no-
welizację ustawy  
o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach, Rada 
Gminy Wyry zmieniła niektóre 
regulacje dotyczące zbiórki 

odpadów. Nie uległy zmianie 
stawki opłat za odbiór śmieci  
z domów jednorodzinnych. Na-
tomiast ustawa wymusiła zmia-
ny stawek w domach wieloro-
dzinnych, (bowiem wprowadzi-

ła obowiązek uchwalenia przez 
radę gminy jednej stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od gospodar-
stwa domowego bez możli-
wości różnicowania tej stawki 

w zależności od liczby osób 
zamieszkujących dane gospo-
darstwo). By ta zmiana była 
jak najmniej obciążająca dla 
mieszkańców, Rada zmieniła 
metodę naliczania stawki opła-

ty. Od 1 lipca za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości zabudowanych 
budynkami wielolokalowymi 
na metodę naliczania stawki od 
liczby osób zamieszkujących 
daną nieruchomość i ustalono 
stawkę na poziomie 10 zł od 
osoby w przypadku segergacji 
odpadów oraz 15 zł w przypad-
ku niesegregowania odpadów.

Kolejna zmiana polega na 
tym, że od 1 lipca popiół bę-
dzie odbierany raz w miesiącu 
i należy go składować w od-
dzielnych pojemnikach. Miesz-
kańcy zostaną wyposażeni  
w pojemniki na popiół w licz-
bie zapewniającej utrzymanie 
posesji w czystości. Ponadto 
będą mogli pobrać nieodpłat-
nie dodatkowe worki na popiół 
w następujących punktach:

- Urząd Gminy, ul. Dą-
browszczaków 133,

- Dom Kultury w Gostyni,  
|ul. Pszczyńska 366,

- Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych, 
ul. Słoneczna 50, Wyry.

Nowelizacja ustawy wpro-
wadziła również konieczność 
uchwalenia ryczałtowej rocz-
nej stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi, dla nieruchomości, na 
których znajdują się domki let-
niskowe lub innych nierucho-

mości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynko-
we jedynie przez część roku. 
W związku z tym ustalono, że 
od 1 lipca stawka ta wyniesie 
60 zł dla właścicieli nierucho-
mości zbierających odpady  
w sposób selektywny i 80 zł dla 
właścicieli nieruchomości nie 
zbierających odpadów w spo-
sób selektywny.

Poza tym art. 6n ww. uchwały 
wskazuje, że Rada Gminy okre-
śla w drodze uchwały stano-
wiącej akt prawa miejscowego 
wzór deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Stąd też 
od 1 lipca br. będzie obowiązy-
wał nowy wzór deklaracji o wy-
sokosci opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 

sTaTysTyka 
odPadów 
komunlanych 

W 2014r. odebrano łącznie 
3 784,2 ton odpadów komunal-
nych. Jest to aż o 35% więcej niż 
w roku 2013r. Koszty obsługi 
systemu gospodarki odpadami 
w okresie od stycznia do grud-
nia 2014r. wyniosły 1 044 419 zł. 
Natomiast dochody uzyskane 
w 2014r. z tego tytułu wyniosły 
1 087 910 zł i pozwoliły na zbi-
lansowanie wydatków. 

częsToTliwośc odbioru odPadów komuanlnych z Terenu gminy wyry 
w okresie od 1 liPca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.:

cZĘstotliwoŚĆ oDbioRu oDPaDÓw komunalnYcH 

GRuPa oDPaDÓw

niERucHomoŚci niERucHomoŚci, 
na ktÓRYcH niE 

ZamiEsZkuJĄ 
miEsZkaŃcY, a 

PowstaJĄ oDPaDY 
komunalnE

miEsZkalnE 
JEDnoRoDZinnE

miEsZkalnE
wiEloRoDZinnE

ODPADY KOMUNALNE 
ZMIESZANE

2 razy w miesiącu
zgodnie z 

częstotliwością 
określoną w deklaracji

POPIÓŁ/ŻUŻEL 1 raz w miesiącu -

TWORZYWA SZTUCZNE, 
METALE, OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE

1 raz w miesiącu 1 raz w miesiącu
SZKŁO

PAPIER I MAKULATURA

ODPADY ZIELONE 
I ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI

w okresie od kwietnia do listopada:
raz w miesiącu 

ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE

1 raz w roku - „wystawka” bezpośrednio od mieszkańców 
nieruchomości, w formie zbiórki mobilnej

-

Zmiany w zbiórce śmieci

Zbieramy meble

Zagrają dla Agaty

włosi na bitwie 
i w gminie

Od lewej: Bruno Grassi, Alberto Campanini, Aleksandra Zapotoczny, Pietro 
Campanini, Barbara Prasoł, Michele Giovanelli, Sandro Greci, Mauro Ritali, 
Carlo Urbani, Sandro Squeri.
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- lubię oglądać „boso przez 
świat”, choć nie ukrywam, że 
tęsknię do „wc kwadransa”. 
młodszym czytelnikom przy-
pomnę tylko, że przed laty był 
to kultowy program. niepo-
prawny politycznie, otwarcie 
krytykujące zjawiska i ludzi,  
o których w mediach głównego 
nurtu nie wypada mówić nega-
tywnie.

- Ja też tęsknię do „WC kwadransa”, 
choć raczej nie widzę, przynajmniej na 
razie, możliwości powrotu tego pro-
gramu na antenę. Nie wiem nawet, czy 
podjęłyby się jego realizacji telewizje 
niezależne, spoza głównego nurtu. 
Mam tu na myśli telewizje Republika  
i Trwam. „WC kwadrans” spadł z an-
teny telewizji publicznej po dojściu do 
władzy ekipy Aleksandra Kwaśniew-
skiego. Ja nawet nie mam o to do nich 
pretensji. W Polsce, telewizja publicz-
na zawsze była i jest telewizją rządową. 
Kwaśniewski i jego ludzie nie chcieli 
programów, które przedstawiały ich 
w negatywnym świetle. Gdybym ja był 
prezydentem, zapewne zrobiłbym to 
samo i też wyrzucił „WC kwadrans”. 

- Przed ostatnimi wyborami,  
w internecie rekordy oglądal-
ności bił filmik na którym, bez 
słowa drze Pan plakat z broni-
sławem komorowskim. Po dru-
giej stronie wypisane były afery 
przypisywane obecnej władzy.

- Tak już jest, że ja zawsze głosuję 
przeciwko komuś. Tylko raz głosowa-

łem za kandydatem, z którego poglą-
dami w pełni się identyfikowałem. Po-
parłem Marka Jurka na prezydenta i za 
karę mój program został zdjęty z anteny 
radiowej „Trójki”. 

- w „boso przez świat”  
opowiada Pan  
o ludziach ży-
jących czasa-
mi w skrajnej 
nędzy. zauwa-
żyłem pew-
ną prawidło-
wość. im ktoś 
biedniej żyje, 
tym racjonal-
niej patrzy na 
świat. nie wy-
daje się Panu, 
że żyjąc w re-
latywnie bo-
gatej europie, 
tracimy powoli 
rozsądek?

- Nie od dziś 
wiadomo, że od 
dobrobytu w gło-
wie się przewra-
ca. Kiedy masła 
starcza tylko na 
pół kromki chle-
ba, świat wygląda 
inaczej, niż gdy 
kanapka jest grubo 
posmarowana. Lu-
dzie żyjący w wa-
runkach niedoboru 
ekonomicznego 

zachowują się porządniej. Mają wię-
cej empatii i współczucia dla innych, 
którym wiedzie się jeszcze gorzej.  
W biedniejszych społeczeństwach 
wzajemna pomoc jest czymś natural-
nym. W bogatym świecie uchodzi to 
za akt poświęcenia. Proszę porównać 
mentalność Polaków z czasów „komu-
ny” i współczesną. Nie mam najmniej-
szego sentymentu do czasów PRL, ale 
ludzie byli wtedy bardziej przyzwoici. 

- było mniej chamstwa.
- Za komuny w przestrzeni publicz-

nej nie padało tak wiele przekleństw.  
A proszę zobaczyć, co dzieje się teraz. 
W najbardziej popularnym programie 
kulinarnym, słowa popularnej cele-
brytki i restauratorki trzeba co chwilę 
wyciszyć, choć i tak wiadomo, jakich 
słów wtedy używa. Co z tego, że na ta-
lerzu widzimy kurczaka lakierowanego 
wyszukanymi sosami, skoro nad nim 
wylewa się prawdziwa słowna kloaka. 

- co jeszcze nie podoba się 
Panu w obecnym modelu cywi-
lizacji europejskiej?

- Nie podoba mi się, że państwo ingeru-
je w każdą dziedzinę życia i sięga swoimi 
pazurami po obszary, na które kiedyś nie 
miało wstępu, jak na przykład wychowy-
wanie dzieci. Jeżeli w podręczniku naryso-
wani są dwaj panowie z damskimi toreb-
kami i są podpisani jako rodzice, to już nie 
jest śmieszne i irytujące. To jest groźne.

- co zrobić, aby państwa by-
ło miej w naszym życiu?

- Zabrać mu pieniądze. Państwo prze-
stanie się wtrącać w nasze, prywatne 
sprawy dopiero wtedy, kiedy nie bę-
dzie go na to stać. Proszę spojrzeć, jak 
bardzo pazerny i opresyjny jest system 
podatkowy w krajach Unii Europejskiej. 
Rozumiem sens akcyzy na używki, po-
nieważ jest w tym element ochrony zdro-
wia. Natomiast, jakim prawem państwo 
narzuca tak wysoki haracz na benzynę? 
Tak na logikę, tanie paliwo powinno być 
potężnym kołem zamachowym gospo-
darki. Uwolniona od akcyzy benzyna 
kosztowałaby mniej. Dzięki temu spa-

dłyby ceny usług i towarów, gdzie trans-
port jest ważnym elementem kosztów. 
Ale państwo boi się takiego rozwiązania. 
Woli ściągać z nas paliwowy haracz, aby 
mieć kasę na swoje zachcianki.

- ma Pan nie tylko fanów, ale 
także spore grono przeciwni-
ków. zarzucają Panu, m.in. że 
na swoje podróże zabiera je-
dynie turystów z bardzo gru-
bym portfelem.

- To nieprawda, że na wyprawy do 
dżungli wybieram się tylko z ludź-

mi, którzy mają dużo kasy. Niedawno 
miałem takiego towarzysza podróży. 
Facet był bajecznie bogaty, ale z dru-
giej strony smutny i niespełniony. Był 
otyły, zmęczony i wyglądał staro, jak 
na swój wiek. Spełniłem jego życzenie 
i zabrałem go do dżungli, ale postawi-
łem jeden warunek, musi sfinansować 
przynajmniej jedną wyprawę naukową. 
Nawet nie zgadnie Pan, z kim jeżdżę 
najczęściej na wyprawy.

- z komandosami, na lekcje 
przetrwania w dżungli?

- W żadnym wypadku. Najchętniej  
i najczęściej prowadzę pielgrzymki do 
Meksyku, do Matki Boskiej z Guadelu-
py. Jeździmy razem z księżmi mariana-
mi, a trudno ich uznać za ludzi szcze-
gólnie bogatych.

- gdzie Pan wybiera się w naj-
bliższą podróż?

- Na Hawaje. 

- dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Jerzy Filar

Od dobrobytu 
w głowie się przewraca

Rozmowa z WOJCieCHeM CeJROWSKiM, antropologiem kultury, znanym podróżnikiem, 
pisarzem, publicystą, autorem cyklu telewizyjnego „Boso przez świat”. Wojciech Cejrowski był 

gościem spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie.

 Jeżeli w podręczniku narysowani 
są dwaj panowie z damskimi 
torebkami i są podpisani jako 
rodzice, to już nie jest śmieszne  
i irytujące. To jest groźne.
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Jestem za stworzeniem 
koalicji na rzecz czystego po-
wietrza na Śląsku - powiedział 
Andrzej Pilot, prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
odnosząc się do niedawnego 
apelu metropolity katowic-
kiego arcybiskupa Wiktora 
Skworca. Podczas Pielgrzym-
ki Mężczyzn i Młodzieńców 
do Piekar Śląskich hierarcha 
odniósł się do problemów wy-
nikających z zanieczyszczania 
powietrza: - Nie przyczyniaj-
my się do zatruwania się na-

wzajem - wezwał abp Wiktor 
Skworc. - Podejmijmy wspól-
ny, ekumeniczny właśnie  
i ekonomiczny, wysiłek w tym 
zakresie! W tej sprawie trze-
ba współpracy wszystkich 
podmiotów życia społeczne-
go, zwłaszcza rządu i samo-
rządu oraz poszczególnych 
właścicieli nieruchomości. 
Myślę, że to zadanie musimy 
na Śląsku wspólnie podjąć - 
mówił hierarcha.

Prezes katowickiego Fun-
duszu Andrzej Pilot przypo-
mniał, że inwestycje mające 
na celu poprawę jakości po-

wietrza są jednymi z najważ-
niejszych zadań katowickiego 
Funduszu. W ostatnich latach 
średnio około 200 mln zł rocz-
nie, czyli połowa wszystkich 
środków, którymi dysponuje 
Fundusz, jest przeznacza-
na na ten cel. - Pieniądze na 
inwestycje są. Pracujemy 
nad poprawą świadomości 
mieszkańców, którzy poprzez 
spalanie paliw złej jakości  
i śmieci przyczyniają się do 
powstawania niskiej emisji - 
powiedział prezes WFOŚiGW 
w Katowicach. Dodał, że z du-
żą satysfakcją przyjął wspar-

cie metropolity katowickiego 
dla działań podejmowanych 
m.in. przez katowicki Fundusz.

Arcybiskup Skworc zazna-
czył, że mieszkańcy regionu 
powinni tworzyć: „koalicję na 
rzecz Górnego Śląska, nie tyl-
ko w sprawach jego struktu-
ralnej przebudowy, ale także 
kulturowej i - co dzisiaj szcze-
gólnie ważne - ekologicznej”. 
Nawiązał przy tym do publi-
kowanych, m.in. przez Naj-
wyższą Izba Kontroli danych 
na temat zanieczyszczenia po-
wietrza w Polsce, wśród nich 
stężeń pyłów zawieszonych, 

których dopuszczalne stężenia 
przez największą liczbę dni  
w roku przekraczane są w Kra-
kowie i na Górnym Śląsku.

- Przyczyną tak wysokich 
stężeń szkodliwych pyłów 
jest niska emisja, czyli za-

nieczyszczenie pochodzące 
w dużej mierze z pieców 
przydomowych i lokalnych 
kotłowni węglowych, gdzie 
spalanie paliwa odbywa się  
w sposób nieefektywny - 
wskazał abp Skworc.

Koalicja dla czystego powietrza

Tym razem nie nagradza-
no indywidualnych osób,  
a organizacje pozarządowe 
za działalność w zakresie 

prowadzenia edukacji ekologicznej 
i promowania ochrony środowiska 
naturalnego w regionie. Jury ocenia-
ło działalność z ostatnich 3 lat. Pod 
uwagę brano, m.in. różnorodność 
prowadzonych działań z zakre-
su edukacji ekologicznej, ochro-
ny przyrody i profilaktyki zdro-
wotnej i przeprowadzone akcje 
edukacyjne.

- Nagradzamy odpowiednie 
postawy, bo wierzymy, że prze-
prowadzanie akcji edukacyjnych 
ma sens. Chcemy, aby najmłod-
sze pokolenie uczyło się dbać o śro-
dowisko. Wiele mogą się nauczyć 
właśnie z akcji przeprowadzanych 
przez nagradzane dziś organizacje - 
mówił Andrzej Pilot, prezes zarządu 
WFOŚiGW w Katowicach.

Jury Konkursu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Katowicach na-
grodziło następujące organizacje:

- Związek Harcerstwa Polskie-
go Komenda Chorągwi Śląskiej  
w Katowicach: za organizację akcji, 
m.in. Harcerskiego Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w Chorzowie, „Gry 

w Zielone”, „Harcerskiego Konkur-
sy Ekologicznego”, kampanii ekolo-
gicznej „Zielona Kreatywność” czy 
akcji „Profilaktyka zdrowotna i edu-

kacja ekologiczna dla 600 dzieci z te-
renu woj. śląskiego”.

- Liga Ochrony Przyrody Zarząd 
Okręgu w Częstochowie: za orga-
nizację konkursów m.in. „Mój Las”, 
XV Regionalny Konkurs Dendrolo-
giczny pod tytułem „Znam drzewa  
i krzewy”, za organizację szkoleń  
i projektów edukacyjnych m.in. „Wy-
cieczka i warsztaty w ramach projek-
tu edukacyjnego Dni Lasu i Zadrze-

wień” i wielu innych.
- Polska Izba Ekologii w Ka-

towicach: za działalność 
w zakresie edukacji eko-
logicznej, m.in. szkolenie 
nt. „Opłaty za korzystanie 
ze środowiska”, „Obowiąz-
ki przedsiębiorców w zakre-

sie zbiorczego zestawienia da-
nych o odpadach”, za zorgani-

zowanie w 2013 r, cyklu semina-
riów w zakresie sposobów wdra-
żania nowego modelu gospodarki 
odpadami i wielu innych.

- Stowarzyszenie z Nauką w Przy-
szłość: za organizację Ogólnopol-
skiego Konkursu „Fizyka a Ekolo-
gia”, Warsztatów Objazdowych La-

boratorium Fizyki - fizyka i chemia  
w piaskownicy - Badacz Przyrody. 

- Fundacja Ekologiczna „ARKA” 
w Bielsku-Białej: za autorskiej akcje 
ekologiczne: „Listy dla Ziemi”, „Mo-
bilnego Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej - kształtowanie postaw eko-
logicznych w woj. śląskim”, kampanii 
„Nie bądź jednorazowy”. 

- Stowarzyszenie SOPEL w Rędzi-
nie: za organizację konkursu „Po-
znajmy Parki Krajobrazowe Polski”, 
warsztatów ekologicznych „Poznaj 
z bliska złe strony nielegalnego wy-
sypiska”, „Czym skorupka za młodu 
nasiąknie” - czyli ochrona przyrody 
od najmłodszych lat. 

- Polski Klub Ekologiczny w Kra-
kowie Koło Miejskie w Gliwicach: za 
organizację kampanii międzynarodo-
wej „BERAS IMPLEMENTATION”, 
„Coś z niczego - Rudzinicka Pracow-
nia Rękodzieła”, „Wystawa fotogra-
fii przyrodniczej Miejskie Pszczoły”.

- Ziemia i My Centrum Edukacji 
Ekologicznej: za realizację programu 
edukacyjnego „Ekologia po sąsiedz-
ku”, projektu „Smog nasz miejski 
smok”, cyklu warsztatów „Środowisko 

przyrodnicze naszego regionu i jego 
ochrona”, programu z zakresu eduka-
cji globalnej „Środowisko - Ja i Ty”.

- Stowarzyszenie Nasze Kalety: za 
organizację zimowych zabaw spor-
towo rekreacyjnych w okresie fe-
rii dla dzieci i młodzieży pod nazwą 
„Eko zjazd na byle czym”, konferen-
cji wyjazdowej w Ustroniu „Jak Eko-
log z Ekologiem”, akcji informacyjno 
- edukacyjnej „Graj w Zielonej”. 

- Polski Klub Ekologiczny, Koło  
w Skoczowie: za organizację szkole-
nia dla nauczycieli z powiatu cieszyń-
skiego nt: odnawialnych źródeł ener-
gii, Natura 2000, biogazownie korzy-
ści i zagrożenia, gospodarka odpada-
mi stałymi itp. współorganizację kon-
kursów „EKOCHEM” oraz Międzysz-
kolnego Konkursu Ekologicznego. 

- Stowarzyszenie dla Natu-
ry „WILK” w Godziszce: za tworze-
nie programów telewizyjnych m.in. 
„Las story”, „Bliżej Natury”, „Ekofilm 
2012”, prelekcji i warsztatów eduka-
cyjnych m.in. „Skarby ukryte w par-
ku Kossaków”, promowanie ekologii  
w mediach elektronicznych np. po-
przez kanał przyrodniczy na youtube.

EkoAktywni 2015
nagrodzeni!Blisko sto pięćdzie-

siąt tysięcy złotych 
przeznaczył w tym 
roku Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i Go-
spodarki Wodnej 
w Katowicach 
na nagrody dla 
organizacji poza-
rządowych,  
w ramach konkursu 
EkoAktywni 2015. 

Andrzej Pilot, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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NieRUCHOMOŚCi 
DO SPRZeDANiA

1. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Śmiłowice, przy  
ul. J. Kawalca oznaczona numerem 302/100 o powierzchni 905 m2. 
Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00066094/9 
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nie-
ruchomości w PZP: 97MN. Cena wywoławcza: 71 000 zł (cena sprze-
daży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu:  
3 sierpnia 2015 r.

2. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, rejon 
ulic Braterskiej i Na Wzgórzu oznaczona numerem 1345/206 o po-
wierzchni 1444 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona nume-
rem KA1M/00048242/0 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikoło-
wie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 111 MNU. Cena wywoław-
cza: 196 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku 
VAT). Termin przetargu: 3 sierpnia 2015 r.

3. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, rejon 
ulic Braterskiej i Na Wzgórzu oznaczona numerem 1413/206 o po-
wierzchni 1228 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona nume-
rem KA1M/00048242/0 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikoło-
wie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 111 MNU. Cena wywoław-
cza: 167 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku 
VAT). Termin przetargu: 3 sierpnia 2015 r.

4. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy  
ul. Na Wzgórzu, oznaczona numerem 923/206, 945/207 o powierzch-
ni 1969 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem 
KA1M/00000495/0, KA1M/00048242/0 prowadzona jest przez Sąd Rejo-
nowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 96 MNU, K9D. 
Cena wywoławcza: 180 000 zł (cena sprzedaży powiększona zosta-
nie o 23% podatku VAT). Termin przetargu: 11 czerwca 2015 r.

5. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy  
ul. Reta, oznaczona numerem 2048/84 o powierzchni 1211 m2. Księga 
wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00060428/8 prowa-
dzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nierucho-
mości w PZP: 120 MN. 

6. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy  
ul. Rybnickiej, oznaczona numerem 1714/6 o powierzchni 254 m2. 
Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00014010/8 
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nie-
ruchomości w PZP: MNU 01, K5Z1/2. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem Go-
spodarki Mieniem Urzędu Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Ry-
nek 16, tel. (032) 3248 561 lub (32) 3248  566, bgm1@mikolow.eu 

Pełny tekst ogłoszeń o przetargach publikowany jest na stro-
nach internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie informacji Pu-
blicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mi-
kołów.

na r ę c e 
s tani -
s ł a w a 

Piechuli, burmi-
strza mikołowa, zo-
stała złożona petycja 
podpisana przez 
724 mieszkańców 
miasta. wnoszą 
oni o przepro-
wadzenie kon-
sultacji społecz-
nych, które 
z g o d n i e  
z miko-
łowskim 
p r a w e m 
są nie-
z b ę d n e 
r a d z i e 
m i e j s k i e j 
do podję-
cia decyzji  
o utworze-
niu nowych 
j e d n o s t e k 
pomocniczych - 
tak fachowo określa 
się dzielnice, osiedla i sołectwa. 
autorzy petycji postulują powo-
łanie dzielnic reta i wymyślan-
ka, ale nie wykluczają, że po-
winno się rozmawiać również  
o innych częściach miasta.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla rad-
nych, a to oznacza, że nawet gdyby wszy-
scy mieszkańcy Mikołowa chcieli i opo-
wiedzieli się za utworzeniem nowych dziel-
nic - Rada nie musi ich słuchać i może zro-
bić, co chce. Liczba podpisów pod petycją 
(724) jest dużo większa niż wymagane w ta-
kich sprawach minimum (318), co świadczy 
o dużej determinacji wnioskodawców, ale 
też powszechnym poparciu dla inicjatywy. 
Jak mówią wnioskodawcy, zebranie takiej 
liczby podpisów nie stanowiło żadnego pro-
blemu. Ludzie chętnie składali swój podpis, 
nawet mimo konieczności podania numeru 
PESEL. Pod petycją podpisali się nie tylko 
mieszkańcy Rety i Wymyślanki, ale również 
Gniotka oraz centrum miasta - osiedli Mic-
kiewicza, Kochanowskiego, czy XXX-lecia. 

- Większość osób była nastawiona przy-
chylnie, mieszkańcy zgadzają się z two-
rzeniem dzielnic i wyborem Rad Dzielnic 
- mówi Marta Rzymanek ze Stowarzyszenia 
Wymyślanka.

reTa nie jesT dzielnicą?

- Ludzie podpisywali się chętnie, choć 
początkowo byli bardzo zaskoczeni po co 
te podpisy. Ze zdziwieniem reagowali na 
informację, że oficjalnie Reta to centrum 
Miasta - mówi Anna Pils z Rety. 

- Zbierając podpisy było mi przykro, że 
młodzi mieszkańcy nie wierzą w jakąkol-
wiek poprawę sytuacji na Recie. Musimy 
im udowodnić, że jest to możliwe - dodaje  
z kolei Iwona Swoboda z tworzącego się 
właśnie Stowarzyszenia Reta.

Mało kto wie, że Reta i Wy-
myślanka formalnie nie są dziel-

nicami. Tymczasem  
w oficjalnych doku-

mentach Urzędu 
Miasta Reta  

występuje jako dzielnica! Czy to do-
kumenty przetargowe albo oficjalny spis 
ulic w mieście, a nawet Strategia Rozwo-
ju Miasta - Reta „teoretycznie” jest odrębną 
dzielnicą. W praktyce jest to jedynie zanie-
dbany w ostatnich latach fragment obrzeży 
„Centrum”.

konsulTacje sPołeczne?

Konsultacje to nic innego jak zbieranie 
opinii w danej sprawie. Ich formę okre-
śli burmistrz Mikołowa. Można się spo-
dziewać, że opinie będą przyjmowane na 
formularzach oraz drogą elektroniczną  
(e-mail). Każdy mieszkaniec Mikoło-
wa będzie miał prawo wypowiedzieć się  
w tej sprawie, ale i tak kluczowa w tej spra-
wie jest decyzja radnych. Wydawać by się 
mogło, że nie będzie z tym żadnych pro-
blemów. Przecież zgodnie z ustawą, jed-
nym z zadań gminy jest: „wspieranie i upo-
wszechnianie idei samorządowej, w tym 
tworzenie warunków do działania i rozwoju 
jednostek pomocniczych i wdrażanie pro-
gramów pobudzania aktywności obywatel-
skiej”. Tymczasem…

…radni swoje wiedzą.

Dość zaskakujący przebieg miało posie-
dzenie Komisji Rady Miejskiej do spraw Sa-
morządu 20 maja 2015 roku. Komisja w tym 
dniu miała zapoznać się z petycją miesz-
kańców, w posiedzeniu uczestniczyło czwo-
ro przedstawicieli wnioskodawców, miesz-
kańcy Mikołowa. Petycja została odczyta-
na i szczegółowo uzasadniona, tymczasem 
radny z Kamionki, Krzysztof Jakubiec wyka-
zał się zupełną nieznajomością statutu gmi-
ny Mikołów, zgodnie z którym na terenach 
miejskich tworzy się dzielnice, a wiejskich - 
sołectwa.

- Dopóki nie zmienimy statutu, to po-
wiem szczerze, jest stratą czasu to, co ro-
bimy, bo nie możemy zgodnie ze statutem 
Gminy Mikołów powołać nic - powiedział 
Jakubiec, po czym w dalszej części posie-
dzenia wyrażając opinię całej Rady Miej-
skiej dodał: Na pewno bez zmiany statutu 
Gminy nie będzie zgody Rady na to, żeby 

powoływać cokolwiek. 
Ripostował Mirosław 

Chmiel reprezentujący 
wnioskodawców petycji 

i Stowarzyszenie Wy-
myślanka: - Stary sta-
tut nie zabrania two-

rzenia jednostek 
pomocniczych. 
Dyskusja o no-

wym statucie 
nie musi hamo-

wać rozwoju 
miasta Miko-

łowa, je-
żeli cho-

d z i  
o two-

r z e n i e 
jednostek 

pomocniczych. 
To są dwie od-

rębne sprawy, 
proszę tego nie 

mieszać, wola miesz-
kańców jest wykazana bardzo jasno, aktu-
alny statut dopuszcza takie możliwości. 

sPrawa jesT ProsTa  
i zuPełnie 
niezrozumiałe są 
komPlikacje, kTóre 
Pojawiają się na Tak 
wczesnym eTaPie Prac. 

Zgodnie z aktualnym statutem miasta - 
nie ma absolutnie żadnych przeciwskazań 
do tworzenia dzielnic. Stanowisko radnego 
z Kamionki dziwi tym bardziej, że Kamionka 
jest obecnie jedyną dzielnicą w Mikołowie. 
Burmistrz powinien podjąć decyzję o kon-
sultacjach do 15 czerwca. Jeśli będzie po-
zytywna - już wkrótce mieszkańcy Mikołowa 
będą mogli wypowiedzieć się w tej sprawie. 
Ostateczną decyzję podejmą jednak radni. 
Wtedy okaże się, czy faktycznie reprezentu-
ją mieszkańców, czy tylko siebie.

radny krzysztof jakubiec, który reprezentuje kamionkę, je dyną dzielnicę mikołowa, sprzeciwia się powstawaniu w mieście…nowych dzielnic. kłania 
się stare powiedzenie o psie ogrodnika. „nasza gazeta” od  początku sprzyja i promuje wszelkie pomysły, które mogą poprawić jakość społeczeństwa 
obywatelskiego i demokracji lokalnej. Pod petycją o przeks ztałceniu rety w dzielnicę podpisały się 724 osoby. na radnego jakubca podczas ostatnich 
wyborów samorządowych oddano 413 głosów. Poniżej publ ikujemy tekst artura wnuka, który jest inicjatorem pomysłu utworzenia dzielnicy reta. (red)

(Nie)dobra rada dla dzielnic
aRtuR wnuk

RETA
Przyszła dzielnica?
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pytanie mirosław chmiel
Stowarzyszenie Wymyślanka

Danuta Ratka
radna z okręgu Reta

katarzyna syryjczyk-słomska
radna z Wymyślanki

tomasz wieczorek
Stowarzyszenie Reta

Eugeniusz wycisło
radny, mieszkaniec Rety

stanisław Piechula
burmistrz Mikołowa

Jak Państwo oceniają 
pomysł tworzenia no-
wych dzielnic w miko-
łowie, w tym dzielnicy 
Reta?

Tworzenie nowych dzielnic oce-
niamy pozytywnie. Zdecydowa-
nie nastąpi poprawa kontaktu  
i przekazu potrzeb mieszkań-
ców obrzeży miasta z władzami.

Nie jestem pewna powstaniu 
dzielnicy jako organu pomocni-
czego. Zdaniem mieszkańców 
dzięki temu bardziej zinte-
grują się oni z miastem. Moim 
zdaniem, jako radnej z okręgu 
wyborczego Reta, najważniej-
sza jest współpraca pomiędzy 
niedawno powstałym Stowa-
rzyszeniem, grupą inicjatywną 
powstania dzielnicy oraz mną 
jako radną. Deklaruję chęć 
współpracy z pomysłodawca-
mi, by wspólnie koordynować 
zamierzone cele i zadania.

Jeżeli chodzi o tworzenie no-
wych dzielnic, czy przekształca-
nie sołectw w dzielnice to spra-
wę uważam za otwartą i jeżeli 
będzie to przemyślany podział  
i uzasadniony, to na pewno na-
leży się nad tym pochylić

Uważam, że nowymi jednost-
kami, jakie powinny powstać są 
na pewno Reta, Wymyślanka, 
Gniotek, należy też rozważyć 
m.in. Goj oraz Regielowiec,  
a także zweryfikowanie aktual-
ności niektórych granic.

Oceniam pozytywnie, głównie 
jako zaktywizowanie mieszkań-
ców, niemniej należy dookreślić 
zasady i warunki: ilość miesz-
kańców, inność problemów  
w stosunku do reszty miasta, 
możliwość mało kosztownego 
organizowania nowych struk-
tur itd.

Moim zdaniem w takich niedu-
żych miastach jak nasze, nowe 
dzielnice powinny powstawać 
wtedy, gdy stanowią one rzeczy-
wiście jakąś odrębną terytorial-
nie część miasta, są oddzielone 
od centrum i gdy rzeczywiście 
istnieje wola mieszkańców, ale 
przede wszystkim chęć do dzia-
łania i zaangażowania w dalsze 
prace.

czy naszemu miastu 
potrzebny jest nowy 
podział? Pojawił się po-
mysł likwidacji sołectw 
i wprowadzenie w to 
miejsce dzielnic, skoro 
mikołów to gmina miej-
ska?

Uważamy, że sołectwa powinny 
pozostać, chyba że ich miesz-
kańcy zdecydują inaczej. 

Rozwiązanie faktycznie dobre, 
ale moim zdaniem nie powin-
no się łączyć funkcji radnego  
i sołtysa/przewodniczącego ra-
dy dzielnicy. Ich zadania/kom-
petencje w jakimś stopniu się 
pokrywają, więc z jednej strony 
jest to pobieranie podwójnych 
diet za to samo. Przy rozdziele-
niu funkcji na pewno efekt prac 
byłby lepszy, poprzez szersze 
spojrzenie na niektóre problemy. 
Sołtys/przewodniczący dzielni-
cy przy dobrej współpracy z rad-
nym (i odwrotnie) są w stanie na 
pewno aktywniej działać i będą 
mieli „większą siłę przebicia”.

Trzeba cały czas obserwować  
rozwój sołectw i gdy przyjdzie 
na to odpowiedni moment, 
wtedy dokonać zmiany na 
dzielnicę. W mojej ocenie w tej 
chwili najbliżej tego momentu 
jest paradoksalnie Borowa Wieś 
oraz Mokre, a najdalej Śmiło-
wice.

Jeśli radni zdecydują się na 
zmiany, to należy je przeprowa-
dzić zdecydowanie, radykalnie, 
całościowo tzn. na obszarze 
całego miasta równocześnie, 
poprzedzając zmiany dogłęb-
ną dyskusją ogólnomiejską,  
a przede wszystkim zgodnie  
z przepisami (mam na myśli to, 
czy w gminach miejskich zasad-
ne są sołectwa). Należałoby też 
wkalkulować przewidywane,  
a właściwie stuprocentowe 
opory sołectw.

To, czy jednostki pomocnicze 
nazywają się sołectwami, czy 
dzielnicami, nie ma aż takie-
go znaczenia, byłoby dobrze 
przejść na jednolitą nomenkla-
turę, choć zrobiłoby to trochę 
zamieszania z nazewnictwem 
w już przyjętym systemie i po-
ciągnęło za sobą pewne koszty.

Jak Państwo oceniają 
funkcjonowanie takich 
części miasta jak mokre 
czy kamionka, w któ-
rych działa rada sołec-
ka/dzielnicy i równole-
gle radny miasta?

Funkcjonowanie sołectw oce-
niam pozytywnie. Tworzą zor-
ganizowane społeczności, lo-
kalną kulturę i tradycję.

Istnienie rady sołectwa/dzielni-
cy daje możliwość opiniowania 
przez mieszkańców projektów, 
które są zaplanowane w danym 
rejonie. Dodatkowo posiadanie 
rady zwiększa siłę głosu ludzi, 
których dotyczy dany problem, 
co w połączeniu z zaanga-
żowaniem radnego, któremu 
dodatkowo wskazuje to do-
kładnie, czego ludzie oczekują 
z poszczególnych części danej 
jednostki pomocniczej, wpływa 
korzystnie na rozwój danego re-
gionu miasta.

Uważam, że sołectwa i dzielni-
ce mają w Mikołowie charakter 
głównie historyczny. Z racji 
budowy aglomeracyjnej, gdy-
bym miał budować strukturę 
naszego miasta (teoretyczną, 
bez pytania o zaangażowanie  
i ambicje obecnych dzielnic  
i sołectw) to moim zdaniem 
przy większym obciążeniu 
radnych, wystarczyłby jeden 
zespół sołectw, jeden zespół 
dzielnic (Kamionka, Reta, Gnio-
tek) i centrum - czyli trzy jed-
nostki pomocnicze.

Zdecydowanie widać, że są tam 
aktywne grupy mieszkańców 
dbających o swoje dzielnice 
i oceniam to bardzo pozy-
tywnie. Trzeba zauważyć, że 
pociąga to też za sobą dodat-
kowe koszty, które mają swoje 
uzasadnienie gdy są to rejony 
odleglejsze od centrum i ich 
mieszkańcy, a szczególnie dzie-
ci nie mogą łatwo skorzystać  
z zajęć pozalekcyjnych czy im-
prez organizowanych w cen-
trum miasta.

radny krzysztof jakubiec, który reprezentuje kamionkę, je dyną dzielnicę mikołowa, sprzeciwia się powstawaniu w mieście…nowych dzielnic. kłania 
się stare powiedzenie o psie ogrodnika. „nasza gazeta” od  początku sprzyja i promuje wszelkie pomysły, które mogą poprawić jakość społeczeństwa 
obywatelskiego i demokracji lokalnej. Pod petycją o przeks ztałceniu rety w dzielnicę podpisały się 724 osoby. na radnego jakubca podczas ostatnich 
wyborów samorządowych oddano 413 głosów. Poniżej publ ikujemy tekst artura wnuka, który jest inicjatorem pomysłu utworzenia dzielnicy reta. (red)

(Nie)dobra rada dla dzielnic
oPiniE na tEmat Zmain oRGaniZacYJnYcH w mikołowiE

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

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

autoryzowany przedstawiciel:

r o w e r y   ı   a k c e s o r i a   ı   s e r w i s



- wrażenia po pobycie 
w Polsce?

- Jestem pierwszy raz  
w Polsce. Zaskoczyła mnie 
wasza gościnność, serdecz-
ność oraz porządek i czystość 
na ulicach. W telewizji wło-

skiej w programie satyrycz-
nym „Zelig” parodiuje się Po-
laków, przedstawiając ich jako 
naród smutny i ponury. Tym-
czasem jesteście uśmiechnię-
ci i przyjaźni. Zmieniłem swo-
je zdanie na wasz temat. 

- Polacy kochają wło-
ską kuchnie, czy także 
smakował wam polski 
poczęstunek?

- Placki, polska pieczona 
kiełbasa i... coś mocniejsze-
go. Z pewnością te smaki będą 
towarzyszyć wspomnieniom  
o Polsce, którą poznaliśmy. 

- z czym kojarzyła się 
wam Polska przed przy-
jazdem do naszego kra-
ju?

- Ze Zbigniewem Boń-
kiem, Fryderykiem Chopi-
nem i… ładnymi dziewczy-
nami. Mówiąc poważnie, 
wiemy jak ucierpiała Polska 
podczas II Wojny Światowej 
i każdy z Włochów wie, co 

to jest Oświęcim. Podczas 
następnej wizyty w Polsce, 
pragniemy udać się do tego 
miejsca, bestialskiego ludo-
bójstwa. Wiemy także, że ar-
mia polska wyzwalała wło-
skie miasta… 

- co oznacza dla  
medesano współpraca 
z wyrami?

- Możliwość rozwoju na-
szych stowarzyszeń i przedsię-
biorstw, a także wymiany spor-
towej, kulturalnej, a co za tym 
idzie wzrostu ekonomiczne-
go. Pierwszym krokiem będzie 
przyjazd naszej młodzieży do 
Wyr z okazji Światowych Dni 
Młodzieży, które odbędą się  
w Krakowie. 

- jak zaprezentował-
byś medesano?

- Nasza gmina zachwyca 
piękną panoramą ze wzgórza-
mi. Medesano to miasteczko  
w regionie Parma, znanej  
w świeci z prosciutto - włoskiej 
szynki i parmigiano - włoskie-
go sera. Podobnie, jak firmy 
Acne i Stem, które produkują 
nosze wykorzystywane w trans-
porcie medycznym i w wojsku. 
Niestety, przez kryzys, w ciągu 
pół roku zamknięto wiele firm, 
a 250 ludzi zostało bez pracy. 
Medesano cierpi. Ale my pra-
gniemy, także poprzez współ-
pracę z Wyrami, przywrócić mu 
energię i żywotność.

Rozmawiała: 
Aleksandra Zapotoczny
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Oprócz samorządowców  
i parlamentarzystów z na-
szego regionu, tegorocz-
nej rekonstrukcji przyglą-

dali się także goście z zagranicy, w tym 
rodziny żołnierzy, którzy walczyli w Go-
styni w 1939 roku, m.in. Andrew Korek, 
sierżant Royal Marines, syn Aleksandra 
Korka żołnierza 5 kompanii II batalio-

nu 73 pułku piechoty oraz Jeremy York  
z małżonką, emerytowany płk Ar-
mii Brytyjskiej i dyplomata. Maszynę 
szyfrującą Enigmy przywieźli goście  
z Włoch, Alberto Campanini oraz Bruno 
Grassi (przybyli do Wyr z samorządow-
cami z Medesano), eksperci ze stowa-
rzyszenia Tracce di Storia, które zaj-
muje się radiokomunikacją w czasach  
II wojny światowej.

na czym Polega 
fEnomEn TEJ 
maszyny?

- Powstała w 1920 roku na potrzeby 
bankowości. Niemiecka armia udosko-
naliła ją. Enigma składa się z klawia-
tury, żarówek przedstawiających za-
kodowane litery oraz wirników odpo-
wiadających za szyfrowanie. Wirniki 

wyposażone były w 26 ząbków, tyle ile 
jest liter w alfabecie. Za każdym wci-
śnięciem przycisku klawiatury prze-
suwały się o jeden ząbek. W przywie-
zionej przez nas maszynie są trzy wir-
niki, więc wpisana litera zmieniała się 

aż trzy razy, nim została ostatecznie 
zaszyfrowana. To daje 17 576 kombi-
nacji. Można było też zmieniać miej-
sca poszczególnych wirników, a każ-
dy z nich był osobno zaprogramowa-
ny. W dodatku Enigma była wyposażo-
na w łącznicę kablową, za pomocą któ-
rej można było zamieniać ze sobą do-

wolne litery - tłumaczy 
Alberto Campanini. 

Niemcy uważali 
Enigmę za niezawodną. 
Innego zdania byli Po-
lacy. Marian Rejewski, 
Henryk Zygalski oraz 
Jerzy Różycki złama-
li szyfr w 1932r. Wów-
czas Niemcy wprowa-
dzili udoskonalenia, 
które uczyniły Enigmę 
jeszcze bardziej skom-

plikowaną. Polacy podzielili się swo-
im odkryciem ze światem, dzięki cze-
mu naukowcy z innych krajów mogli 
kontynuować prace nad złamaniem jej 
szyfru. Gdyby nie to, Francuzi i Anglicy 
poddaliby się w walce z Enigmą. (BL)

wYkoRZYstaĆ
PotEncJał
baRbaRa PRasoł, 
wójt Gminy wyry:

- Wizyta włoskich sa-
morządowców z Modesa-
no pokazała, jak wiele jest 
jeszcze barier i stereoty-
pów do zmiany. Tylko wza-
jemne kontakty, wymia-
ny młodzieży, poznawa-
nie historii naszych naro-
dów i gmin może spowo-
dować, że będziemy się po-
strzegać we właściwy spo-
sób. Chcemy, by współpraca 
z gminą Medesano przebie-
gała na płaszczyźnie edu-
kacyjno-kulturalno-histo-
rycznej. Włoskie Stowarzy-
szenie „Tracce di Storia” ma 
wiele wspólnego ze Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Zabyt-
ków Fortyfikacji „Pro For-
talicium” uczestniczącym 
w odtwarzaniu inscenizacji 
Bitwy Wyrskiej, a zaintere-
sowanie Enigmą przerosło 
nasze oczekiwania. Zależy 
mi na wymianie młodzieży, 
by ta poznawała historię, 
tradycję, kulturę oraz do-
konania obu gmin i krajów. 
Pierwszym krokiem będzie 
goszczenie włoskiej mło-
dzieży z Modesano, któ-
ra przyjedzie do Krakowa 
na Światowe Dni Młodzie-
ży. Zadbamy, by poczuli się 
u nas, jak w domu. Kolejny 
krok to współpraca gospo-
darcza i organizacja wspól-
nych przedsięwzięć: konfe-
rencji, targów. Obie gminy 
mają duży potencjał i warto 
go wykorzystać we wzajem-
nych kontaktach.
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Zmieniłem zdanie na wasz temat
Rozmowa z michelem giovanelli, wicewójtem gminy Medesano

rekonstrukcja bitwy 
wyrskiej - boju o gostyń 
zasłużenie uchodzi za 
jedną najciekawszych 
i najlepiej 
zorganizowanych 
imprez plenerowych 
w naszym regionie. 
jedenasta edycja, 
oprócz militarno-
wybuchowych atrakcji, 
miała także wątek 
szpiegowski. Podczas 
pikniku towarzyszącego 
rekonstrukcji bitwy, 
zademonstrowano 
najsłynniejszą maszynę 
szyfrującą drugiej 
wojny światowej.

Tajemnice Enigmy



Zapraszamy
pn-pt 9:00-17:00
w Łaziskach w soboty 9:00-12:00

O szczegóły każdej z promocji zapytaj sprzedawcę
Promocje nie łączą się

Ponadto:
 Możliwość wykonania badania okulistycznego przez lekarza.
 Nowoczesne maszyny.
 Krótki czas wykonania okularów.
 38 lat doświadczenia.

Polub nas na facebooku www.facebook.com/optica.biel
Znajdź nas w internecie www.optica-biel.eu/

LETNIE PROMOCJE DLA CIEBIE!
Wybrane szkła
fotochromowe

20% taniej
Druga para 

szkieł

za 1 zł
Na szkła progresywne 
najnowszej generacji 

30% rabatu
lub lub

Orzesze
ul. Rybnicka 3
tel. 32 737 14 59

Łaziska Górne
ul. Barlickiego 1
tel. 32 738 93 78

Łaziska Górne
ul. Świerczewskiego 4c
tel. 694 028 964
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kontynuujemy publikację cyklu dodatków tematycznych. 
w tym numerze prezentujemy łaziska górne.

Kolejny dodatek tematyczny poświęciliśmy 
Łaziskom Górnym. Pretekst jest oczywi-
sty. Z okazji Industriady o mieście będzie 

głośno w regionalnych i krajowych mediach. 
Łaziskie Muzeum Energetyki obok górniczego 
kompleksu Guido w Zabrzu należy do najchęt-
niej odwiedzanych miejsc podczas święta za-
bytków techniki. Jednak Łaziska Górne zasłu-

gują na uwagę nie tylko przez jeden czerwcowy 
weekend. Trudno o bardziej symboliczne mia-
sto. Śląsk malowany w czarnych i zielonych bar-
wach tutaj znajduje swoją kwintesencję. Z jednej 
strony dymiące kominy elektrowni i imponująca 
hałda, a z drugiej urokliwe, leśne zakątki „Ynzli” 
i tereny rekreacyjne w okolicy „Żabki”. Zresz-
tą nie to jest najważniejsze, jak Łaziska Gór-

ne są postrzegane przez ludzi z zewnątrz. Liczy 
się, jak swoje miasto oceniają sami mieszkańcy.  
Z raportu, który opisujemy w gazecie wynika, że  
z samooceną łaziszczan wcale nie jest źle. Żyje 
im się tutaj dobrze, bez fajerwerków, ale i bez 
specjalnych narzekań. Nawet burmistrz dostał 
czwórkę z plusem, według szkolnej skali ocen. 
Na tle powszechnego w Polsce narzekania, z Ła-

zisk Górnych tchnie optymizm i warto o tym pi-
sać. Warto także podkreślić, że w mieście koja-
rzonym głównie z hutą, kopalnią i elektrownią 
całkiem dobrze rozwija się średnia i mała przed-
siębiorczość. W mieście działa sporo firm, a te 
wiodące i najlepsze prezentujemy na łamach na-
szego dodatku specjalnego.  

(red, foto: UM Łaziska Górne)

Czarne i zielone

łaziska Górne



W ramach tegorocznych obcho-
dów Dnia Dziecka wszystkie 
łaziskie przedszkolaki miały 

możliwość uczestniczenia w przed-
stawieniu ekologicznym „Afera leśna”. 
Dzieci były aktywnymi uczestnikami 
wydarzenia, a nie tylko widzami. Spek-
takl był piękną lekcją ekologii. Dzieci 
uczyły się od Dzika Patryka, Sarenki 
Helenki i Muchomora Marka szacunku 

dla osób i otaczającej nas przyrody, 
poszerzyły też swoją wiedzę dotyczącą 
segregacji odpadów i ich ponownego 
wykorzystania. Wspólnymi siłami roz-
wiązana została zagadka - odnalezienie 
„leśnego potwora”. 

Ta piękna historia nauczyła dzieci, 
że każdy zasługuje na drugą szansę,  
a dbanie o przyrodę może uczynić każ-
dego z nas bohaterem.

gmina łaziska górne 
pozyskała środki na 
projekt: „sport dla 

każdego - budowa sali 
gimnastycznej przy szko-
le Podstawowej nr 5 przy 
ul. szkolnej w łaziskach 
górnych”

Wniosek aplikacyj-
ny został złożony  
w konkursie 
w 2008 roku. 
O t r z y m a ł 
p o z y t y w n e 
oceny, ale ze 
względu na 
wyczerpanie 
środków zare-
zerwowanych dla 
tego konkursu nie 
uzyskał wtedy dofinan-
sowania i został umieszczony 
na liście projektów rezerwowych. 
Obecnie Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem Operacyj-
nym zdecydowała o dofinansowaniu 
projektów znajdujących się na liście 
rezerwowej, dzięki oszczędnościom 

poprzetargo -
wym powsta-
łym w projek-
tach dofinanso-

wanych z listy 
podstawowej.
Wybudowana 

sala gimnastyczna 
znajduje się w Łazi-

skach Górnych przy Szkole 
Podstawowej nr 5 im. Powstańców 
Śląskich. To jednokondygnacyjny 
budynek główny (sala gimnastycz-
na) wraz z zapleczem (tj. zespołem 
szatniowym, pomieszczeniami tre-
nera, pomieszczeniami magazyno-

wymi i przestrzenią komunikacji). 
Gmach został oddzielony funkcjo-
nalnie od budynku szkoły. Komuni-
kacja odbywa się poprzez łącznik. 
Obiekt dostosowano do potrzeb 
osób niepełnosprawnych - podjazd 
przy wejściu głównym oraz sanita-
riaty w zespole szatniowym.

Ponadto w ramach projektu zmo-
dernizowano i rozbudowano ko-
tłownię szkolną, zmodernizowano  
i rozbudowano plac parkingowy  
i drogę dojazdową do placu, wyko- 
nano chodniki i schody terenowe. 

Całość inwestycji została zrealizo-
wana w latach 2009-2010.

Już są. Trzy nowe place zabaw 
powstały w Łaziskach Gór-
nych. Ten przy Przedszkolu nr 5  

im. Bohaterów Bajek służyć będzie 
maluchom uczęszczającym do pla-
cówki i składa się m.in. z zamku, 
piramidy linowej, równoważni, ta-
blicy potrójnej, pociągu, labiryntu, 
zestawu zabawowego „baszta”, 
domku z piernika i piaskownicy. 
Imponująco prezentuje się także 
plac zabaw w Łaziskach Średnich. 
Umiejscowiony przy Szkole Pod-
stawowej nr 6, jest miejscem ogól-
nodostępnym. Dzieci mogą bawić 
się tam między innymi na wieży, 
skorzystać z pomostu wiszącego, 
przejścia linowego, portalu wspi-
naczkowego i ścianki, zjeżdżalni, 

tunelu, rury strażackiej czy pomo-
stu z osłonami. Duży, ogrodzony 
plac zabaw powstał również na no-

wym osiedlu Leśne Zacisze. Dzieci 
mogą się tu bawić w piaskownicy, 
na bujakach, karuzeli, huśtawkach, 
jest zestaw zabawowy z wieżyczka-
mi, pomostami i zjeżdżalnią, a tak-
że od początku cieszący się dużą 
popularnością zjazd linowy.

Stało się… Budowa nowego ośrod-
ka zdrowia w centrum Łazisk Gór-
nych ruszyła pełną parą. Zakoń-

czenie tej inwestycji zaplanowano na  
koniec września 2016 roku. Teren zo-
stał ogrodzony, przygotowano też dro-

gę dojazdową od ulicy Energetyków. 
Powiększona też została baza parkin-
gowa przy Urzędzie Miejskim o teren 
obok budynku Policji. Wyburzono ga-
raż Straży Miejskiej. Obecnie trwają 
wykopy pod fundamenty budynku.

Trwa remont i termomoder-
nizacja Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Łaziskach Górnych.  

W ubiegłym roku zakończyły się 
prace dotyczące tzw. starej części 
szkoły. W tym roku obejmują one 
salę gimnastyczną. Prace już trwają. 
Zmianie ulegnie wygląd zewnętrz-
ny i wewnętrzny budynku - m.in. 
ocieplone zostaną ściany i dach, 
zamontowane nowe rynny i parape-
ty. W środku sali m.in.: wymienione 
zostaną podłogi, pomalowane ścia-

ny i sufity, znacznie poprawi się też 
akustyka pomieszczenia. Prace za-
kończą się w sierpniu, a od nowego 
roku szkolnego dzieci będą ćwiczyć  
w zmodernizowanej sali. Warto do-
dać, że zadanie to zostało wpisane 
do wojewódzkiej bazy sportowej. 

- Mamy spore szanse na pozyska-
nie na jego realizację środków finan-
sowych z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki 
- mówi Aleksander Wyra, burmistrz 
Łazisk Górnych. 

sport dla każdego - budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej nr 5 przy ul. szkolnej w łaziskach Górnych.
Priorytet VIII - Infrastruktura Edukacyjna. Działanie 8.2 - Infrastruktura placówek oświaty.

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

SALA GiMNASTYCZNA 
PRZY SZKOLe PODSTAwOweJ nR 5 
Z DOFInAnSOwAnIeM UnIJnYM

Termomodernizacja 

„JEDYNki”

Ruszyła budowa

„AFERA LEŚNA”
z dobrym zakończeniem

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

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

Autoryzowany 
sprzedawca:

Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 48a (obok Huty)

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ,

NAJNIŻSZA CENA!

- Przeprowadza Pan 
czasami analizę mocnych 
i słabych stron łazisk 
górnych?

- Sam proces rządzenia mia-
stem jest ciągłą, weryfikowa-
ną na bieżąco analizą jego moc-
nych i słabych stron. I jak w każ-
dej analizie, muszą być jakieś 
punkty odniesienia. Dla nas, sa-
morządowców, są nimi oczeki-
wania mieszkańców. Bez ich ak-
ceptacji nie da się skutecznie 
rządzić.

- skąd Pan wie, czego 
oczekują mieszkańcy?

- Niedawno zostały prze-
prowadzone bardzo obszerne  
i gruntowne badania ankietowe 
dotyczące warunków życia oraz 
jakości usług publicznych w Ła-
ziskach Górnych. Ich wyniki po-
służą jako fundament do two-
rzonej obecnie strategii rozwo-
ju miasta.

- jest dobrze?
- Nigdy nie jest tak, aby nie 

mogło być jeszcze lepiej. Gene-
ralnie, z ankiety wynika, że zde-
cydowana większość mieszkań-
ców jest zadowolona z tego, że 
mieszka w Łaziskach Górnych. 
To jest cenna informacja. Wynika 

z niej, że mieszkańcy nie ocze-
kują radykalnych zmian.

- w łaziskach górnych 
chyba trudno jest coś 
zmienić?

- To prawda. Nie mamy tere-
nów inwestycyjnych, które mogły-
by przyciągnąć do miasta nowy 
kapitał. Żyjemy głównie z podat-
ków od osób prawnych. W Łazi-

skach Górnych działają trzy duże 
zakłady pracy. Dobrze radzi sobie 
także mała i średnia przedsiębior-
czość. Mamy stabilną sytuację fi-
nansową, stosunkowo niskie bez-
robocie i nic nie wskazuje na to, 
żeby w perspektywie najbliższych 
12-13 lat miało ubyć miejsc pracy.

- coś złego wydarzy się 
w 2028 roku?

- Miejmy nadzieję, że nic, ale 
trzeba brać pod uwagę także ne-
gatywne scenariusze. Kopalni 
„Bolesław Śmiały” skończą się 
wtedy aktualnie udostępnione 
złoża. Największym odbiorcą jej 
węgla jest Elektrownia Łaziska. 
W planach rozwoju polskiego 
sektora energetycznego nie ma 
jasnych sygnałów dotyczących 
przyszłości tego przedsiębior-
stwa. Jeżeli kopalnia i elektrow-
nia popadną w tarapaty, problem 
będzie mieć całe miasto. 

- Przygotowuje się Pan 
do tej sytuacji?

- Wtedy na pewno nie będę 
już burmistrzem, ponieważ nie 
planuję aż tak długiej kariery  
w samorządzie. Tym niemniej już 
dziś staram się patrzeć w przy-
szłość i w związku z tym dobrze 
wykorzystać obecną, dobrą sy-
tuację finansową miasta, doko-
nując koniecznych inwestycji. 
Rozpoczęła się budowa nowo-
czesnego ośrodka zdrowia, któ-
ry powinien rozwiązać proble-
my z dostępem do komplekso-
wej opieki lekarskiej. Budujemy 
place zabaw, boiska, remontu-
jemy szkoły, przedszkola, miej-
ską infrastrukturę oświetleniową. 
Powstają kolejne tereny zielone, 

także w pobliżu nowych osiedli 
mieszkaniowych. Planujemy tak-
że budowę kolejnego żłobka. To 
są inwestycje, które będą służyły 
mieszkańcom przez długie lata, 
także w czasie, kiedy mogą poja-
wić się problemy z największymi 
zakładami pracy. 

- w ubiegłym roku za-
powiedział Pan wprowa-
dzenie bezpłatnej komu-
nikacji publicznej w łazi-
skach górnych. Pojawiły 
się głosy, że to była typo-
wa obietnica wyborcza.

- Nigdy nie składam obietnic, 
jeżeli nie mam pewności, że się 
z nich wywiążę. Bezpłatna komu-
nikacja ruszy w naszym mieście 
od stycznia przyszłego roku. 
Mogłaby wcześniej, ale nego-
cjacje z przewoźnikami nie są ła-
twe ani proste. Za darmo będzie 
można jeździć liniami „Ł” i „N”, 
powstanie także nowa trasa, łą-
cząca wszystkie części miasta.

- większość samorzą-
dowców, pytanych o pla-
ny, opowiada o inwesty-
cjach finansowanych ze 
środków unijnych. Pan 
też liczy na europejskie 
pieniądze?

- Jak każdy samorządowiec 
cieszę się z tej możliwości ze-
wnętrznego dofinansowania, na-
tomiast w Łaziskach Górnych sta-
ramy się liczyć przede wszyst-
kim na siebie. Nowa perspekty-
wa finansowa Unii Europejskiej 
obowiązuje od ubiegłego roku. 
Mamy teraz połowę 2015 r. I co? 
Nadal nie znamy żadnych kon-
kretów, dotyczących wydatkowa-
nia tych pieniędzy. Odbywa się 
cała masa spotkań, kongresów, 
konferencji, z których nic nie wy-
nika. Dalej nie wiem, na co na-
sza gmina może liczyć. Na które 
inwestycje muszę znaleźć środki 
we własnym budżecie, a co może 
zrefundować Unia Europejska? 

- mamy rok wyborczy. 
być może ważne decyzje 
zapadną dopiero po je-
siennych wyborach par-
lamentarnych.

- Nawet jeżeli tak jest, to i tak 
sytuacja wydaje się co najmniej 
niezrozumiała. Jesteśmy w Unii 
Europejskiej na tyle długo, aby 
wypracować mechanizmy po-
zwalające samorządom plano-
wać rozwój w oparciu o unijne fi-
nansowanie niezależnie od sytu-
acji politycznej w kraju. 

Rozmawiał: Jerzy Filar

inwestujemy w przyszłość
Rozmowa z aleksandrem wyra, burmistrzem Łazisk Górnych
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„Królestwo Maciusia” to niepublicz-
ne przedszkole w Łaziskach Górnych na 
osiedlu Leśnym. To miejsce, w którym 
najważniejsze są dzieci, ich potrzeby  
i rozwój. Karolina Wodarz - właści-
cielka i wychowawca 
traktuje swoją pracę 
jak pasję. Wykorzy-
stuje swoją wiedzę  
i metody pracy  
z dziećmi, by mogły 
one wraz z rówieśni-
kami odkrywać ota-
czający je świat. Two-
rzymy miejsce, gdzie 
każde dziecko będzie 
mogło rozwijać swo-
je zainteresowania, 
pasję i talent. Istnie-
jemy od marca 2012 
roku, początkowo jako klub dla dzieci, 
później jako Punkt Przedszkolny, aż  
w końcu osiągnęliśmy cel i od września 

2013 roku jesteśmy Przedszkolem Nie-
publicznym. Przez ten czas z naszych 
usług skorzystało wiele dzieci, dziś 
często wracają do nas rodzice z młod-
szym rodzeństwem naszych wycho-

wanków. Daje nam to ogromną radość 
i potwierdzenie, że Królestwo Maciusia 
spełnia się. 

Dlaczego warto korzystać  
z naszych zajęć?

Nasze zajęcia mają na celu stymula-
cję rozwoju intelektualnego, motorycz-

nego, emocjonalnego 
i społecznego. Pobyt 
w grupie rówieśniczej 
sprzyja uspołecznia-
niu maluszków. Dzieci 
uczą się samodzielno-
ści, współpracy z inny-
mi, tolerancji, zdrowej 
rywalizacji i szacunku.

W oparciu o współ-
czesne koncepcje 
wychowania przed-
szkolnego podstawą 
naszych zajęć uczyni-
liśmy zabawę, która 

jest bardzo istotnym czynnikiem sty-
mulującym społeczne dojrzewanie do 
pracy i obowiązku. Jest ona również 

naturalną formą aktywności każdego 
dziecka, potrzebą i zarazem motorem 
rozwoju osobowości. Aktywność wła-
sna dzieci przejawia się w samodziel-
nym, spontanicznym zaspakajaniu 
ciekawości poznawczej i obserwowaniu 
otoczenia. 

Rekrutacja do naszego przedszkola 
trwa przez cały rok, co sprzyja proce-
sowi adaptacji. Dodatkowo w procesie 
adaptacji mogą brać udział rodzice. 
Podczas tego trudnego okresu wspie-
ramy dzieci, jak również rodziców, 
którym nie raz wsparcie potrzebne jest 
bardziej niż samym maluszkom. Dzięki 
temu pierwsze kroki w naszym przed-
szkolu, ku zaskoczeniu wystraszonych 
mam, okazują się wspaniałą przygodą.

Podczas zajęć w przedszkolu dzieci 
realizują podstawę programową oraz 
uczestniczą w zajęciach dodatkowych 
- rytmika, język angielski, zajęcia  
z logopedą. Urozmaiceniem życia przed-

szkolnego są przedstawienia teatralne, 
ciekawi goście i inne niespodzianki. 

Zapraszam dzieci w wieku 2,5 -5 lat 
od poniedziałku do piątku w godzinach 

7:00 - 16:00. Dodatkowe informacje i 
relacje z życia w Królestwie Maciusia 
na stronie: 

www.krolestwo-maciusia.pl

Przedszkole Niepubliczne

królestwo maciusia
Łaziska Górne, ul. Leśna 5
e-mail: biuro@nibylandia.slask.pl
tel: 501 660 373
tel: 505 404 470 (w godz. 7:00-16:00)

w królestwie maciusia
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Mecz ligowy Polonii ze 
Skalnikiem Gracze 
był czwartym spotka-

niem „dla Jasia Szopy”. - W po-
przednich latach całkowity do-
chód z biletów wstępu na takie 
mecze przeznaczony był na po-
moc dla Jasia Szopy. Zarząd Klu-
bu przeznaczał także na licy-
tację „gadżety sportowe”, do-
chód z których wspierał lecze-
nie chorego dziecka - mówi 
honorowy Prezes Polonii, An-
drzej Chrószcz. Nie inaczej było  
i w tym roku. Środki uzyskane 

z biletów wstępu przeznaczo-
ne zostały dla Jasia, znalazły się 
też gadżety na licytację: koszul-
ka Piasta Gliwice z autografa-
mi zawodników oraz fotka z au-
tografem Arkadiusza Milika, re-
prezentanta Polski, wywodzące-
go się ze Śląska zawodnika Aja-
xu Amsterdam. Przed meczem 
Polonii ze Skalnikiem Jasio miał 
swoje „pięć minut”. Na rękach 
mamy, w towarzystwie Andrzeja 
Chrószcza, wyprowadził wraz  
z sędziami zawodników na mu-
rawę.  Tapi

cEnnik 
Do 26 czerwca:
Bilet ulgowy - 4 zł
Bilet pełnopłatny -5 zł
wakacje:
Bilet ulgowy - 5 zł
Bilet pełnopłatny w tygodniu 
- 10 zł
Bilet pełnopłatny w weekendy  
i święta - 12 zł
Po godz. 18, bilet pełnopłatny: 
- w tygodniu - 5 zł 
- w weekendy i święta - 6 zł

Do 26 cZERwca:
• korty tenisowe w godz. 7- 22.

• kąpielisko i inne obiekty w godz. 11- 20.

wakacJE:
• korty tenisowe w godz. 7- 22.

• kąpielisko i inne obiekty w godz. 9 -21. 

Ruszył letni sezon w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Żabka” w Łazi-
skach Górnych. Czeka tu na Was wiele atrakcji: dwa baseny, sztuczna rze-
ka, gejzer i grzybek wodny. Są tu boiska do badmintona, tenisa ziemnego, 

siatkówki oraz do nożnej plażówki. Jest plac zabaw, boisko wielofunkcyjne ze 
sztuczną nawierzchnią. I nowość w tym roku - letnia wypożyczalnia książek i cza-
sopism. W czasie wakacji prowadzone będą cykliczne zajęcia Zumby i nauki jazdy 
na rolkach. Będą też darmowe masaże. Ponadto ogłoszono konkurs na najlepsze 
zdjęcie przedstawiające osobę czytającą na „Żabce”. 
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atrakcyjna „żabka” 

Informacje na: www.mosir.laziska.pl lub www.facebook.com/basen.zabka.

ZaPRasZamY

#
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Serca sportowców

mieszkańcy łazisk górnych już po raz czwarty pobiegli w biegu charytatywnym dla chorego jasia 
szopy. o genezie tej akcji, jej celu i samym jasiu pisaliśmy w ubiegłym numerze. w tym roku na 
starcie stanęło ponad 450 uczestników. jasowi sprzyjają nie tylko ludzie, ale także niebo. Pogoda  
w ostatnią niedzielę maja sprzyjała ruchowi, rekreacji i wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

Pobiegli dla Jasia
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Przychodnia jest 
przystosowana 
do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.

NZOZ Estevita jest wielospecjalistyczną 
przychodnią lekarską zapewniającą 
kompleksową diagnostykę i leczenie 
w zakresie m.in.: 

n kardiologii 
n nefrologii 
n psychiatrii 
n psychologii klinicznej 
n geriatrii 
n diabetologii 
n diagnostyki 

ultrasonograficznej

NZOZ ESTEVITA 
ul. Dworcowa 18a/21-31

Łaziska Górne,

Telefony kontaktowe: 

608 54 78 98

Wyróżniamy się: 
n doskonałym położeniem w centrum Łazisk Górnych 
n warunkami lokalowymi: całkowicie odnowionym 

i przebudowanym obiektem o standardach europejskich 
n dużym parkingiem przy samym obiekcie 

Oferujemy:
n specjalistyczne konsultacje lekarskie 
n diagnostykę ultrasonograficzną
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Ze w s z y s t k i c h 
klubów po-
wiatu miko-

łowskiego Polonia Łazi-
ska odnosi największe, 
futbolowe sukcesy. Gra  
w trzeciej lidze, to już nie 
jest zabawa, ale przedsio-
nek do profesjonalnego  
i zawodowego piłkarstwa. 
Występując na stadionach 
Śląska i Opolszczyzny, Po-
lonia Łaziska walczy nie 
tylko o punkty, ale buduje 
także markę ziemi miko-
łowskiej. Postanowiliśmy 
wesprzeć promocyjnie 
nasz reprezentacyjny klub. 
W każdym numerze „Na-
szej Gazety” znajdą Pań-
stwo wszystkie informacje, 
które prawdziwy kibic  
i mieszkaniec powiatu mi-
kołowskiego, powinien 
posiadać na temat Polonii. 
Zachęcamy także do przy-
chodzenia na mecze roz-
grywane w Łaziskach Gór-
nych. Na stadionie panuje 
przyjazna, rodzinna atmos-
fera, a nic tak nie zagrzeje 
zawodników do boju, jak 
doping swojej publiczno-
ści. (red)

Nasza 
Polonia

Kobieca sekcja siatkówki w 
Polonii „funkcjonuje” od 
sześciu lat. Pierwsza przy-

goda z trzecią ligą trwała jeden 
sezon. Drugi raz team z Łazisk 
awansował do tej klasy rozgrywek 
w sezonie 2013/2014. Tym razem 
trzecią ligę udało się zachować,  
a grające zawodniczki zdobyły 
potrzebne doświadczenie. Waż-
ne o tyle, że zespół jest młody, ze 
średnią wieku 22 lata.

- Po rundzie zasadniczej zaję-
liśmy drugie miejsce w grupie, 
mając na koncie tylko dwie po-
rażki w 14 rozegranych meczach. 
Ta lokata dała nam prawo startu 
w dwóch turniejach finałowych 
o Mistrzostwo Śląska III ligi ko-

biet. Turnieje rozegrano w Ty-
chach i Częstochowie. Po zsumo-
waniu punktów zdobytych w tych 
turniejach, Polonia została sklasy-
fikowana na trzecim miejscu na 
Śląsku - sumuje rozgrywki trener 
Sławomir Rubin.

I kiedy wydawało się, że dla 
siatkarek Polonii nadszedł czas 
wakacji, okazało się, że trzecie 
miejsce na Śląsku dało awans do 
rozgrywek na szczeblu central-
nym w walce o drugą ligę. W tur-
nieju półfinałowym Polonia wywal-
czyła drugie miejsce i grała dalej. 
Tym razem już w finałach, gdzie 
stawką był awans do drugiej ligi. 
Trzeba było tylko wygrać grupę. 
A ta nie była łatwa, gdyż rywala-

mi były: UKŻPS Kościan, UKS 15 
Polonia Przemyśl oraz Dargfil To-
maszów Mazowiecki, a turniej roz-
grywany był w Kościanie.

- W turnieju zajęliśmy drugie 
miejsce, które daje jeszcze szan-
sę na awans do II ligi - relacjonuje 
wydarzenia z Kościana trener siat-
karek Polonii. - Jest to najwięk-
szy sukces w krótkiej historii se-
niorskiej żeńskiej siatkówki w Ła-
ziskach Górnych. Bardzo długi  
i wyczerpujący sezon dał nam 
jednak ogromną ilość radości  
i satysfakcji. Chciałbym podzię-
kować wszystkim zawodniczkom, 
bo bez ich wiary i zaangażowa-
nia nie można by tego wszystkie-
go osiągnąć.

A może to jeszcze nie koniec 
emocji. Siatkarskie „wieści gmin-
ne” mówią, że najprawdopodob-
niej w przyszłym sezonie do roz-
grywek drugoligowych zakwali-
fikowane zostaną również drugie 
drużyny turniejów finałowych.

Sukcesy w sezonie 2014/2015r. 
pod szkoleniową pieczą Sławomi-
ra Rubina osiągnęły: Karolina Be-

reza, Katarzyna Bidzińska, Sabina 
Bogacz, Angelika Bruderek, We-
ronika Grząślewicz, Daria Janko, 
Martyna Kasperek, Joanna Komo-
rek - Atachim, Anna Paździorek 
(kapitan), Agnieszka Pilarska, Do-
rota Rusek, Katarzyna Stawarczyk, 
Zofia Stawarska, Róża Śnieżek  
i Daria Włoka.

Tadeusz Piątkowski

Katastrofalna sytuacja 
pierwszej drużyny 
piłkarzy Polonii, zna-

lazła odbicie w strukturach 
zarządzania klubu. 14 maja 
członkowie zarządu wraz  
z prezesem, Piotrem Nie-
wiadomskim złożyli rezy-
gnację z pełnionych funk-
cji. W związku z tym na  
2 czerwca zwołane zostało 
Walne Zebranie Wyborcze, podczas które-
go do dymisji podał się Zarząd Klubu, moty-
wując ją brakiem wyników drużyny trzecioli-
gowej. Dymisja została przyjęta. Na nowego 
prezesa zgłoszono kandydaturę dotychcza-
sowego Członka Zarządu, Janusza Majsnera 
i była to jedyna kandydatura. Zgłosił ją Ho-
norowy Prezes Klubu, Andrzej Chrószcz. Ja-
nusz Majsner wyraził zgodę na kandydowa-
nie. W tajnym głosowaniu uzyskał 32 głosy  
z 38 głosujących i on będzie piastował sta-
nowisko prezesa do końca kadencji.

- Spotykamy się w nieciekawej sytu-
acji. Piłkarze opuszczają trzecią ligę, co 
jest dużym zawodem dla sportowego 
środowiska miasta. Ale nie czas na płacz 

nad rozlanym mlekiem. Od nowego sezo-
nu budujemy zespół od podstaw. Mamy 
zapewnioną pomoc władz miasta. Polo-
nia, to nie tylko piłka nożna. W jej struk-
turach funkcjonują jeszcze sekcje siat-
kówki i kręgli klasycznych. Myślimy o kla-
sach sportowych piłkarsko - siatkarskich. 
Chcemy wykorzystać potencjał sportowy 
młodzieży powiatu mikołowskiego i w du-
żej mierze bazować na własnych wycho-
wankach. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
czeka nas ogrom zadań, ale tego się nie 
boję - powiedział w swym krótkim expose 
nowy sternik Polonii.

Przegłosowano też ilościowy skład Za-
rządu. Będzie się on składał z trzech człon-

ków plus prezes. W wyniku 
głosowania nowymi Człon-
kami Zarządu Klubu zostali: 
Anna Jarmuła, Andrzej Siko-
ra oraz Mariusz Respondek.

Na zakończenie Zebra-
nia, głos zabrał uczestni-
czący w nim pełnomocnik 
burmistrza, Andrzej Guz, 
który przedstawił oświad-
czenie dotyczące realiza-

cji porozumienia pomiędzy Miastem i Klu-
bem. Jego najważniejszymi tezami są te do-
tyczące dotacji na szkolenie sportowe. Mó-
wią one o tym, że wielkość dotacji nie bę-
dzie uzależniona od miejsca zajmowanego 
przez zespół, ale od ilości wychowanków 
grających w drużynie. Od sezonu 2015/2016 
sekcja piłkarska Polonii ma zgłosić do roz-
grywek dwa zespoły, a w składzie obu dru-
żyn ma być co najmniej 50 procent wycho-
wanków. W przypadku niedotrzymania tej 
zasady, dotacje mają być obniżone.

Tuż po zakończeniu zebrania, Zarząd 
umówił się na pierwsze robocze posie-
dzenie.

Tadeusz Piątkowski

JanusZ maJsnER, 
Prezes ks Polonia:

Dziękujemy!
Przyszło nam ste-

rować Polonią w nie-
codziennej sytu-
acji. Do końca ka-

dencji pozostało jeszcze trochę czasu, któ-
ry przyjdzie mi wypełnić przy współpracy 
nowo wybranego 2 czerwca Zarządu. Po-
przedni wraz z Prezesem, Piotrem Niewia-
domskim podał się do dymisji. Pan Piotr 
wraz z pozostałymi Członkami Zarządu 
podjęli decyzję, którą należy uszanować. 
Szacunek dla włożonej przez Piotra Nie-
wiadomskiego oraz Krzysztofa Jakubasz-
ka i Henryka Zientka pracy na rzecz Polo-
nii, wymaga też osobnego podziękowania. 
Pracowali w trudnym dla sportu okresie, 
a szczególnie trudnym dla pierwszego ze-
społu piłki nożnej. Dobrze się pracuje, gdy 
wszystko przebiega bez zakłóceń. Gdy coś 
szwankuje, wtedy już tak pięknie nie jest. 
A mimo tego, że nasi trzecioligowcy mają 
kłopoty, poprzedni Zarząd czynił wiele sta-
rań, by one się nie pogłębiały, a klub mógł 
normalnie funkcjonować. I za to w imieniu 
obecnego Zarządu serdecznie dziękuję. Zo-
stawiliście w Polonii wiele zdrowia i serca, 
dokładając do historii klubu swoją cegieł-
kę. Będziemy o Was pamiętać!

entuzjazm i praca

Nowe władze Polonii
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KONTAKT: ul. Sikorskiego 1 (Dworzec PKP Łaziska Średnie) n tel. (32) 322 98 66, 501 162 316 n www.botor.info

Rozbiórka do pogrzebu z przechowywaniem nagrobka, czyszczenie 
elementów składanych i ponowny montaż na cmentarzu - 1 100 zł

• produkcja, sprzedaż  
i montaż nagrobków

• rozbiórka do pogrzebów 

• wykonawstwo  
betonowych grobowców 

• renowacja starych  
nagrobków

• wykonawstwo parapetów,  
schodów, blatów  
oraz okładzin kominkowych

NAGROBKI Botor
Od 30 lat niezmiennie najlepsza jakość.

Najniższe ceny!

CIEMNE ceny od 3 450 zł

JASNE ceny od 1 800 zł

dysponuje wolnymi 
lokalami użytkowymi 

do wynajęcia:
• oś. Centrum w Łaziskach Górnych
• pawilon handlowo - usługowy przy 
   ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych

Szczegółowe informacje: 

www.smhutnik.com.pl
Zapraszamy do współpracy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Łaziska Górne, ul. Dworcowa 26
tel. 32 736 72 34, 669 443 005
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Niemal połowa (45,9%) 
mieszkańców Łazisk Gór-
nych legitymuje się śred-
nim bądź wyższym wy-

kształceniem. Ich głównym źródłem 
utrzymania jest praca etatowa. Na dru-
gim miejscu wymieniono dochody wy-
nikające z otrzymywania renty lub 
emerytury. Tylko 8,5 proc. mieszkań-
ców prowadzi własną firmę. 

Zdecydowana większość ankietowa-
nych ocenia swoją sytuację material-
ną za przeciętną. Niemal jedna czwar-
ta badanych uznała, że wiedzie im się 
dobrze lub bardzo dobrze. Osiem pro-
cent uczestników ankiety, na pytanie 
o sytuację materialną wskazało odpo-
wiedź „zła” lub „bardzo zła”. Prawie 
40 proc. mieszkańców na trwale zwią-
zało swoją sytuację życiową z Łaziska-
mi Górnymi, to znaczy że tutaj nie tylko 
mieszkają, ale także pracują.

Zdecydowana większość (niemal 
64% badanych) wyraziła swoje zado-
wolenie z faktu zamieszkiwania w Ła-
ziskach Górnych. W badaniu odnoto-
wano jedynie 2,5% opinii przeciwnych. 

Połowa mieszkańców nie chciałaby się 
wyprowadzić z miasta, nawet gdyby 
miała taką możliwość. Jedna czwarta 

badanych skorzystałaby z takiej okazji. 
W ankiecie pytano także o jakość 

pracy władz miasta. Burmistrz wypadł 
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Mieszkańcy ocenili: nie jest źle
w łaziskach górnych 
przeprowadzono badania 
ankietowe dotyczące 
warunków życia i jakości 
usług publicznych. na 
ich podstawie powstał 
raport, który posłuży do 
tworzenia strategii rozwoju 
miasta. Przepytano 
321 mieszkańców. 
jak na niespełna 
dwudziestotysięczne 
miasto, to duża  
i reprezentatywna grupa. 
autorzy raportu, czyli 
specjaliści ośrodka 
kształcenia samorządu 
Terytorialnego im. 
waleriana Pańki, 
dopuszczają 
pięcioprocentowy próg 
błędu pomiarowego.

4,26 
- średnia ocena 

(w szkolnej skali od 1 do 6) 
wystawiona 

burmistrzowi miasta.



dobrze. W szkolnej skali od 1 do 6, aż 73% 
badanych wystawiło burmistrzowi ocenę 
4 lub wyższą (średnia ocen wyniosła 4,26). 
Pozytywnie oceniali Burmistrza zwłaszcza 
mieszkańcy lepiej sytuowani, deklarujący 
zainteresowanie sprawami miasta i przeko-
nani do polityki informacyjnej prowadzonej 
przez władze samorządowe. Pozytywnym 
ocenom burmistrza towarzyszą dobre oceny 
pracy urzędników magistratu. Nieco gorzej 
oceniano Radę Miejską. Radni nie powinni 
się jednak aż tak bardzo przejmować, ponie-

waż - jak przekonują autorzy raportu - jest to 
prawidłowość w badaniach prowadzonych 
w jednostkach samorządowych. Radni są 
mniej rozpoznawalni, a ponadto nie wszyscy 
mieszkańcy orientują się w kompetencjach  
i zakresie obowiązków Rady. 

Oceny jakości usług publicznych, jeżeli 
chodzi o sprawy społeczne, są umiarkowa-
ne. Jedyną kwestią ocenianą zdecydowanie 
negatywnie był „dostęp do lekarzy specja-
listów”. Należy przy tym jednak zauważyć, 
że znaczna część badanych nie była w sta-
nie udzielić odpowiedzi na pytania dotyczą-
ce tej sfery. 

Łaziska Górne postrzegane są przez 
swoich mieszkańców, jako gmina śred-
nio zamożna. Taką odpowiedź wskazało  
58,57 proc. badanych. Z kolei 26,79 proc. 
uważa, że ich miasto jest bogate, a nawet 
bardzo bogate. Tylko 6,5 proc. uznało, że 
Łaziska Górne są biedną gminą.  (red)

Elektromechanika

naprawa i serwis 
klimatyzacji

Diagnostyka i naprawa 
elektroniki samochodowej

aiR baG, sRs, abs, 
EsP, asR, DPF, FaP

łaziska Górne, ul. ligonia 16

tel. 505 776 480

Łaziska, ul. Brada 2 
(przy skrzyżowaniu)
tel. 600 32 44 95

czynne:
pn-pt 1030-1800 

so 1000-1300

Odzież używana 
z europy zachodnie j

DUŻY WYBÓR

Łaziska, ul. Dworcowa 49
Godziny otwarcia:

pn-pt 6:00-19:00, so 6:00-14:00, nd 9:30-14:00

n tu zrobisz zakupy
n zapłacisz rachunki

n doładujesz konto
n wyślesz kupon LOTTO

Artykuły ogólnospożywcze 
chemia l alkohole

(dawny Irena)
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Mieszkańcy ocenili: nie jest źle
3,6 
- średnia ocena 
rady miejskiej.

Oferujemy:
u szycie firan, zasłon 
     oraz dekoracji okiennych 
u pomiar i doradztwo 
     w domu klienta
u przeróbki krawieckie
 
Sprzedaż: 
u gotowych zestawów 
     firan i zasłon
u obrusów
u pasmanterii 

ul. Wyrska 1E, Łaziska Górne
tel. 695 279 706

SALON FIRAN

*promocja ważna 
do 30.06.2015 r.

-5% 
przy zakupach 

powyżej 200 zł*



Mariusz Kaczmar-
czyk z Orze-
sza rusza po 
raz drugi w tra-

sę po klubach piłkarskich, tym 
razem angielskich i szkoc-
kich. Chce zebrać jak najwię-

cej koszulek i ga-
dżetów, by wysta-
wić je na aukcję. Ze-
brane w ten sposób 
pieniądze przezna-
czy na rehabilitację 
swojego kumpla 
od przedszkola - 
Przemka Wieczor-
ka chorującego na 
stwardnienie roz-
siane. Trasa wie-
dzie przez 38 klu-
bów. Chcą wstą-
pić, m.in. do So-
uthampton F.C, 

Arsenal F.C., Birmingham City, 
Manchester United, Leeds 
United, Middlesbrough F.C., 
Sunderland A.F.C., Newcastle 
United, Edynburg, City, Mo-
therwell F.C. Hamilton Aca-
demical, Celtic F.C., Liverpo-
ol F.C. czy Tottenham Hotspur. 
Mariusz będzie podróżował  
z kolegą, który na stałe miesz-
ka i pracuje w Anglii. Startuje 
22 sierpnia i zamierza poko-
nać samo-

chodem dystans ponad 2 tys. 
km. Podróż zajmie mu około 
trzech tygodni.

- Poprzednia akcja zakoń-
czyła się sukcesem. Na au-
kcjach, gdzie licytowaliśmy 
koszulki piłkarskie i gadże-
ty z pierwszej mojej wypra-
wy po europejskich klubach 
piłkarskich, udało się nam 
zebrać 4 tys. zł, które prze-
znaczyliśmy na rehabilitację 

Przemka i małej Mai z Żor. 
Ale pieniądze wciąż są po-
trzebne, teraz m.in. na za-
kup windy krzesełkowej. 
Dzięki niej Przemek, który 
nie porusza się samodziel-
nie, będzie mógł łatwiej 
opuszczać mieszkanie, któ-
re niestety, jest na pierw-
szym piętrze - opowiada 
Mariusz Kaczmarek. 

Przypomnijmy, że Prze-
mek Wieczorek ma 27 lat i od 

ośmiu cho-
ruje na 
s t w a r d -
n i e n i e 
r o z s i a -
ne, ale 
w walce 
z choro-
bą nie jest 
sam. Są  
z nim rodzi-
na i kum-
pel z dzie-
ciństwa, po-
ś w i ę c a j ą -
cy swój wol-
ny czas, by 
zbierać fun-

dusze na lecze-
nie i rehabilitacje 
przyjaciela. Sam 
Przemek rów-
nież jest niezwy-
kłym człowie-
kiem. Choć cho-
ruje i potrzebu-
je pomocy dzie-
li się pozyski-
wanymi przez 

Mariusza funduszami 
z innymi. Wcześniej 
była to dziewczynka 
z Rudy Śląskiej, obec-
nie mała Maja wal-
cząca z nowotworem 
nerwowego układu 
współczulnego. 

Mariusz ma na-
dzieję, że tego-
roczna espada bę-
dzie przynajmniej 
tak owocna, jak po-

przednia. Jednakże, by tak 
było, sam zainteresowany za-
biega o rozpropagowanie 
swojej akcji nie tylko w kraju, 
ale przede wszystkim na Wy-
spach. Artykuły o jego wypra-
wie ukazały się już w polonij-
nych czasopismach. Naszych 
Czytelników zachęcamy do 
śledzenia strony poświęconej 
wyprawie: www.drogapozy-
cie.com. oraz relacji z wyjaz-
du na facebooku. (BL)

Oferujemy:
Ì całodobową opiekę nad osobami starszymi
Ì rehabilitację ruchową wg zaleceń lekarza
Ì podstawową opiekę medyczną
Ì domową atmosferę
Ì wykwalifikowany przyjazny personel
Ì atrakcyjne ceny

Łaziska Górne, ul. Gen. Sikorskiego 41
tel. 32 322 74 50, kom. 506 126 767

www.nzozpio.com, e-mail: domseniora@o2.pl

NZOZ ZAKŁAD 
PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY 

I REHABILITACYJNY 
IM. ŚW. OJCA PIO S.C.

Łaziska, ul. Wąska 4
czynne: pn-pt 9:00-17:00, sob. 9:00-13:00

tel. 32 22 42 382

SKLEP ZIELARSKO-MEDyCZNy
„LEKARZ LECZy 

A NATuRA uZDRAWIA”

l zioła
l suplementy diety
l ekologiczna żywność
l kosmetyki naturalne
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Przemek wieczorek z łazisk górnych wie, 
co to znaczy mieć prawdziwych przyjaciół

Droga po życie… 
dla kumpla
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Industriada jest jedną z najciekaw-
szych imprez organizowanych  
w naszym regionie, a zarazem naj-
większym festiwalem dziedzictwa 

poprzemysłowego w Europie. Odbywa 
się co roku, w czerwcu, w obiektach na-
leżących do Szlaku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego. Jest nie tylko 
atrakcyjną lekcją historii o latach świetno-
ści naszego regionu, ale także znakomitą 

formą spędzenia wolnego czasu. Podczas 
rekordowej Industriady w 2012 roku, zor-
ganizowano 228 imprez w 22 miastach. 
Odbyły się 43 koncerty, 30 wystaw, siedem 
pokazów teatralnych, rajdy samochodo-
we, gry miejskie i wiele innych atrakcji. 
Najchętniej odwiedzanym miastem na 
szlaku Industriady okazały się Łaziska 
Górne. Muzeum Energetyki odwiedziło 
prawie siedem tysięcy osób. 

dzięki współpracy miasta z muzeum energetyki, łaziska górne 
przygotowały jedną z najciekawszych propozycji, podczas corocznego 
święta promującego szlak zabytków Techniki województwa śląskiego.

Jasna perła 
na szlaku industriady

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

przed nami kolejna 
edycja świętojań-
skich dni łazisk. 

jak zawsze zapraszamy 
na teren ośrodka re-
kreacyjno - sportowe-
go „żabka”, tym razem 
w sobotę 20 czerwca. od 
godziny 17.00 czeka nas 
moc atrakcji. jak zawsze 
wystąpią zespoły dziecię-
ce i młodzieżowe działa-
jące przy mdk i orkiestra 
dęta Tauron wytwarza-
nie sa - oddział łaziska 
górne. o godz. 19.15 bur-
mistrz miasta aleksan-
der wyra wyróżni ludzi 
zasłużonych dla miasta, 
przyznane zostaną tytu-
ły - łaziszczanina roku 
i honorowego łaziszcza-
nina roku. gwiazdą wie-
czoru będzie mrozu, któ-
rego występ przewidzia-
no na godz. 20.00. Po nim 
wystąpi zespół maraquja 
i o godz. 22.15 baciary.

20 CZERWCA 
CZEKA NAS 
ŚWIĘTOJAŃSKA 
ZABAWA

S z k ó ł k a 
drzew, krzewów 

owocowych i ozdobnych

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

sprzedaż hurtowa: 513 174 204 
Godziny otwarcia:

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

www.szkolkadrzewek.com.pl
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Tegoroczna indusTriada
odbędzie się 13 czerwca
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Dla mieszkańców, takie roz-
strzygnięcie przetargu nie 
pociąga za sobą żadnych 
zmian. Stawka pozostaje 

ta sama - 12 zł miesięcznie dla osób 
segregujących śmieci i 16 zł dla tych, 
którzy nie sortują. Natomiast dla mia-
sta zwycięstwo PGKiM znaczy bar-
dzo wiele. Odbiór odpadów znalazł 

się pod pełną kontrolą samorządu. 
I możemy być pewni, że nie dojdzie 
do sytuacji, jak to się dzieje teraz w 

wielu miastach, że zagraniczna firma, 
nie mając konkurencji, winduje cenę 
usług, za którą płacą mieszkańcy.

śmieciowa 
rewolucja 
„wybuchła” 
w Polsce 
dwa laTa Temu. 

Znowelizowane przepisy o utrzy-
maniu czystości w gminach obarczy-
ły samorządy odpowiedzialnością za 

odbiór i wywóz odpadów. Nowe pra-
wo narzuciło także obowiązek orga-
nizowania przetargów na „śmiecio-
we” usługi. Do gry wkroczyły mię-
dzynarodowe koncerny. Wartość ryn-
ku odpadów w Polsce szacowana 
jest na kilkanaście miliardów złotych. 
Koncernom opłaciło się zaofero-
wać bardzo niskie stawki, aby wejść 
i zmonopolizować ten sektor usług.  
I tak się stało. 

zdecydowaną 
większość 
Pierwszych 
PrzeTargów, 
ogłoszonych 
w 2013 roku, 
wygrały wielkie, 
międzynarodowe 
firmy, mające 
PrzedsTawicielsTwa 
Także w Polsce. 

Gminne spółki, zajmujące się do-
tychczas w swoich miejscowościach 
odbiorem odpadów, stanęły przed 
widmem bankructwa. W wielu mia-
stach, już w połowie 2013 roku zli-
kwidowano odpowiedniki łaziskiego 
PGKiM. 

W Łaziskach Górnych pierw-
szy przetarg w czasach „śmie-
ciowej rewolucji” wygrał koncern 
ASA z filią w Zabrzu i centralą  
w Hiszpanii.

mimo gorszych 
warunków 
finansowych Pgkim 
Podjęło się roli 
Podwykonawcy. 

Zresztą zwycięzca przetargu 
chyba nie miał innego wyjścia, 
niż skorzystanie z usług firmy, któ-
ra wywoziła śmieci z Łazisk Gór-
nych przez ostatnich 50 lat. Umo-
wa z ASA kończy się w czerwcu 
tego roku. W styczniu miasto ogło-
siło kolejny przetarg. Do rywaliza-
cji przystąpiło także PGKiM. Łazi-
skie przedsiębiorstwo nie zmarno-
wało dwóch lat pracy, jako podwy-
konawca międzynarodowego, do-
brze zorganizowanego koncer-
nu. Oprócz doświadczenia i zna-
jomości lokalnego rynku, do moc-
nych stron PGKiM doszła umie-
jętność pracy według nowocze-
snych, korporacyjnych standar-
dów. Suma tych atutów zwyciężyła. 

Od pierwszego lipca PGKiM przej-
mie wszystkie obowiązki związane 
z odbiorem i zagospodarowaniem 
śmieci w Łaziskach Górnych. 

zasady odbioru śmieci pozostaną bez zmian, zgodnie z obowiązującym dotychczas 
harmonogramem. warto pamiętać, że przy ul. łazy znajduje się punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych (Pszok). można tam we własnym zakresie zawieźć 
papier, tekturę, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady biodegradowalne i zielo-
ne, zużyte opony, urządzenia elektryczne, przeterminowane leki, chemikalia, odpa-
dy wielkogabarytowe i niebezpieczne.

miRosław DużY, 
prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki 
komunalnej i mieszkaniowej
- Przetrwaliśmy trudny okres, ale 
zgodnie z zasadą, że jeżeli coś nas nie 
zabije, to na pewno wzmocni, ostat-
nie dwa lata uważam za dobry, po-
uczający i twórczy etap w historii na-
szej firmy. Nauczyliśmy się wiele no-
wych rozwiązań, zwłaszcza jeżeli 
chodzi o system organizacji pracy. Z 
dużą nadzieją czekam na zapowia-
dane zmiany w ustawie „śmieciowej”. 
Znowelizowane przepisy pozwolą 
gminom zlecać odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów bez obowiązku ogła-
szania przetargów. To wielka szansa 
dla takich firm, jak nasza. Być może 
w przyszłości uda nam się świadczyć 
usługi nie tylko dla Łazisk Górnych, 
ale także dla pozostałych miejscowo-
ści powiatu mikołowskiego. 

w łaziskach górnych udało się złamać monopol międzynarodowych koncernów, 
które opanowały polski rynek śmieci. Przetarg na odbiór odpadów z terenu miasta 
wygrało Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej i mieszkaniowej sp. z o.o. 

Na swoich śmieciach

Składowisko śmieci w Łaziskach Górnych
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www.herbaciarniamandarin.pl

kOniec ROku SzkOlneGO TuŻ TuŻ 
podziękuj swoim nauczycielom 
za całoroczny trud wychowawczy 
herbaciano -kawowym upominkiem. 
z tej okazji przyjmujemy zamówienia 
na kosze okolicznościowe oraz paczki.
 
Polecamy nasze nowości:
herbatę „Truskawki w Szampanie” 
i „anielskie łąki”
 
Wśród kaw polecamy 
„Rzymskie Wakacje” to wyśmienita 
mieszanka o smaku włoskiego Tiramisu.

Pamiętajcie o zbliżającym się Dniu Ojca. Dla wszystkich 
obchodzących to święto polecamy swoje produkty, na pewno nie 

zabraknie wśród nich doskonałej kawy oraz ulubionych łakoci.

Specjalnie dla nas, Ewa Prochaczek, recenzuje książ-
ki! Kryterium doboru lektur jest proste. Książka bądź jej 
autor muszą być związani z powiatem mikołowskim. 

Czytać albo nie czytać? 
Oto jest pytanie…

FRaGmEnt PowiEŚciE:
„…Jacht „Wieloryb” to był prawdziwy zdobywca mórz i oceanów. Głowę stanowiły lądowiska dla 
dwóch helikopterów, nad którymi umieszczono dziesięć ogromnych talerzy, wyglądających jak 
anteny na lotniskowych wieżach. Jacht wyglądał tak, jakby cały był zbudowany z aluminium  
i platyny. Singer nie wiedział, kto go projektował, ale od razu uznał go za geniusza. Ile mógł 
kosztować? Trzysta milionów? Na oko był półtora razy większy od boiska piłkarskiego. …”

do wygrania izrael 2020 - operacja sara

! Wśród osób, które do końca czerwca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy na-
grodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Pani Hanna Jarosińska z Mikołowa. Na-
grodę, książkę Izrael 2020 - Operacja Sara wyślemy pocztą.

Jako dyżurna recenzent-
ka „Naszej Gazety” je-
stem zobligowana prze-

czytać i ocenić interesują-
cą książkę, która w jakiś spo-
sób jest związana z powiatem 
mikołowskim. Tak się skła-
da, że w tym przypadku autor 
jest mieszkańcem Mikołowa. 
Książkę pt. „Izrael 2020 - Ope-
racja Sara” napisał, pod pseu-
donimem Steffen Slavo. Choć 
znane jest mi jego nazwisko, 
uszanuję anonimowość au-
tora. Tytuł może sugerować, 
że mamy do czynienia z literaturą futurystycz-
ną. Niestety, jest to książka przerażająco współ-
czesna. To świetna, kryminalna proza opisują-

ca świat biznesu działającego 
pod bezwzględnym wpływem 
wszechogarniającego, żydow-
skiego lobby. Bank, czyli „Bóg 
pieniądza włada wszystkim, ale 
czy na pewno do końca…”? 
Autor bardzo umiejętnie łączy 
fakty z sensacyjną fabułą. Choć 
książka momentami przeraża, 
chce się wierzyć, iż jest to tyl-
ko wyobraźnia pisarza, a nie 
opisana okrutna rzeczywistość. 
Kto lubi książki „mocnej” akcji, 
na pewno się nie znudzi. Nie-
wątpliwie jest to pozycja dla 

dorosłych, dojrzałych czytelników. Jest dostępna 
w naszej, mikołowskiej bibliotece. 

Ewa Prochaczek

Izrael 2020 - Operacja Sara

Lato to szczególna pora roku - ła-
dowania akumulatorów nasze-
go organizmu dzięki jedzeniu ja-

rzyn, warzyw i owoców. Warto zadbać, 
by były one zdrowe i pozbawione che-
micznych ulepszaczy. Stragany w miko-
łowskim Eko Bio Organic Centrum przy 
ul. Kościuszki wręcz uginają się od zdro-
wych warzyw i owoców. Można tu tak-
że nabyć produkty, które wspomogą die-
tę, i które są o wiele smaczniejsze, niż 
te przetworzone. W sobotnie przedpo-
łudnie warto przyjechać do Eko Bio Or-
gnic, bowiem nie tylko można tu zrobić 
zakupy, ale także poznać przepisy na 
danie zdrowe, smaczne i ekologiczne,  
a także skosztować soków. 

Z miesiąca na miesiąc Centrum od-
wiedza coraz więcej klientów, bo ekolo-
giczne produkty stały się modne, a wie-
lu z nas zaczyna doceniać znaczenie po-

wiedzenia, że: „jesteś tym, 
co jesz”. Zaczynamy sta-
wiać na jakość, smak i wa-
lory odżywcze. W sobotę 
targ jest czynny od 8.00 do 
15.00, a od poniedziałku do 
piątku delikatesy.

Zasada jest prosta: kto 
raz tu zrobił zakupy, bę-
dzie wracał. Tu można 
kupić wszystko, co wią-
że się ze zdrowym, ekolo-
gicznym jedzeniem. Jest 
nawet ekologiczne pie-
czywo i ciasta! 

Wieliczka, Podstolice 163, tel. 12 289 57 20, www.gawor-wedliny.pl

Wędliny z Podstolic - jakość i tradycja

Gospodarstwo Sadownicze 
Brzozów, Brzozowiec 16

tel. 607 392 698
www.sady-mazowsza.pl
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Bądźmy eko na lato
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Mikołów, ul. K. Miarki 12

tel. 32 7384188tel. 32 7384188

� OKNA 
� DRZWI
� PARAPETY

� BRAMY 

   GARAŻOWE

� AUTOMATYKA

� ROLETY 

� MOSKITIEREY

� TYNKI 
� WYLEWKI
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Huta Szkła Gospodar-
czego Rona została 
założona w 1892 roku 
przez Wiedeńską ro-

dzinę Schreiber und Neffen. Jej 
nazwa wzięła się od miejsco-
wości, w której została założona  
i działa do dziś, stale rozszerza-
jąc swoją działalność. Huta Rona 
produkuje rocznie ok. 24 milionów 
sztuk wyrobów szklanych gospo-
darczych, które są eksportowane 
do większości krajów na świecie. 
Słowacka firma należy do świa-
towych liderów w swojej bran-

ży. Wycieczka pozwoliła uczniom 
uzupełnić wiedzę praktyczną  
z zakresu produkcji szkła gospo-
darczego, która jest istotnym ele-
mentem programu nauczania. 

ZSP w Ornontowicach wraz z fir-
mą Pol-Am-Pack, która w Orzeszu 
produkuje szkło, planują zawią-
zać współpracę pomiędzy szkoła-
mi szklarskimi. W jej zakres wcho-
dziłaby także możliwość wymiany 
uczniów oraz wspólne praktyki za-
wodowe.

dr inż. Krzysztof Czarnacki, 
nauczyciel ZSP Ornontowice

Uczniowie klas szklarskich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach zwiedzili 
jedną z największych na świecie hut szkła gospodarczego na Słowacji. 

Jak hartowało się szkło

PRODUKCJA 
MEBLI

Wyry
ul. Pszczyńska 142
tel. 501 740 490
www.meble-szewczyk.pl
fhuinstal@onet.pl

kuchennych
biurowych
łazienkowych
szaf

Przy zamówieniu mebli kuchennych powyżej 5 000 zł 
- zlewozmywak granitowy oraz bateria gratis !!!

kompleksowe 

wykonanie 

i aranżacja łazienek
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BALUSTRADY NIERDZEWNE
Us³ugi spawalnicze tig/mig

 

FIRMA”SE-MET” 

43-176 Gostyñ ul.Rybnicka 309 

tel.: 608-332-372

n instalacje
n pomiary
n automatyka

ELEKTRO-USŁUGI

Tel: 604 383 481
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masz 
Prawo 
wiedzieć

często dostajemy od naszych czytelników 
listy, e-maile i telefony z pytaniami o pomoc 
w życiowych sytuacjach, w których nie-
zbędna jest znajomość prawa. nie spełniali-
śmy dotychczas takich próśb, ponieważ nie 
mamy w redakcji etatowego prawnika. nie 
chcemy jednak pozostawiać Państwa sa-
mych z problemami. stąd pomysł na rubry-
kę „masz prawo wiedzieć”. zaprosiliśmy do 
współpracy agatę ciszak, radcę prawnego 
z mikołowa, która na naszych łamach od-
powie na Państwa pytania dotyczące kwe-
stii prawnych. Pytania prosimy kierować na 
adres redakcja@naszagazeta.info bądź te-
lefonicznie 32 209-18-18, 509-797-881.

Często zgłaszają się do mnie 
osoby, które otrzymały nakaz 
zapłaty. W większości przy-
padków taka osoba nie wie 

dlaczego go otrzymała, ani co to dokład-
nie jest, a przede wszystkim co z tym da-
lej zrobić. Rolą prawnika jest w takich 
okolicznościach uspokojenie klienta, rze-
telne wyjaśnienie jaki dokument otrzy-
mał, jakie konsekwencje się z tym wiążą 
i oczywiście udzielenie pomocy. W takim 
razie - co dalej?

Pierwsze, co należy podkreślić - kore-
spondencję z Sądu odbieramy zawsze!!! 
Niestety, wciąż pokutuje pogląd - „nie od-
biorę, to tak jakbym nie dostał”. Nic bar-
dziej mylnego - zgodnie z polskim pra-
wem, jeżeli adresat nie odebrał przesył-
ki dwukrotnie awizowanej, to przyjmuje 
się, iż została ona skutecznie doręczona. 
Oczywiście nie dotyczy to wypadków, gdy 
adresat zmarł, wyprowadził się etc. Dlate-
go lepiej odebrać przesyłkę i spróbować 
rozwiązać problem. Udawanie, iż sprawy 
nie było może mieć dla nas bardzo przy-
kre konsekwencje natury finansowej.

Jeżeli odebraliśmy już przesyłkę i otrzy-
maliśmy nakaz zobowiązujący do zapła-
ty określonej kwoty, co zrobić? Przede 
wszystkim dokładnie przeczytać, zarówno 
sam nakaz, jak i załączone do niego do-
kumenty - to z nich wynikać będzie, dla-
czego Sąd wydał w stosunku do nas ta-
kie orzeczenie. W pozwie znajdziemy in-
formacje: kto i na jakiej podstawie doma-
ga się od nas zapłaty. Nakaz zapłaty wyda-
wany jest w postępowaniach, które zosta-
ły tak skonstruowane przez ustawodaw-
cę, aby maksymalnie uprościć i uspraw-
nić procedurę. Specyfika tych postępo-
wań jest następująca - jeżeli powód (oso-
ba która wniosła pozew - najprościej mó-
wiąc - nasz wierzyciel) uprawdopodob-

ni w pozwie swoje roszczenie - tj. wykaże 
za pomocą np. umowy, weksla czy faktury, 
iż pozwany (dłużnik) jest zobowiązany do 
zapłaty wynikających z nich należności, to 
Sąd wyda nakaz zapłaty. 

Jeżeli dostaliśmy nakaz, zapoznaliśmy 
się z dokumentami stanowiącymi podsta-
wę jego wydania i nie zgadzamy się z ko-
niecznością jego zapłaty - co zrobić? Do 
każdego nakazu Sąd ma obowiązek do-
łączyć pouczenie, z którego wynika, jak 
dokładnie należy postąpić. Od doręcze-

nia nakazu mamy dwa tygodnie na wnie-
sienie sprzeciwu (bądź zarzutów - w za-
leżności od postępowania, w jakim nakaz 
został wydany). Przez wniesienie rozu-
miemy albo złożenie w Sądzie, albo wy-
słanie listem - pamiętajmy jednak o uzy-
skaniu potwierdzenia wraz z datą złoże-
nia/nadania! 

W piśmie musimy dokładnie opi-
sać dlaczego nie zgadzamy się z wyda-
nym rozstrzygnięciem. W praktyce spro-
wadza się to do konieczności wskazania 
okoliczności, które podważają twierdze-
nia powoda i powołanie dowodów je po-
twierdzających. Przykładowo: dostarczy-
ciel energii twierdzi, iż nie opłaciliśmy 
rachunków, co nie jest prawdą. W sprze-
ciwie musimy napisać, kiedy zapłacili-

śmy i potwierdzić to np. pokwitowaniem 
zapłaty czy też bankowym potwierdze-
niem przelewu. Ważne jest, aby przyto-
czyć od razu wszystkie argumenty, które 
przemawiają na naszą korzyść - później 
Sąd może ich nie uznać. Sprzeciw składa-
my w dwóch egzemplarzach - jednym dla 
wierzyciela, drugim dla Sądu, a do każde-
go z nich załączamy te same dowody.

Najważniejsze dla pozwanego jest 
zmieszczenie się w wyznaczonym dwu 
tygodniowym terminie, bowiem po jego 

upływie nakaz uprawomocnia się, co 
oznacza, iż po uzyskaniu klauzuli wyko-
nalności staje się tytułem wykonawczym, 
który wierzyciel może skierować do ko-
mornika. Jeżeli jednak zmieściliśmy się  
w wyznaczonym terminie i Sąd uznał na-
sze argumenty, sprawa kierowana jest do 
tzw. trybu zwykłego i w dużym uprosz-
czeniu mówiąc rozpatrywana od nowa. 

Agata Ciszak

autorka prowadzi kancelarię 
radcy Prawnego, specjalizuje się 
w sprawach z zakresu prawa cy-
wilnego, rodzinnego oraz gospo-
darczego. Przyjmuje min. w or-
nontowicach, ch anatol, ul. zwy-
cięstwa 2a. Tel: 502 982 338.

Nakaz zapłaty
- co dalej?
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Jeśli wakacje zamierzasz 
spędzić w kraju, odpada 
problem wymiany walut. To 

duże ułatwienie, co nie ozna-
cza, że urlop poza krajem to 
same problemy. Wyjazd zagra-
niczny to doskonała okazja do 
zarobienia, z reguły jednak wy-
łącznie dla Twojego banku oraz 
kantoru w pasażu handlowym. 
Jeśli dbasz o swoje finanse, po-
winieneś stosować się do kil-
ku podstawowych zasad, dzię-

ki którym nie będziesz miał po-
czucia przepłacania za wszyst-
ko i na każdym kroku.

wymiana w sieci

Korzystaj z usług kantorów in-
ternetowych (np. walutomat.pl). 
Kursy są w nich dużo lepsze niż 
w kantorach tradycyjnych, na-
wet jeśli te ostatnie przy wymia-
nie większych kwot pozwalają 
na drobne negocjacje. Kantory 
internetowe mają konta banko-
we w kilkunastu bankach, prze-
lewy przychodzące i wychodzą-
ce są więc księgowane niemal 
on-line. Do wypłaty potrzebny 

będzie rachunek walutowy, któ-
ry można założyć w co najmniej 
kilku bankach w Mikołowie.

karTy debeTowe

Dobrym rozwiązaniem może 
być karta debetowa do rachun-
ku np. w euro. To opcja dobra 
dla regularnie wyjeżdzających, 
choć może się opłacać również 
przy jednorazowym wyjeździe. 
Płacisz pieniędzmi, które wcze-

śniej wpłacasz na swo-
je konto. Nie płacisz za 
przewalutowanie, nie 
ponosisz również kosz-
tów bankowego spre-
adu (różnica pomię-
dzy kursem sprzedaży  
a kursem kupna waluty). 
Przed wyjazdem warto 
też sprawdzić, ile będą 
nas kosztowały wypła-
ty z bankomatów. Czę-
sto jest to stała kwota, 
co sprawia, że bardziej 
opłacalna jest jednora-
zowa wypłata większej 
kwoty, niż codzienne 
wyciąganie „ze ściany” 
kilkudziesięciu euro.

dobRE EuRo  
i dolARy

W Polsce nie war-
to kupować „egzotycz-
nych” walut - tunezyj-
skiego dinara, turec-
kiej liry, czy egipskie-
go funta. Ich kursy nie 
są korzystne, lepszym 
rozwiązaniem będzie 
na pewno zabranie na 

wyjazd euro lub dolarów. Szcze-
gólnie mogą się przydać małe 
nominały, które można sukce-
sywnie, w miarę potrzeby wy-
mieniać na lokalną walutę.

alPy biją Po 
kieszeniach

Przed wyjazdem sprawdź kur-
sy walut i poziom cen w danym 
kraju. Niezmiennie droga jest 
Skandynawia, do wyjazdu w te 
strony trzeba się naprawdę do-
brze przygotować. W tym roku 
mocno po kieszeni mogą ude-
rzyć wakacje w szwajcarskich 
Alpach. Taniej będzie pochodzić 
po górach w innej części Euro-
py, chociażby w niezbyt jeszcze 
u nas popularnej Rumunii.

Na co jeszcze warto zwró-
cić uwagę właśnie teraz, przed 
wakacjami, kiedy zastanawiamy 
się, gdzie spędzić urlop?

dokąd jechać?

Dobrze, jeśli kierunek waka-
cyjny nie jest dla Ciebie najważ-
niejszy. Jedź tam, dokąd moż-
na tanio dolecieć lub dojechać. 
Szukając tańszych ofert, spróbuj 
wybrać kilka kierunków lub po-
czątkowo nie wskazywać żad-
nego, tak aby priorytetem była 
cena przy zakładanym standar-
dzie. Warto też zajrzeć na stro-
ny www poświęcone tanim po-
dróżom (np. fly4free.pl), gdzie 
można znaleźć sporo ciekawych 
propozycji dojazdu lub dolotu 
do wymarzonego miejsca waka-
cyjnego. Ryanair i Wizzar latają  
z Pyrzowic i Balic w wiele cieka-

Wakacje
nie tylko za jeden uśmiech

aRtuR wnuk

Dla wielu z nas wakacyjny wyjazd  
i związany z nim urlop, to wydarzenie 
na które szykujemy się od dawna.  
W wakacje chcemy zapomnieć  
o otaczającej nas rzeczywistości, 
odpocząć. Przygotowując się do 
wyjazdu powinniśmy pomyśleć również 
o finansach, tak aby po powrocie 
nie okazało się, że zostajemy z górą 
długów i bólem głowy. Dziś kilka pod-
powiedzi - na co warto zwrócić uwagę 
przed wyjazdem. Nie będzie to jednak 
poradnik dla klientów biur podróży 
spędzających wakacje w formule „all 
inclucive” nad Morzem Śródziemnym, 
choć i oni znajdą coś dla siebie.

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



27czerwiec 2015r. • NASZA GAZETA PRAWO I FINANSE

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

1. minimum wysiłku, 
maksimum wiedzy

Można uniknąć dzwonienia do 
wielu banków, umawiania się na licz-
ne spotkania oraz analizowania ofert 
w internecie. Skuteczniejsza jest po-
moc doradcy. Przedstawimy ofertę 
kredytów kilku banków, dzięki cze-
mu oszczędzimy sporo czasu. Ważne 
jest, aby doradca zaprezentował pro-
pozycje banków oferujących kredyty 
zgodne z naszymi oczekiwaniami. 
Jeśli doradca od początku będzie 
przekonywał tylko do jednej oferty, 
powinno to wzbudzić nasze wątpli-
wości - trzeba uważać na nierze-
telnych doradców, którzy sugerują 
wybór tego banku, który wypłaca im 
najwyższą prowizję od podpisanej 
umowy kredytowej. Profesjonalny, 
niezależny doradca doradzi ofertę 
korzystną dla nas, a nie dla siebie. 
Mamy prawo wymagać od doradcy 
przygotowania zestawienia ofert kre-
dytowych zgodnych z naszymi ocze-
kiwaniami. 

2. ocena naszych 
możliwości

Ponieważ banki podwyższają wy-
magania wobec osób ubiegających się  
o kredyty nie wiemy, czy nasze zarobki po-
zwolą nam uzyskać kredyt , Doradca po-
winien zbadać naszą zdolność kredytową 
zgodnie z wymaganiami różnych banków 
i na tej podstawie wytypować, w którym 
mamy szansę uzyskać kredyt. Każdy bank 
ma bowiem własną politykę przyznawania 
kredytów i jest nastawiony na konkretną 
grupę klientów. W związku z tym w różny 
sposób analizuje ich sytuację finansową 
oraz bada ryzyko transakcji.

3. zysk bez wydaTków?

Działalność pośredników kojarzy się 
z dodatkowymi kosztami i koniecznością 
płacenia im prowizji. Doradca kredytowy 
najlepszadecyzja.pl nie działa jak typowy 
pośrednik kredytowy. Nigdy nie żąda od 
Klienta gotówki. Nadrzędnym celem do-
radcy jest zadowolenie Klienta, dodatko-
we osoby, które Klient może mu polecić 

i maksymalizacja wolumenów kredytów 
udzielanych dzięki jego pomocy - co 
umożliwia lepszą zdolność negocjacyjną 
w Bankach w konktekście ceny kredytu 
dla kolejnych zadowolonych Klientów. 
Jego udział w procesie przygotowania 
oferty i udzielenia kredytu przyniesie nam 
zysk, jeśli doradca zaproponuje lepsze 
warunki kredytu od tych, które wynego-
cjowalibyśmy samodzielnie w banku.

4. ład w PaPierach

W banku należy przedstawić nie tylko 
dowód tożsamości, ale także zaświadcze-
nie o zatrudnieniu, wysokości zarobków 
i (w przypadku kredytu hipotecznego) do-
kumenty dotyczące nieruchomości, którą 
chcemy nabyć. Nietrudno się pogubić 
w tym gąszczu papierów, zwłaszcza że 
poszczególne banki wymagają różnych 
dokumentów. Wprawdzie o ich wykaz 
możemy poprosić w okienku lub spraw-
dzić go na stronie internetowej banku,  
a wszystkie niezbędne dokumenty mu-
simy zgromadzić sami, jednak doradca  
i tutaj może być pomocny. Powinien nam 

m.in. wytłumaczyć sformułowania stoso-
wane przez banki, a także wskazać, co ob-
niża i podwyższa zdolność kredytową. Po-
winien również zadbać, abyśmy wypełnili 
wniosek kredytowy poprawnie, ponieważ 
wtedy bank nie będzie żądał uzupełniania 
informacji, co znacznie przedłużyłoby 
proces udzielenia kredytu.

5. długoTerminowa 
Pomoc

Doradca kredytowy najlepszadecyzja.
pl nie tylko przeprowadzi nas przez pro-
ces udzielania kredytu. Możemy również 
w trakcie spłaty zadłużenia  liczyć na jego 
pomoc. Może ułatwić nam współpracę  
z bankiem na każdym etapie i np. po kilku 
latach zaproponować korzystniejsze wa-
runki kredytowania, warto więc być z nim 
w stałym kontakcie telefonicznym. Może 
nam to pomóc zmniejszyć wysokość co-
miesięcznych zobowiązań, jeśli doradca 
- jako osoba dobrze zorientowana w aktu-
alnych ofertach - doradzi zmianę starego 
kredytu na korzystniejszy i bardziej odpo-
wiadający naszym obecnym potrzebom.

5 najważniejszych powodów, 

dla których warto korzystać z porad doradcy portalu

Dzisiaj trudniej jest  
uzyskać kredyt 
gotówkowy lub 
hipoteczny niż jeszcze 
kilka lat temu,  
a warunki proponowane 
przez banki zmieniają 
się z dnia na dzień. 
Najlepiej zorientowaną 
w różnych ofertach 
osobą jest doradca 
kredytowy. Jego pomoc 
przyda się szczególnie 
osobom z małą 
zdolnością kredytową.  
Doradca podpowie im, 
które banki prowadzą 
łagodniejszą politykę 
kredytową i warto się 
do nich zwrócić. Nie 
znaczy to, że osoby 
mające dużą zdolność 
nie skorzystają na 
kontakcie z naszym 
doradcą. Mamy 
wiedzę o aktualnych 
promocjach  
i większe możliwości 
negocjacyjne  
w bankach.

masz kredyt/y, szukasz kredytu na jakikolwiek cel - sprawdź nas dzwoniąc na infolinię 501 802 804 lub zostawiając 
swoje dane w formularzu na naszej stronie www.najlepszadecyzja.pl. zaoszczędzimy Twoje pieniądze!

wych miejsc, warto to sprawdzić 
planując wakacje. Tuż przed wy-
lotem tańsze loty oferują rów-
nież biura podróży, którym nie 
udało się zapełnić samolotu.

kiedy jechać?

Dzieci w rodzinie dość moc-
no ograniczają nam termin wy-
jazdu - z pewnością będzie to 
lipiec lub sierpień. Biura po-
dróży, restauratorzy, hotelarze 
i sprzedawcy pamiątek wiedzą 
o tym i ceny w tym okresie są 
dużo wyższe. Jeśli tylko możesz 
- zaplanuj wakacje w czerwcu 
lub wrześniu, jest duża szansa, 
że sporo zaoszczędzisz nieza-
leżnie od kierunku wyjazdu. 

gdzie sPać?

Ceny w hostelach nie są wy-
górowane, a i warunki w wie-

lu z nich coraz lepsze. Sam  
w ostatnim czasie spałem  
w bardzo przyzwoitych hoste-
lach w Poznaniu i Bukareszcie, 
które mógłbym polecić każde-
mu. W znalezieniu noclegu po-
może np. serwis hostelworld.
com. Jeśli nie zależy Ci na luk-
susach, ale lubisz poznawać 
ludzi - warto rozważyć noc-
leg w niewielkim pensjonacie 
lub wynajęcie pokoju za po-
średnictwem takich serwisów, 
jak airbnb.pl lub couchsurfing.
com. Hotelu z kolei warto szu-
kać za pośrednictwem triva-
go.pl,  porównywarki cen noc-
legów oferowanych przez po-
średników.

„zrób To sam”.

Jeśli oferta „all inclusive” nie 
jest koniecznym elementem 
twojego urlopu - jesteś na do-

brej drodze do tańszych wa-
kacji. Bilet lotniczy lub autobu-
sowy u „taniego” przewoźnika 
można kupić w naprawdę do-
brej cenie. Dołożenie do tego 
noclegu w przyzwoitym stan-
dardzie nie powinno stanowić 
problemu. Samodzielnie przy-
gotowane śniadanie z lokalnych 
półproduktów to dobra oka-
zja do zaoszczędzenia pienię-
dzy na wieczorne wyjście do re-
stauracji i skosztowanie lokalnej 
kuchni. 

Jest wiele spraw, o których 
warto pomyśleć przed wyjaz-
dem, to się po prostu opłaca. 
W poszukiwaniu oszczędności 
nie należy jednak przesadzać, 
tak aby pogoń za każdą zło-
tówką czy euro nie przesłoni-
ła nam tego, co na urlopie naj-
ważniejsze.

Autor Wnuk jest zawodowym 
doradcą finansowym.

Wakacje
nie tylko za jeden uśmiech
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ZAPRASZAMy NA DNI OTWARTE:
13 i 20 czerwca 2015 r. godz. 10.00-16.00
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Wybrane 
mieszkania 
z dopłatą 

rządową MDM

Zadzwoń, zobacz, zamieszkaj:
tel./fax: 32 322 22 20
gsm: 602 638 719, 698 989 672 
www.trojan.katowice.pl

Mikołów 
ul. Pszczyńska

Czekają na Ciebie gotowe 
mieszkania 2,3,4 pokojowe
Wysoki standard budynku

MAGICZNY DOMw samym centrum miasta

SPRZEDAM OGRÓDEK 
DZIAŁKOWY W MIKOŁOWIE, 

NIEDALEKO AUCHAN, 
TEL. 664-224-631

Tylko u nas 
oferta tanich, 
atrakcyjnych 
nieruchomości 
z całego Śląska!
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Prezydent Miasta Świętochłowice 
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali użytkowych

1. Lokal użytkowy nr 03 usytuowany w kondygnacji podziemnej 5-kondygna-
cyjnego budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 39 w Świętochłowicach składający się  
z 6 pomieszczeń połączonych ciągiem komunikacyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 105,82 m2. 

Cena wywoławcza: 112 000 zł
Wysokość wadium: 7 000 zł
Termin przetargu: 3 lipca 2015r., godz. 1000

w sprawie sprzedaży wolnego lo-
kalu mieszkalnego położonego  
w Świętochłowicach przy ulicy:

Katowickiej 3/9
pow. użyt. 58,30 m2

cena wywoławcza - 45 000 zł
wadium - 5 000 zł
termin przetargu: 
26 czerwca 2015r. godz. 1200

Powyższy przetarg odbędzie 
się w Urzędzie Miejskim w Święto-
chłowicach, ul. Katowicka 54.

Postąpienie - nie mniejsze 
niż 1 % ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 5) lub winno 
wpłynąć na konto Urzędu nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 prowadzone przez ING Bank 
Śląski O/Świętochłowice w terminie do 22 czerwca 2015r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje 
się datę uznania środków na rachunku bankowym UM). 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Święto-
chłowicach (p. 118), tel. 32/3491-931. 

Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny. 

2. Lokal użytkowy nr 01 usytuowany na parterze w segmencie oznaczonym 
numerem 4A budynku przy ul. Katowickiej 4-4A, składający się z 2 pomieszczeń, z wy-
dzielonym sanitariatem o łącznej powierzchni użytkowej 33,65 m2.

Cena wywoławcza: 23 000 zł
Wysokość wadium: 2 300 zł 
Termin przetargu: 3 lipca 2015r., godz. 1030 

Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium uprawniające do wzięcia udziału w w/w przetargach należy wpłacić gotówką  

w terminie do dnia 29 czerwca 2015r. w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach 
(pokój nr 5) lub przelewem na konto prowadzone przez ING Bank Śląski S.A. O/Świętochłowice 
nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego 
wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

Miejsce przetargów: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Ogłoszenia o przetargach dostępne są na stronie internetowej www.swietochlowice.pl w BIP.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-

ściami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój 113, tel. 32-3491-935.

Prezydent Miasta Świętochłowice 
piąty publiczny przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Świętochłowice 
drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Świętochłowice 
drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

w sprawie sprzedaży wolnego lo-
kalu mieszkalnego położonego  
w Świętochłowicach przy ulicy:

Katowickiej 25/5
pow. użyt. 94,65 m2

cena wywoławcza - 160 000 zł
wadium - 18 000 zł
termin przetargu:
03 lipca 2015r. godz. 1200

Powyższy przetarg odbędzie 
się w Urzędzie Miejskim w Święto-
chłowicach, ul. Katowicka 54.

Postąpienie - nie mniejsze 
niż 1 % ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 5) lub winno 
wpłynąć na konto Urzędu nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 prowadzone przez ING Bank 
Śląski O/Świętochłowice w terminie do 29 czerwca 2015r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje 
się datę uznania środków na rachunku bankowym UM). 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Święto-
chłowicach (p. 118), tel. 32/3491-931. 

Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny. 

w sprawie sprzedaży wolnego lo-
kalu mieszkalnego położonego  
w Świętochłowicach przy ulicy:

Chopina 39/45
pow. użyt. 33,75 m2

cena wywoławcza - 79 000 zł
wadium - 8 700 zł
termin przetargu
03 lipca 2015r. godz. 1100

Powyższy przetarg odbędzie 
się w Urzędzie Miejskim w Święto-
chłowicach, ul. Katowicka 54.

Postąpienie - nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 5) lub winno 

wpłynąć na konto Urzędu nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 prowadzone przez ING Bank 
Śląski O/Świętochłowice w terminie do 29 czerwca 2015r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje 
się datę uznania środków na rachunku bankowym UM). 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Święto-
chłowicach (p. 118), tel. 32/3491-931. 

Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny. 
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Piłka nożna
W majowych meczach mistrzow-

skich rundy wiosennej zespoły powiatu 
mikołowskiego uzyskały rezultaty:

iii liga
Polonia Łaziska uległa Górnikowi 

Wesoła 0:2, zremisowała z GKS-em 
Jastrzębie 0:0, przegrała z LKS-em 
Czaniec 1:3 (mecz zweryfikowano jako 
walkower 3:0 dla Polonii), przegrała  
z Grunwaldem Ruda Śląska 0:1, zre-
misowała z Małąpanwią Ozimek 0:0, 
przegrała ze Skalnikiem Gracze 1:2.

iV liga
Gwarek Ornontowice przegrał z Jed-

nością Przyszowice 1:2, z Fortecą Świer-
klany 0:2, z Podlesianką Katowice 1:2, 
pokonał Szczakowiankę Jaworzno 3:2, 
pokonał Drzewiarza Jasienica 1:0.

V liga
AKS Mikołów zremisował z Unią 

Kosztowy 1:1, pokonał KS Żory 9:0, 
uległ rezerwom GKS-u Tychy 0:3, zre-
misował z Górnikiem MK Katowice 1:1.

Orzeł Mokre pokonał Zamkowca To-
szek 4:1, przegrał z Wilkami Wilcza 1:2, 
wygrał z Wyzwoleniem Chorzów 3:1,  
z MKS-em Zabrze 2:1. 

Sokół Orzesze przegrał z Wilkami 
Wilcza 0:6, z Wyzwoleniem Chorzów 
1:3, z Uranią Kochłowice 1:2, pokonał 
Tempo Paniówki 5:3.

* * *
30 maja na terenie Kompleksu Spor-

towo-Rekreacyjnego MOSiR w Miko-
łowie rozegrano turniej finałowy Mi-
kołowskiej Ligi Maluchów, w którym 
uczestniczyły: KS Kamionka, KS Burza 
Borowa Wieś, AKS Mikołów, LKS Orzeł 
Mokre, Football Academy Ruda Śląska 
i Polonia Łaziska. Zwycięzcami turnie-
ju byli wszyscy startujący, gdyż była 

to tylko zabawa (przednia), w której 
nie prowadzono klasyfikacji. Wszyscy 
adepci futbolu uhonorowani zostali 
medalami, pucharami, dyplomami, sło-
dyczami i nagrodami rzeczowymi.

siatkÓwka
W turnieju o awans do II ligi siatkarki 

Polonii Łaziska uległy UKŻPS-owi Ko-
ścian 0:3, pokonały Polonię Przemyśl 
3:2 i Dragfil Tomaszów Mazowiecki 3:0, 
co dało im drugie miejsce w turnieju.

tEnis
W VI Turnieju tenisa ziemnego o Pu-

char Dyrektora MOSiR zwyciężył Artur 
Stachowicz przed Wojciechem Spał-
kiem i Damianem Górnym.

lEkkoatlEtYka
W Sosnowcu odbyły się finały wo-

jewódzkie w czwórboju lekkoatletycz-
nym. Bardzo dobrze spisały się dziew-
częta mikołowskiej „Trójki”: Małgorza-
ta Polakowska, Klaudia Wróbel, Laura 
Czech, Martyna Wolnik, Zuzanna Su-
rowy i Julia Habryka, które stanęły na 
najwyższym stopniu podium dla zwy-
cięzców i będą reprezentować Śląsk na 
Mistrzostwach Polski w Olecku.

* * *
2 czerwca na Kompleksie sportowo-

-rekreacyjnym MOSiR odbył się finał 
miejski XXI edycji „Czwartków Lekko-
atletycznych”. W dziewięciu turniejach 
wystartowało 155 zawodników. Zwycięz-
cami w poszczególnych konkurencjach 
zostali: Natalia Kancelista, Krzysztof Pe-
teja (w dwóch konkurencjach), Bernarde-
ta Porwolik (w dwóch konkurencjach), Ja-
kub Poloczek (w dwóch konkurencjach), 
Natalia Kalino, Martyna Nowak i Kacper 
Ostapkiewicz. Finał Ogólnopolski roze-
grany zostanie w dniach 19 - 21 czerwca 
w Łodzi.

Sprintem przez sportowe areny

Dla sekcji speedrowerowej 
Strażak Mikołów rozpoczął 
się nowy sezon, a pozosta-

ły stare problemy, czyli brak licen-
cjonowanego toru. Dla działaczy  
i zawodników staje się to już nudne, 
bo niby wszyscy w mieście o tym 
wiedzą, ale pomocy znikąd. Szko-
da, że zawody trzeba rozgrywać 
na obcych torach. Speedrowerow-
cy mają jednak charakter i się nie 
poddają. 

Do sukcesów należy zaliczyć dwa 
pierwsze medale w tym sezonie. Sre-
bro w kategoriach młodzieżowych  
w Mistrzostwach Okręgu Południo-
wego zdobyte przez Kamila Bielacz-
ka w Rybniku i taki sam medal w ka-
tegorii zespołowej, który był dziełem 

braci Kamila i Patryka Bielaczków 
oraz Dawida i Mateusza Packa.

Za Strażakiem również pierwsze 
trzy mecze I ligi, która od tego se-
zonu zastąpiła ligę regionalną. Z po-
wodu braku własnego toru rozegra-
no je na wyjazdach i zakończyły się 
porażkami. W Częstochowie z SFC 
Lwy Unimot 67:93, w Świętochłowi-
cach z MKS Śląskiem - Motokris 73:81  
i w Rybniku z SRR RK 71:85

Kadra ligowa Strażaka na ten se-
zon: Adrian Rzepka, Adam Rzepka, 
Bartosz Pietrzyk, Maciej Urbaś, Pa-
tryk Bielaczek, Mateusz Pacek(junio-
rzy), Kamil Bielaczek, Krzysztof Kraw-
czyk, Mariusz Papior, Dawid Pacek, 
Sebastian Kuchta, Dominik Rzepka, 
Daniel Biernacki, Tomasz Grzybek.

derby, szczególnie piłkarskie, za-
wsze wywołują ogromne emocje. Te 
wielkie, jak derby madrytu, elektry-

zują cały piłkarski świat. w Polsce zawsze 
głośno o derbach krakowa czy śląska. 

Ale to szczyt piłkarskiej piramidy. Na niższych szcze-
blach zainteresowanie jest może mniejsze, ale emocje ta-
kie same. Bez względu na to, czy jest to trzecia, czwarta, 
piąta liga, czy jeszcze niższy poziom rozgrywek, do klasy 
„B” włącznie. Powiatowe derby tej klasy rozegrano w maju 
w Borowej Wsi. W meczu o lokalny prymat zmierzyły sie 
Burza Borowa Wieś i LKS 45 Bujaków, czyli zespoły sąsia-
dujących sołectw. Mecz, jak na ten poziom wywołał spore 
zainteresowanie. Na trybunach kameralnego boiska zasia-
dła ponad setka kibiców, a w szatni gospodarzy pojawił 

się sponsor, obiecując extra premie za strzelenie bramki, 
ale tylko wtedy, gdy zwycięzcą zostanie Burza. Mecz prze-
biegał w sportowej atmosferze, nie brakowało walki i bra-
mek. Wygrała Burza 4:1 i jej kibice mogą do następnego 
meczu mówić „Burza Pany”.

burza borowa wieś - lks 45 bujaków 4:1 (1:1)
burza: Urbanek - Wawoczny, Serek, D. Grzybek, Świę-

tek, M. Grzybek (80 Kowalski), Rohn, Bogdanowicz, Kuster 
(46 A. Wesoły), Zegarski (81 Swoboda), Wrona (46 Niemira).

Trener: Andrzej Ślęzok
bramki: Zegarski 2, Niemira 2.
lks 45 bujaków: Klosa - Pogoda, Bońkowski, 

Gruszka, Prządka, Mejka, Radowski, Sabat, Sobota, Bąk 
(35Drej), Sklorz.

Trener: Grzegorz Sklorz
bramka: Wawoczny

Siatkówka pań zdobywa w Łazi-
skach coraz większą popular-
ność. A to za sprawą siatkarek 

Polonii, które z dobrej strony poka-
zały się w turnieju kwalifikacyjnym 
o drugą ligę. Siatkarską młodzież  
z Łazisk można było obejrzeć  
w hali MOSiR podczas Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar Jana Olbrychta, 
Posła do Parlamentu Europejskiego,  
w którym wystartowało sześć drużyn: 
„Gotowe na wszystko” Warszawa, Si-
lesia Volley Chorzów, „Góralki” Nowy 
Targ, AZS Katowice, „Lwice” Gliwice 
oraz gospodynie - Polonia. Turniej 
rozgrywany był na dwóch boiskach 
systemem „każdy z każdym”. Klasą 
dla siebie były gospodynie, które wy-
grały wszystkie mecze po 2:0. Dało to 
gospodyniom zwycięstwo w turnieju. 

Na kolejnych miejscach uplaso-
wały się: Silesia Volley Chorzów, 
AZS Katowice, „Góralki” Nowy 
Targ, „Lwice” Gliwice i Gotowe na 
wszystko” Warszawa.

Zwycięzczynie turnieju wystąpiły  
w składzie: Angelika Bruderek, We-
ronika Grząślewicz, Karolina Bereza, 
Zofia Stawarska, Sabina Bogacz, Daria 
Włoka, Dorota Rusek, Agnieszka Pilar-
ska, Martyna Kasperek, Róża Śnieżek 
i Joanna Komorek. Trenerem zwycię-
skiego zespołu jest Sławomir Rubin.

W ceremonii otwarcia i zamknięcia 
turnieju oprócz jego patrona, euro-
posła - Jana Olbrychta, uczestniczyli: 
Przewodniczący Rady Miasta, Tade-
usz Król, radny starostwa powiatowe-
go, Mirosław Duży i dyrektor MOSiR, 
Tadeusz Marszolik.

Organizator turnieju, Tadeusz Mar-
szolik: Ten turniej pokazał, że w na-
szym mieście jest zapotrzebowanie 
na siatkówkę, a nasze zawodniczki 
prezentują wysoki poziom sportowy. 
Przyjazd ekip z innych regionów Pol-
ski też ma znaczenie dla promocji 
miasta. Te drużyny wrócą do domu 
i będą głosić opinie, że w Łaziskach 
nie tylko dobrze grają w siatkówkę, 
ale i organizują fajne turnieje. Myślę, 
ze ten wejdzie na stałe do siatkar-
skiego kalendarza.

wiosenne 
speedrowery Są i takie derby

europuchar dla gospodyń
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Od 11 lat w Mikoło-
wie rozgrywa-
ne są turnieje 

tenisa stołowego. Mają cha-
rakter otwarty. Mogą w nich 
startować pingpongiści z in-
nych miast oraz oprócz amato-
rów, zawodnicy stowarzyszeni 
w klubach sportowych. Ostatni 
turniej rozegrano w maju. Tapi

Stadion miejski przy ulicy 
Sportowej 3 od rana tętnił 
życiem, jako że preludium 
dla biegu głównego była ry-

walizacja dzieci i młodzieży na krót-
szych dystansach. Maluchy bawiły 
się setnie, wkładając w rywalizację 
całe swoje zdrowie i ambicję. Przed-
szkolaki rywalizowały na dystansie 
stu metrów, „maluchy z najniższych 
klas szkół podstawowych na dystan-
sie dwa razy dłuższym, a młodzież 
miała do pokonania 1500 metrów. Dla 
środkowych grup były jeszcze dy-
stanse sześciuset metrów. W sumie 
wystartowała ich setka. Rywalizacja 
owszem, ale największą frajdą dla 
najmłodszych było podium, medale, 
dyplomy i nagrody. Stać na podium, 
mając sześć czy siedem lat, to nie la-
da frajda.

Gdy na bieżni rywalizowała mło-
dzież, do biura zawodów zgłaszało 
się coraz więcej chętnych do 
wzięcia udziału w bie-
gu głównym. Na 
godzinę przed 
zamknięciem 
biura wiado-
mo było, że 
padł pierw-
szy rekord 
- frekwen-
cji. Osta-
tecznie na 
starcie stanęło 
280 zawodni-
ków i zawodniczek  
z całego województwa 
śląskiego i nie tylko, gdyż na 
liście startowej figurowały też osoby 
z małopolskiego.

Wystartowali w samo południe. Ru-
szyli ławą do bramy stadionu, a potem 

na wytyczone trasy po ulicach 
miasta. Najmocniejsi 

z miejsca narzuci-
li ostre tempo, 

pozostali bie-
gli swoim 
rytmem. Po 
k w a d r a n -
sie z okolic 
ośrodka re-
kreacyjnego 

„Żabka” da-
ło się słyszeć 

oklaski i doping, 
czyli wiadomo by-

ło, że pierwsi zawod-
nicy zbliżają się do mety. Jako 

pierwszy osiągnął ją tyszanin Adam 
Jamiński, uzyskując czas 16 minut  

i 20 sekund. Jako 29 linię mety prze-
kroczyła pierwsza przedstawicielka 
płci pięknej - Agrata Długosz (rów-
nież tyszanka), która dystans pięciu 
kilometrów przebiegła w 19 minut  
i 30 sekund. W miarę upływu czasu 
do mety dobiegali kolejni zawodnicy, 

a walka o miejsca nawet w drugiej 
setce była pasjonująca. W sumie bieg 
ukończyło 279 zawodników.

Organizator biegu, dyrektor 
MOSiR, Tadeusz Marszolik: - Cie-
szy przede wszystkim frekwencja. 
280 startujących z prawie całego 
Śląska jest dowodem na to, że 
nasz bieg cieszy się dobrą opinią. 
A jeszcze ważniejsze jest to, że 
w biegach towarzyszących star-
tuje coraz większa ilość dzieci,  
a to oznacza, że najmłodsi połknęli 
bakcyla sportu. Chciałbym podzię-
kować wszystkim, którzy przyczy-
nili się do sprawnego przebiegu 
imprezy. Przede wszystkim Agacie 
Smołuch i Rafałowi Gałuszce, któ-
rych kiedyś trenował Alojzy Kaleja. 
To oni przy wsparciu innych by-
łych oraz obecnych zawodników 
sekcji lekkoatletycznej zorganizo-
wali ten bieg. Podziękować chciał-
bym też łaziskim strażakom z OSP, 
którzy sprawnie zabezpieczyli tra-
sę biegu.

Zaszczepić bakcylem spor-
tu młodego człowieka, to 
podstawa do późniejszego 

wychowania mistrza. W tym celu 
organizowane są wszelkiego rodza-
ju imprezy zachęcające do aktyw-
ności ruchowej dzieci i młodzieży. 
Jedną z nich były dziecięce biegi 
przełajowe na terenie Parku Planty 
w Mikołowie, organizowane przez 
MOSiR. Biegi te zostały włączone 

do ogólnopolskiej akcji „Polska 
Biega”. W imprezie wystartowało 95 
dzieciaków z przedszkoli oraz mi-
kołowskich szkół podstawowych. 
W swoich kategoriach wiekowych 
pierwsi na metę przybiegli: Mi-
chał Konopko, Magdalena Kuszka, 
Michał Gustaw, Eliza Czech, Szy-
mon Jarek, Wiktoria Absyl, Domi-
nik Smołka, Hanna Dec, Krzysztof 
Gach, Nadia Wróbel.

kobiEtY
1. Agata Ciesielska - SKS Spartakus Gliwice
2. Sabina Wyrobek - UKS Halembianka Ruda Śląska
3. Aneta Trętowska - LKS Rój Żory
JunioRZY
1. Agata Ciesielska - SKS Spartakus Gliwice
2. Rafał Brząkalik - KS Burza Borowa Wieś Mikołów
3. Krzysztof Pawłowski - KS Polonia Łaziska Górne
sEnioRZY
1. Dariusz Steuer - ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
2. Adrian Noworolnik - LKS Strażak Mikołów
3. Dawid Kotwica - LKS Strażak Mikołów

wEtERani
1. Robert Klafczyński - UKS Quo Vadis Makoszowi
2. Jacek Balawejder - MUKS Jedynka Pszów
3. Roman Wiża - KKS Kolejarz Gliwice
amatoRZY
1. Jacek Balawejder - MUKS Jedynka Pszów
2. Robert Klafczyński - UKS Quo Vadis Makoszowy
3. Krzysztof Zięty - Tychy
oPEn
1. Dariusz Steuer - ULKS Tajfun Ligota Łabędzka
2. Jacek Balawejder - MUKS Jedynka Pszów
3. Roman Wiża - KKS Kolejarz Gliwice

w PosZcZEGÓlnYcH katEGoRiacH na PoDium stanĘli:

Pingpongowe Grand Prix na mecie Biegiem po Plantach

Biegowe święto 
w łaziskach

W Łaziskach 
Górnych po raz 
ósmy rozegrano 
Bieg Uliczny  
o „Łaziskie Liście” 
im. Alojzego Kalei. 
Bieg - biegiem, 
bo tam startowali 
ci, którzy chcieli 
się sprawdzić na 
dystansie pięciu 
kilometrów,  
a sama impreza 
była prawdziwym 
świętem dla 
tych, którzy 
bieganie traktują 
jako sposób na 
spędzanie wolnego 
czasu i najlepszy 
lek na utrzymanie 
dobrego 
samopoczucia. 

stRonY oPRacował: taDEusZ PiĄtkowski
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n Narzędzia i sprzęt ogrodniczy
n Art. ogrodnicze, ziemie, kwiaty
n Podłoża, nawozy, nasiona
n Środki ochrony roślin
n Tylko sprawdzone kosiarki

Stowarzyszenie „Anima 
Humana” i Miasto Mi-
kołów zapraszają se-

niorów i nie tylko 12 czerw-
ca, o godz. 17.00 do hali MO-
SIR w Mikołowie na pierwsze 

z dwóch spotkań z instruk-
torem sportu - Pawłem Did-
kowskim, który przeprowa-
dzi badania:

- oceny stabilności postu-
ralnej, sprawności fizycznej, 

siły kończyn górnych, wyko-
na Senior Fitness Test oraz ba-
danie składu ciała (czyli: pro-
centowej zawartości wody, 
tłuszczu, mięśni itd) - waga 
Tanita.

Badania mają na celu ana-
lizę poziomu kontroli postu-
ralnej do szacowania ryzyka 
upadków osób starszych, po-
równania wyników poziomu 
sprawności fizycznej dla swo-
jej kategorii wiekowej. Bada-
nia są bezpłatne, proste i nie-
iniekcyjne.

Drugie spotkanie w MO-
SIR odbędzie się 19 czerw-
ca, o godz. 17.00, wówczas 
zaproponujemy terapię krze-
sełkową oraz inne ćwiczenia 
dostosowane do indywidual-
nych potrzeb osób biorących 
udział w zajęciach. Spotka-
nia odbywają się w ramach 
zadania publicznego „Mam 
czas dla Seniora - zdrowy 
styl życia”.
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Zapraszamy 
seniorów i nie tylko

6 czerwca, po raz kolej-
ny odbyły się Zawody 
Królewskie Bractwa, 

w których została wyłonio-
na nowa Rada Królewska 
Bractwo Strzeleckie w Mi-
kołowie a.d. 2015. Odcho-
dzący Król Kurkowy, Het-
man Dariusz Mrokwa prze-
kazał insygnię bractwa - 
łańcuch królewski nowe-
mu Królowi Kurkowemu a.d. 
2015 Marcinowi Śląskiemu. 
Natomiast rycerzami pierw-
szym i drugim zostali: Pa-

weł Leżucha i Maciej Zim-
ny. W czasie uroczystych 
zawodów, na leśnej kulo-
wej strzelnicy „Dębina”  
w Żorach zostali mianowani 
nowi członkowie bractwa, 
a Hetman Bractwa Dariusz 
Mrokwa odznaczył krzy-
żami zasługi zjednoczenia 
Kurkowych Bractw Strze-
leckich Rzeczypospolitej 
Polski wyróżnionych braci. 

Przypomnijmy, że Brac-
two Strzeleckie w Mikoło-
wie zostało założone w 1864 

roku i funkcjonowało z drob-
nymi przerwami do 1939 
roku. Po zakończeniu II woj-
ny światowej władze zaka-
zały działalności tego typu 
stowarzyszeń i organizacji. 
Ponownie je reaktywowano 
w 2007r., a zrobiła to grupa 
pasjonatów historii i strze-
lectwa pod przewodnic-
twem Ryszarda Szendzie-
larza. Za swoją działalność 
Ryszard Szendzielarz, Da-
riusz Mokwa i Grzegorz Hat 
otrzymali Krzyże Zasługi. 

Strzelali do kura

W maju Stowarzysze-
nie Pomocna Dłoń 
Krystyn i Sympaty-

ków zorganizowało III Powia-
towy Piknik Rodzinny, który 
tym razem odbył się w ogro-
dzie bujakowskim przy Para-
fii św. Mikołaja. Na począt-

ku imprezy darczyńcy obda-
rowali podopiecznych stowa-
rzyszenia darami serca. Póź-
niej były występy artystyczne. 
Na scenie pojawiły się Kry-
stynki, Duet Optima, Patrycja 
W., Mateo oraz grupa z Gima-
zjum w Bujakowie. - Impre-
za miała charakter charyta-
tywny. Szczególnie dziękuje-
my naszym darczyńcom, któ-
rzy w ramach akcji „Nie zapo-
mnij o mnie” wsparli naszych 
podopiecznych - powiedzia-
ła nam Krystyna Świerkot, pre-

zes Stowarzyszenia. Jak na do-
bry pknik przystało było cia-
sto, kiełbaska z grilla i napo-
je. Diabetycy badali uczestni-
kom poziom cukru i ciśnienie, 

firma Oriflame przeprowadza-
ła zabiegi kosmetyczne, a fir-
ma Rurański przyjechała z wy-
śmienitymi lodami. Pogoda  
i humory dopisały. 

Stowarzyszenie zorganizo-
wało także w maju dla swoich 

podopiecznych dwutygodnio-
wy pobyt w nowoczesnym 
ośrodku rehabilitacyjnym PO-
LANIKA w Chrustowie - woj. 
świętokrzyskie. (BL)

Rodzinny piknik
w Bujakowie

Krystyna Świerkot, organizatorka pikniku.


