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TWARDA, ALE DOBRA

BEZPŁATNY SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
POMOC DROGOWĄ

BEZGOTÓWKOWE I BEZPŁATNE
wynajęcie pojazdu zastępczego 
na koszt ubezpieczyciela sprawcy!

Naszą Pomocą Drogową 
SCHOLUJEMY BEZPŁATNIE TWÓJ SAMOCHÓD
z miejsca zdarzenia
– na koszt ubezpieczyciela sprawcy!

Doznałeś obrażeń ciała, uszczerbku na zdrowiu
w wypadku drogowym?
POMOŻEMY CI UZYSKAĆ 
ODSZKODOWANIE Z OC, NW SPRAWCY!Na wszelki 

wypadek
ZAPISZ 
TEN 
NUMER 
W TELEFONIE! 

za każdego poleconego klienta -100% gwarancja wypłaty!

Pszczyńska
Mikołów
tel. 531 780 088
tel. 504 974 097
tel. 667 758 631

www.zastepczeauto.com.pl  
biuro@zastepczeauto.com.pl

OGŁOSZENIE
W związku z dynamicznym rozwojem, 

sieć Perfect-Group zatrudni 
do swoich salonów kreatywnego 

i komunikatywnego fryzjera/stylistę 
oraz kosmetyczkę z doświadczeniem 
w zawodzie. Firma oferuje atrakcyjne 
warunki pracy,możliwość podnoszenia 

kwalifikacji na szkoleniach, pracę 
w młodym zespole. CV prosimy wysyłać 

na adres: basia@perfect-group.pl

PRZEBADALIŚMY WODĘ
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NIEPOKONANY
Mikołowianin 
KRZYSZTOf 
WIERZbIcKI 
zdobył złoty medal na 
Mistrzostwach Świata 
w Trójboju Klasycznym, 
które rozegrano 
w RPA. 
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32/191-91
RADIO TAXI
Mikołów

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

Dotarły do mnie intrygujące informacje, że 
w niektórych punktach Mikołowa ktoś wy-
biera ze skrzynek pocztowych i sklepów eg-
zemplarze „Naszej Gazety”. I nie chodzi 

wcale o zbieraczy surowców wtórnych albo osoby szu-
kające papieru na podpałkę. Tak na marginesie, „Nasza Gaze-
ta” pali się fatalnie, bo jest kolorowa i dużo w niej farby dru-
karskiej, której opary mogą być szkodliwe. Podobno, nadlicz-
bowe egzemplarze gazety wyciągają ludzie, którym nie po-
dobają się niektóre artykuły. Tak zachowują się tchórze. Nie 
mają  odwagi, aby zadzwonić i powiedzieć, co im nie pasu-
je. Nie potrafią nawet sklecić sprostowania, choć chętnie opu-
blikujemy każdą polemikę z naszymi tekstami. Kiedyś miałem 
podobną sytuację w innym mieście, gdzie wydawałem płat-
ną gazetę. Po krytycznym artykule, jeden z radnych wykupił 
cały nakład. Natychmiast zleciłem dodruk, bo miałem prze-
cież kasę ze sprzedaży numeru. Radny, po raz kolejny - nieste-
ty - nie dał już mi zarobić. Ale miasto miało za to ubaw po pa-
chy. Mam do Państwa prośbę. Jeżeli zauważycie gdzieś takie-
go nadgorliwego Czytelnika, to dajcie znać. W końcu i tak do-
wiem się, kto i dlaczego bawi się w cenzora próbującego pozba-
wić mieszkańców prawdy o ich mieście. A jak się dowiem, to 
opiszę delikwenta. Będzie wstyd na cały Mikołów.

Filar

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

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

2 NASZA GAZETA • lipiec 2014r.AKTuAlNOŚcI
p

o
d

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

cOŚ cIę cIESZY, 
ŚMIESZY, 

DENERWuJE 

DZWOń: 
32 209 18 18 

PISZ: 
REDAKcJA@NASZAGAZETA.INfO

PRAcA Katowice
Zatrudnię Asystentkę stomatologiczną.
Stomatolog EMADENT tel. 731-022-032

Krzysztof stoczył pasjonujący poje-
dynek z czterokrotnym mistrzem 
świata w trójboju, Ukraińcem Mi-
chajło Bułanym. W dwóch kon-

kurencjach trójboju, przysiadach i wyciska-
niu leżąc, Bułanyj miał nad mikołowiani-
nem przewagę 30 kg. Ponieważ Wierzbic-
ki był o kilkaset gramów lżejszy, aby wygrać 
musiał w ostatniej konkurencji, martwym 
ciągu, zaliczać ciężary o 30 kg większe od 
wyniku Ukraińca. Znając klasę Bułanyja, to 
zadanie wydawało się niewykonalne. 

W drugim podejściu Ukrainiec zaliczył 
330 kg. Krzysztof, aby wyrównać dystans 
do rywala, musiał o 5 kg pobić rekord 
świata, podnosząc 360 kg. Krzysztof do-
konał tej sztuki. Ale na tym nie skończy-

ła się rywalizacja. W kolejnym podejściu 
Bułanyj zaliczył 342,5 kg. Krzysztof, aby 
wygrać, musiał zmierzyć się z niebotycz-
nym ciężarem 372,5 kg! Wydawało się to 
absolutnie niewykonalne, ale mikołowia-
nin dał radę! Ledwo stojąc na nogach, ale 
utrzymał ciężar i zdobył złoty medal! 

Komentatorzy byli zgodni w swojej opi-
nii, że było to najbardziej sensacyjne wy-
darzenie tych Mistrzostw. Nikt na zawo-
dach w RPA nie podniósł więcej, choć 
rozgrywano jeszcze trzy cięższe kategorie. 
Giganci podestu, ważący po 160 kg Ray 
Williams (USA) i Oliva Kirisome (Samoa) 
uzyskali odpowiednio 325 kg i 340 kg. 

Światowe media odnotowały pojawie-
nie się nowej gwiazdy sportów siłowych. 

O Krzysztofie zrobiło głośno się w krajach, 
gdzie ceni się ludzi silnych, w tym Rosji 
i USA. Szkoda, że radosna wiadomość 
z RPA ominęła śląskie media, a nawet mi-
kołowskie. Miesięcznik wydawany przez tu-
tejszy samorząd nie wspomniał ani słowem 
o wyczynie Krzysztofa Wierzbickiego. Szko-
da, że władze miasta nie potrafią, albo nie 
chcą wykorzystać tego niezwykłego człowie-
ka i sportowca do budowania marki Miko-
łowa. W zawodach w RPA brązowy medal 
zdobyła Marzena Piter, koleżanka klubowa 
i partnerka Krzysztofa Wierzbickiego.  (bl)

KOMENTARZ

O Krzysztofie i jego matce napisaliśmy po raz pierwszy w lipcu 2012 roku. W artykule 
„Niepokonani” opisaliśmy bardzo trudne warunki materialne, by nie powiedzieć wprost - 
biedę, w jakiej żył ten niezwykle uzdolniony sportowiec. Krzysztof, choć zdobywał już meda-
le na mistrzostwach świata, nadal otrzymywał z miasta 200 zł stypendium sportowego, jak-
by był zwycięzcą spartakiady wojewódzkiej. Nikt w Urzędzie Miasta nie pomyślał, że warto 
zainwestować w tego chłopaka, aby jego sukcesy pracowały także na chwałę miasta. Teraz, 
młody trójboista z Mikołowa staje się gwiazdą w swojej dyscyplinie sportu. Z czasem stanie 
się także gwiazdą medialną, bo jest młody, piekielnie silny i dosyć skryty, co dodaje mu tyl-
ko tajemniczości. Niestety, w Mikołowie jest rzadkim gościem. Ciekawe dlaczego? 

SONIA TuRZYNIEcKA, matka Krzysz-
tofa, mistrzyni Polski w armwrestlin-
gu (siłowanie się na rękę) i laureatka 
naszego plebiscytu na sportową oso-
bowość powiatu mikołowskiego.

- Jestem wzruszona i bardzo dumna 
z syna. Teraz spełniają się jego najwięk-
sze marzenia, a całe życie jest jeszcze 
przed nim. Krzysztof nie miał łatwej dro-
gi do sukcesu, ale być może dzięki temu 
osiągnął tak wiele. Każda niedogodność, 
trudność, czasami nawet upokorzenia, 
nie załamywały go lecz czyniły silniejszym. 
Czytelnicy „Naszej Gazety” i artykułu „Nie-
pokonani” z lipca 2012 roku, zapewne 
wiedzą, co mam na myśli. Ale nie czas te-
raz na mówienie o sprawach przykrych. 
Cieszmy się sukcesem Krzysztofa.

Mikołowianin Krzysztof Wierzbicki zdobył złoty medal na 
Mistrzostwach Świata w Trójboju Klasycznym, które rozegrano 
w RPA. Nasz siłacz zaliczył w martwym ciągu 372,5 kg. Nikt nie 
podniósł więcej, choć Krzysztof startował w wadze do 93 kg 
i rozgrywano jeszcze trzy cięższe kategorie. Jego wyczyn odbił się 
szerokim echem w światowych mediach, choć nie wspomniała o tym 
ani słowem… gazeta wydawana przez mikołowski samorząd.

NIEPOKONANY
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Osiedle Mickiewicza często tra-
fia na nasze łamy. Kilka mie-
sięcy temu pisaliśmy o budyn-
kach, których mieszkańcy nie 

mogą doprosić się usunięcia azbestu. Ad-
ministrujący osiedlem Zarząd Gospodarki 
Lokalowej nie ma własnych środków i nie 
potrafi pozyskać środków zewnętrznych 
na ten cel. Miesiąc temu pisaliśmy o innej 
sprawie, która niezałatwiona ciągnie się 
od kilkunastu lat. Mieszkańcy budynku 
nr 24 chcą wykupić swoje mieszkania, ale 
miasto się nie zgadza. To nie jest problem 
jednostkowy. Nie ma mowy o wykupieniu 
mieszkań także, m.in. w budynku nr 8, 
choć jego mieszkańcy mają dosyć admi-
nistrowania przez ZGL. Jedna z naszych 
rozmówczyń za 60-metrowe mieszkanie 
płaci 744 zł czynszu. Podobne stawki obo-
wiązują na przykład na katowickim osie-
dlu Paderewskiego, choć komfort życia  
w obu tych miejscach jest nieporów-
nywalny. Choć mieszkańcy płacą dużo,  
w zamian od zarządcy nie dostają prak-
tycznie nic. Do budynku nr 8 wchodzi 
się, jak do stodoły, bo nie działa domofon. 
Od ścian ciągnie wilgoć, ponieważ nigdy 
nie przeprowadzono remontu elewacji, 
choć budynki mają po kilkadziesiąt lat.  
W cenie czynszu są także dodatkowe 
„atrakcje”. W pobliskich krzakach bez-
domni urządzili sobie noclegownię pod 
chmurką. W ciepłe dni i noce odbywa-
ją się tam libacje w mieszanym, męsko-
-damskim towarzystwie. Tuż pod okna-
mi znajduje się dzikie, niezabezpieczo-
ne, zarośnięte chaszczami przejście 
przez tory kolejowe. Nikogo, miasta ani 
PKP nie interesuje, że pod pociąg mogą 
wpaść, m.in. dzieci biegające między blo-
kami. Jedna z naszych rozmówczyń jeź-
dzi ze swoją trzyletnią córką na plac za-
baw do Łazisk Górnych, w pobliżu base-
nu „Żabka”. Na osiedlu Mickiewicza, jak 
relikt czasów PRL, między blokami ster-
czy piaskownica, która służy jako miejs- 
ce spotkań towarzyskich. Na plac zabaw  
w pobliżu Urzędu Skarbowego matki boją 
się wypuszczać dzieci.

- Plac nie jest ogrodzony, a leży w po-
bliżu ruchliwej ulicy, którą jeżdżą klien-
ci i pracownicy „skarbówki”. Nieraz  
z piskiem opon hamuje tutaj samochód, 
ponieważ przed maskę wybiega dziecko - 
skarży się nasza rozmówczyni.

Mieszkańcy „Mickiewicza” narzekają, że 
wokół ich osiedla tworzy się w Mikołowie zła 
atmosfera, choć na to nie zasłużyli. Mają 
pretensje do władz miasta, że ich osiedle 
pogrąża się w ruinie, choć inne pięknieją, 
jak na przykład os. Grunwaldzkie. 

- Bywały sytuacje, że mój syn wra-
cał ze szkoły z płaczem, bo koledzy 
śmiali się z niego, że mieszka w slum-
sach - mówi ojciec gimnazjalisty, pro-
wadzący własną firmę. Jego żona pra-
cuje w koncernie energetycznym. Ta-
kich rodzin jest wiele. Stać ich na wy-
prowadzenie się z osiedla Mickiewi-
cza, ale nie chcą. Zostaną na osiedlu, 
ale pragną zmian. I zapowiadają, że te 
zmiany wywalczą. 

Jan Ostoja

Po artykule o budynku nr 24 przy ulicy Mickiewicza w Mikołowie, którego lokatorzy chcą wykupić 
mieszkania na własność, ale miasto się nie zgadza, zadzwonili do nas mieszkańcy tego osiedla. 
Sugerowali, aby zająć się szerzej „Mickiewiczem”, bo kwestie własnościowe mieszkań nie są jedynym 
problemem tego osiedla. Pojechaliśmy, porozmawialiśmy z ludźmi. Jedno wiemy na pewno. Osiedle 
Mickiewicza zasługuje na większe zainteresowanie ze strony władz miasta. 

Zaklęte rewiry?

Piaskownica, żywcem wyjęta z lat 70. ubiegłego wieku

Zarośnięte chaszczami, nieoznakowane i niebezpieczne przejście przez tory

Zagajnik na obrzeżu osiedla służy bezdomnym jako noclegownia pod chmurką

Lokatorzy bloku nr 8 płacą 744 zł czynszu, a nie mogą doprosić się sprawnego domofonu

Rodzice boją się wypuszczać dzieci na nieogrodzony plac zabaw
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Mieszkańcy nie mogą doprosić się ściągnięcia azbestu z ich bloku
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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

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ! NAJLEPSZA CENA!

Autoryzowany 
sprzedawca:

Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 48a (obok Huty)
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Reforma Urzędów Pra-
cy ułatwi rozpoznanie po-
trzeb, możliwości i predys-
pozycji bezrobotnych. 

AbSOluTNą NOWOŚcIą 
JEST WPROWADZENIE 
PROfIlI POMOcY, KTóRE 
POZWAlAJą SPREcYZOWAć 
OcZEKIWANIA OSób 
POSZuKuJącYcH PRAcY. 

Pierwszy profil przewidziany jest 
dla ludzi aktywnych. Pomoc dla nich 
opiera się głównie na pośrednictwie 
pracy. Drugi profil został opracowa-
ny z myślą o osobach wymagających 
wsparcia. Zakwalifikowani do tej gru-
py mogą liczyć na wszelkie formy po-
mocy oferowane przez usługi i in-
strumenty rynku pracy, a wśród nich, 
m.in.: szkolenia, finansowanie kosz-
tów egzaminów i licencji, zwrot kosz-
tów przejazdu i zakwaterowania, jed-
norazowe środki na podjęcie działal-
ności gospodarczej w maksymalnej 
wysokości 600% przeciętnego wyna-

grodzenia, świadczenia aktywizacyj-
ne, pożyczki na podjęcie działalno-
ści gospodarczej czy bony. Trzeci pro-
fil dedykowany jest osobom mającym 

największe problemy z odnalezie-
niem się na rynku pracy. Utworzono 
dla nich specjalny program aktywiza-
cji i integracji.

Aby ustalić profil, pracownicy Po-
wiatowego Urzędu Pracy wykorzystu-

ją specjalnie do tego przygotowany 
kwestionariusz, składający się z 24 py-
tań. Profil zostanie nadany każdemu 
bezrobotnemu tuż po rejestracji. Moż-

na tego dokonać także poprzez stronę 
internetową www.pup-mikolow.pl. 

NA REfORMIE uRZęDu 
PRAcY SKORZYSTAJą TAKŻE 
MłODOcIANI bEZRObOTNI. 

Dzięki podniesieniu progu wieko-
wego, do tej kategorii kwalifikują się 
także osoby do 30 roku życia. Oprócz 
dobrze znanych instrumentów akty-
wizacji, takich jak: staże, dotacje na 

otwarcie działalności czy szkolenia, 
pojawią się dla nich zupełnie nowe 
formy wsparcia. Zostaną wprowadzo-
ne, m.in. bony stażowe, które są gwa-

rancją skierowa-
nia do odbycia 
sześciomiesięcz-
nego stażu u pra-
codawcy, które-
go wskaże bezro-
botny. W ramach 
bonu, PUP finan-
suje koszty ba-
dań lekarskich, 
wypłaca stypen-
dium za okres 
odbywania stażu 
oraz dofinanso-
wuje koszty prze-
jazdu w wysoko-
ści do 100 zł mie-

sięczne. Po okresie stażu pracodawca 
jest zobowiązany do zatrudnienia sta-
żysty na okres kolejnych sześciu mie-
sięcy. W przypadku dotrzymania tego 
zobowiązania pracodawcy przysługu-
je premia w wysokości 1513,50 zł.

Dostępne będą również bony szko-
leniowe, które podobnie jak bony sta-
żowe, stanowią gwarancję skierowa-
nia bezrobotnego na wskazane przez 
niego szkolenie. W ramach bonu 
szkoleniowego urząd finansuje bezro-

botnemu, do wysokości 100 % prze-
ciętnego wynagrodzenia, koszty szko-
lenia lub kilku szkoleń, niezbędne ba-
dania lekarskie, koszty przejazdu na 
szkolenie i koszty zakwaterowania.

Ustawodawca przewiduje także 
bon zatrudnieniowy, gwarantujący 
pracodawcy refundację przez okres 
12 miesięcy części kosztów wyna-
grodzenia i składek na ubezpiecze-
nie społeczne w wysokości zasiłku 
(831,10 zł). Pracodawca, po okresie 
refundacji, zobowiązany jest do za-
trudnienia bezrobotnego na kolejne 
pół roku.

Od maja urzędy Pracy, także PuP w powiecie mikołowskim, działają według nowych zasad. Zmiany polegają  na bardziej 
zindywidualizowanym podejściu do osób szukających zatrudnienia. Poszerzona została także definicja „młodego bezrobotnego”. 
Do tej pory górną granicę wieku stanowiło 25 lat. Po majowej reformie, młodymi bezrobotnymi są także trzydziestolatkowie.

Nowe możliwości dla bezrobotnych

STOPA bEZRObOcIA W 2014 ROKu
styczeń luty marzec kwiecień

Powiat mikołowski 8,6% 8,6% 8,4% 8,0%
Województwo śląskie 11,7% 11,7% 11,4% 10,9%
Kraj 14,0% 13,9% 13,5% 13,0%

TERESA MIGułA, 
dyrektor Powiatowego 
urzędu Pracy:

Po zmianach w funkcjonowaniu 
Urzędów Pracy, obsługę osób bezrobot-
nych, poszukujących pracy oraz współ-
pracę z pracodawcami zapewniać będą 
doradcy klienta.

Profil trzeci, którego ważnym elementem jest Program Aktywizacja i Integracja, 
dedykowany jest osobom mającym największe problemy ze znalezieniem pracy.
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Śladem naszych publikacji

Mikołów (Kamionka) 
ul. Plebiscytowa 202

Czynne od 12:00 do 20:00

Zapraszamy na pyszne lody 
własnej produkcji na mleku i śmietanie

W ofercie również sorbety owocowe

Posiadamy ogródek piwny

Na hasło „KAPRYS” w każdy piątek 
lipca i sierpnia przy zakupie 2 porcji 
lodów w jednym waflu 3 porcja gratis!









 

To były 
smutne dni
Na szczęście mamy za sobą kolejne 

Dni Mikołowa. Nigdy nie by-
łem fanem tej imprezy, ale te-

raz powoli staję się jej zagorzałym przeciw-
nikiem. Po pierwsze, szkoda że władze mia-
sta organizując dedykowany sobie festyn, nie 
myślą o mieszkańcach Śródmieścia. Miesz-
kam na zapleczu Rynku. Proszę mi wierzyć, 
że efekty akustyczne są w mojej kamienicy 
nie do wytrzymania. Nawet, jeżeli widzowie 
na Rynku słyszą dobrze i wyraźnie Blue Ca-
fee, do mojego mieszkania dochodzi przeraź-
liwy, dudniący łomot. Nie jestem też fanem 
widzów Dni Mikołowa. Wiem, że piwo jest al-
koholem moczopędnym, nie rozumiem jed-
nak, dlaczego okoliczne bramy i zaułki mają 
pełnić rolę szaletu pod chmurką. Moje pierw-
sze pytanie do władz miasta brzmi: czy nie 
można zorganizować koncertów w plenerze? 
Mamy park, planty, boisko AKS. Aż się pro-
si, aby widzów tak masowej imprezy wpuścić 
w plener, a nie tłoczyć ich na Rynku. Inną 
sprawą jest dobór wykonawców. Dlaczego 
w innych miejscowościach dni miasta są pre-
tekstem do zorganizowania przeglądu lokal-
nej twórczości. W każdym mieście, także Mi-
kołowie, działają zespoły rockowe, folklory-
styczne, śpiewacze itp. Dlaczego władze mia-
sta nie chcą pochwalić się utalentowany-
mi mikołowianami. Dlaczego serwuje nam 
się przegląd zapomnianych gwiazd, trzecio-
rzędnej wielkości? Czy był jakiś klucz przy 
ich doborze? Czy decydowała tylko cena? Ro-
zumiem, że trzeba jakoś dać przeżyć trudne 
czasy dogasającym gwiazdom, ale czy musi 
za to płacić mikołowski podatnik? I wresz-
cie ostatnia sprawa. Jedna z gazet, zapew-
ne w porozumieniu z Urzędem Miasta, za-
pewnia mieszkańców, że w przyszłym roku 
oni też będą mieli wpływ na dobór wykonaw-
ców. To jest już czysta kpina. A jeżeli mikoło-
wianie zażyczą sobie Marylę Rodowicz, któ-
ra słynie z najwyższych stawek za koncert? 
Wolę obejrzeć Marylę w telewizji, a za pienią-
dze za jej występ niech miasto wyremontuje 
jedną z kamienic w Śródmieściu. 

Czytelnik ze Śródmieścia 

 List do Redakcji

Z mieszanymi uczuciami 
przeczytałem w kwietnio-
wym numerze „Naszej Ga-

zety” artykuł o nowym łączniku 
drogowym zbudowanym między 
ulicami Strzechy, Długą i Jodło-
wą. Wasza redakcja skrytykowała 
tę inwestycję, a „Gazeta Mikołow-
ska” była pełna uznania. Zapewne 
prawda leży gdzieś po środku, choć 
nie zazdroszczę opisanym przez 
Was mieszkańcom dwóch domów, 
leżących bezpośrednio przy skrzy-
żowaniu. Zmierzam natomiast do 
czegoś innego. Wszystko wskazu-
je na to, że łącznik służy przede 
wszystkim motocyklistom. Nową, 
krętą, pochyloną drogę upodobali 

sobie miłośnicy dwóch kółek. Przez 
nich, zrobiło się bardzo niebez-
piecznie i głośno w tej części mia-
sta, która - o ironio - nosi nazwę 
„Cichy kącik”. Nie wiem, co można 
zrobić, aby rozwiązać ten problem. 
Stawianie progów zwalniających 
albo dalsze ograniczanie prędko-
ści nie ma sensu, bo przecież łącz-
nik drogowy miał ułatwiać, a nie 
utrudniać jazdę po tej części mia-
sta. Poza tym, nie sądzę, aby mo-
tocykliści urządzający rajdy przej-
mowali się progami albo ograni-
czeniami prędkości. Proszę w imie-
niu mieszkańców zainterweniować 
u władz miasta albo policji.

Karol W.

OD REDAKcJI
Ten sam problem był poruszany 

podczas ostatniej sesji Rady Miasta. 
Jedna z radnych, w imieniu miesz-
kańców zaapelowała do burmistrza, 
aby zrobił porządek z motocyklista-
mi, wykorzystującymi łącznik drogo-
wy, jako tor wyścigowy. Radna tak-
że proponowała progi zwalniające 
albo znaki ograniczające prędkość 
do 20 km/h. Burmistrz sceptycz-

nie odniósł się do tego pomysłu su-
gerując, że walka z motocyklistami 
może okazać się nieskuteczna. Po-
licja także nie jest w stanie monito-
rować całodobowo każdego, newral-
gicznego punktu miasta. Zamiast re-
strykcji - zdaniem burmistrza - lep-
sza jest edukacja motocyklistów. Tyl-
ko kto ma ich edukować?... Pan bur-
mistrz, mieszkańcy czy policja? Tego 
już niestety, nie sprecyzował.

Łącznik łączy 
motocyklistów

To zdjęcie zostało wykonane dziewiąte-
go lipca, w kolejny dzień tropikalnych 
upałów, jakie zapanowały w Polsce 

z początkiem wakacji. Miejsce akcji: tereny Za-
kładu Usług Komunalnych w Mikołowie. Na dzie-
dzińcu walają się worki pełne śmieci. Wszystkie 
razem, segregowane i zmieszane. Przypomnijmy, 

że ZUK nie odpowiada już za gospodarkę śmiecio-
wą w mieście. W lipcu ubiegłego roku przetarg na 
zbiórkę i wywóz odpadów w Mikołowie wygrał ho-
lenderski koncern Van Gansewinkel z polską sie-
dzibą w Rudzie Śląskiej. Przypomnijmy, że z po-
wodu oddania rynku śmieciowego zagranicznemu 
koncernowi, ZUK musiał pozwalniać ludzi, a pie-

niądze za odbiór odpadów, zamiast zostać w Miko-
łowie, wędrują do Holandii. Teoretycznie, miejski 
zakład nie powinien mieć nic wspólnego ze śmie-
ciami. Co w takim razie robi góra śmieci na dzie-
dzińcu ZUK? Informacja o tej przedziwnej sytu-
acji dotarła do nas w dniu zamknięcia gazety. Wró-
cimy do tego tematu w przyszłym numerze. (red.)

Zapomnieli o śmieciach?
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„łaziska z daleka i bli-
ska” pod takim tytułem 
odbył się konkurs foto-
grafi czny dla wychowan-
ków placówki wsparcia 
dziennego Miejskiego 
Ośrodka Wspierania Ro-
dziny i Dziecka w łazi-
skach Górnych ogłoszony 
przez burmistrza Miasta 
łaziska Górne Aleksan-
dra Wyrę. 

Konkursowe prace 
można podziwiać 
w holu na parterze 
budynku Powiato-

wej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. - Łaziska to przede 
wszystkim ludzie, dlatego wy-
bór pierwszego miejsca był 
dla mnie od razu oczywisty - 
powiedział burmistrz.

Nagrodzeni w konkursie zo-
stali:

I miejsce Jakub Kula
II miejsce Kacper Sowa
III miejsce Patryk Zwolenik
Prace wyróżnione wykonali: 

Hanna Kieburg, Damian Ko-
łodziej i Jakub Bodziony. 

W czwartek 26 czerwca 
Aleksander Wyra spotkał się 
z wychowankami MOWRiD 
i wręczył zwycięzcom i wy-
różnionym upominki i dyplo-
my. Spotkanie miało jednak 

bardziej nieformalny charak-
ter. Chodziło o to, aby dzieci 
rzeczywiście poznały Łaziska 
z daleka i bliska. Dlatego też 
dzieci, korzystając z obecno-
ści burmistrza, przeprowadzi-
ły z nim wywiad. 5 reporterów 
zadawało pytania - od poważ-
nych, po „z przymrużeniem 
oka”, np. co burmistrz naj-

bardziej lubił robić w dzieciń-
stwie? Najwięcej emocji wśród 
dzieci wzbudziło pytanie: co 
jest najfajniejszego w pracy 
burmistrza? Spotkanie umilił 
pyszny poczęstunek, którym 
był tort w formie… łaziskiego 
herbu (pieczony ponoć do… 
2 w nocy i jak mówią Ci, któ-
rzy kosztowali… przepyszny).

Industriada - Święto Zabytków 
Techniki Województwa Ślą-
skiego w tym roku obchodzo-
ne było po raz czwarty, w so-

botę 14 czerwca. Rokrocznie groma-
dzi rekordową liczbę uczestników. 
W tym roku 43 zabytki techniki roz-
siane w województwie śląskim od-

wiedziło w festiwalowym dniu 77 ty-
sięcy osób. Wiele z tych osób skorzy-
stało z atrakcji, jakie na industriado-
wy dzień przygotowało łaziskie Mu-
zeum Energetyki.

26 czerwca, na konferencji praso-
wej podsumowującej tegoroczną edy-
cję Industriady, w której uczestniczył 

m.in. Marszałek Województwa Ślą-
skiego Mirosław Sekuła, łaziski sa-
morząd otrzymał nagrodę za „co-
dzienne udowadnianie, że dziedzic-
two przemysłowe może skutecznie 
promować nie tylko konkretne miej-
sca, ale i wartości niematerialne oraz 
osiągnięcia naukowe”.

Zapraszamy mieszkań-
ców Łazisk Górnych 
do wyrażenia opinii 

dotyczącej Urzędu Miejskie-
go w Łaziskach Górnych.

- To pokłosie realizowa-
nego u nas unijnego pro-
jektu „Kompetentni w ad-
ministracji - mówi Elżbieta 
Piecha, Sekretarz Gminy. - 
Opinie mieszkańców są dla 
naszej pracy bardzo istotne. 
Nie zawsze dostrzegamy, co 
jeszcze możemy poprawić, 
a chcemy to robić - dodaje 
E. Piecha.

Badanie ankietowe jest 
anonimowe i trwać będzie 
w dniach 18 czerwca 2014 - 
21 lipca 2014.

Ankiety w formie papie-
rowej można pobrać w bu-
dynku Urzędu - Kancelaria 
Ogólna, Plac Ratuszowy 1 
lub w formie elektronicznej 
ze strony Urzędu Miejskiego 
w Łaziskach Górnych: www.
laziska.pl

Zapraszamy wszystkich 
bardzo serdecznie do wzię-
cia udziału w badaniu!

„Badanie oceniające sto-
pień satysfakcji klienta ze-
wnętrznego”, związane jest 
z okresem trwałości projektu 
„Kompetentni w administra-
cji - wdrażanie usprawnień 
w funkcjonowaniu i rozwój 
kompetencji kadr jednostek 
samorządu terytorialnego Po-
wiatu Mikołowskiego”, któ-
ry Gmina Łaziska Górne re-
alizowała wspólnie z wszyst-
kimi gminami powiatu miko-
łowskiego oraz starostwem. 
Projekt był współfinansowa-
ny z Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Miasto ogrodów - ta-
kim hasłem reklamo-
wym promują się po-

bliskie Katowice. Miastem ogro-
dów okazały się też jednak Ła-
ziska Górne. Tegoroczna edy-

cja konkursu „Łaziski Ogród 
2014” cieszyła się, jak w latach 
poprzednich, dużą popularno-
ścią. Komisja konkursowa, któ-
rej przewodniczył Burmistrz 
Miasta Aleksander Wyra miała 

spore kłopoty z wyborem zwy-
cięzców, bo też łaziskie ogrody 
są naprawdę przepiękne, urze-
kając kompozycjami i pomysło-
wością. Komisja, honorując naj-
piękniejsze ogrody 2014, bra-
ła pod uwagę różnorodność ro-
ślin i ich stan zdrowotny, pomy-
słowość i harmonię z otocze-

niem oraz ogólne wrażenie este-
tyczne. 25 czerwca w sali posie-
dzeń Urzędu Miejskiego w Ła-
ziskach Górnych obyło się uro-
czyste wręczenie nagród i wy-
różnień. Na spotkaniu laure-
aci mogli również wymienić do-
świadczenia związane z utrzy-
maniem zieleni w ogrodach.

lAuREATAMI KONKuRSu 
„łAZISKI OGRóD 2014” ZOSTAlI:

Kategoria „ogród przydomowy”
I miejsce - Pani Barbara Janecka
II miejsce - Pani Teresa Widuch

III miejsce - Pan Stanisław Braszczok
Kategoria „ogród działkowy”
I miejsce - Krystyna, Józef Gaś
II miejsce - Elżbieta Lichtblau

III miejsce - Janina Banaszczyk

WYJĄTKOWE ŁAZISKIE OGRODY

KAŻDA 
OPINIA 
JEST 
WAŻNA

URZĄD NAGRODZONY
urząd Miejski w łaziskach Górnych został uhonorowany tytułem 
„Najaktywniejszego samorządu” Industriady 2014 roku. 

Z DALEKA I BLISKA

Zwycięska fotografi a

Najpiękniejszy ogród działkowy I mejsce w kategorii „ogród przydomowy”
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Julia Makosz z Mościsk, zdobyła Grand 
Prix, czyli „Szczyglika” oraz pierwsze miej-
sce w kategorii solistów w Europejskim 
Konkursie „Rozśpiewany Śląsk”. W kon-
kursie tym startowało 600 wykonawców.

28 czerwca w Koszęcinie, w siedzibie 
Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, od-
był się przegląd pieśni ludowej oraz 

pieśni prof. Stanisława Hadyny. Była to pierw-
sza edycja Europejskiego Konkursu „Rozśpie-
wany Śląsk”. Organizatorem przeglądu był Ze-
spół Pieśni i Tańca Śląsk pod honorowym pa-
tronatem Mirosława Sekuły - Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego.

Tradycyjnie, w czerwcu 
odbyły się Dni Orze-
sza. Uroczystości zdo-

minowały imprezy sportowe 
i artystyczne. W części spor-
towej odbyły się turnieje: te-
nisa ziemnego o Puchar Bur-
mistrza Miasta Orzesze, siat-
kówki, piłki nożnej o Puchar 
Orzesza, streetball-u o Pu-
char Burmistrza Miasta, piłki 
nożnej dzieci i młodzieży oraz 
minisiatkówki o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. 
Część artystyczna zdomino-
wała drugi dzień obchodów. 
W pamięci orzeszan pozosta-
nie zapewne festyn na stadio-
nie Sokoła. Gwiazdą impre-
zy był Grzegorz „Wolf” Wilk, 
znany z programu telewizyj-
nego „Jaka to melodia?”. Na 
scenie zaprezentowały się tak-
że „Orzeskie talenty”, czyli ze-
społy: Exist z Zazdrości, The 
Funky Affair z Ornontowic, 
The October Leaves i Under-
ground. 

Podczas festynu wręczo-
no statuetki „Zasłużony dla 
Miasta Orzesze”. Tegorocz-
nymi laureatami zostały koła 
pszczelarzy z Orzesza oraz 
ze Zgonia. Statuetki wręczali 
burmistrz Andrzej Szafraniec 
i przewodniczący Rady Miej-
skiej Jan Mach na ręce pre-
zesów kół: Józefa Klucznioka 
i Henryka Wróbla. Natomiast 
laureatem tytułu „Orzeski Li-

der Biznesu” zostało przedsię-
biorstwo NT Industry z Jaśko-
wic.

Wręczono także odzna-
czenia „Za zasługi dla spor-
tu” nadane przez Minister-
stwo Sportu i Rekreacji, któ-
re otrzymali: Józef Kancelista 
- działacz „Sokoła”, nauczy-
ciele wychowania fizycznego 
Bernard Szyma i Tomasz Bo-
ber oraz Marian Spendel, kie-

rownik sekcji tenisa stołowego 
„Sokoła”. Natomiast statuetkę 
za wybitne osiągnięcia spor-
towe odebrał Bernard Hojka, 
zawodnik wyciskania sztangi 
leżąc i trener.

Wszystkim tym wydarze-
niom dopisywała piękna sło-
neczna pogoda, która dodat-
kowo zachęcała mieszkań-
ców do uczestnictwa w XVIII 
Dniach Orzesza.

We wtorek 17 
c z e r w c a 
odbył się 

festyn rodzinny w Zespo-
le Szkół w Orzeszu. Za-
prezentowali się na nim 
uczniowie szkoły, którzy 
zdobyli wyróżnienia i na-
grody podczas roku szkol-
nego 2013/2014. Festyno-
wi towarszył pokaz walk 
rycerskich, współzawod-
nictwo sportowe oraz ka-
raoke.

Zapraszamy na nową stronę poświęconą tematyce gospo-
darki odpadami komunalnymi w Orzeszu. Na stronie 
można uzyskać między innymi informacje dotyczące:

- harmonogramów zbiórki odpadów komunalnych,
- terminów wnoszenia opłat za odpady,
- Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- prawa lokalnego związanego z systemem gospodarki odpada-

mi komunalnymi
- bieżących aktualności dotyczących odpadów.
Link do strony:
http://www.odpady.orzesze.pl/index.php?lang=pl
Więcej informacji można również uzyskać kontaktując się 

z Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie 
Miejskim w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, 
tel. 32 32 488 29, fax. 32 32 488 26, e-mail: gok@orzesze.pl

W maju zakończono 
realizację projektu 
„Budowa zintegro-

wanego systemu zarządzania 
Gminami Powiatu 
Mikołowskiego 
i Powiatem 
M i k o -
łowskim 
w opar-
ciu o sys-
tem informa-
cji o terenie (GIS)”. 
Koszt tego przedsięwzięcia wy-
nosi ponad 5,5 mln zł, z czego 
85% zostanie sfinansowanych 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, 
a 15% to wkład własny benefi-
cjentów, czyli: Łazisk Górnych, 

Mikołowa, Ornontowic, Orze-
sza, Wyr oraz Starostwa Po-
wiatowego w Mikołowie. W ra-
mach projektu założono zinte-

growane bazy informa-
cji o terenie na 

podstawie ist-
niejącej nu-
merycznej 
mapy po-

wiatu oraz 
rozproszonych 

informacji zawartych 
w różnych aplikacjach i kar-
totekach prowadzonych ręcz-
nie w poszczególnych Gmi-
nach. Z udostępnionych usług 
w ramach geoportalu moż-
na skorzystać pod adresem 
www.gis.mikolow.eu.

26 czerwca, w sali 
Urzędu Miej-
skiego odbyła

się Sesja Rady Miejskiej 
w Orzeszu.

Jednym z punktów po-
rządku obrad był plan wydo-
bycia węgla ze złoża Orzesze. 
Na obrady zostali zaprosze-

ni przedstawiciele firmy Sile-
sian Coal. Kolejne dwa punk-
ty obrad dotyczyły udziele-
nia pomocy Polskiemu Sto-
warzyszeniu na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysło-
wym Koło w Mikołowie oraz 
gospodarki ściekowej w Gmi-
nie Orzesze .

W organizowanej przez 
Miasto Orzesze wraz 
z Regionalnym Cen-

trum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa XXI akcji honoro-
wego oddawania krwi uczestni-
czyło 28 osób, z czego 15 mogło 
oddać krew.

Łącznie zebrano ok. 8 li-
trów krwi.

Spacer rozpoczął się i za-
kończył w pobliżu ko-
ściółka na Górce św. 

Wawrzyńca. Trasa wędrówki li-
czyła kilka kilometrów i biegła 
poprzez malownicze łąki oka-
lające wzgórze i lasy bukowe. 
Historię zabytkowego kościółka 
na Górce św. Wawrzyńca przy-
bliżył ks. proboszcz Piotr Bor-
kowy. Uczestnicy spaceru zo-
stali zaproszeni na poczęstu-
nek w salkach parafialnych.

Przewodnikiem II Spaceru 
Historycznego był jak zawsze 
historyk Przemysław Myciel-
ski. Natomiast organizatorem 
spacerów jest Miejski Ośrodek 
Kultury w Orzeszu, który już 
zapowiada kontynuowanie tej 
tradycji.

Rozpoczęły się już wa-
kacje, tak więc za-
praszamy wszystkie 

dzieci z Orzesza i okolic do 
uczestnictwa w wakacyjnych 
zajęciach z Miejskim Ośrod-
kiem Kultury w Orzeszu. 
Nudzie i rutynie mówimy 
NIE! Gwarantujemy Wam 
świetną zabawę, mnóstwo 
wspaniałych atrakcji i nie-
zapomnianych wspomnień 
oraz uśmiech od ucha do 
ucha. Nie może Was za-
braknąć! Więcej szczegółów 
www.mok-orzesze.pl

W Starostwie Powiatowym 
w Mikołowie został zareje-
strowany uczniowski Klub 
Tenisa Stołowego „SOKół” 
Orzesze. 

UKTS „SOKÓŁ” 
Orzesze kontynuuje 
działalność sporto-

wą Autonomicznej Sekcji Te-
nisa Stołowego Miejskiego 

Klubu Sportowego „SOKÓŁ” 
Orzesze. Do nowego Klubu 
przeszli wszyscy zawodni-
cy i zawodniczki. Nowy Klub 
przejął również miejsca „So-
koła” w rozgrywkach ligo-
wych organizowanych przez 
Śląski Związek Tenisa Stoło-
wego.

- Zamierzamy w dalszym 
ciągu prowadzić działalność 

sportową, szkoleniową i wy-
chowawczą na najwyższym 
poziomie we współpracy z ko-
legami z Sekcji Piłki Nożnej 
MKS „SOKÓŁ” Orzesze. Pra-
gniemy również współpraco-
wać ze wszystkimi sympaty-
kami tenisa stołowego na te-
renie Orzesza i poza granica-
mi naszego Miasta - zapew-
niają działacze „Sokoła”

Polała się krewPolała się krew

Orzesze na geoportalu

Gminami Powiatu 
Mikołowskiego 
i Powiatem 

ciu o sys-
tem informa-
cji o terenie (GIS)”. 

growane bazy informa-
cji o terenie na 

podstawie ist-
niejącej nu-
merycznej 
mapy po-

wiatu oraz 
rozproszonych 

informacji zawartych 

Nowa strona 
internetowa

Radzili w czerwcu

Od wojen husyckich 
po czasy reformacji

WĘDRÓWKA 
z historią w tle

Nudzie i rutynie 
mówimy „nie”!

Sportowo - kulturalne dni

Festyn Rodzinny

NOWY - STARY „SOKÓŁ”

„Szczyglik” 
powędrował do Mościsk



W minionym roku, po 
raz pierwszy Gmina 
Wyry ogłosiła kon-
kurs fotografi czny dla 
osób, które dostrzegają 
piękno „swojej małej 
ojczyny” i jednocześnie 
lubią to uwieczniać na 
przysłowiowej „kliszy”. 
Zwycięzcą ubiegłorocz-
nej edycji została Mar-
ta Wybrańczyk. 

W tym roku została ogło-
szona druga edycja konkur-
su fotograficznego pt. „Gmi-
na Wyry w obiektywie”. 
Głównymi celami kon-
kursu są:

a) promocja Gminy Wyry 
poprzez zachęcenie miesz-
kańców do wspólnego od-
krywania i podziwiania naj-
urokliwszych zakątków na-
szej gminy,

b) popularyzacja i pro-
mocja turystyki wśród 
mieszkańców naszego re-
gionu jako elementu życia 
codziennego, sposobu na 
rekreację,

c) upowszechnienie i po-
pularyzacja fotografii,

d) rozwijanie zainte-
resowań historią, najbliż-
szym otoczeniem, a przez to 
umacnianie tożsamości i po-

czucia więzi z gminą,
e) zgromadzenie i popula-

ryzacja najciekawszych zdjęć 
promujących gminę, piękno 
przyrody i krajobrazu, ludzi, 
ciekawe miejsca oraz trady-
cję i kulturę,

f) promocja Gminy w wy-
dawnictwach i materiałach 
realizowanych przez Organi-
zatora.

Ogłoszenie o konkursie 
wraz z regulaminem konkur-
su znajduje się na stronie in-
ternetowej: www.wyry.pl. 

Na fotografie czeka-
my do 10 września 2014r. 
Dla zwycięzców przygoto-
wano atrakcyjne nagrody. 
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Blanka Gałeczka - I wyróżnienie

Na o s t a t n i m 
p o s i e d z e -
niu Rady 

Gminy Wyry 26 czerw-
ca 2014r. Radni Gminy 
Wyry jednogłośnie udzieli-
li absolutorium Wójt Gmi-
ny Wyry - Barbarze Prasoł. 
Ponadto podjęli uchwa-
ły w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finanso-
wego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budże-

tu Gminy Wyry za 2013 
rok oraz udzieleniem ab-
solutorium Wójtowi Gmi-
ny Wyry za rok 2013. Wy-
jaśnijmy, że udzielenie ab-
solutorium to jedno z naj-
ważniejszych zadań Rady 
Gminy. Absolutorium sta-
nowi ustawowo określony 
sposób kontroli Rady Gmi-
ny nad wykonywaniem bu-
dżetu przez Wójta, tym sa-
mym jest wyrazem rocznej 

oceny działalności organu 
wykonawczego w zakresie 
realizacji budżetu. Podej-
mując uchwałę udzielają-
cą wójtowi absolutorium, 
radni stwierdzają, iż dzia-
łania budżetowe podejmo-
wane w roku podlegającym 
kontroli prowadzone były 
zgodnie z wysokością pla-
nów przy zachowaniu za-
sady celowości oraz prze-
pisów prawa.

Szanowni Mieszkańcy,
w dniach od 21 lipca do 

9 września 2014 r. w naszej 
Gminie zostaną przeprowa-
dzone konsultacje społeczne z 
mieszkańcami, których przed-
miotem jest projekt Strategii 
Rozwoju Gminy Wyry.

Celem konsultacji będzie po-
znanie opinii mieszkańców 
Gminy oraz wniesienie przez 
nich uwag, propozycji do pro-
jektu Strategii Rozwoju Gminy 
Wyry. 

Konsultacje polegać będą na 
wypełnieniu karty konsultacyj-
nej (udostępnionej na stronie in-
ternetowej www.wyry.pl oraz w 
siedzibie Urzędu Gminy Wyry), 
w której należy przedstawić treść 
uwag/propozycji.  

Uprawnionymi do udziału w 
konsultacjach są wszyscy miesz-
kańcy Gminy Wyry.

Wypełnione i podpisane karty 
konsultacyjne będzie można zło-
żyć w następujący sposób:

1) osobiście w siedzibie Urzę-
du Gminy Wyry, ul. Dąbrowsz-
czaków 133, I piętro, pokój nr 7 
(Referat Pozyskiwania Funduszy 

i Promocji Gminy) - w następu-
jących dniach i godzinach pracy 
Urzędu: 

poniedziałek od godz. 7.30 do 
17.00 

wtorek, środa, czwartek od 
godz. 7.30 do 15.30

piątek od godz. 7.30 do 14.00 
2) pocztą tradycyjną na ad-

res Urzędu Gminy Wyry, ul. Dą-
browszczaków 133, 43-175 Wyry,

3) faxem pod nr (32) 325 68 
09,

4) pocztą elektroniczną (w for-
mie scanu) na adres e-mail: fun-
dusze@wyry.pl lub kierownik.
pfp@wyry.pl. 

Osobami odpowiedzialnymi za 
przeprowadzenie konsultacji spo-
łecznych są:

1) Kierownik Referatu Pozyski-
wania Funduszy i Promocji Gmi-
ny - Anna Rajwa, tel. (32) 325 
68 32,

2) Podinspektor w Referacie 
Pozyskiwania Funduszy i Promo-
cji Gminy - Aleksandra Kempa, 
tel. (32) 325 68 32.  

Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców do udziału w konsulta-
cjach.

Gmina Wyry rozpoczęła przy-
gotowania do stworzenia 
strategicznego dokumentu 
dla rozwoju gospodarki ener-
getycznej gminy pod nazwą 
Plan Gospodarki Niskoemi-
syjnej.

Ma on na celu wska-
zanie możliwości 
zrównoważonego 

rozwoju poprzez realizację inwe-
stycji efektywnych energetycznie, 
a zarazem wysoce ekologicznych. 
Jego zapisy dotyczą zarówno obiek-
tów oraz infrastruktury publicznej, 
przedsiębiorstw działających na te-
renie Wyr i Gostyni, a także jego 
mieszkańców. Ponadto, jego przy-
jęcie ułatwi pozyskiwanie dodatko-
wych, preferencyjnych środków fi-
nansowych w ramach perspekty-
wy budżetowej 2014-2020, co wię-
cej w niektórych obszarach finan-
sowania posiadanie Planu jest wa-

runkiem obligatoryjnym przy ubie-
ganiu się o środki.

Tym samym, gmina Wyry, wraz 
z wyłonionym wykonawcą Planu, 
tj. przedsiębiorstwem Centrum Do-
radztwa Energetycznego Sp. z o.o., 
w celu umożliwienia aktywnego udzia-
łu mieszkańców w tworzeniu tego do-
kumentu uruchamia możliwość bez-
płatnych konsultacji ze specjalistami 
z zakresu Odnawialnych Źródeł Ener-
gii i efektywności energetycznej. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek 
pytania dotyczące planowanych in-
westycji OZE, termomoderniza-
cji lub zwiększenia efektywności 
energetycznej, w tym związanych 
z możliwością uzyskania preferen-
cyjnych źródeł ich finansowania, 
mogą je Państwo zadawać:

- telefonicznie pod numerem te-
lefonu: 32 32 67 816 (stawka zgod-
na z taryfą operatora),

- elektronicznie pod adresem 
e-mail: biuro@ekocde.pl.

W najbliższym czasie (tj. od 15 
lipca 2014 r.), przedstawiciele fir-
my Centrum Doradztwa Energe-
tycznego Sp. z o.o. będą prowadzi-
li wśród mieszkańców Gminy Wyry 
ankietyzację, polegającą przede 
wszystkim na zebraniu informa-
cji na temat źródeł ciepła i zużycia 
energii cieplnej w gospodarstwach 
domowych.

Ankieterzy będą również za-
dawać pytanie, czy mieszkańcy 
są zainteresowani uzyskaniem 
40% dotacji na systemy foto-
woltaiczne w ramach programu 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej „PROSUMENT”. Systemy 
te umożliwiają produkowanie 
energii na własny użytek, korzy-
stając z promieni słonecznych. 
W przypadku dużego zapotrze-
bowania wśród mieszkańców, 
Gmina Wyry złoży wniosek o do-
finansowanie.

II Konkurs fotograficzny 
„Gmina Wyry w obiektywie” 

Absolutorium przyznane

By ograniczyć 
NISKĄ EMISJĘ

ZAPRASZAMY 
na konsultacje

Jeżeli będzie padał deszcz śniadanie pod gołym niebem zostanie przełożo-
ne na inny termin, o którym poinformujemy.
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Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Ornontowi-
cach ogłasza drugą edy-

cję konkursu fotograficznego 
„Przyłapani na czytaniu, czyli 
moje wakacje z książką”. Kon-
kurs kierowany jest do miesz-
kańców powiatu mikołowskie-
go i polega na wykonaniu zdjęć 
przedstawiających osoby czyta-
jące książki na wakacjach. 

Fotografie można składać 
w formie elektronicznej (for-
mat jpg) lub w formie odbitek 
(min. 10x15) na adres biblio-
teki: ul. Klasztorna 1, 43-178 
Ornontowice; e-mail: biborn@
interia.pl. Regulamin dostęp-
ny jest na stronie www.bibliote-
kaornontowice.pl i w bibliote-
ce. Konkurs trwa do 19 wrze-
śnia 2014 r.

Jak co roku, w czerwcu odbywa się 
uroczystość, podczas której władze 
samorządowe wręczają Statuetki „Or-
nontowickie Bzy”. Jest to wyróżnie-

nie honorowe, przyznawane każdego roku 
osobom i instytucjom, które swoją działal-
nością zawodową lub społeczną w znaczą-
cy sposób przysłużyły się rozwojowi Gminy 

Ornontowice. Wyróżnienie to przyznano po 
raz pierwszy w 2005 roku, dla uświetnienia 
jubileuszu 700-lecia Ornontowic.

Statuetka przyznawana jest w trzech 
kategoriach:

• Działalność społeczna,
• Dla Ornontowic,
• Przedsiębiorczy i Operatywni.

Do 30 kwietnia każdego roku kan-
dydatów do wyróżnień zgłaszać mogli: 
Rada Gminy i jej komisje, Wójt Gmi-
ny, organizacje społeczne i stowarzysze-
nia, Rada Parafialna, instytucje i zakłady 
pracy, mieszkańcy Ornontowic we wnio-
sku popartym podpisami co najmniej  
10 osób posiadających czynne prawo wy-

borcze do rady gminy. W 2014 roku zgło-
szonych zostało 10 wniosków o przyznanie 
Statuetki. O jej przyznaniu zdecydowa-
ła Kapituła, powołana przez Wójta Gminy.

W tym roku Statuetkę otrzymali:
W kategorii DLA ORNONOWIC:
1. Barbara Szczuka
2. Elżbieta Bednarczyk
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny
4. Koło Gospodyń Wiejskich
W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPO-

ŁECZNA:
1. Hubert Zdrzałek
2. Ochotnicza Straż Pożarna
W kategorii PRZEDSIĘBIORCZY  

I OPERATYWNI:
1. Przedsiębiorstwo Teleinstal s.c. Be-

nedykt Kasprzycki i Bożena Kasprzycka.
Gratulujemy wszystkim nominowa-

nym jak i laureatom „Ornontowickich 
Bzów”. Życzymy dalszych sukcesów  
i zapału do pracy na rzecz naszej lokal-
nej społeczności. 

Konkurs 
fotograficzny

Znamy laureatów Ornontowickich Bzów 2014

Hasłem przewodnim konkursu są 
słowa Jana Pawła II „Proszę Was, 
pozostańcie wierni temu dzie-
dzictwu…”. W tegorocznej edycji 
wzięło udział 98 szkół i przedszkoli 
z województwa śląskiego. Konkurs 
trwał od stycznia 2014 r. i został 
podzielony na kilka etapów. 

Opis i prezentacja multimedial-
na, dokumentująca działania 
w zakresie edukacji regional-

nej w naszym przedszkolu, umożliwi-
ły nam zakwalifikowanie się do etapu 
rejonowego. Na tym poziomie przed-
szkole zostało zobowiązane do prze-
słania opracowanego projektu z kręgu 
tematycznego „Sztuka w mojej miej-
scowości” oraz filmu z jego realizacji. 
Nie udałoby się nakręcić filmu, gdyby 
nie pomoc ze strony ARTerii Centrum 
Kultury i Promocji w Ornontowicach.  
W scenariuszu przewidziano spotkania 
z Wójtem Kazimierzem Adamczykiem, 

nauczycielką Katarzyną Walczak, gór-
nikami kopalni Budryk, zespołem folk-
lorystycznym „Marzanki”, aktorami te-
atru „Naumiony” oraz właścicielem pa-
łacu w Ornontowicach. Dzięki tym oso-
bom i organizacjom udało się zrealizo-
wać film konkursowy „W poszukiwa-
niu sztuki”, którym nasze przedszko-
le pokonało w bezpośredniej rywaliza-
cji Przedszkole nr 33 im. Majki Jeżow-
skiej z Zabrza i tym samym zakwalifi-
kowało się do finału. Finał wojewódz-
ki odbył się 4 czerwca w Górnośląskim 
Parku Etnograficznym w Chorzowie. 
Zespół reprezentujący naszą placów-
kę: Dorota Porembska, Dawid Trze-
śniowski, Anna Kapica, Tomasz Mierz-
wa, Mateusz Malczyk, Samuel Iżewski 
bardzo dobrze wykonywał kolejne zada-
nia: zaśpiewał „ułożoną na śląską nutę” 
piosenkę o Ornontowicach, przedstawił 
scenkę pantomimiczną na podstawie 
fragmentu baśni Gustawa Morcinka  
„O przecudnej dziewczynie o uśmiech-

niętych oczach”, wykonał zadania 
praktycznych na terenie Skansenu wy-
magające znajomości obrazów Teofi-
la Ociepki oraz nazw części strojów 
śląskich. Spośród pięciu przedszko-
li biorących udział w finale, Przedszko-
le im. Kubusia Puchatka zajęło pierw-
sze miejsce i otrzymało nagrodę główną  
w postaci sprzętu nagłaśniającego. 
Przedszkolacy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i słodycze. Nauczycielki opie-
kujące się zespołem: Bożena Kubica, 
Katarzyna Szymura otrzymały od Ślą-

skiego Kuratora Oświaty, Stanisława Fa-
bera i Wojewody Śląskiego, Piotra Litwy 
podziękowania za profesjonalne przy-
gotowanie dzieci do konkursu. Udział 
naszego przedszkola w konkursie byłby 
niemożliwy bez pomocy i wsparcia dy-
rektor Zespołu Szkolno - Przedszkolne-
go, Gizeli Siedlaczek oraz zaangażowa-
nia merytorycznego i organizacyjnego 
wicedyrektor ZSP, Bożeny Kubicy. Dzię-
kujemy również wszystkim nauczycie-
lom z przedszkola, którzy w dużej mie-
rze przyczynili się do tego sukcesu.

Przedszkole im. Kubusia Puchatka zwyciężyło w piątej edycji wojewódzkiego konkursu: Edukacja regionalna w szkole.

Nakręcili film i wygrali
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- Została Pani szefem 
w okręgu, gdzie większość 
znaczących działaczy to 
mężczyźni. 

- Na szczęście, w odróżnie-
niu od innych partii, w PiS nie 
przykładamy aż takiej wagi do 
kwestii płci. U nas liczy się za-
angażowanie, pracowitość, fa-
chowość, wiedza, umiejętność 
pracy w zespole. To nie ma zna-
czenia, czy pełnomocnik jest 
mężczyzną, czy kobietą. Rzecz 
w tym, aby sobie poradził.

- Pani sobie poradzi?
- Prezes Jarosław Kaczyń-

ski ma dar do trafnej oceny 
możliwości i potencjału swo-
ich współpracowników. Zakła-
dam, że nie pomylił się także, 
co do mojej osoby.

- W listopadzie odbędą 
się wybory samorządowe. 
PiS lansował kiedyś dwu-
kadencyjność prezyden-
tów, burmistrzów i wój-
tów. Odeszliście od tego 
pomysłu? 

- Nadal uważamy, że oso-
by sprawujące realną władzę 
w samorządach powinny mak-
symalnie osiem lat pełnić 

urząd. Rotacja na stanowi-
skach prezydentów i burmi-
strzów, zapobiega tworzeniu 
się lokalnych układów politycz-
no-biznesowych, które są groź-
ne dla demokracji. Nie forsuje-
my tego pomysłu, bo i tak nie 
ma on szans na przegłosowa-
nie, przy obecnym układzie sił 
w Sejmie, gdzie większość ma 
koalicja PO-PSL.

- PiS wystawi swoich 
kandydatów w powiecie 
mikołowskim?

- Na pewno przygotujemy 
silną listę do Rady Powiatu Mi-
kołowskiego. Natomiast w tym 
roku, po raz pierwszy w wybo-

rach do rad gmin obowiązywać 
będzie jednomandatowa or-
dynacja. Zmieni to trochę do-
tychczasową strategię prowa-
dzenia kampanii wyborczej. 
Partyjny szyld nie zagwarantu-
je zwycięstwa. Kandydaci będą 
musieli położyć większy, niż 
dotychczas, akcent na indywi-
dualną kampanię w swoim, lo-
kalnym środowisku.

- Wystawicie kandyda-
tów na burmistrzów?

- W większych miastach, PiS 
musi mieć swojego kandydata. 
Natomiast w mniejszych miej-
scowościach, jak Mikołów, Łazi-
ska czy Orzesze, nie wyklucza-

my koalicji z lokalnymi ugrupo-
waniami samorządowymi. 

- Najbardziej prestiżowy 
bój rozegra się o fotel bur-
mistrza Mikołowa. 

- Nie ukrywam, że bar-
dzo dobrze współpracuje mi 
się z Adamem Lewandow-
skim, prezesem Stowarzysze-
nia Rozwoju i Promocji Zie-
mi Mikołowskiej, który ubie-
ga się o fotel burmistrza. Nie 
ma sensu, aby PiS wystawiał 
swojego kandydata, ponieważ 
walczylibyśmy o głosy tego sa-
mego elektoratu, a ze strate-
gicznego punktu widzenia był-
by to błąd. Myślę, że PiS po-

prze kandydaturę Adama Le-
wandowskiego, choć nie zapa-
dła w tej sprawie jeszcze wią-
żąca decyzja.

- A w Orzeszu i Łazi-
skach Górnych? Z tego, co 
wiem, to PO nie wystawia 
tam swoich kandydatów.

- Do zamknięcia list zosta-
ły prawie trzy miesiące. Mamy 
sporo czasu na podjęcie de-
cyzji. Rozmawiamy w szczy-
towym okresie sezonu urlo-
powego. Pozwólmy wyborcom 
odpocząć od polityki, a poten-
cjalnym kandydatom dajmy 
czas na podjęcie decyzji. 

Rozmawiał: Jerzy Filar

Cztery lata temu wybory 
okazały się spacerkiem dla 
obecnego burmistrza. Ma-
rek Balcer bez trudu po-

konał jedynego rywala, którego uczy-
nił później swoim zastępcą. W tym 
roku tak łatwo nie będzie. Obsada 
wyścigu o fotel burmistrza już 
teraz wygląda obiecująco, 
choć lista startowa zosta-
nie zamknięta dopiero 
w październiku. Obec-
nego burmistrza cze-
ka atak z dwóch 
stron. Jeszcze nie-
dawno Marek Balcer 
liczył zapewne na to, 
że Platforma Obywa-
telska udzieli mu po-
parcia. Na dzień przed 
zamknięciem tego nu-
meru gazety dowiedzieli-
śmy się, że PO wystawi jed-
nak swojego kandydata.

- Mogę potwierdzić, że Platfor-
ma Obywatelska w powiecie miko-
łowskim poprze kandydaturę Stani-
sława Piechuli w wyborach na bur-
mistrza Mikołowa oraz Adama My-
szora w staraniach o stanowisko 
wójta gminy Wyry. Prawdopodob-
nie nie wystawimy swoich kandyda-
tów w Orzeszu oraz Łaziskach Gór-
nych ze względu na silną reprezen-
tację PO w obecnych władzach tych 
gmin. Nie jesteśmy kamikadze i nie 
będziemy walczyć o władzę w Or-
nontowicach, ponieważ nikt nie jest 
w stanie zagrozić obecnemu wójtowi, 
Kazimierzowi Adamczykowi - powie-
dział nam Mirosław Duży, lider PO 
w powiecie mikołowskim.

Z drugiej flanki, obecnego burmi-

strza Mikołowa zaatakuje Adam Le-
wandowski, prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołow-
skiej. Nie jest tajemnicą, że może on 

liczyć na poparcie jedynego parla-
mentarzysty z powiatu mikołowskie-
go, poseł Izabeli Kloc z Prawa i Spra-
wiedliwości. Jak wyglądają silne i sła-
be strony całej trójki?

ZADYSZKA

Marek Balcer, obecny burmistrz, 
rządzi Mikołowem od 12 lat. To wy-
starczająco dużo czasu, aby zbudo-
wać wokół siebie sieć mniej lub bar-
dziej formalnych układów polityczno-
-biznesowo-towarzyskich, które bywa-
ją niezwykle przydatne podczas wybo-

rów. Z drugiej strony, rządząc 12 lat, 
zawsze można nabawić się zadyszki. 
I wszystko wskazuje na to, że ta do-
legliwość dopadła Marka Balcera wła-
śnie teraz. Adamowi P., jego długolet-
niemu zastępcy i najbliższemu współ-

pracownikowi prokuratura posta-
wiła korupcyjne zarzuty. Wielu 

mikołowianom gdzieś z tyłu 
głowy kołacze się pytanie: 

jak silne były więzy za-
wodowo-towarzyskie 
między tymi dżentel-
menami? Oficjalna 
wersja, utrzymywana 
przez Marka Balce-
ra, że wyrzucił Ada-
ma P. z pracy, ponie-
waż narastał konflikt 

między nim a pod-
ległym mu wydziałem 

rozwoju, zaciemnia niż 
rozjaśnia kulisy tego wyda-

rzenia. Przecież tak na logikę, 
burmistrz powinien wyrzucić na-

czelnika wydziału, a nie swojego za-
ufanego zastępcę. 

SPOKóJ

Stanisław Piechula, kandydat 
Platformy Obywatelskiej, jest czło-
wiekiem lubianym i szanowanym 
w Mikołowie. Trudno mieć także ja-
kiekolwiek zastrzeżenia do jego pra-
cy w Radzie Powiatu Mikołowskiego. 
Można by pogratulować PO dobre-
go wyboru, gdyby za tą kandydatu-
rą nie kryła się jakaś zagadka. Stani-
sław Piechula dosyć późno zdecydo-
wał się na start. Praktycznie na kil-
ka dni przed ostatecznym terminem, 
jaki regionalne władze partii wyzna-

czyły powiatowym strukturom na 
przedstawienie kandydatów na bur-
mistrzów. Czyżby Stanisław Piechu-
la nie był dość zdeterminowany w dą-
żeniu do zwycięstwa? A pamiętajmy, 
że dobrze zmotywowany kandydat to 
połowa sukcesu. Trzeba też pamię-
tać, że kampania wyborcza do samo-
rządów rozpoczyna się w cieniu kra-
jowej polityki, znaczonej aferą taśmo-
wą i spadającym poparciem dla PO. 
Wielu wyborców zapewne lubi Stani-
sława Piechulę, ale nie wszyscy zaak-
ceptują firmującą go partię.

AKcJA

Adam Lewandowski, prezes Sto-
warzyszenia Rozwoju i Promocji Zie-
mi Mikołowskiej, pojawił się na miko-
łowskiej scenie politycznej dwa lata 
temu. I było to mocne wejście. Sto-
warzyszenie szybko pokazało, że nie 
jest towarzystwem wzajemnej adora-
cji. Lewandowskiemu udało się za-
łatwić wiele spraw ważnych (przy-
blokowanie budowy marketu przy 
ul. Wojciecha) i prestiżowych (dro-
gowskazy do Bazyliki). Praktycznie 
rzecz biorąc, Stowarzyszenie jest je-
dyną, na razie „pozaparlamentarną” 
opozycją w Mikołowie. Rada Miasta 

bezkrytycznie akceptuje decyzje bur-
mistrza, a dla higieny życia publicz-
nego nie ma nic gorszego, niż jedno-
myślność władz. W kontekście wybo-
rów, ustawienie się w roli opozycji ma 
swoje plusy i minusy. Na pewno za-
głosują na Lewandowskiego miesz-
kańcy zmęczeni 12-letnimi rząda-
mi Marka Balcera. Może także liczyć 
na wsparcie wyborców, którym bliżej 
jest do PiS, niż do PO. Z drugiej stro-
ny, tak wyraziste ustawienie się na lo-
kalnej scenie politycznej, przysporzy 
zapewne Lewandowskiemu całkiem 
sporą rzeszę przeciwników. 

DOGRYWKA

Wybory na burmistrza Mikołowa 
zapowiadają się prawie tak samo cie-
kawie, jak tegoroczny Mundial. Na 
piłkarskich mistrzostwach świata po-
jawiło się kilka „czarnych koni”. Nie 
można wykluczyć, że także w miko-
łowskiej rozgrywce pojawi się kandy-
dat, który rozbije trzyosobową staw-
kę. Jedno jest pewne. Wybory muszą 
wyłonić zwycięzcę. Jeżeli nie stanie 
się to w regulaminowym czasie gry, 
czeka nas dogrywka, czyli druga tura. 
A w Mikołowie na to się zanosi. 

Jerzy Filar

Przygotujemy silne listy
Rozmowa z poseł izABeLĄ kLoC, nowomianowanym pełnomocnikiem PiS w okręgu rybnickim, 

obejmującym, m.in. Rybnik, Racibórz, Wodzisław, Jastrzębie-Zdrój, Żory i powiat mikołowski.

W polityce nie ma wakacji. Rumieńców nabierają przymiarki do listopadowych wyborów 
samorządowych. Znamy nazwiska trzech kandydatów w walce o najbardziej prestiżowe 
stanowisko w powiecie, czyli fotel burmistrza Mikołowa. balcer? lewandowski? Piechula? 
Na stronie internetowej www.naszagazeta.info uruchomiliśmy specjalną przedwyborczą sondę. 

Kto porządzi?
ONI POWAlcZą O fOTEl buRMISTRZA MIKOłOWA

Głosuj już teraz www.naszagazeta.info
Marek Balcer Stanisław Piechula Adam Lewandowski
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- Twoim partnerem
     w interesach

Tychy, ul. Budowlanych 41
tel. 797 820 482

Mikołów, ul. Krakowska 26
tel. 603 696 913

Świat Paneli S.C.

PANELE 
DRZWI 
OKNA

Montaż 
paneli 
gratis!

NAJTANIEJW MIEŚCIE!

W grudniu 2012 roku, tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia, 
Stefania Marchewka przyszła do 
naszej redakcji z grupą osób, któ-

re znalazły się w podobnym jak ona położeniu. 
Wśród nich była Jolanta Misztal. Jej mąż, były 
policjant, kiedy dowiedział się, że dług u lichwia-
rza sięgnął 180 tys. zł, 

zszedł do piwnicy 
i popełnił samobójstwo.

Mieli dom w Ustroniu. W 2006 roku jego ryn-
kowa wartość wynosiła 350 tys. zł. Potrzebowa-
li pieniędzy. Mieli dług do spłacenia i komorni-
ka na karku. Kredyt w banku nie wchodził w ra-
chubę. W prasie Jolanta znalazła ogłoszenie fir-
my oferującej pożyczki bez BIK-u. Zadzwoniła. 
Przyjechał elegancki, miły, młody, elokwentny 
człowiek. Obejrzał i obfotografował dom. Pod za-
staw hipoteczny zaproponował 25 tys. zł pożycz-
ki. Umowę podpisano u jego znajomego notariu-
sza, który nawet nie przeczytał jej treści, tylko 
podsunął do podpisania dokumenty. Mieli pro-
blem z terminową spłatą długu. Po roku dowie-
dzieli się, że nie są winni 25 tys. lecz 180 tys. zł. 
Wtedy mąż popełnił samobójstwo. W kilka mie-
sięcy później Jolanta dowiedziała się, że jej dom 
został już sprzedany i ma się, jak najszybciej wy-
prowadzić. Przeniosła się do Żor.

Stefania Marchewka 
tak wspomina wizytę u notariusza:

- Czekaliśmy dosyć długo w korytarzu. Było 
ciemno, ciasno i nerwowo. Sz. (człowiek któ-
ry „załatwił” pożyczkę - przyp. red.) wyjął na-
gle jakieś dodatkowe dokumenty stwierdzając, że 
będą potrzebne do umowy i trzeba podpisać je te-
raz, aby nie zawracać notariuszowi głowy. Były 
to weksle na 37 tys. i 90 tys. zł. Miałam wątpli-
wości, ale Sz. uspokajał, że to jest zwykła formal-
ność. Nigdy wcześniej niczego nie załatwiałam 
przez notariusza, ale zdziwił mnie trochę fakt, że 
obaj panowie zachowują się wobec siebie, jak sta-
rzy znajomi. Ale byłam spokojna i pewna, że nic 
złego się nie dzieje. Notariusz jest w końcu zawo-
dem zaufania publicznego i posługuje się piecząt-
ką z godłem państwowym.

Takich historii i sytuacji, w skali kraju 
można mnożyć tysiące. 

Media podniecają się aferą Amber Gold, choć 
licząc skalę strat i ludzkich dramatów, dokona-
nia gdańskiej spółki bledną w porównaniu z dzia-
łalnością lichwiarskiej mafii, która udzielając poży-
czek pod zastaw nieruchomości, skutecznie wyłu-
dza domy i majątki. W stosunku do 2012 roku, po-
szkodowani poszli o krok dalej. Założyli Stowarzy-
szenie „304 KK”. Jego przedstawiciele reprezentu-
ją w sądach osoby, które padły ofiarą oszustów. Pro-
cesy toczą się, m.in. w Gliwicach, Chorzowie i Ka-
towicach. To nie są łatwe sprawy. Ważnym elemen-
tem lichwiarskiego łańcuszka są kancelarie nota-
rialne, które firmują umowy sprzedaży nierucho-
mości za ułamek ich wartości. Tak na logikę, jest to 
działanie na szkodę jednej ze stron umowy. Uczci-
wy notariusz powinien uprzedzić pożyczkobiorcę, 
jakie ryzyko ponosi. Nie wszyscy są jednak uczciwi. 

Procesy w sądach nie zawsze idą 
po myśli poszkodowanych, bo notariusze 
to ważne i wpływowe środowisko 
w prawniczym światku, a oskarżonych stać 
na wynajęcie najlepszych adwokatów.

„304 KK” zwróciło się z propozycją współpracy 
do Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mi-
kołowskiej. Wielu z poszkodowanych, a także po-
sądzanych o lichwiarskie praktyki, to mieszkańcy 
naszego powiatu. Adam Lewandowski, prezes Sto-
warzyszenia, interweniował w tej sprawie u Rzecz-
nika Praw Obywatelskich.

- Uważamy, że bez systemowego i prawnego po-
dejścia do omawianej problematyki, bez wspar-
cia organów Państwa, tego typu firmy będą wylę-
gały się bez żadnych przeszkód, licząc na bezrad-
ność swoich klientów. W konsekwencji sprzyjać to 
będzie powstawaniu patologii przy wsparciu ist-

niejącej rzeczywistości prawnej. Może nie tak me-
dialnych, jak sprawa Amber Gold, lecz w wyni-
ku powszechności zjawiska, nie mniej istotnych 
z punktu widzenia zwykłych obywateli, którzy li-
cząc na pomoc w trudnej sytuacji życiowej tracą 
dorobek całego życia i pogrążają się w długach, 
których wartość przyrasta w sposób niewspół-
mierny do pożyczonej kwoty, w tak krótkim cza-
sie, że staje się on długiem niemożliwym do spła-
cenia - napisał Lewandowski w piśmie do RPO.

Jan Ostoja
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ADAM lEWANDOWSKI, 
prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
i Promocji Ziemi Mikołowskiej

Dobrze, że poszkodowani założyli Stowarzy-
szenie, bo z naszego mikołowskiego podwór-
ka wiem, że urzędy i instytucje, o ile są w sta-
nie zlekceważyć pojedynczego człowieka, czu-
ją respekt przez zorganizowaną grupą. Do-
brze, że Stowarzyszenie „304 KK” zwróciło 
się do nas. Nasze pismo do Rzecznika Praw 
Obywatelskich na pewno nie rozwiąże spra-
wy. Mam jednak nadzieję, że stanie się ono 
jakimś przyczynkiem do poważnej dyskusji 
na temat jakości nie tylko systemu prawnego 
w Polsce, ale całej filozofii funkcjonowania 
państwa, u której podstaw powinna leżeć 
ochrona praw uczciwych obywateli. 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji 
Ziemi Mikołowskiej zaprasza swoich 
członków i sympatyków na szkolenie 
kandydatów do rad gmin i powiatu. 

cHcESZ DObRYcH ZMIAN?
PRZYSTąP DO NAS!

22 lipca (wtorek) godz. 17, 
biuro poselskie Izabeli Kloc, 
Mikołów ul. Karola Miarki 15 

(biały Domek).

SZcZEGółOWE INfORMAcJE: 
tel. 512-37-57-97, 

e-mail: 
adam.lewandowski@poczta.onet.pl 

W grudniu 2012 roku opisaliśmy dramatyczny los ludzi, w tym także mieszkańców naszego 
powiatu, którzy wzięli oszukańcze, lichwiarskie pożyczki pod zastaw domu i zrujnowali sobie 
życie. Powstało Stowarzyszenie „304 KK”. Jego nazwa wzięła się od artykułu Kodeksu Karnego, 
którego naruszanie pozwala oszustom uprawiać swój proceder. Wiceprezesem Stowarzyszenia 
jest Stefania Marchewka z Orzesza. „304 KK” zwróciło się o wsparcie do Stowarzyszenia 
Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej. Adam lewandowski, prezes Stowarzyszenia, 
interweniował w tej sprawie u Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dywizjon 304
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W Mikołowie obowiązuje najwyższa taryfa za wodę i ścieki, wśród śląskich miast. Mieszkańcy płacą 
rachunek za budowę jednej z najdroższych kanalizacji w Polsce. Płacą nie tylko za rury i złączki. Dwa 
lata temu pisaliśmy o procesie, jaki jedna z firm podwykonawczych wytoczyła Zakładowi Inżynierii 
Miejskiej, który odpowiada za budowę kanalizacji w Mikołowie. ZIM, za pieniądze podatnika, wynajął 
jedną z najdroższych kancelarii adwokackich w Katowicach i przegrał w sądzie. 

W Mikołowie, wyda-
rzeniem polityczno-
-towarzyskim ostat-
nich miesięcy jest 

postawienie przez prokuraturę za-
rzutów korupcyjnych Adamowi 
P., wiceprezesowi ZIM, a do nie-
dawna także pierwszemu zastępcy 
burmistrza Marka Balcera. W jed-
nej z wypowiedzi prasowych, bur-
mistrz podkreślał niewinność swo-
jego najbliższego współpracownika. 
Jednym z dowodów jego uczciwości 
mają być - zdaniem Marka Balce-
ra - procesy sądowe, jakie niektórzy 
podwykonawcy, rozczarowani nie-
złomna postawą Adama P., wyto-
czyli ZIM. Można by uznać taką ar-
gumentację, gdyby sądowe starcia 
wygrywała miejska spółka. Ale tak, 
niestety, nie jest. 

O przygodach firmy Elektra na 
placu budowy mikołowskiej kana-
lizacji, pisaliśmy już dwa lata temu. 
Spółka wykonała roboty elektrycz-
ne na tłoczniach przy ul. Wieczorka 
i Cichej. Elektra wywiązała się z za-
dania. Wszystko działa. 

NIKT NIE ZGłOSIł 
ZASTRZEŻEń TEcHNIcZNYcH. 
MIMO TEGO, fIRMA NIE 
DOSTAłA PIENIęDZY ZA 
SWOJE uSłuGI.

Fakturę wystawiono na kwotę 12,6 
tys. zł. W skali półmiliardowej inwe-
stycji, taka suma nie robi wrażenia. 
Ale dla niewielkiej firmy, zajmującej 
się elektryką, to jest dużo. Ratując 
się przed upadkiem, Elektra musiała 

zwolnić kilku pracowników. Dlacze-
go ZIM nie zapłacił? Jednym z więk-
szych wykonawców kanalizacji była 
firma Fajkier. Na jej odcinku robót 
należało wykonać kilka prac związa-
nych, m.in. z elektryką. To zadanie 
powierzono właśnie Elektrze. Faj-
kier popadł jednak w tarapaty finan-
sowe i zwlekał z uregulowaniem na-
leżności wobec podwykonawców. Dla 
Elektry nie była to komfortowa sy-

tuacja, ale jeszcze nie dramatyczna. 
Gwarantem wypłacalności był prze-
cież ZIM. Właściciel Elektry czuł 
się bezpiecznie, ponieważ jego firma 
zrobiła swoje. Roboty zostały odebra-
ne i zaakceptowane. Mimo tego Faj-
kier nadal nie płacił. W tej sytuacji 
Elektra zwróciła się bezpośrednio do 
ZIM o zapłatę należnych 12,6 tys. zł. 
I dopiero teraz zaczęły się problemy. 
Okazało się, że mikołowska firma…

nie figuruje w dokumentacji inwe-
stycji! Umowy i rozliczenia nie do-
tarły do ZIM. 

TRuDNO TERAZ uSTAlIć 
DlAcZEGO TAK SIę STAłO I 
KTO ODPOWIADAł ZA TEN 
bAłAGAN? W KAŻDYM RAZIE 
MIKOłOWSKA SPółKA 
SPRóbOWAłA NAPRAWIć 
SYTuAcJę.

- Odtworzyliśmy drogę podawczą 
i złożyliśmy stosowne dokumenty  
w ZIM. Byliśmy przekonani, że to 
tylko formalność. Wywiązaliśmy się 
ze zleconego zadania bez zarzutu,  
a w budżecie budowy kanalizacji 
były przecież zarezerwowane pienią-
dze na wykonane przez nas prace - 
powiedział nam dwa lata temu peł-
nomocnik firmy Elektra.

ZIM okazał się jednak nieugięty  
i nie zapłacił, choć logika podpowia-
dała, że wcześniej czy później Elektra 
i tak odzyska swoje pieniądze. Spra-
wa trafiła do Wydziału Gospodar-
czego Sądu Rejonowego w Tychach.  
W pierwszej instancji wyrok zapadł 
na korzyść Elektry. ZIM miał zapłacić 
zaległe 12,6 tys. zł plus odsetki. Spra-
wa się jednak na tym nie skończyła. 

ZIM WYNAJął DROGą 
KANcElARIę ADWOKAcKą Z 
KATOWIc, ODWOłAł SIę OD 
WYROKu I PRZEGRAł. 

Sąd Okręgowy w Katowicach pod-
trzymał wyrok, który zapadł w pierw-
szej instancji. Gdyby, na samym po-
czątku sporu, uwzględniono słuszne 
roszczenia firmy Elektry, zamiesza-
nie zakończyłoby się na uregulowa-
niu rachunku za wykonane zlecenie. 
Ale ZIM nie odpuścił i na koszt miko-
łowskiego podatnika postanowił pójść 
na z góry przegraną batalię w sądzie. 
Cieszyć się może jedynie kancelaria 
adwokacja z Katowic, bo taki klient 
jak Zakład Inżynierii Miejskiej w Mi-
kołowie, to prawdziwy skarb.

Jerzy Filar

ZESTAWIENIE DZIESIęcIu MIAST WOJEWóDZTWA ŚląSKIEGO Z NAJDROŻSZą WODą. 
W NAWIASIE POZYcJA ZAJMOWANA W OGólNOPOlSKIM RANKINGu ObEJMuJącYM 806 MIEJScOWOŚcI 

- WEDłuG PORTAlu WWW.cENA-WODY.Pl

Mikołów - 22,62 zł (27)
Mysłowice - 17,11 zł (54)

Tarnowskie Góry - 16,78 zł (58)
Czechowice-Dziedzice - 15,33 zł (77)

Dąbrowa Górnicza - 14,76 zł (90)
Chorzów - 14,43 zł (98)

Świętochłowice - 14,43 zł (99)
Ruda Śląska - 14,40 zł (101)

Brzeszcze - 14,34 zł (102)
Pszczyna - 14,15 zł (109)

KOMENTARZ

W ogólnopolskiej internetowej porównywarce ceny wody i ścieków, Mikołów plasuje się w samej czołówce. Gdyby zawęzić zesta-
wienie do miast w województwie śląskim, zająłby niechlubne, pierwsze miejsce. Oczywiście, miasto dopłaca Zakładowi Inżynierii 
Miejskiej, aby nie obciążać mieszkańców pełną stawką. To miłe ze strony władz Mikołowa, choć trzeba pamiętać, że to nie są pie-
niądze wygrane w totka, ale wyciągnięte z budżetu miasta, czyli z kieszeni podatników. Za kilka milionów złotych dotacji, można 
każdego roku zbudować kilka boisk, albo zrobić porządek ze stojącym w rynku straszydłem, po byłej komendzie policji. Mikołów stał 
się zakładnikiem wyjątkowo drogiej kanalizacji. Burmistrz miasta często podkreśla, że kanalizacja musi być droga, aby była trwała. 
Ale Mikołów nie jest jedynym miastem, które za unijne pieniądze porządkuje gospodarkę wodno-ściekową. Jest kilka obiektywnych 
parametrów, które pozwalają oszacować gospodarność projektu. Tak zwany efekt ekologiczny ocenia się dzieląc cenę i długość po-
łożnych rur przez liczbę osób podłączonych do kanalizacji. W porównaniach Mikołów wypada blado. Mało jest miast, gdzie tak nie-
wiele osób zostało skanalizowanych za tak duże pieniądze.

Wpuszczeni w kanał
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- W ubiegłym roku kupiłem czaj-
nik elektryczny i już jest do wyrzu-
cenia. Na dnie osiadł kamień. Po-
dobnie jest z kranami. Woda jest 
tak twarda, że armatura, po kil-
ku latach użytkowania zniszczyła 
się od wewnątrz - zaalarmował nas 
Czytelnik z mikołowskiego sołectwa 
Śmiłowice.

Postanowiliśmy rozwiązać mi-
kołowską hydrozagadkę. O pomoc 
zwróciliśmy się do Górnośląskie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów 
w Katowicach. Trudno o lepszy ad-
res. GPW jest największym produ-
centem i hurtowym dostawcą wody 
przeznaczonej do spożycia w naszym 
regionie. Odkręcając rano kran, do-
łączamy do 3,5 milionowej rzeszy 
klientów tego przedsiębiorstwa. GPW 
dysponuje dziewięcioma stacjami 
i dwoma zakładami uzdatniania 
wody. Drogocenny płyn transporto-
wany jest siecią rurociągów magi-
stralnych do zbiorników wyrównaw-
czych. A stamtąd płynie dalej do re-
jonowych przedsiębiorstw wodocią-
gowo-kanalizacyjnych, które dostar-
czają wodę bezpośrednio mieszkań-
com. GPW sprzedaje wodę w śred-
niej cenie 2,,25 zł netto za metr sze-
ścienny. Konsumenci płacą znacznie 
więcej. Ostateczna cena wody, za-
leży od stawki ustalonej przez wła-
dze miasta. Jak zróżnicowane potra-
fią być taryfy dobrze ilustruje tabelka 
zamieszczona na stronie obok.

GPW, świadcząc usłu-
gi dla 3,5 mln osób, nie 
może sobie pozwolić na 

ryzyko najmniejszego błę-
du. Nad jakością i czystością 
wody czuwają specjalistycz-
ne i profesjonalnie wyposa-
żone laboratoria. I właśnie 
tam trafiła nasza próbka ze 
Śmiłowic. Zgodnie z zale-
ceniem, dzień wcześniej 
nalaliśmy wodę do półtora-
litrowej, czystej butelki i od-

stawiliśmy na noc do lodówki.

lAbORATORIuM, ZNAJDuJącE 
SIę W SIEDZIbIE GPW 
W KATOWIcAcH PRZY 
ul. WOJEWóDZKIEJ 19, RObI 
WRAŻENIE. SRODZE SIę JEDNAK 
POMYlI TEN, KTO POSZuKA 
ANAlOGII Z MIEJScEM PRAcY 
MAGDY KARWOWSKIEJ 
Z SERIAlu „40-lATEK”. JEŻElI 
MAMY TRZYMAć SIę fIlMOWYcH 
PORóWNAń, lAbORATORIuM 
GPW PRZYPOMINA bARDZIEJ 
ScENOGRAfIę SERIAlI Z cYKlu 
„cSI KRYMINAlNE ZAGADKI”. 

Nie ma w tym zbytniej przesady, bo 
jeden z zainstalowanych tutaj spek-
trometrów kosztuje ponad 300 tys. zł. 
Generalnie, laboratorium katowic-
kiego GPW, nie odbiega poziomem od 
podobnych placówek w Niemczech, 
Francji, Wielkiej Brytanii. Inaczej 
być nie może, ponieważ musimy 
trzymać się standardów Unii Euro-
pejskiej. Laboratorium GPW wykry-
je nawet minimalne stężenia niepo-
żądanych metali albo substancji bio-
logicznych. Badanie próbki z Miko-
łowa trwały dwa dni. Werdykt: woda 

nie zawiera niczego, czego w niej być 
nie powinno. Mieści się także w gór-
nej granicy skali twardości, wyzna-
czonej przez rozporządzenie Mini-
sterstwa Zdrowia. Naszych Czytelni-
ków możemy uspokoić, co do jako-
ści wody. A na osadzający się kamień 
jest tylko jedna rada - trzeba zamon-
tować filtr.

Jan Ostoja
PS. Redakcja „Naszej Gazety” ser-

decznie dziękuję kierownikowi mgr 
Edycie Powązce oraz całemu zespo-
łowi laboratorium GPW, za pomoc 
udzieloną przy realizacji tego ma-
teriału. 

łuKASZ cZOPIK, prezes Górno-
śląskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów w Katowicach:

W ciągu najbliższych trzech lat za-
inwestujemy blisko 250 mln zł w roz-
wój infrastruktury. To największa 
tego typu inwestycja w historii regio-
nu, dzięki której staniemy się jednym 
z najbardziej ekologicznych przedsię-
biorstw w województwie śląskim. 

teriału. 

Czytelnicy z Mikołowa 
zaalarmowali nas, że 
woda płynąca 
w kranach wydaje im 
się zbyt twarda. Nie 
pozostało nam nic 
innego, jak oddać 
sprawę w ręce 
fachowców. Zleci-
liśmy przebadanie 
próbki wody 
w najlepszym 
w naszym 
regionie, labo-
ratorium przy 
Górnośląskim 
Przedsiębior-
stwie Wodo-
ciągów. Test 
nie wypadł źle. 
Woda faktycz-
nie jest twarda, 
ale mieści się 
w granicach 
normy, wyzna-
czonej rozpo-
rządzeniem 
Ministerstwa 
Zdrowia. 

NIEZŁA WODA, 
ale trochę twarda

   Odpowiednio przygotowana próbka trafi ła do labolatorium kierowanego przez mgr Edytę Powązkę   Odpowiednio przygotowana próbka trafi ła do labolatorium kierowanego przez mgr Edytę Powązkę

Rubryka oznaczona symbolem NDS zawiera parametry graniczne wyznaczone przez Ministra Zdrowia
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l mechanika pojazdowa
l serwis ogumienia
l geometria kół
l klimatyzacja 
l diagnostyka komputerowa

Mikołów Mokre, ul. Jaskółcza 7a

tel. 32 724 09 07
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Kolejne ubezpie-
czenie, to tzw. AC. 
Jest dobrowolne 
i czy go mamy, czy 

nie, zależy wyłącznie od po-
siadacza pojazdu. Ja uwa-
żam, że warto je mieć (to 
wiedza z codziennej prakty-
ki), ale decyzję pozostawiam 
właścicielom pojazdów. Tutaj 
teorie są różne…

Są wakacje, wielu z nas po-
dróżuje samochodami po ca-
łej Europie i takich kierowców 
namawiam do zabezpiecze-
nia się samochodowym ubez-
pieczeniem „assistance”. To 
ubezpieczenie pozwoli nam 
otrzymać pomoc w przypad-
ku tarapatów na drodze… Wy-
starczy tylko zadzwonić pod 
wskazany na polisie numer te-
lefonu. Rozmawiają po polsku 
i poinstruują co dalej robić 
w oczekiwaniu na pomoc.

Założenie ubezpiecze-
nia „assistance” to zapewnie-
nie maksymalnego komfortu 
i bezpieczeństwa podróżowa-
nia w Polsce i za granicą. Zda-

rza się i to często, że kierow-
ca nie zdaje sobie sprawy, iż 
może liczyć na wsparcie w ja-
kiejś sytuacji lub nie jest świa-
domy, że jego ubezpieczenie 
czegoś nie obejmuje. W tym 
miejscu podkreślam, że za-
kres pomocy jest różny w za-
leżności od towarzystwa, które 
sprzedało ubezpieczenie.

Generalnie panuje przeko-
nanie, że na pomoc „assistan-
ce” składają się: holowanie 
w przypadku braku możliwo-
ści kontynuowania jazdy, uru-
chomienie auta zimą po wy-
czerpaniu akumulatora, po-

moc w przypadku przegrza-
nego silnika czy zmiana koła. 
Tymczasem elementów „as-
sistance” jest więcej, często 
niestandardowych, o których 
warto wiedzieć przed zawar-
ciem umowy. Oto kilka z nich:

DOWóZ 
PAlIWA

Zdarza się, że w drodze za-
braknie nam paliwa. Jest to 
szczególnie kłopotliwe na au-
tostradzie, pomiędzy stacjami 
benzynowymi. Wtedy wystarczy 
zabezpieczyć samochód, ozna-

kować i zadzwonić. Niektóre 
pakiety „assistance” gwarantują 
dostarczenie paliwa maksymal-
nie do 30 minut od zgłoszenia, 
co bez wątpienia jest dużą po-
mocą w takiej sytuacji.

WYcIąGANIE 
POJAZDu Z ROWu

Standardowy zakres „assi-
stance” zawiera wsparcie na 
wypadek wjechania w zaspę, 
utknięcia w błocie czy naje-
chania na wysoką przeszko-
dę. Mniej powszechną usługą 
jest natomiast pomoc, gdy sa-

mochód ubezpieczonego kie-
rowcy wjedzie do rowu. Pod-
czas zakupu warto zapytać do-
radcę, czy wybrany pakiet za-
wiera również taką możliwość.

KIEROWcA 
ZASTęPcZY 
ZA GRANIcą

Do podstawowego zakre-
su „assistance” zazwyczaj nie 
zalicza się pomoc oferowa-
na kierowcy i jego pasażerom 
w razie nagłego zachorowa-
nia za granicą. Ale są warian-
ty ubezpieczeń, w których na 
taką pomoc można liczyć. Po-
lega ona na pokryciu kosztów 
leczenia i hospitalizacji, a tak-
że na zorganizowaniu kierow-
cy zastępczego, który zajmie 
się prowadzeniem pojazdu 
z powrotem do Polski (bez li-
mitu kilometrów).

POMOc TAKŻE 
POD DOMEM

Zawierając ubezpieczenie, 
konieczne jest sprawdzenie, 
jakie wykluczenia odpowie-
dzialności zawiera posiadany 
pakiet „assistance”. Szczegól-
ną uwagę trzeba zwrócić na 
to, czy pomoc na pewno obej-
muje uruchomienie akumula-
tora bezpośrednio pod domem 

właściciela samochodu, w ja-
kiej odległości od miejsca za-
mieszkania można liczyć na 
holowanie. Nieraz może to 
być nawet 700 km, co ozna-
cza, że pomoc jest możliwa 
właściwie w całej Polsce.

POMOc 
fAcHOWcA

Unieruchomienie pojaz-
du może mieć czasem bar-
dzo prozaiczną przyczynę, np. 
zagubienie lub zatrzaśnięcie 
w aucie kluczyków. Elemen-
tem „assistance” niektórych 
Towarzystw Ubezpieczenio-
wych jest pomoc i w takich sy-
tuacjach. Na miejsce dojedzie 
fachowiec, który otworzy „za-
blokowany” przez nieuwagę 
samochód.

To tylko kilka elementów, 
które powinny skłonić po-
dróżujących do zabezpiecze-
nia się przed niespodzianka-
mi w trasie. Nie wskazuję żad-
nego Towarzystwa, w którym 
„asistance” należy wykupić, 
ale przed wyborem takiej fir-
my, zalecam dokładne spraw-
dzenie, jaką dokładnie pomoc 
i w jakim zakresie proponuje. 
A potem najlepiej z tej pomo-
cy nie korzystać, a poniesione 
koszty wliczyć w tzw. „spokój 
ducha”.

Jerzy Paja

Moto 
rady

PRZEZORNY DOBRZE UBEZPIECZONY
ubezpieczenie samochodu, to hasło, które zna każdy kierowca. Polskie prawo nakłada 
na prowadzących pojazdy mechaniczne obowiązkowe posiadanie ubezpieczenia 
Oc. Taki jest wymóg i bez ważnego Oc nie radzę wyjeżdżać. Mandat za brak tego 
ubezpieczenia, to najmniejszy wymiar kary. Gorzej, gdy na drodze coś się wydarzy…

Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4/151
(budynek Starostwa Powiatowego) 

tel. 322264392, 327384388, 784753334
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Jest to inwestycja odpo-
wiadająca wyzwaniom na-
szych czasów. Starzejemy 
się, jako społeczeństwo. 

Niestety, w parze z długością ży-
cia nie zawsze idzie jego jakość. 
W krajach zachodnich dobra 
i kompleksowa opieka nad oso-
bami starszymi należy do cywi-
lizacyjnych standardów. W Pol-
sce mamy pod tym względem 
jeszcze dużo do zrobienia. Na 
szczęście, powstają takie pen-
sjonaty, jak rudzki Senior, któ-
re dorównują pensjonatom np. 
w Niemczech. 

Miesięczny pobyt w pokoju 
dwuosobowym kosztuje 3500 zł, 
a w jedynce 3700 zł. Cena obej-
muje pięć posiłków, opiekę i za-

jęcia rehabilitacyjno-kultural-
ne. Pensjonat świadczy również 
usługi hotelowe. Doba ze śnia-
daniem kosztuje 95 zł.

- Jesteśmy placówką w peł-
ni przystosowaną do opieki nad 

osobami na wózkach, w okre-
sie rehabilitacji, po operacjach, 
wylewach czy chorych na Al-
zhaimera. Przyjmujemy oso-
by nie tylko na pobyt całodobo-

wy, ale również dzienny, zapew-
niając posiłki, opiekę, rozrywkę 
i rehabilitację. Osoby starsze 
i samotne nie muszą siedzieć 
same w domu z pilotem w ręku. 
Chcemy dla nich stworzyć swego 
rodzaju klub - zapewnia Maria 
Starańska, właścicielka pensjo-
natu Senior w Rudzie Śląskiej.

Pensjonat został wpisany do 
rejestru wojewody i podlega 
kontroli jego służb. Architektura 
budynku, otoczenie oraz wnę-

trze powstały z myślą o osobach 
starszych, mających problemy 
z pamięcią, koncentracją oraz 
poruszających się na wózkach. 
Pensjonat ma pięć kondygna-

cji, których różna kolorystyka 
i wystrój związane są z funkcja-
mi, dostępnymi na danym po-
ziomie. Pomiędzy piętrami moż-
na poruszać się windą lub scho-
dami. 

- Wszystkie pokoje są przy-
stosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych z podwyższo-
nymi łóżkami i dużymi łazien-
kami, wyposażonymi w uchwy-
ty i krzesełka ułatwiające ko-
rzystanie z nich oraz systemem 
przywołania pomocy i wymia-
ny powietrza - rekuperacją - do-
daje pani Maria Starańska.

Zacznijmy od piwnicy. Tutaj, 
oprócz pomieszczeń gospodar-
czych, znajdują się sale rehabili-
tacyjne oraz usługowe, czyli ga-
binet kosmetyczny i fryzjerski. 
Na parterze mieści się recepcja 
i centrala monitoringu. Każdy 
fragment korytarza i pomiesz-
czeń wspólnych jest cały czas 
nadzorowany. Tutaj znajduje się 
też gabinet lekarski oraz świetli-

ca w kolorze pomarańczowym, 
aby kojarzyła się pensjonariu-
szom z drogą do stołówki. Kolej-
ne piętro utrzymane jest w to-
nacji beżowej. Oprócz pokoi dla 
pensjonariuszy znajduje się tu-
taj świetlica z aneksem kuchen-
nym, gdzie można przyjmować 
gości lub wspólnie posiedzieć 
i pooglądać telewizję. Na tym 
poziomie znajduje się również 
kaplica oraz duża sala, gdzie od-
bywają się zajęcia kulturalne. 
Na drugim piętrze wita nas ko-
lor niebieski, a na trzecim zielo-
ny - na tych poziomach również 
do dyspozycji pensjonariuszy są 
świetlice, aneksy i czytelnia. 

- Bardzo ważne jest, by każde 
z pięter było w innej aranżacji 
kolorystycznej, by osobom star-
szym łatwiej było trafić do po-
koju. Także fotele są w tej ko-
lorystyce, a każda z łazienek 
w innej aranżacji, by było ła-
two zapamiętać - zapewniają 
właściciele.

Pod opieką Seniora

Dom Opieki - Pensjonat SENIOR
Ruda Śląska, ul. Słowackiego 22, Tel. 32 340 40 20, 32 242 00 08. www.cateringroma-net.pl

Wpis do Rejestru Wojewody Śląskiego: PSII.9420.1.4.2014

Senior oferuje:
24 miejsca dla podopiecznych

29 miejsc w części hotelowej

W Rudzie Śląskiej powstał jeden z najnowocześniejszych w naszym regionie domów opieki. Seniorzy mogą tutaj 
w komfortowych warunkach spędzić jesień życia. Pensjonat dysponuje także częścią hotelową. 

Kilka miesięcy temu pi-
saliśmy o ogólnopol-
skim projekcie Karta 

Dużej Rodziny, którego zada-
niem jest wsparcie dla rodzin 
wielodzietnych. W promocję 

tego przedsięwzięcia zaan-
gażował się, m.in. prezydent 
RP, Bronisław Komorowski. 
W kwietniu uchwałę w tej 
sprawie podjął Zarząd Wo-
jewództwa Śląskiego. W roz-

mowie z nami, Piotr Zienc, 
radny wojewódzki, zaapelo-
wał, aby do akcji przystąpiły 
także samorządy naszego po-
wiatu. Na odzew nie trzeba 
było długo czekać. W projekt 

zaangażowały się m.in. Łazi-
ska Górne. 

Wnioski w sprawie przy-
znania Karty Dużej Rodzi-
ny przyjmowane są w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Ła-

ziskach Górnych, ul. Energe-
tyków 5, pokój nr 9. Informa-
cje szczegółowe, wykaz doku-
mentów, formularz wniosku 
dostępne są na stronie inter-
netowej www.laziska.pl. Przy-

pomnijmy, że karta przysłu-
guje rodzinom z przynajmniej 
trójką dzieci, niezależnie od 
dochodu. Jest wydawana bez-
płatnie każdemu członkowi 
rodziny.

- Podczas czerwcowej sesji Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego przekazała Pani infor-
mację o sfinalizowaniu prac dotyczących 
wprowadzenia w życie Karty Dużej Rodziny. 
Radni podkreślali, że jest to jeden z najważ-
niejszych dokumentów kończącej się ka-
dencji Sejmiku. Proszę przybliżyć jego głów-
ne założenia.

- Najważniejszym celem tego dokumentu jest 
wzmocnienie i wsparcie rodzin, zwłaszcza tych 
wielodzietnych, zamieszkałych na terenie woje-
wództwa śląskiego. Powinna temu służyć współ-
praca samorządu województwa z gminami, insty-
tucjami publicznymi, organizacjami pozarządo-

wymi, sektorem biznesu  oraz podmiotami działa-
jącymi właśnie na rzecz rodziny. W ramach tego 
projektu stworzymy system wsparcia, pomagający 
rodzinom prawidłowo funkcjonować. Na bieżąco 
będziemy też diagnozować i monitorować ich sytu-
ację, wspomagając jednocześnie w funkcjach opie-
kuńczych i wychowawczych. Rodziny wielodzietne 
będziemy natomiast wspierać w dostępie do wszel-
kiego rodzaju usług poprzez Kartę Dużej Rodziny 
przeznaczoną dla małżeństw posiadających troje 
dzieci i więcej.

- Z jakiego rodzaju usług rodziny te będą 
mogły skorzystać?

- Oferta, którą proponujemy jest bardzo szeroka. 
Są to usługi: zdrowotne, kulturalne, sportowe, re-
kreacyjne, turystyczne, edukacyjne, a nawet komu-
nikacyjne i transportowe. Będą je świadczyć instytu-
cje prowadzone przez samorząd województwa. Kata-
log ulg i uprawnień jest dostępny na stronie interne-
towej Urzędu Marszałkowskiego www.slaskie.pl i bę-
dzie stale aktualizowany. Do projektu chcemy rów-
nież zachęcić przedsiębiorców prowadzących dzia-
łalność gospodarczą i jednostki nie powiązane bez-
pośrednio z samorządem województwa. Jeżeli wy-
rażą chęć włączenia się podpiszemy z nimi stosow-
ne porozumienia. Myślę, że dla nich udział w tym 
przedsięwzięciu może być formą promocji. 

PIOTR ZIENc, jedyny radny wojewódz-
ki z powiatu mikołowskiego, członek Ko-
misji Polityki Społecznej i Ochrony Zdro-
wia Sejmiku Województwa Śląskiego.

To bardzo ważne, że do ogólnopolskiej 
i wojewódzkiej akcji przyłączają się także 
samorządy lokalne. Mam nadzieję, że śla-
dem Łazisk Górnych pójdą kolejne gminy 
naszego powiatu. Zresztą tak się już dzie-
je. Z tego, co się orientuję, wnioski o przy-
znanie karty można także złożyć w gminie 
Wyry, a także w Orzeszu. Akcja tylko wte-
dy się powiedzie, kiedy o jej celowości będą 
przekonani wszyscy Polacy. Przed samo-
rządami stoi niezwykle ważne zadanie, aby 
przekonać społeczności lokalne do koniecz-
ności wspierania rodzin wielodzietnych.

Łaziska dla dużej rodziny

Współpraca z samorządami 
JEST KLUCZEM DO SUKCESU

Z ALeksANDrĄ skoWroNek 
- Wicemarszałek Województwa Śląskiego 

rozmawiamy o Karcie Dużej Rodziny.
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Tęskniąc za wakacyjnym 
wyjazdem, morzem, za-
pachem świeżego dorsza 
i zimnym piwem, natra-
fiłam na Smażalnię ryb 
„Rybołówka” w Mikołowie 
(Paniowy). 

Jest to miejsce zupełnie oder- 
wane krajobrazowo od Śląska. 
Dużo tam zieleni, swobodnie 
spacerujących zwierząt, takich 
jak lamy czy wesołe i wiecznie 
rozrabiające kozy. Oko przycią-
ga zadbany, duży staw i plac za-
baw dla dzieci. Ale kwintesencją 

tego miejsca jest 
sama smażal-
nia. Nie ma tam 
w y s z u k a n y c h 
dań, ale wszyst-
kie ryby, któ-
rych tam próbo-
wałam, były świeże  
i smaczne. Pałaszu-
jąc swój obiad, poczu-
łam się jak nad morzem 
czy na Mazurach. Po pro-
stu poczułam się szczęśliwa.  
A wychodząc zakupiłam jeszcze 
ciepłe, wędzone ryby. Mmm... 
niebo w gębie. 

Postanowiłam odnaleźć wła-
ściciela, a w tym przypadku 
właścicielkę tego miejsca.

- Pani Kasiu skąd pomysł 
na takie miejsce jak Rybołów-
ka?

- Otwierając Rybołówkę, czy-
li staw dla wędkarzy i smażalnię, 
kierowaliśmy się przede wszyst-
kim pasją do ryb. Sami z mężem 
nie jadamy mięsa, więc zamiło-
wanie do ryb i owoców morza roz-
wijało się w nas od lat, jesteśmy 
smakoszami tego, co naprawdę 
zdrowe i potrzebne, czyli ryb. 

- Trzeba podkreślić, że 
nikt głodny z Rybołówki nie 
wyjdzie.

- Zgadza się. W smażal-
ni mamy naprawdę duży wy-

bór ryb. Podawane przez 
nas ryby smażymy tyl-

ko na maśle, to po-
zwala nam uzy-
skać potrawę, któ-
rą sami chcieli-
byśmy zjeść. Na 
miejscu można 
również zakupić 
ryby wędzone. 

Wędzimy codzien-
nie, więc kupiona  

u nas ryba jest świe-
ża, a jak ktoś ma szczę-

ście, to wyjdzie z jeszcze 
ciepłą rybką prosto z wędzar-

ni. Wędzimy naturalną meto-
dą na drzewie olchowym. Na-
sze ryby wędzone to nie maso-
wa, jałowa produkcja, ale praw-

dziwe, smaczne ryby wędzone! 
Oczywiście można w Rybołówce 
zakupić również ryby żywe typu: 
pstrąg, jesiotr, karp lub sum. 

- Czy jest możliwość zor-
ganizowania w Rybołówce 
imprezy typu urodziny, ko-
munie itp.?

- Jak najbardziej, serdecz-
nie do tego zachęcamy. Miej-

sce to ma niezwykły klimat  
i każda impreza tu zorganizo-
wana zostawi niezapomnia-
ne wrażenia. Zapraszam.  
A żeby być na bieżąco, proszę 
o śledzenie naszego profilu 
na facebooku, gdzie zamiesz-
czamy najświeższe informa-
cje, np. o imprezach muzycz-
nych, które są u nas organi-
zowane

Wakacyjna odskocznia, czyli... niebo w gębie!

Miko³ów, ul. Wojska Polskiego 74
tel. 32 2261 393, 500 139 160, www.juniprex.pl

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

My te¿ znamy siê na zieleni!

Wakacje rozpoczęte. Dla 
wielu z nas to czas wypo-
czynku i letnich wyjazdów. 
Nie każdy jednak może 
sobie pozwolić na wypo-
czynek poza miejscem za-
mieszkania. bogata oferta 
łaziskich placówek poka-
zuje, że wakacje w mieście 
nie muszą być nudne. 

Wyjazdy na wycieczki, 
do kina, do teatru, 
wakacje z książ-

ką, na sportowo… - specjalnie 
przygotowanych na wakacje 
propozycji jest naprawdę spo-
ro, a do spacerów, wypoczynku, 
czy relaksu zachęcają też zna-
komicie przygotowane tereny 
rekreacyjne, kąpielisko „Żab-

ka”, czy teren piknikowy na 
Ynzli, z których można skorzy-
stać w każdym momencie. 

Urząd Miejski zaprasza 
w każdy wtorek wakacji na 
wycieczki krajoznawczo-tu-
rystyczne dla dzieci i mło-

dzieży. Program przewidu-
je wyjazdy na wypadek desz-
czu i pogody, między innymi 
do Krakowa, do Parku Od-
krywców Explorado w Cho-
rzowie, na Jurę Krakowsko-
-Częstochowską, do Biel-
ska-Białej, Zatoru, Ustro-

nia. Szczegóły i zapisy w Wy-
dziale Edukacji, Ochrony 
Zdrowia, Kultury i Sportu,  
ul. Świerczewskiego 1. 

Łaziski Miejski Dom Kul-
tury w ramach akcji Lato  
z MDK również proponuje  

w każdy piątek wakacji wyjazd 
do kina lub na wycieczki, mię-
dzy innymi do Śląskiego Ogro-
du Zoologicznego, Warowni 
Pszczyńskich Rycerzy, do ko-
palni w Tarnowskich Górach, 
Dream Parku w Ochabach 
czy Nibylandii w Katowicach. 

Miejski Dom Kultury zaprasza 
też na zajęcia w ramach ty-
godni tematycznych: za-
jęcia z zumby, lato  
z teatrem, warsz-
taty tworzenia 
biżuterii, ty-

dzień z harcerzami - to zaled-
wie część wakacyjnych propo-
zycji łaziskiej placówki kultu-
ralnej.

Oddział Dziecięcy Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej zaprasza codzien-
nie w godzinach 12.00-16.00 

na gry i zabawy przy konso-
li X-boks oraz gry planszowe. 
Natomiast w każdą środę od 
12.00 do 14.00 - „Śladami ba-
śni i legend polskich” - zaję-
cia plastyczne, głośne czytanie 
książek, rebusy i krzyżówki. 
Biblioteka ogłosiła też 3 kon-
kursy: „Sprawdź - czy znasz 

baśnie i legendy pol-
skie” - wiedzowa 

zgaduj - zgadu-
la. „Moje naj-
zabawniej-

sze wakacyjne wspomnienia” 
- konkurs plastyczny. „Zako-
chałem się i już” - konkurs po-
etycki na wiersz lub piosenkę.

Szczegóły dotyczące wszyst-
kich wakacyjnych łaziskich 
propozycji znaleźć można na 
stronie: www.laziska.pl
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Wakacje w Łaziskach? 
Wcale nie musi być nudno. 



Zapraszamy wszystkich do kibicowania
i oglądania zmagań zawodników 

(skoki Parkour)
Oferujemy Grill oraz napoje.

Dla najmłodszych bezpłatne 
przejażdżki na konikach!

ZAWODY KONNE 
Towarzysko-Rekreacyjne
12-13 lipiec od godz. 12:00

Orzesze, ul. Żorska 68
tel. 668 528 027 
facebook.com/StajniaProfitOrzesze

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośni-
ków jeździectwa do naszej Stajni. 

Oferujemy naukę jazdy konnej od podstaw, 
począwszy od jazdy na lonży dla osób po-
czątkujących, poprzez indywidualną jazdę 
z instruktorem na ujeżdżalniach otwartych 
oraz krytej. Wyjazdy w teren dla osób śred-
nio-zaawansowanych i zaawansowanych. Dla 
najmłodszych oprowadzanie.

l Jazdy rekreacyjne dla dzieci od 4 lat
l Nauka jazdy dla dzieci od 6 lat
l Zajęcia z Hipoterapii

CENNIK:
l grupowe 35zł/45 minut
l jazda na lonży 35zł/30 minut
l karnet 10 jazd 300zł
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MIKOłóW

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikoło-
wie już po raz kolejny przygotował dla mieszkań-
ców Mikołowa akcję „Lato dla aktywnych”. Wszy-
scy, którzy zechcą spędzić wolny czas na sporto-
wo, będą mogli skorzystać z przygotowanych atrak-
cji. Dzieci i młodzież z mikołowskich szkół za oka-
zaniem legitymacji będą mogły bezpłatnie skorzy-
stać z krytej pływalni Aqua Plant w godzinach od 
8.00 do 10.00. Przypominamy jednak, że na pły-
walni planowana jest przerwa technologiczna od 
21 lipca do 1 sierpnia. Na kompleksach boisk Or-
lik 2012 animatorzy będą prowadzić od poniedział-
ku do piątku ogólnodostępne treningi dla wszyst-
kich zainteresowanych w takich dyscyplinach jak 
piłka nożna, siatkówka, koszykówka czy gry i zaba-
wy. Miłośników biegania zapraszamy na akcję „Bie-
gam Bo Lubię”, która odbywa się w każdą sobotę 
o 9:30 na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyj-
nego MOSiR. Nowością w tegorocznej ofercie są 
zajęcia nauki jazdy na rolkach dla dzieci, które od-
bywać się będą od 14 lipca do 29 sierpnia, w po-
niedziałki, środy i piątki w godzinach 10.00-11.00 
i 11.00-12.00. Wstęp na takie zajęcia jest bezpłat-
ny, prosimy jedynie o zabranie sprzętu. Zajęcie są 

prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę szkole-
niową. Miłośników kina zapraszamy na Kino Ple-
nerowe, które zagości na terenie Centrum Eduka-
cji Przyrodniczej i Ekologicznej w Mikołowie. - Pod-
czas wakacji będą odbywać się imprezy sportowe 
w siatkówce plażowej, piłce nożnej, tenisie ziem-
nym czy zawody siłaczy. Serdecznie zaprasza-
my do skorzystanie z oferty MOSiR Mikołów. Wię-
cej na www.mosir.mikolow.eu oraz na naszym fa-
cebookowym fanpage’u - mówi Marcin Tatarczyk 
z działu Organizacji Imprez.

łAZISKA GóRNE

- Bogatą ofertę dla młodzieży na wakacyj-
ne miesiące przygotował Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Łaziskach. - Ci, którzy w miesią-
cach wakacyjnych pozostaną w domach lub wrócą 
z kolonii i obozów, a lubią sport, na pewno nie po-
winni się nudzić. Przygotowaliśmy szeroką ofer-
tę zajęć i zapraszamy na nie wszystkich chętnych. 
Bez względu na pogodę - informuje zastępca dy-
rektora, Wojciech Drwęga. Oto program zaplano-
wanych imprez:

- Letnie Grand Prix w tenisie stołowym dla dzie-
ci i młodzieży (wtorki od 14.30) oraz „Puchar Lata 
2014” dla dorosłych (wtorki od 17.30) - 2 razy li-
piec i 3 razy sierpień

- Turniej badmintona „LATO 2014” zakończony 
turniejem 30 sierpnia od godz. 10.00

- Wakacyjny „JOKER” - cykl imprez bowlingo-
wych w lipcu i sierpniu, zakończony turniejem 
bowlingowym

- Ogólnodostępne zajęcia sportowe MOSiR przy 
ul. Ogrodowej 50: od 1.07. do 10.07 i od 11.08 do 
22.08 w godzinach 10.30-12.00 od poniedziałku 
do piątku (tenis stołowy, badminton, siatkówka, 
koszykówka)

- Zajęcia piłki nożnej (stadion miejski) od 1.07 
do 31.07 (wtorki i czwartki) od 9.00 do 10.30 

- Zajęcia sekcji siatkówki (Hala ul. Ogrodowa) - 
szkoły podstawowe - od 21.07 do 25.07. od 12.00 
do 13.30

- Ogólnodostępne zajęcia tenisa stołowego od 
18.08.2014 do 29.08.2014 (wtorki i czwartki) od 
16.00 do 18.00

ORZESZE

- Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że 
część młodzieży na wakacje nie wyjedzie, a po-
zostali też przez sporą ich część będą przebywać 
w swoich domach. Bardzo duży odsetek tej mło-
dzieży lubi sport, więc w ramach akcji „Lato” 
przygotowaliśmy bogatą ofertę. Realizować ją 
będą szkoły oraz Miejski Ośrodek Kultury - infor-
muje burmistrz Orzesza, Andrzej Szafraniec. 

W ramach imprez wakacyjnych Miejskiego 
Ośrodka Kultury w lipcu i sierpniu w dziale sport 
znalazły się:

- zajęcia ruchowo - taneczne,
- aerobic na wesoło,
- tenis stołowy,
- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,
- mecz piłki nożnej.
Z kolei program zajęć sportowych w ramach 

wakacyjnych szkół jest następujący:
SP nr 4 Jaśkowice:
- wyjazd na basen w Żorach,
- wyjazd w góry,
- zabawy sportowe w plenerze.
SP nr 5 w Zazdrości:
- gry i zabawy ruchowe,
- wycieczki plenerowe,
- „ sportowy wtorek”.
SP nr 2 w Orzeszu:
- kręgle (wyjazd do Łazisk),
- zajęcia rekreacyjno-sportowe,
- turniej sportowy, tor przeszkód,
- wyjazd na basen.

SP nr 10 Woszczyce:
- zajęcia sportowe na siłowni,
- wycieczka,
- gry i zabawy ruchowe.

WYRY

„Akcja Lato” w Wyrach prowadzona będzie pod 
hasłem Warsztaty Artystyczne w kategoriach:

I - Śląskie ABC,
II - Kolory Lata,
III - Technika i robotyka.
I choć tematyka warsztatów nie jest związana 

ze sportem, to sportu tu też nie zabraknie. Będą 
wyjazdy na basen, terenowy tor przeszkód, nie 
zabraknie turnieju sportowego w rywalizacjach 
zręcznościowych.

To tylko część oferty, bo na pewno swoje pro-
pozycje będą miały kluby sportowe. Przeglądając 
ofertę, można być pewnym, że każdy znajdzie coś 
dla siebie. A do tego dojdą jeszcze różnego rodza-
ju turnieje i zawody, jak np. w plażówce czy tenisie 
(więcej informacji będzie można znaleźć na plaka-
tach i stronach internetowych), więc na nudę nie 
powinno być miejsca. Nic, tylko korzystać!

Tadeusz Piątkowski

Wakacje, moment na który czekają uczniowie wszystkich typów szkół. To czas wolny od obowiązków 
szkolnych, nauki, zajęć pozalekcyjnych. Jednym słowem - laba. laba wypełniona przyjemnościami, letnimi 
wyjazdami, wędrówkami. Nie wszyscy jednak na nie wyjadą, a jeśli już, to tylko na jakiś czas. A co zrobić 

z resztą wakacji? Jak ją zagospodarować. Okazuje się, że z pomocą przychodzą różnego rodzaju placówki, 
które w tym czasie pomogą zorganizować zajęcia. Duża część tej oferty, to zajęcia sportowe. Praktycznie 

każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Oto co proponują placówki w powiecie mikołowskim.

LATO WSZĘDZIE
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Firma JPR AQUA S.A. jest firmą specja-
lizującą się w produkcji szerokiej gamy 
wysoko jakościowych wyrobów z two-
rzyw sztucznych. Po latach doświadczeń 
i ciężkiej pracy staliśmy się doświadczo-
nym producentem urządzeń z polietyle-
nu metodą rotomouldingu. 

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

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

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

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

Nasze produkty to:
l przydomowe oczyszczalnie 

ścieków dla 4 do 22 stałych 
mieszkańców 
l oczyszczalnie dla obiektów 

i osiedli do 420 
Równoważnej Liczby 
Mieszkańców 
l separatory węglowodorów 

o przepływach 
od 1,5 do 1.000 [l/s] 
l separatory tłuszczu i skrobi 

o przepływach od 1,5 do 
100 [l/s] 
l mini separator tłuszczu dla 

małej gastronomii
l palety, podesty 

higieniczne, skrzyniopalety 
(przemysł spożywczy)
l bariery drogowe
l pojemniki na odpady

Oczyszczalnia

Separator

Mini separator tłuszczu

W Ornontowicach za-
gościli rycerze wraz 
ze swoimi damami 

i giermkami. Przyjechało, m.in. 
Bractwo Rycerskie Herbu Lis 
czy Drużyna Wczesnośrednio-
wieczna Grom. Odbył się tu-
taj Turniej Rycerski o miecz św. 
Michała. Przez dwa dni wojo-
wie, kusznicy, łucznicy i rycerze 
sprawdzali swoje umiejętności 
fechtunkowe. Kwiat rycerstwa, 

pomimo niesprzyjającej aury, 
stawał i walczył o honor i tytuł 
najlepszego. Raz było lepiej, raz 
gorzej. Niestety, pogoda sprawi-
ła, że zainteresowanie impre-
zą było o wiele mniejsze, niż się 
spodziewali organizatorzy. Nie 
zabrakło również rekonstrukcji 
bitew rodem ze Średniowiecza. 
Dzięki temu publiczność mogła 
przekonać się, jak w dawnych 
czasach toczono wojny. (BL) 

Zajazd Kasztelański - Dom 
Śląskiej Kultury zorga-
nizował po raz pierwszy 

KASZTELAŃSKI PIKNIK RO-
DZINNY - na powitanie lata. Za-
równo uczestnicy, którzy tłumnie 
zawitali do Orzesza, by razem wi-
tać lato, jak i organizatorzy mają 
nadzieję, że piknik rodzinny sta-
nie się imprezą cykliczną. Tego-
roczne powitanie lata, w niedziel-
ne popołudnie poprowadził DJ 
Amigo. Były gry, zabawy i konkur-
sy dla dzieci oraz inne atrakcje, 
a na koniec wystąpił Mirek Szoł-

tysek i Wesołe Trio, którzy sprawi-
li, że obiekt wypełnił się po brzegi. 
Podczas pikniku można było też 

posmakować doskonałych potraw 
serwowanych w zajeździe oraz 
smakołyków z grilla. (BL)

Od 14 lat, to jest od 
czasu kiedy ks. 
Bernard Starosta 

podjął się posługi kapłańskiej w 
kaplicy na Bradzie w Łaziskach 
Górnych, uroczystości odpusto-
we odbywają się zawsze w dniu 
święta patrona kaplicy Brata Al-
berta - 17 czerwca. 

W tym roku uroczystą mszę 
odpustową odprawił ks. Miro-
sław Pelc w koncelebrze z ks. 
Bernardem Starostą oraz ks. 
Krzysztofem Kozłowskim. 

Po mszy przy licznym udzia-
le parafian w pięknym ogrodzie 
przy grocie M.B. z Lourdes od-
był się koncert w którym zaśpie-

wały Dzieci Maryi z Brady oraz 
tradycyjnie duet „Optima” - 
Krystyna i Edmund Pucher.

Uroczystość odpustowa za-
kończyła się Apelem Jasnogór-
skim.

Sportowcy Klubu Olim-
piad Specjalnych Po-
gromcy Wyry, już po 
raz trzeci zorganizowali 
Dzień Treningowy Pro-
gramu MATP (Program 
Treningu Aktywności 
Motorycznej)  Olimpiad 
Specjalnych pod ho-
norowym patronatem 
barbary Prasoł, wójt 
Gminy Wyry.

W tym roku w imprezie uczest-
niczyły kluby olimpiad spe-
cjalnych: Iniemamocni z Ja-

strzębia Zdroju, Promyk z Rybnika, 
Halembianka z Rudy Śląskiej i po raz 
pierwszy MOTYL z Tychów. Dla zawod-

ników przygotowano wie-
le konkurencji, a wśród 
nich: przetoczenie, ob-
roty, przejście do klęku, 
przejście przez tunel, 
rzut piłeczką tenisową, 
pokonanie przeszkód, 
zbieranie przedmiotów, 
nakładanie kółek na sto-
jak. W przygotowaniach 
do zawodów i w trak-
cie ich trwania pomagali 
wolontariusze z Zespołu 

Szkół w Wyrach oraz I LO im. K. Miar-
ki w Mikołowie, bez których misja Olim-
piad Specjalnych byłaby niemożliwa.
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Tłumnie i wesoło witaliśmy lato

Rycerze 
stanęli 
w szranki

Odpust na Bradzie

POD NASZYM PATRONATEM

Sportowcy wielkiego ducha
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NZOZ EMADENT  Poradnia ginekologiczna i stomatologiczna
Mikołów, ul. Krakowska 21, tel. 731 022 032,   Katowice, ul. Medyków 22,  tel. 502 270 377

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

l Kompleksowa opieka w ciąży 
    (w tym pełna diagnostyka USG 3D i 4D)
l Leczenie nadżerek, innych chorób szyjki macicy, niepłodności,
    krwawień i dolegliwości bólowych narządów płciowych
l Diagnostyka chorób narządów płciowych
l Diagnostyka i leczenie zaburzeń hormonalnych, 
    chorób onkologicznych
l Zachowawcze i zabiegowe leczenie nietrzymania moczu 
    i obniżenia narządów płciowych
l Ginekologia estetyczna
l Skuteczne metody antykoncepcji do 72h po współżyciu

- Większość z nas boi się 
dentysty i odkłada wizytę na 
ostatni moment.

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

zmian kształtów i kolorów zębów 
przy pomocy licówek i koron. 

- Ale to chyba bardziej dla 
urody niż zdrowia?

- Stomatologia estetyczna to 
ważna część naszej oferty, bo-
wiem pacjenci zwracają coraz 
więcej uwagi na swój wygląd, 

a szeroki i biały uśmiech jest 
jego ważnym elementem. Cho-
dzi tu nie tylko o wybielanie zę-
bów, usuwanie przebarwień, ale 
także o liczne zabiegi z zakresu 

stomatologii, m.in. mosty, wkła-
dy koronowo-korzeniowe oraz 
w ostateczności, kiedy już nie 
można zębów uratować, prote-
zy osiadające całkowicie lub czę-

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

Bezboleśnie i fachowo

Rozmowa ze stomatologiem, 
doktorem eMAD HAMDAN

Zatrudnimy asystentkę stom. do gabinetu w Katowicach tel. 731 022 032

ProMoCJA
Usuwanie kamienia nazębnego 

- ultradźwiękami z piaskowaniem 

80 zł
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Lato i oczekiwane wa-
kacje to czas wyjazdów 
i wycieczek na łono 
natury, które sprzyjają 

kontaktom ze zwierzętami. Aby 
czas ten spędzić bezpiecznie, 
trzeba wiedzieć, co nam grozi.

Toksoplazmoza jest chorobą, 
która jest wywoływana zaraże-
niem przez pierwotniaka, któ-
rego pełna nazwa brzmi Toxo-
plasma gondii. Pierwotniak ten 
jest szeroko rozpowszechniony 
na całym świecie, zaraża wie-
le gatunków ssaków i ptaków, 

ale prawdopodobnie nie wywo-
łuje u nich objawów chorobo-
wych. Ostatecznym żywicielem 
dla tego pasożyta jest kot domo-
wy. Tylko w organizmach kotów, 
w ich przewodach pokarmo-
wych, może powstać taka forma 
rozwojowa Toxoplazmy, którą 
może zarazić człowieka. Pier-
wotniaki dostają się do organi-
zmu człowieka drogą pokarmo-
wą, przenikają przez ścianę je-
lita do układu krążenia i ata-

kują różne komórki. Namnaża-
jąc się, uwalniają się z komó-
rek i szerzą na węzły chłonne 
oraz inne narządy (faza ostra 
choroby), następnie penetru-
ją komórki nerwowe, namna-
żają się i tworzą cysty tkankowe 
(przewlekły okres choroby). Po-
stać wrodzona choroby powstaje 
w wyniku przenikania pierwot-
niaków przez łożysko do płodu 
matki - nieodpornej, która ule-
gła zarażeniu. Taka postać cho-
roby ma zazwyczaj bardzo ciężki 
przebieg. Nabyta postać choro-
by przebiega zwykle lżej, więk-
szość zakażeń przebiega bezob-
jawowo. Najcięższa postać za-
rażenia, czyli ta, która powsta-
je w okresie życia płodowego, 
jest przyczyną martwych uro-
dzeń, zapaleń siatkówki i na-
czyniówki, zwapnień wewnątrz-

czaszkowych, zaburzeń psy-
choruchowych, wodogłowia lub 
małogłowia. Ta postać zakaże-
nia jest również główną przy-
czyną ślepoty u dzieci i innych 
zaburzeń rozwojowych. Zaraże-
nie kobiety ciężarnej w pierw-
szym trymestrze na ogół powo-
duje śmierć płodu lub bardzo 
poważne wady rozwojowe jego 
ośrodkowego układu nerwowe-
go. Zarażenie Toxoplazmą po-
woduje powstawanie pewne-
go stopnia odporności. W ciągu 
kilku miesięcy ilość przeciwciał 

obniża się. Ponieważ do zara-
żenia w życiu płodowym do-

chodzi tylko w przypadku 
dzieci matek, które pod-
czas ciąży zetknęły się 
po raz pierwszy z tymi 
pierwotniakami, nale-
ży sądzić, że obecność 
w krwioobiegu przeciw-

ciał ma chociaż częściowe 
działanie ochronne. Głów-

ną metodą profilaktyki tej cho-
roby jest ograniczenie kontak-
tu kobiet ciężarnych z kota-
mi, przede wszystkim młodymi. 
Szczególnie dotyczy to kobiet 
z ujemnymi wynikami odczynów 
serologicznych. Osoby posiada-
jące kota w domu, powinny za-
chowywać podstawowe zasady 
higieny i pamiętać o codzien-
nej wymianie ściółki w legowi-
sku kota. Innym sposobem zara-
żenia jest spożywanie surowego 
lub niedogotowanego mięsa.

Leczenie farmakologiczne jest 
trudne i długotrwałe. Pacjen-
ci muszą przyjmować leki nawet 
przez 3-4 tygodnie. W niektórych 
przypadkach kuracja bywa nie-
skuteczna.

Żywienie optymalne nale-
ży traktować w tym przypad-
ku jako element profilaktyki lub 
wspomaganie leczenia, głów-
nie przez wzmocnienie natural-
nych mechanizmów obronnych 

organizmu. Szczególnie należy 
podkreślić, że podstawowe zna-
czenie ma zachowanie ostroż-
ności w kontaktach z czynnika-
mi zakażenia.

dr n. med. Mariusz Głowacki
Fragment artykułu 

z miesięcznika „Optymalni”. 
Więcej informacji o żywieniu 

optymalnym na: www.optymalni.org.pl
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Zdrowe jedzenie wzmocni naszą odporność

Uważajmy na toksoplazmę

W ubiegłym roku 
w „Naszej Gazecie” 
opublikowaliśmy wy-
wiad z Bogdanem 
Tkoczem, prezesem 
Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia 
Optymalnych, 
propagującego 
zdrowy styl 
życia oparty na 
diecie opra-
cowanej 
przez dr Jana 
Kwaśniew-
skiego. Teraz 
przechodzimy 
do konkretów. 
Specjaliści od ży-
wienia optymalne-
go obalają fałszywe 
mity, jakie narosły 
wokół diety dr 
Kwaśniewskiego. Na 
temat toksoplazmo-
zy pisze dr n. med. 
Mariusz Głowacki

Główną meto-
dą profilakty-
ki tej choroby 
jest ogranicze-
nie kontaktu 
kobiet ciężar-
nych z kotami, 
przede wszyst-
kim młodymi.



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

- Minął ponad rok od wdroże-
nia ustawy. Fundusz, który wcze-
śniej wspierał kampanie informacyj-
ne przeprowadził badania i diagnozę 
potrzeb informacyjnych dla społecz-
ności lokalnych. Z jednej strony wy-
daje się, że to działa lub prawie do-
brze działa, ale jednocześnie widzi-
my, że są luki i mieszkańcom braku-
je informacji. Żeby takie informacje 
kierować skutecznie, musimy wie-
dzieć, jakie są potrzeby. W większo-
ści wynikają one jednak z koniecz-
ności przełamywania stereotypów 

czy przyzwyczajeń - stwierdziła pre-
zes WFOŚiGW Gabriela Lenarto-
wicz, która otworzyła konferencję. 

Podczas konferencji uczestnicy za-
poznali się z celami strategicznymi 
planu gospodarki odpadami dla woje-
wództwa śląskiego oraz działalnością 
kontrolną Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska w Kato-
wicach, które wynikają z przepisów 
„ustawy śmieciowej”. Prezentację 
przygotowali Bogdan Pasko z Urzę-
du Marszałkowskiego oraz Bogusła-
wa Plewnia z WIOŚ. Prelegenci przy-
pomnieli, że kontroli na terenie woje-
wództwa śląskiego podlega: 
l 167 gmin (w IV regionach)
l 8 instalacji mechaniczno biolo-

gicznego przetwarzania odpadów 
(MBP),

l 30 sortowni
l 30 kompostowni
l 28 składowisk odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, do przyj-
mowania odpadów komunalnych

l 7 instalacji paliw alternatywnych.
Wspomniano także o głównych 

nieprawidłowościach, które zaob-
serwowano zarówno w gminach, jak  
i w firmach, które prowadzą zbiór-
kę odpadów. Podkreślono, że są one 
na bieżąco usuwane. Ponadto przypo-
mniano o wytycznych ustawy „śmiecio-
wej”, która nakłada na gminy obowią-
zek sukcesywnego zwiększania masy 
odpadów do recyklingu - w 2020r. po-
winny osiągnąć poziom 50 procent.

PONADTO 
PRZYPOMNIANO O cElAcH

Podsumowując omówienie planu 
gospodarki odpadami dla wojewódz-
twa śląskiego prelegenci z WIOŚ 
stwierdzili, że:
l osiągnięcie wymaganych pozio-

mów recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami oraz ograni-
czenia masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowa-
nia nie będzie możliwe bez roz-
woju selektywnej zbiórki odpa-

dów jak najbliżej miejsca ich po-
wstawania;

l osiągnięcie celów w zakresie ogra-
niczenia ilości odpadów organicz-
nych kierowanych do składowa-
nia, wymaga dalszego rozwoju 
metod biologicznych i mechanicz-
no-biologicznych oraz wprowa-

dzenia termicznego przekształca-
nia odpadów, jako elementu kom-
pleksowego systemu zagospodaro-
wania odpadów komunalnych.

Ponadto dla osiągnięcia określo-
nych celów w gospodarce odpada-
mi komunalnymi wymagana jest dal-
sza edukacja ekologiczna promująca 
zapobieganie powstawaniu odpadów 
oraz właściwe postępowanie z nimi, 
w tym ich selektywne zbieranie.

Natomiast Ewa Cofała - Kierownik 
Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji 

Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej 
Funduszu, przedstawiła wyniki prze-
prowadzonej ankiety dla gmin i wy-
nikające z niej wnioski dotyczące ko-
nieczności i sposobów dalszych dzia-
łań informacyjno-edukacyjnych dla 
mieszkańców województwa śląskiego 
w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Najczęściej gminy kol-
portowały materiały informacyjne, or-
ganizowały spotkania, eventy oraz pu-
blikowały informacje w prasie, ale na-
dal jest potrzeba dotarcia do miesz-
kańców w zakresie dzikich wysypisk 
śmieci oraz segregowania odpadów.

KOlEJNY KONKuRS W 2014 

W ubiegłym roku, Fundusz po raz 
pierwszy ogłosił dedykowany dla gmin 
konkurs na realizację kampanii infor-
macyjno-edukacyjnych w zakresie no-
wego systemu gospodarki odpadami. 
Złożono 28 wniosków indywidualnych 
i 1 zbiorowy. Działania dofinansowane 
przez WFOŚiGW w Katowicach prze-
prowadzono na terenie 28 gmin oraz 
GZM. Udzielono dotacji na kwotę 336 
459 zł. W tym roku konkurs będzie 
kontynuowany. Podczas konferencji  
w Mikołowie zainaugurowana została 
II edycja Konkursu na realizację kam-
panii informacyjno-edukacyjnych do-
tyczących gospodarki odpadami na te-
renie gmin. Celem tegorocznej edycji 
konkursu, skierowanego do gmin, ich 
związków i stowarzyszeń z terenu wo-
jewództwa śląskiego, jest wyłonienie  
i dofinansowanie zadań, których reali-

zacja nauczy mieszkańców jak najsku-
teczniejszego i najefektywniejszego go-
spodarowania odpadami komunalnymi.

Działania prowadzone przez gminy 
w ramach kampanii powinny mieć 
na celu m.in.:
l przedstawienie korzyści dla środo-

wiska płynących z przyjęcia no-
wych rozwiązań w zakresie gospo-
darki odpadami, 

l ukazanie zalet związanych z pro-
wadzeniem selektywnej zbiórki 
odpadów oraz ich segregacji, 

l wzrost świadomości mieszkańców 
w zakresie zasad zbierania i go-
spodarowania odpadami komu-
nalnymi na terenie danej gminy.

Szczegółowe warunki dofinanso-
wania zostały przestawione na stro-
nie Funduszu: www.wfosigw.kato-
wice.pl. Wnioski będą przyjmowane  
w terminie do 31.07.2014r.

Przypomnijmy, że WFOŚiGW w Ka-
towicach wspiera działania edukacyj-
no-informacyjne dotyczące gospodar-
ki odpadami już od wielu lat. W 2010 
roku przeprowadził konkurs na roczną 
kampanię edukacyjną dla dorosłych 
mieszkańców woj. śląskiego, której ce-
lem było przekazanie wiedzy na temat 
świadomego gospodarowania odpada-
mi. Efektem konkursu była kampania 
„Życie po śmieciach”, w ramach której 
stworzono między innymi interaktyw-
ną mapę dzikich wysypisk w naszym 
województwie, kilkadziesiąt z nich 
udało się zlikwidować. 

W Śląskim Ogrodzie botanicznym w Mikołowie dyskutowano na temat gospodarki odpadami w naszym regionie.

O śmieciach w ogrodzie
„Działania 
informacyjno-
edukacyjne 
dotyczące 
gospodarki 
odpadami  
w gminach” to 
tytuł konferencji, 
która odbyła 
się pod koniec 
czerwca  
w Śląskim Ogrodzie 
Botanicznym 
w Mikołowie. 
Gospodarzem 
imprezy był 
Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki 
Wodnej  
w Katowicach. 
Na Konferencję 
zaproszeni zostali 
przedstawiciele 
gmin, które 
wypełniły 
internetową 
ankietę na temat 
skuteczności 
działań 
informacyjno-
edukacyjnych 
podejmowanych  
w ramach 
wdrażania nowych 
rozwiązań w 
gospodarce 
odpadami 
komunalnymi, 
przygotowaną 
przez Fundusz 
na początku 
bieżącego roku.



lOKAlE uŻYTKOWE 
NA SPRZEDAŻ 
W ŚWIęTOcHłOWIcAcH

lokal użytkowy nr 01 na parterze w segmencie oznaczonym 
numerem 4A budynku przy ul. Katowickiej 4-4a składający 
się z 2 pomieszczeń, z wydzielonym sanitariatem o łącznej 

powierzchni użytkowej 33,65 m2.
Przetarg ustny nieograniczony: 
08 sierpnia 2014 r. o godz. 1100 

w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
cena wywoławcza - 40  000 zł. 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium w wysokości 8 000 zł uprawniające 
do licytacji należy wnieść przelewem na konto 

do dnia 04 sierpnia 2014 r.

Wadium należy wnieść 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
Ogłoszenia o przetargach dostępne są w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP.

Szczegółowych informacji na temat warunków przetargu i wymogów składania oferty udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, 

pokój 113, tel. 32 349 19 35.

lokal użytkowy nr 01 na parterze budynku mieszkalnego przy 
ul. łagiewnickiej 68 o powierzchni użytkowej 136,98 m2 wraz  
z pomieszczeniami przynależnymi (w.c. o powierzchni 0,92 m2  

oraz piwnicą o powierzchni 2,46 m2).
Przetarg ustny nieograniczony: 08 sierpnia 2014 r. o godz. 1130 

w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
cena wywoławcza - 145 000 zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium w wysokości 29 000 zł uprawniające do licytacji należy wnieść 

przelewem na konto do dnia 04 sierpnia 2014 r. 
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- 17 października 1998 
roku, Jan Paweł II podczas 
spotkania z rudzkimi ultra-
marotończykami, kiedy usły-
szał, że trasę do Watyka-
nu pokonali biegiem, powie-
dział: „sport, jaki piękny spo-
sób sławienia Pana Boga”...

- Miał papież rację, bo człowiek 
jest istotą duchowo cielesną. Dla-
tego też w swoim życiu potrzebu-
je relacji z Bogiem, a w przypadku 
sportowca jest to moment kon-
centracji i odniesienia do warto-
ści nadprzyrodzonej przy osiąga-
niu wyników sportowych.

- Skąd u księdza sportowe 
zamiłowania?

- Od dzieciństwa interesuję się 
sportem i czynnie go uprawiam. 
W przeszłości zacząłem grę w pił-
kę nożną w klubie w mojej ro-
dzinnej miejscowości.

- Ulubione dyscypliny spor-
towe?

- Musiałbym w tym miejscu 
wymienić wszystkie, bo mnie bar-
dzo interesują, ale na czoło wysu-
wa się oczywiście piłka nożna.

- Jak to się stało, że został 
ksiądz kapelanem sporto-
wym?

- Decyzją moich przełożonych 
zaproponowano mi 8 lat temu 
posługę duszpasterską sportow-
ców w naszej archidiecezji, co  
z radością przyjąłem i staram się 
wykonywać tę posługę do dnia 
dzisiejszego.

- Obowiązki kapelana spor-
towego?

- Są bardzo liczne i określone 
specjalnym dekretem ks. Arcy-
biskupa. Należy do nich posłu-
ga sakramentalna, jak np. spra-
wowanie Mszy św. na życze-
nie sportowców i klubów, udział  
w spotkaniach opłatkowych, przy-
gotowanie indywidualne sportow-
ców do przyjęcia sakramentów 
świętych, a także zawiązywanie 
dobrych relacji z środowiskiem ki-
biców.

- U schyłku zimy każdego 
roku, w parafii Piusa X w Ru-
dzie Śląskiej odprawia ksiądz 
Mszę św. za sport i sportow-
ców. Na Mszy św. stawiają 
się delegacje klubów z całe-

go Śląska, uczestniczą w niej 
sportowcy przez duże „S”.

- Tak liczny udział „ludzi spor-
tu” jest dowodem na posta-
wę wiary w ich życiu osobistym  
i sportowym, zaś świadectwa da-
wane podczas tej Eucharystii 
przez nich pogłębiają potrze-
bę wiary wśród uczestników Eu-
charystii a także wiązanie sportu  
z wartościami wiary.

- Wielu sportowców wbie-
gając na boisko, dotyka ręką 
murawy, bieżni, parkietu, 
czyniąc potem znak Krzy-
ża Świętego. Są i tacy, któ-
rzy taki znak i to wielokrot-
nie czynią przed i po każdej 
akcji. Ot, choćby przy wyko-
nywaniu karnego. Czy to nie 
nadużywanie symbolu religij-
nego?

- Znak krzyża jest symbolem 
wiary chrześcijanina. Czynio-
ny pobożnie, we właściwym cza-
sie i właściwym miejscu, jest wy-
znaniem wiary w Boga. Każdy za-
wodnik używający tego znaku jest 
odpowiedzialny za ten gest nie 
tylko na boisku, ale także w życiu 
prywatnym

- Mówi się, że sport, to spo-
sób na życie, szkoła cha-

rakteru, umiejętność pracy  
w zespole. Czy tylko?

- Dzisiejszy sport jest w więk-
szości określany jako zawodo-
wy. Celem uprawiania spor-
tu dla wielu zawodników są ko-
rzyści materialne, ale sport jest 
też próbą charakteru i pozwala 
dostrzegać drugiego człowieka  
w zespole.

- Dzisiejszy sport przez 
duże „S”, to komercjalizacja. 
Sportowe spółki akcyjne, biz-
nes, pieniądze... Czy to wła-
ściwa droga?

- Takie są czasy i sport poszedł 
w tym kierunku, ale nie braku-
je oddanych działaczy, którzy bez 
jakichkolwiek korzyści material-
nych poświęcają się dla ukocha-
nego klubu i uprawiających sport 
dzieci i młodzieży.

- Zagrożenia niesione przez 
skomercjonalizowany sport?

- To często szybki zarobek, chęć 
górowania nad innymi, a także 
pomijanie tych, których material-
nie nie stać na uprawianie spor-
tu.

- Trenerzy grup młodzie-
żowych oraz nauczyciele wy-
chowania fizycznego sygna-

lizują malejące zaintereso-
wanie uprawianiem sportu 
wśród dzieci i młodzieży. Jak 
ksiądz postrzega nasz sport 
szkolny i młodzieżowy?

- Nauczyciele i wychowawcy 
muszą jeszcze bardziej poświęcić 
swój czas dzieciom i młodzieży, 
urozmaicać lekcje WF oraz mieć 
na uwadze dobro wspólne danej 
szkoły w zakresie zajęć sporto-
wych.

- Często sport i sportow-
cy traktowani są instrumen-
talnie. Choćby przez polity-
ków, urzędników. Generalnie 
sportem się nie interesują, 
ale gdy jest sukces, pierwsi 
się ze sportowcami fotogra-
fują, mają tyle do powiedze-
nia. Czy to moralne?

- Sukces sportowy przyciąga lu-
dzi ze świata polityki oraz biznesu 
i czyni pokusę zrobienia zdjęcia, 
często dla swojej popularności,  
a nie sportowca. Przy dobrych 
wynikach, zwycięstwach, wie-
lu pragnie zbić osobisty kapitał. 
Osobiście to zauważam i mi się to 
nie podoba.

- Sport śląski w latach mi-
nionych był prawdziwą potę-
gą. Po transformacji ustro-

jowej, wiele stracił. Niektó-
re dyscypliny sportowe i klu-
by próbują odbudować daw-
ną pozycję. Czy jest szansa 
na pełną odbudowę sporto-
wej siły Śląska?

- Wszystko zależy od władz sa-
morządowych i lokalnych przed-
stawicieli klubów, których właści-
wa polityka może doprowadzić do 
dobrego funkcjonowania w zakre-
sie życia sportowego.

- Praca proboszcza, to cza-
sochłonna służba wiernym. 
Jak ksiądz znajduje czas, 
żeby w tej posłudze znaleźć 
czas na sportowe zaintereso-
wania, kibicowanie...

- Wszystko można pogodzić, 
więc jakoś daję radę.

- Czego życzyć kapelanowi 
sportu śląskiego?

- Bym nadal czuł się potrzeb-
ny dla sportowców i ludzi sportu 
oraz bym miał czas uczestnicze-
nia w zawodach sportowych.

- I tego zapotrzebowania 
„ludzi sportu” na osobę księ-
dza życzymy.

Z kapelanem śląskich sportowców 
rozmawiał Tadeusz Piątkowski

Być potrzebnym 
„ludziom sportu”
Dawniej osoba kapelana wiązała się z wojskiem i szpitalem. W ostatnim ćwierćwieczu ta „instytucja” 
rozszerzyła się praktycznie na wszystkie dziedziny naszego życia, bo takie było zapotrzebowanie społeczne. 
Swojego kapelana mają też sportowcy, bo wielu z tych, którzy stają do walki z rywalami podkreśla, że są 
katolikami, podkreślając swoją wiarę znakiem krzyża przed przystąpieniem do rywalizacji. Kapelanem śląskich 
sportowców jest ks. krzysztof sitek i z nim rozmawiamy o problemach dzisiejszego sportu.
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SAUNA i MASAŻ
Informacje i rezerwacja - tel. 783 057 642

Hala widowiskowo-sportowa
ul. Ogrodowa 50

BOWLING
Informacje i rezerwacja - tel. 514 234 300
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Wakacje trzecioligo-
wych piłkarzy Po-
lonii Łaziska były 

krótkie. Ostatni mecz sezonu 
2013/14 rozegrali 7 czerwca, 
a 30 czerwca rozpoczęli już 
przygotowania do następne-
go sezonu. A ten będzie trud-
ny, gdyż w grupie opolsko - 
śląskiej III ligi znalazło się 20 
drużyn, a jesienią trzeba bę-
dzie rozegrać aż 21 kolejek. 
Rywalizacja rozpocznie się 26 
lipca, a zakończy 22 listopa-
da. O „ładowaniu akumula-
torów” przed sezonem opo-
wiada dyrektor klubu, Robert 
Janecki.

- Mamy cztery tygodnie na 
przygotowanie fizyczne, do-
skonalenie techniki, taktykę, 
zgranie zespołu i rozegranie 
gier kontrolnych. Jak na tyle 
zadań do wykonania, to bar-
dzo krótki okres czasu. Stąd 
też nasz okres przygotowaw-
czy będzie się charakteryzo-
wał bardzo dużą intensyw-
nością. Teren, siłownia, bo-
isko, testy sprawnościowe. 
Żeby to wszystko „zmieścić” 
w niektóre dni trzeba będzie 
trenować dwa razy dziennie.  
A trzeba też pamiętać o odpo-
czynku dla zawodników. I tak  
w pierwszym tygodniu trenu-
jemy sześć razy plus sparing, 
w drugim - sześć razy plus 
dwa sparingi, w trzecim - pięć 
treningów, jeden dzień wolny 

i dwa sparingi i w czwartym 
- cztery treningi, jeden dzień 
wolny (czwartek) i pierwszy 
mecz ligowy. Rozegramy pięć 
gier kontrolnych z rywalami 
prezentującymi różny poziom 
w terminach:

 5 lipca - Rozwój Katowice 
(II liga)

 9 lipca - Energetyk ROW 
Rybnik (II liga)

12 lipca - Górnik II Zabrze 
(III liga)

16 lipca - Hutnik Kraków 
(III liga)

19 lipca - AKS Mikołów  
(V liga)

Ten cykl przygotowań musi 
wystarczyć do bardzo trudnej 
„piłkarskiej jesieni”. Dziś ni-
czego jeszcze nie powiem na 
temat „ruchów kadrowych”. 
Te na pewno będą, ale kto  
i na jakiej pozycji - zobaczy-
my. Kandydaci są, ale trzeba 
z nimi porozmawiać, spraw-
dzić czy pasują do zespołu  
i dopiero mówić o transferach. 
Na to musimy poczekać mini-
mum dwa tygodnie. Póki co, 
czeka nas ciężka praca i emo-
cje podczas gier kontrolnych - 
powiedział Robert Janecki.

Podczas rozmowy z Rober-
tem Jeneckim nie było jeszcze 
rozpisanego terminarza run-
dy jesiennej. Przedstawimy go  
w sierpniowym wydaniu „Na-
szej Gazety”.

Tadeusz Piątkowski

Mikołowskie „Czwart-
ki Lekkoatletycz-
ne” cieszą się coraz 

większa popularnością. Świad-
czy o tym ilość startujących za-
wodniczek i zawodników w ca-
łym sezonie na szczeblu powia-
tu. Sprzyja temu nie tylko pięk-
ny obiekt, na którym startują 
adepci lekkiej atletyki, ale rów-
nież sukcesy w poprzednich 
sezonach. W tym roku mło-
dzi lekkoatleci z Mikołowa oraz 
Tarnowskich Gór po raz kolej-

ny zakwalifikowali się do udzia-
łu w finale ogólnopolskim. Fi-
nały XX edycji tej imprezy ro-
zegrano w Łodzi. Zawodnicy 
z chęcią poprawienia swoich 
wyników życiowych wyruszy-
li na podbój Łodzi. Łódzka im-
preza zgromadziła ponad 2500 
zawodników z całej Polski,  
a w tym gronie na bieżni, rzut-
niach i skoczniach rywalizowa-
li mikołowianie i było to dla ich 
wielkie przeżycie. Szczególnie 
dla tych, którzy startowali w fina-

łach, a byli to: Martyna Nowak, 
którza zajęła trzecie miejsce  
w biegu na 300 metrów z cza-
sem 48,15 sek., Michalina Typer 
- szóste miejsce w biegu na 600 
metrów (1.45,08 min.) i Marty-
na Myrcik 27 miejsce w biegu na 
600 metrów (1.53,76 min.).

Pozostali reprezentanci Mi-
kołowa sklasyfikowani zostali 
na miejscach:

Sandra Polak - półfinał bie-
gu na 60 metrów - 11 miejsce 
- 8,67 sek.

Klaudia Wróbel - eliminacje 
biegu na 300 metrów - 14 miej-
sce - 49,04 sek.

Małgorzata Polakowska - eli-
minacje biegu na 60 metrów - 
24 miejsce - 8,92 sek.

Wiktoria Grodzka - elimina-
cje rzutu piłeczką palantową - 
22 miejsce - 29 m.

Bernadetta Porwolik - elimi-
nacje skoku w dal - 45 miejsce 
- 3,53 m.

Łukasz Porwolik - elimina-
cje skoku w dal - 41 miejsce - 
4,32 m.

Szymon Dorczak - elimina-
cje rzutu piłeczką palantową - 
67 miejsce - 33 m.

Joanna Gaj - eliminacje bie-
gu na 300 metrów - 12 miejsce 
- 46,10 sek.

Małgorzata Miś - eliminacje 
biegu na 300 metrów - 31 miej-
sce - 48,83 sek.

Wirginia Mróz - eliminacje 
biegu na 300 metrów - 50 miej-
sce - 53,50 sek.

Natalia Kalino - eliminacje 
biegu na 60 metrów - 28 miej-
sce - 9,53 sek. (Tapi)

W Pradze rozegrano jedenastą edycję 
Mistrzostw Europy Weteranów w piłce 
ręcznej. W tym roku „wcześniej uro-
dzeni szczypiorniści” rywalizowali 
w trzech kategoriach wiekowych 
panów i dwóch pań. W tym gronie 
o trofea walczyły cztery teamy z pol-
ski: Śląsk Polska reprezentowany 
przez ekipę „lwów Jasia” z łazisk 
Górnych, Szczecin i Solni chłopcy 
bochnia w kategorii +50 lat oraz SPR 
Górniak Złotoryja w kategorii +45 lat. 

Łaziscy weterani piłki ręcznej do  
Czech jechali z apetytem na 
medal i z medalem wrócili. Wy-
walczyli krążek brązowy, choć 

apetyty mieli trochę większe. W elimina-
cjach wygrali trzy mecze, jedno spotka-
nia zremisowali i przegrali jedną bramką 
z późniejszymi srebrnymi medalistami - 
Ukrainą. Ta porażka (na własne życzenie, 
gdyż w drugiej połowie nie wykorzysta-
li pięciu sytuacji sam na sam z bramka-
rzem) zadecydowała, że grali w „małym”, 
a nie „wielkim finale”. W meczu o brązo-
wy medal pokonali 9:8 Salines Bochnia  
i obronili trofeum z ubiegłego roku. Barwy 
ekipy z Łazisk reprezentowali: Gerd Gol-
la, Wiesław Wronka, Andrzej Stradowski, 
Marek Baron, Krzysztof Płonka, Andrzej 

Olszówka, Marek Mazur, Franciszek Świ-
talik, Henryk Szymoś, Mirosław Szwed, 
Zbigniew Staranowicz, Marek Kalinow-
ski, Kazimierz Wiśniowski, Andrzej La-
sko, Grzegorz Kokot, Tadeusz Piątkowski 
i Jerzy Spodymek.

WYNIKI:
Olimpus-85 (Mołdawia) - Śląsk Polska 5:16
Śląsk Polska - Odessa (Ukraina) 6:7
Roma - Śląsk Polska 4:10
Śląsk Polska - MHK Martin 9:9
Szczecin - Śląsk Polska 6:13
Saline Boys - Śląsk Polska 8:9

Podobnie jak w latach poprzednich, 
championat mastersów zdominowali Wę-
grzy, którzy wywalczyli cztery tytuły mi-
strzowskie: +50 (Budapeszt) i +45 męż-
czyzn (Budapeszt Old Boys) oraz +33 
(„Uśmiech w piłce ręcznej” Węgry) i +43 
kobiet (Angyalok Budapeszt). Piąty tytuł 
w kategorii +35 mężczyzn przypadł eki-
pie Sparty Praga. 

Kapitan „Lwów Jasia”, Andrzej Olszów-
ka: W Mistrzostwach Europy Masters star-
towaliśmy od początku tej imprezy. Jeste-
śmy chyba jedynym zespołem, który w po-
dobnym składzie gra 11 razy. Startowa-
liśmy w kategorii +35, +45 i +50. Za-
wsze plasujemy się w czołówce, mamy kil-

ka medali brązowych, medal srebrny i cze-
kamy na złoto. Jesteśmy cierpliwi i wie-
rzymy, że „syndrom brązowych medali” 
wreszcie przełamiemy. W przyszłym roku 
Europejskie Igrzyska Weteranów w Nicei  
i może ta impreza przyniesie przełom?

***
Czerwcowe sukcesy „Lwów Jasia” do-

ceniły władze samorządowe Łazisk Gór-
nych i starostwa mikołowskiego. Po po-
wrocie z Mistrzostw Europy spotkały się 
z medalistami, dziękując całej ekipie za 
promocję miasta i regionu. Podziękowa-
nia Lwom Jasia oraz „dobrodziejom”, któ-
rzy przyczynili się do wyjazdu ekipy na 
czerwcowe imprezy (Ryszard Janta - Pre-
zes ERG System S.A.ŁG, Janusz Kaliński 
- Presez Kalinpex Sp. Z o.o. ŁG, Henryk 
Zientek - Firma VIRMAN Sp. z.o.o. ŁG,  
Michał Krół - Prezes MBS Mikołów, Mi-
chał Kasprzak - Miko-Tech Sp. Z o.o. ŁG) 
złożyli: burmistrz Łazisk Górnych, Alek-
sander Wyra, jego zastępca - Jan Ratka 
oraz radny powiatu mikołowskiego - Miro-
sław Duży. Specjalne podziękowania ko-
legom złożył też Marian Olszówka, który  
w praskich mistrzostwach nie mógł 
uczestniczyć, a bez którego tego zespołu 
najzwyczajniej by nie było.

Tadeusz Piątkowski

Polonia ładuje 
akumulatory

Czwartkowi finaliści

Syndrom brązowego medalu
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Biuro Rachunkowo-Księgowe

„RACHUBA”
spółka cywilna

JOANNA DUŻY l KATARZYNA WITEK-ROJ

ul. Sienkiewicza 3
43-170 Łaziska Górne

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

Wśród osób, które 
do końca lipca na-
deślą prawidłowe 
rozwiązanie krzy-
żówki rozlosujemy 
nagrody książko-
we. Laureatem po-
przedniej krzyżówki 
jest Zenon Potyrała 
z Mikołowa. Prosimy 
o odbiór nagrody, 
w siedzibie redakcji, 
ul. Rynek 18, od po-
niedziałku do piątku 
w godz. 9.00-16.00.

!

Wodnik (20 I - 19 II) 
Obecna aura (nie chodzi 
o pogodę za oknem) sprzy-
ja podejmowaniu odważnych 
decyzji. Możesz sobie pozwo-
lić na działania ocierające 
się o ryzyko, o ile - oczywi-
ście - jest taka potrzeba. Nie 
ma sensu szarżować bez po-
trzeby. W miłości też bądź 
przebojowy.

Ryby (20 II - 19 III) 
To może być całkiem uda-
ny miesiąc. Zapomnij o drob-
nych urazach do kolegów. 
Pokaż, że jesteś osobą, któ-
rą stać na wielkoduszność. 
Może się udać wiele wspól-
nych przedsięwzięć pod wa-
runkiem, że Ty będziesz li-
derem.

Baran (20 III - 20 IV) 
Ogarnął Cię optymistyczny 
nastrój i słusznie. Od przy-
krości, które Cię ostatnio 
spotkały, świat się nie zawa-
lił, za to Ty przeżyłeś lekcję, 
z której musisz wyciągnąć 
wnioski na przyszłość. Wy-
korzystaj dobry nastrój do 
wypoczynku w najlepszym, 
czyli... swoim towarzystwie.

Byk (21 IV - 20 V) 
Rozpoczął się dla Ciebie gor-

szy okres, przynajmniej, je-
żeli chodzi o sprawy zawo-
dowo-finansowe. To ważne, 
żebyś o tym wiedział, ponie-
waż planujesz ważne przed-
sięwzięcie. Jeżeli możesz, 
przełóż tę sprawę, a jeżeli 
nie, to zachowaj maksymal-
ną ostrożność.

Bliźnięta (21 V - 20 VI) 
Rozpocząłeś miesiąc w ro-
mantycznym nastroju, ale 
lada moment zostaniesz 
mocno ściągnięty na ziemię. 
Nie zrób tylko przy tej oka-
zji jakiegoś głupstwa, bo je-
steś znany z tego, że dla Cie-
bie życie to jest bajka, choć 
tak naprawdę to jest prze-
cież bitwa.

Rak (22 VI - 21 VII) 
Dosyć leniwie i bez żadnych 
fajerwerków potoczy się naj-
bliższy miesiąc. W zasadzie 
moglibyśmy już skończyć 
ten opis, bo o czym tu jeszcze 
wspominać, gdyby nie jed-
na pułapka. Jeżeli w Two-
im otoczeniu pojawi się oso-
ba spod znaku Lwa, to omi-
jaj ją szerokim łukiem.

Lew (22 VII - 21 VIII) 
Nikt nie neguje, że jesteś do-
bry, ale Ty chyba nie możesz 

się pogodzić z myślą, że są 
też lepsi od Ciebie. Szyku-
je się ciekawa, dobrze płat-
na, ale zespołowa (!) praca. 
Pogódź się z tym, że nie bę-
dziesz liderem.

Panna (22 VIII - 22 IX) 
Ciekawie zaczął się ten mie-
siąc. Dostałeś intratne pro-
pozycje, ale dobrze się zasta-
nów nad ich konsekwencja-
mi. Pamiętaj o przysłowiu, 
że lepiej stracić z przyjacie-
lem, niż zarobić z wrogiem. 
Twój sukces może być oku-
piony wysoką ceną.

Waga (23 IX - 22 X) 
Pod wpływem księżyca sta-
jesz się sentymentalny, by 
nie powiedzieć ckliwy. Two-
ich przyjaciół zaczyna już 
denerwować Twoja posta-
wa, i słusznie. Nie tego od 
Ciebie oczekują, a Ty sam 
chyba też nie najlepiej się 
czujesz z tą emocjonalną 
huśtawką.

Skorpion ( 23 X - 21 XI) 
Początek miesiąca nie był 
- delikatnie mówiąc - zbyt 
udany. Teraz też nie jest le-
piej, choć sytuacja przynaj-
mniej się nie pogorszyła. Za-
miast biadolić zastanów się, 

jaka była pierwotna przyczy-
na tej sytuacji. Jeżeli zrozu-
miesz, to się już nigdy nie 
powtórzy.

Strzelec (22 XI - 20 XII) 
Przed Tobą spokojny mie-
siąc, a za nim miesiąc, 
a w dłuższej perspektywie 
też nie czają się większe za-
grożenia. Korzystaj z tej 
harmonii w sposób rozsąd-
ny i nie prowokuj losu. Dzia-
łając w nierozmyślny sposób 
możesz wiele stracić.

Koziorożec (21 XII - 19 I) 
Poniosły Cię ostatnio emo-
cje. Powiedziałeś o jed-
no słowo za dużo, a teraz 
nie wiesz jak wybrnąć z tej 
niezręcznej sytuacji. Czas 
nie jest Twoim sprzymie-
rzeńcem. Jest tylko jedno 
wyjście. Przypomnij sobie 
o magicznym słówku: prze-
praszam.

Horoskop

Jastrzębie-Zdrój
ul. Beskidzka PU 137 nr 1 
tel: 32 476 10 25
ul. Zdrojowa 5 
tel: 32 733 10 53
www.logopeda.net.pl 
www.logopedia.pl

l Weryfikowany od ponad 25 lat, stale wzbogacany
    program autorski Jolanty falany-Kozłowskiej.

l Niepubliczne Przedszkole centrum logopedycznego 
    z oddziałem integracyjnym.

l Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia 
    centrum logopedyczne.

l Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
    (od 0 do 7 roku życia).

l Studia Podyplomowe: 
   - Logopedia (surdologopedia, neurologopedia) 
   - Wczesne Wspomaganie Rozwoju 
   - Terapia Pedagogiczna, inne.

l Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii 
    (Akademia Rodzica, Uniwersytet Otwarty).

Prowadzimy szkolenia, warsztaty, staże, 
zapewniamy praktyki, uczymy praktycznych 

umiejętności, wydajemy certyfikaty.

Orzesze, ul. Krasickiego 10
Tel: 327231631 www.atn-serwis.pl

 OLEJE SAMOCHODOWE:
MOBIL, CASTROL, ELF, SHELL, LOTOS...
 OLEJE DO KOPAREK I ROLNICTWA:
SILNIKOWE 15W40 SUPEROL CC 30, LUX10, STOU 10W30
PRZEKŁADNIOWE I HYRDRAULICZNO-PRZEKŁADNIOWE
TYPU HIPOL 80W90, 85W140, ATF II, UTTO 10W30
 OLEJE HYDRAULICZNE:
OLEJ HYDRAULICZNY HL 46 200 L beczka 920zł netto
HL22, HL32, HL46, HL68
HLP22, HLP32, HLP46, HLP68
HV22, HV32, HV46, HV68
 OLEJE MASZYNOWE:
LAN32, LAN46, LAN68
 OLEJ OBRÓBCZE: 
DO TOKAREK ITP.
 SMARY:
ŁT43, STP. GRAFITOWANY. EP2 EPX00

ATN-OIL-SERWIS

W CZERWCU 
I LIPCU Z GAZETĄ TANIEJ!!!

NAJWIĘKSZY WYBÓR
NAJLEPSZE CENY
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