
WYRY, UL. PSZCZYŃSKA 48 A (TEREN GIGU)

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00 
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00

TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS

TEL. 536 512 512

www.PRESSPOL2.pl
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Mikołów, ul. Krakowska 7, tel. 32 307 29 41
www.ekstraoptyk.pl

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

v bezpłatne badanie wzroku 
v bezpłatny serwis okularów

v szeroki asortyment modnych 
oraz eleganckich opraw okularowych

SzKła progreSyWNe W DoBrej ceNie:
StaNDarD (podstawowe pole widzenia) - 395 zł 

fun (szersze pole widzenia) - 650 zł
aDVaNce (szerokie pole widzenia) - 950 zł

perSoNal (pole widzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb) - 1350 zł

Wyprzedaż okularów

przeciwsłonecznych!
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 ciało samobójcy kilka godzin
 leżało na ogródku, 
 bo nie było lekarza, który 
 mógłby stwierdzić zgon. 
 str. 22-23 

W powiecie mikołowskim 
lepiej nie umierać

u z ministrem o Mikołowie str. 5
u Wiosna ludów str. 8
u Niezawisłość, czyli nikt im 

nie podskoczy? str. 19



MIĘDZY
NAMI

FILARAMI

N apisałem w interne-
cie krótki artykuł na te-
mat pływackich wyczy-

nów burmistrza Mikołowa, któ-
ry wpław i w garniturze po-
konał fontannę na Rynku. Od 
razu wylała się na mnie swoj-
ska fala tzw. hejtu, z głównym 
zarzutem, że nie potrafię doce-
nić tego wyczynu, bo nie wiem, 
jak pomagać chorym dzieciom. 
Otóż jest odwrotnie. Wiem, jak 
pomagać chorym dzieciom. 
Kilka miesięcy temu w Święto-
chłowicach, gdzie też wydaje-
my gazetę, ruszyła akcja zbie-
rania pieniędzy na operację 
dla chorej dziewczynki. Tam-
tejszy prezydent w porów-
naniu z naszym burmistrzem 
już na starcie był na przegra-
nej pozycji, bo w „Świonach” 
nie ma rynku z fontanną. Pora-
dził sobie inaczej. W Święto-
chłowicach przy prezydencie 
miasta działa rada gospodar-
cza. Zasiadają w niej najwięksi 
przedsiębiorcy miasta. Prezy-
dent zwołał ich na pilne zebra-
nie. Nie wpuścił tam dzienni-
karzy ani innych osób postron-
nych. Do dziś nie wiadomo, 
jak prezydent zdołał przeko-
nać biznesmenów, aby podzie-
lili się częścią swojego bogac-
twa, ale zrobili zrzutkę i zebra-
li ponad 100 tys. zł. Nie było to 
medialne. Nie było telewizji ani 
tłumów gapiów. Był za to sku-
tek. Oczywiście, każdy poma-
ga na miarę swoich możliwo-
ści. Należy się cieszyć, że bur-
mistrz Mikołowa 250 zł manda-
tu za kąpiel w miejskiej fontan-
nie przeznaczył na cele chary-
tatywne. Należy też jednak do-
cenić prezydenta Świętochło-
wic, który nie ma tyle luzu i od-
wagi, ale zorganizował marne 
100 tys. zł. 

Jerzy

U ruchomiliśmy w gazecie 
rubrykę „wolne strony” 
i teraz mamy za swo-

je. Liczyliśmy na większą róż-
norodność, ale poza Mikoło-
wem, w naszym powiecie pa-
nuje na razie polityczna plaża. 
W każdym razie fani i antyfani 
burmistrza Stanisława Piechuli 
wdzierają nam się na łamy, ale 
słowo się rzekło. Piszcie Pań-
stwo, ale nikogo nie obrażaj-
cie. Ta uwaga adresowana jest 
do pierwszego pióra w obozie 
Stanisława Piechuli, czyli pra-
cującego w Zakładzie Usług 
Komunalnych Wojciecha Kowa-
lika. Wojtek obraził w tym tek-
ście przede wszystkim swo-
ją inteligencję, bo to przecież 
bystry chłopak jest. Autor kry-
tykuje nas za niewiarygodną - 
jego zdaniem - sondę interne-
tową, gdzie Radomska prowa-
dzi przed Piechulą. Przecież 
sonda to nie są jeszcze wybo-
ry. To zabawa, a prowadzenie 
Radomskiej dowodzi jedynie 
tego, że jej elektorat jest bar-
dziej zmobilizowany i chętniej 
zagląda na naszą stronę. Woj-
tek, albo jego patron, potrak-
tował problem bardzo poważ-
nie i chyba przedobrzył. Jak 
sam się chwali w artykule, zro-
bił prawdziwą sondę. Wraz 
z kolegami przepytał ponad 
500 mieszkańców Mikołowa. 
Wszyscy znają Piechulę, nie-
wielu kojarzy Radomską, a na 
obecnego burmistrza chce za-
głosować ponad 80 proc. wy-
borców. Moim zdaniem jest to 
przesadna skromność. Gdy-
by burmistrz nas zatrudnił zro-
bilibyśmy lepszą sondę. Prze-
pytalibyśmy 600 osób, z któ-
rych 650 znałoby burmistrza,  
a głos na niego chciałoby od-
dać 123 proc. ankietowanych.

Beata

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

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

Sport: Tadeusz Piątkowski

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

Druk: Agora Poligrafia S.A. 
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. 
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.

RADIO TAXI
MIKOŁÓW

www.taxi-mikolow.pl

32/29-29-999

721 303 003
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S zykuje się uroczy-
stość, jakiej jeszcze 
nie widzieliśmy w Mi-
kołowie. Do korona-

cji obrazów Matki Bożej do-
chodzi rzadko. W tej procedu-
rze nie ma przypadkowości ani 
pośpiechu. O wszystkim decy-
dują Normy Kongregacji Kultu 

Bożego dotyczące wizerunków 
Najświętszej Maryi Panny. Nie 
jest łatwo otrzymać takie wy-
różnienie, ale Bazylika w Miko-
łowie dostąpiła tego zaszczy-
tu. Dla wiernych w mieście, po-
wiecie i całym regionie jest to 
wydarzenie o wyjątkowym zna-
czeniu duchowym, kulturowym 

Ratunek dla rodzin, wartości 
i ludu mikołowskiego

i społecznym. Mikołowianie, którzy mają 
obojętny stosunek do religii, powinni doce-
nić także promocyjny wymiar koronacji. Nie 
bez powodu, w pierwszych dniach lipca re-
kolekcje maryjne poprowadził w mikołow-

skiej Bazylice ks. proboszcz 
Krzysztof Fulek z Piekar Ślą-
skich. To jeden z najbar-

dziej znanych ośrod-
ków kultu maryjne-
go w Polsce. Miej-
sce dorocznych 

pielgrzymek męż-

Matka Boża i Dzieciątko 
otrzymają korony oraz płaszcz.

u 5 sierpnia odbędzie się koronacja obrazu Matki Bożej 
Mikołowskiej. czeka nas wyjątkowe wydarzenie o znaczeniu 
duchowym, kulturowym, społecznym, a także promocyjnym.

u piekary Śląskie dzięki kultowi maryjnemu zbudowały mocną 
i rozpoznawalną markę miasta. czy tę szanse wykorzysta 
Mikołów i cały powiat? 

u Sporo zależy od duchownych i wiernych, ale główną rolę mają 
tutaj do odegrania władze samorządowe. 
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czyzn i kobiet z całego Śląska. 
Matka Boża Piekarska stała się 
ważnym symbolem i marką tego 
miasta. Czy tą drogą pójdzie 
Mikołów? Miejmy nadzieję, że 
tak. Sporo zależy od duchow-
nych i wiernych, ale najwięcej 
mają do zrobienia samorządow-
cy. Tylko władze miasta dyspo-
nują środkami i możliwościami, 
aby kult maryjny włączyć w po-
litykę promocyjną miasta. Jest 
to łatwe z dwóch powodów. Po 
pierwsze, dotychczas nie uda-
ło się zbudować wokół Mikoło-
wa spójnej i pozytywnej narracji 
wizerunkowej. Tę lukę, przynaj-
mniej w części, może zapełnić 
Bazylika i niezwykły obraz. To 
prezent dla samorządowców, 
bo nie muszą sami niczego wy-
myślać. Nie wiadomo jedynie, 
czy potrafią z tego daru skorzy-
stać. I druga sprawa, sama hi-
storia obrazu jest bardzo cieka-
wa. To turystyczny samograj. 

Matka Boża Śnieżna 
(Salus Populi Romani 
- Ratunek Ludu 
Rzymskiego)  
to pochodzący  
z XII wieku najczęściej 
kopiowany  
i najpopularniejszy 
wizerunek 
Najświętszej Maryi 
Panny. 

Rzymianie przypisują cudow-
nemu obrazowi moc zażegny-
wania niebezpieczeństw. Po-
wstało wiele jego kopii. Jed-
ną z nich w 1707 roku sprowa-
dził do Mikołowa Sebastian  
Rostabiński, proboszcz parafii  
św. Wojciecha. Obraz szybko zy-
skał tzw. korony ludowe i został 
nazwany Salus Populi Nicopo-
lensis - Ratunek Ludu Mikołow-
skiego. Kult maryjny trafił w na-
szej okolicy na podatny grunt. 
Na początku ubiegłego wieku  

w samym Mikołowie, w Ró-
żach Różańcowych uczestniczy-
ło około 6 tys. osób. Matka Boża 
Śnieżna jest patronką, m.in. ko-
biet oczekujących poczęcia, lu-
dzi dotkniętych chorobami oczu, 
sportowców i turystów. Data mi-
kołowskich uroczystości nie jest 
przypadkowa. Kościół Katolic-
ki obchodzi święto Matki Bo-

żej Śnieżnej 5 sierpnia. Korona-
cja obrazu przyciągnie do Mi-
kołowa wielu znakomitych go-
ści z całej Polski i z zagranicy. 
Uroczystości religijne poprowa-
dzą metropolita katowicki arcy-
biskup Wiktor Skworc i pocho-
dzący z Mikołowa ksiądz prałat 
Grzegorz Olszowski, biskup po-
mocniczy archidiecezji. 
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TWÓJ SKŁAD OPAŁU

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

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

Autoryzowany sprzedawca:

*od 1 tony

tAxI 
19191MPT

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

na terenie powiatu mikołowskiego

UDZIELAMY 
RABATÓW

Szybko, niedrogo, na czasRatunek dla rodzin, wartości 
i ludu mikołowskiego

- Matka Boża potrzebuje od 
nas płaszcza?

- To wymiar symboliczny uro-
czystości. W rzeczywistości jest 
na odwrót, to my potrzebujemy 
płaszcza ochronnego Matki Bo-
żej. Sub Tuum Presidium Confu-
ginus - pod Twoją obronę ucie-
kamy się, te słowa nigdy nie 
tracą na aktualności, a żyjemy  
w takich czasach, kiedy nabie-
rają one dodatkowej mocy i zna-
czenia.

- Jak ocenia Ksiądz aktyw-
ność religijną mikołowian?

- Oceniam ją bardzo wyso-
ko. Wielu mieszkańców uczest-
niczy w mszach świętych, a już 

na szczególną uwagę zasługuje 
siła mikołowskiego kultu maryj-
nego. W naszym mieście działa 
44 Róż Różańcowych, w których 
uczestniczy prawie 900 osób.

- Jak Ksiądz wyobraża sobie 
współpracę z samorządem, 
aby nie zmarnować potencja-
łu sierpniowych uroczystości?

- Nie jest moją rolą udzielanie 
wskazówek samorządowcom. 
Chcę jednak zaapelować do lo-
kalnych władz, aby po koronacji 
przygotowały się do nowego od-
czytania znaczenia Matki Bożej 
Mikołowskiej, zwłaszcza w kul-
turowym, moralnym i społecz-
nym wymiarze. 

ks. dr Mirosław Godziek, 
proboszcz Bazyliki pod wezwaniem 

św. Wojciecha w Mikołowie

PLAN uRocZYStoŚcI
Sobota, 4 sierpnia

• godz. 15.00 - I nieszpory 

Niedziela, 5 sierpnia
• godz. 10.30 - Msza święta pod  
przewodnictwem  
ks. abp. Wiktora Skworca  
KoRoNAcJA oBRAZu  
MAtKI BoŻEJ MIKoŁoWSKIEJ
• godz. 15.00 - II nieszpory
• godz. 19.00 - Uroczysty koncert 
symfoniczny w bazylice
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Bar&grill u Sikorki zaprasza 
mieszkańców Mikołowa na chwi-
lę wytchnienia w upalne dni. 

Lokal, plac zabaw dla dzieci i stoliki 
pod parasolami schowane są pod drze-
wami i ogrodzone. Jest tu cisza i spokój, 
choć od centrum miasta dzieli nas kilka 
kroków. To jedyne miejsce w Mikołowie  
z tak niepowtarzalnym klimatem. Zwłasz-
cza amatorzy grillowych dań będą za-
dowoleni z oferty baru. Można tu zjeść 
swojskie kiełbasy i krupnioki, a do tego 
świeże sałatki, frytki albo opiekane ziem-
niaki.

- Serwujemy sześć rodzajów piwa la-
nego oraz czternaście butelkowego, a do 
tego słodkie i słone przekąski oraz pizzę. 
Mamy także napoje bezalkoholowe i soki - 
zapraszają właściciele.

Ponadto można tu napić się pysznej, 
włoskiej kawy solo lub w zestawie z do-
mowej roboty deserem i lodami. Do dys-
pozycji gości są też dwa telewizory usta-
wione na świeżym powietrzu, leżaki i za-
cieniony plac zabaw dla dzieci 

Polub nas na facebook’u i obserwuj 
na instagramie - będziesz na bieżąco 
z promocjami i informacjami o impre-
zach specjalnych.

U Sikorki dobrze zjesz!

Mikołów, ul. Musioła 34 | czynne: pn-pt 16-22, sob-nd 14-22... lub dłużej ;)

Zadzwonił do nas prze-
rażony Czytelnik, który 
po raz pierwszy i - jak 

zapewnia - ostatni odwiedził 
tego lata mikołowski basen. 
Oto jego historia: „Kiedy zbie-
rałem się do wyjścia, zaczą-
łem się rozglądać za prze-
bieralnią. Ponieważ ich nie 
zauważyłem, zapytałem ra-
townika, gdzie zostały usta-
wione. Udzielona odpowiedź 
tak mnie zaskoczyła, że jesz-
cze dodatkowo potwierdzi-
łem u Pani sprzedającej bile-
ty. Otóż na mikołowskim ką-
pielisku przebieralni nie ma. 
Można się przebrać w toale-
cie lub w pomieszczeniach 
szafek depozytowych, ale to 
jednak zupełnie inny kom-
fort. Ciekawe, czy we wrze-
śniu burmistrz narzekając na 
niską frekwencję i podlicza-
jąc „stratę” za kolejny rok, za-
uważy jakiś związek?”

OdpOwiedź redakcji: 
Panie kochany, a coś Pan 

taki laluś. Tyłka się wsty-
dzisz? Mikołów jest miastem 
luzu i obyczajowej swobo-
dy. Mamy basen na miarę na-
szych możliwości i potrzeb.

Ten tekst powstał tylko na osobiste życzenie 
burmistrza Mikołowa. Wezwał nas do tablicy, 
to jesteśmy i odpowiadamy. W ubiegłym mie-

siącu napisaliśmy, jak to władze powiatu wybrały na 
nową dyrektorkę „Miarki” Barbarę Modzelewską, 
nauczycielkę w tej szkole, znaną także z antyrządo-
wych poglądów. W Internecie można zobaczyć zdję-
cia, jak manifestuje pod biurem posłanki PiS. Napi-
saliśmy, że grozi to upolitycznieniem szkoły. Ledwie 
ukazała się gazeta, a już do kontrataku ruszył bur-
mistrz Stanisław Piechula. 

oto wpis, jaki zamieścił na facebooku:

GRILLoWANIE StARoStY 
I NoWEGo DYREKtoRA Lo1

Z uwagi na znaczącą ilość życzeń i polu-
bień w informacji o konkursie na nowego 
dyrektora LO1, pozwolę się odnieść do za-
skakującej informacji. Ledwo zakończył 
się konkurs na nowego dyrektora LO1 i wy-
brano osobę oczekiwaną, a już zaczęło się 

podkopywanie Starosty i Kandydatki. Kto 
i po co? Może ktoś chciałby, by nie wybra-
no kandydatki z konkursu, a poza konkur-
sem funkcję powierzono, tylko komu. Na 
szczęście w przeciwieństwie do sugestii 
i niewiedzy autora piszącego ten artykuł 
w „Naszej Gazecie”, kuratorium już nicze-
go nie musi zatwierdzać, a jedynie Zarząd 
Powiatu mógłby unieważnić konkurs, gdy-
by wystąpiły niezgodności z obowiązują-
cymi przepisami dotyczącymi konkursów, 
co chyba nie miało miejsca, a gdyby nawet 
to i tak musiałby się odbyć kolejny kon-
kurs, co miejmy nadzieję nie nastąpi. Choć 
w dzisiejszych czasach to już niczego nie 
można być pewnym.

Jest to zaskakujący tekst przynajmniej z trzech po-
wodów. Dlaczego pierwszym adwokatem dyrektor-
ki liceum stał się burmistrz miasta? Przecież w jego 
gestii są tylko podstawówki. Licea to poletko po-
wiatu. Jeszcze większe zdumienie budzi nagła tro-

ska o starostę. My grillujemy? My krytykujemy, ale 
na jego stołek poluje przecież macierzyste ugrupo-
wanie Stanisława Piechuli, czyli Platforma Obywa-
telska. Powinniśmy dostać pochwałę od burmistrza 
z PO, a nie słowa krytyki. I trzecia najbardziej oczy-
wista sprawa. Trudno nie skojarzyć, że prawdziwą, 
choć ukrytą bohaterką wpisu burmistrza nie jest 
mianowana dyrektorka, ale jej poprzedniczka, czy-
li Irena Radomska. Jak wszyscy wiemy, jest do głów-
na i na razie jedyna konkurentka Stanisława Piechuli 
do fotela burmistrza. Z troskę i ubolewaniem widzi-
my, że ta rywalizacja przybiera formę obsesji. Sta-
nisław Piechula zaczyna wszędzie dostrzegać Ra-
domską. Jedną z metod psychoanalizy jest wyrzu-
cenie z siebie wszystkich natręctw i manii prześla-
dowczych. W trosce o zdrowie burmistrza rozpo-
częliśmy więc akcję szukania śladów Radomskiej w 
kulturze masowej. Na jej trop wpadliśmy w najlep-
szym polskim filmie lat 90., czyli w „Psach” Włady-
sława Pasikowskiego. Scena dzieje się w gabinecie 
majora Walendy, gdzieś w przepastnym gmachu Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych.

Mikołów 
welcome to!

A jednak KODują

Stopczyk, 
co wy tam 
palicie?

Ja? Radomskie... 
ale jak pan major woli, 

to Franz ma Camele.
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Wysoka jakość w dobrej cenie
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l MoNtAŻ INStALAcJI LPG
l cAR AuDIo
l cENtALNE ZAMKI
l ALARMY

l KAMERY cofANIA
l LoKALIZAtoRY GPS
l hAKI hoLoWNIcZE
l cZuJNIKI PARKoWANIA

l ŚWIAtŁA DZIENNE
l MEchANIKA SAMochoDoWA
l KLIMAtYZAcJA
l NAPRAWY BIEŻącE
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- Co Pani dała rozmowa z mini-
strem?

- Wiedza i doświadczenie ministra Je-
rzego Kwiecińskiego pozwalają szerzej 
spojrzeć na problemy Mikołowa. Miast 
o podobnym potencjale gospodarczym  
i liczbie mieszkańców jest w Polsce spo-

ro, ale tylko z perspektywy rządu można 
dostrzec wspólne dla nich szanse i za-
grożenia. 

- Jest dobrze?
- Niestety nie. Okazuje się, że mia-

sta w skali Mikołowa, liczące kilkadzie-
siąt tysięcy mieszkańców, tkwią w swego 
rodzaju pułapce rozwojowej. Najwięk-
szym zagrożeniem jest dla nich kurczą-
cy się rynek usług, które przenoszą się 
do większych miast. W ślad za usługa-
mi może wyprowadzić się przemysł, a to 

grozi spadkiem dochodów, gospodarczą 
marginalizacją, a w konsekwencji obni-
żeniem standardów życia.

- Jak wyjść z tej pułapki?
- Bardzo wiele zależy od postawy sa-

mych samorządów, ale - jak podkreślił mi-

nister - rząd nie stoi z boku. Uruchomiono 
wiele programów społecznych i inwesty-
cyjnych, na których najwięcej mogą sko-
rzystać takie miasta, jak Mikołów. 

- Najbardziej reklamowany ostat-
nio rządowy program to „Mieszkanie 
plus”.

- Jest to program idealnie trafiający  
w najbardziej palący problem społeczny 
Mikołowa, czyli brak mieszkań dla osób 
słabo i średnio zamożnych. Młode rodzi-
ny muszą się przecież usamodzielnić,  

a miasto - jak na razie - nie potrafi im sku-
tecznie pomóc. Chcę to zmienić. Mini-
ster chwalił, m.in. Białą Podlaską, jako 
modelowe miasto, które dzięki progra-
mowi „Mieszkanie plus” rozwiązuje pro-
blemy społeczne, a przy okazji rozkręca 
lokalną koniunkturę gospodarczą. Mam 
nadzieję, że jeżeli dojdzie do ponow-
nego spotkania za dwa-trzy lata, wśród 
partnerów projektu minister wymieni 
także Mikołów. Warto też pamiętać, że 
„Mieszkanie plus” nie jest jedynym pro-
gramem rządowym, który może istotnie 
wpłynąć na rozwój Mikołowa.

- Ma Pani na myśli „Dostępność 
plus”?

- Jest to program wyjątkowo potrzeb-
ny w Mikołowie. Najbardziej jaskrawym 
przykładem problemów, z jakimi bory-
kają się u nas niepełnosprawni, jest sam 
Urząd Miasta. Budynek jest przyjazny, 
ale tylko ludziom zdrowym i sprawnym. 
O wydziale promocji, przy ul. Jana Paw-
ła II, nawet nie wspominam. Osoby nie-
pełnosprawne, jeżeli mają sprawę do 
urzędników, są skazane na pomoc. War-
to pamiętać, że program „Dostępność 

plus” dedykowany jest nie tylko niepeł-
nosprawnym, ale także osobom star-
szym, kobietom w ciąży. Minister zapo-
wiedział, że na początek rząd planuje 
zrealizować tysiąc inwestycji ułatwiają-
cych życie osobom, które z różnych po-
wodów potrzebują wsparcia. Nie wy-

obrażam sobie, aby na tej liście nie zna-
lazł się Mikołów.

- Kandydowanie na urząd burmi-
strza zadeklarowała Pani w kwietniu, 
ale dopiero teraz ujawnia elementy 
programu.

- Wcześniej nie mogłam, ponieważ do 
22 czerwca byłam jeszcze dyrektorką li-
ceum, a piastowanie takiego stanowiska 
wyklucza działalność polityczną. 

- Krąży wiele plotek na temat Pani 
zaplecza politycznego. Mówi się, że 
stoją za Panią ludzie poprzedniego 
burmistrza.

- Życzę szczęścia i sukcesu wszystkim 
kandydatom na burmistrza Mikołowa, 
ale mogę zapewnić Pana i Czytelników, 

że nie stoją za mną ludzie poprzedniego, 
ani tym bardziej obecnego burmistrza. 
Kampanię wyborczą, a jeżeli zakończy 
się ona sukcesem, to także swoją misję 
w magistracie zamierzam oprzeć na nie-
zależnych, lokalnych i środowiskowych 
stowarzyszeniach, których coraz więcej 
powstaje w Mikołowie. Jestem przeko-
nana, że to właśnie od nich zależy dobra 
przyszłość naszego miasta. 

Rozmawiał: Jerzy Filar
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Rozmowa z ireną radoMską, kandydatką na burmistrza Mikołowa

Rząd uruchomił wiele programów 
społecznych i inwestycyjnych, na 
których najwięcej mogą skorzystać 
takie miasta, jak Mikołów.

Po pierwsze mieszkania,  
po drugie niepełnosprawni…

Aby skutecznie realizować programy „Mieszka-
nie plus” i „Dostępność plus” ruch muszą wykonać 
obie strony: rząd i samorządy. To władze w gminach 
muszą zdecydować, czego im potrzeba i jak chcą to 
zrealizować.

JERZY KWIEcIńSKI, minister Inwestycji i Rozwoju

Minister Jerzy Kwieciński, Irena Radomska i poseł Izabela Kloc.

irena radomska mocnym 
akcentem rozpoczęła starania 
o urząd burmistrza Mikołowa. 
Spotkała się z jerzym Kwiecińskim, 

ministrem infrastruktury  
i rozwoju. rozmowa dotyczyła, 
m.in. możliwości włączenia 
Mikołowa w rządowe programy 
„Mieszkanie plus” i „Dostępność 
plus”. Spotkanie zorganizowała 
poseł izabela Kloc.
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- Przez kilka kadencji był Pan rad-
nym w Sejmiku Województwa Ślą-
skiego, a teraz ubiega się o mandat 
w Radzie Powiatu. To krok w tył?

- Absolutnie nie. Powiedziałbym ra-
czej, że jest to krok w przód. Lata spę-
dzone w samorządzie województwa 
uważam za czas niezwykle ważny, ak-
tywny i pożyteczny dla Orzesza i całe-
go powiatu mikołowskiego. Udało mi 
się skutecznie powalczyć o wiele in-
westycji dla mojego miasta, w tym ter-
momodernizację Domu Opieki Spo-
łecznej, pracownię endoskopii w Szpi-
talu Chorób Płuc, sale gimnastyczne 
w Zgoniu, Mościskach, Zazdrości czy 
drogę z Woszczyc do Zgonia. Uważam, 
że moje doświadczenie i osobiste kon-
takty można wykorzystać jeszcze lepiej 
i stąd decyzja o starcie do Rady Powia-
tu Mikołowskiego.

- Co się Panu nie podoba w obec-
nym sposobie zarządzania powia-
tem?

- Już w samym pytaniu zawarta 
jest odpowiedź. Skoro dziennikarze  

i mieszkańcy mają wrażenie, że powiat 
jest „zarządzany”, to chyba coś jest nie 
tak. Chciałbym, aby powiat kładł więk-
szy nacisk na funkcje służebne, niż ad-
ministracyjne. 

- A konkretnie?
- Konkretnie, reformy wymaga, 

m.in. działalność Powiatowego Urzę-
du Pracy.

- Przecież bezrobocie maleje…
- Tym bardziej PUP wymaga refor-

my. Bezrobotnych jest mniej, niż kil-
ka lat temu, więc nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby obsługiwać ich le-
piej. Tymczasem PUP tylko na papie-
rze tworzy profil osoby poszukującej 
pracy. Bez wstępnej selekcji i anali-
zy potencjalnych miejsc pracy, bez-
robotni jeżdżą od firmy do firmy tyl-
ko po to, aby dostać pieczątkę z po-
twierdzeniem, że byli i pytali. Pomi-
jam już fakt, że muszą podróżować 
na własny koszt, choć nie mają pracy 
i zwyczajnie nie stać ich na bezpro-
duktywne jeżdżenie. Często zosta-

ją skreślani z listy bezrobotnych, bo 
nie są w stanie spełniać oczekiwań 
urzędników. Nie tak powinno wyglą-
dać profesjonalne i skuteczne koja-
rzenie pracodawców z potencjalny-
mi pracownikami.

- Co jeszcze Panu nie pasuje w po-
wiecie.

- Powiat powinien bardziej zatrosz-
czyć się o bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Nie tylko w Orzeszu coraz czę-
ściej dochodzi do przypadków pobić  
i aktów wandalizmu.

- Powiat nie wyręczy w pracy po-
licji.

- Nie wyręczy, ale może pomóc  
i wesprzeć. Można zamontować sieć 
monitoringu miejsc publicznych, w tym 

także przystanków komunikacji pu-
blicznej. Wiem, że można przygotować 
program poprawy bezpieczeństwa,  
a na jego realizację sięgnąć po środki 
unijne. Z bezpieczeństwem wiąże się 
także kwestia stanu dróg powiatowych. 
Zbyt często dochodzi u nas do wypad-
ków. Piesi i kierowcy nie czują się bez-

piecznie, a wśród priorytetów władz 
powiatu kolejnej kadencji bezwzględ-
nie muszą się znaleźć remonty dróg.

- Zapowiada Pan silną listę z Orze-
sza do Rady Powiatu. Powalczycie 
też o mandaty w Radzie Miejskiej?

- Zdecydowanie tak. W Orzeszu ro-
śnie liczba mieszkańców, a dzięki temu 
od najbliższej kadencji wzrośnie licz-
ba radnych z 15 do 21. Chcemy wyko-

rzystać tę szansę i zbudować silne koło  
w Radzie Miejskiej.

- Wystartujecie przeciwko burmi-
strzowi Mirosławowi Blaskiemu?

- Nie jesteśmy przeciwko nikomu, 
ale jesteśmy za czymś, a konkretnie za 
tym, aby Orzesze rozwijało się prężniej 
i szybciej. Warto podkreślić, że two-
rzymy obywatelskie listy wyborcze Ko-
alicji Obywatelskiej. Zapraszamy do 
współpracy i na listy wyborcze wszyst-
kich mieszkańców, dla których ważne 
jest dobro ich bliskich, sołectwa w któ-
rych żyją i całego Orzesza. 

- Wystawicie kandydata na burmi-
strza?

- Jest za wcześnie na to pytanie. 
Mamy jeszcze czas na podjęcie takiej 
decyzji i mogę zapewnić, że Czytelni-
cy „Naszej Gazety” dowiedzą się o tym 
pierwsi. Jeżeli chcą się Państwo dowie-
dzieć czegoś więcej na temat naszych 
planów zapraszam do korespondencji - 
ziencpiotr2@gmail.com.

Rozmawiał: Jerzy Filar

Rozmowa z piOtrem Ziencem, liderem Platformy Obywatelskiej w Orzeszu.

Nie jesteśmy przeciwko nikomu, ale jesteśmy  
za czymś, a konkretnie za tym, aby Orzesze i powiat 
mikołowski rozwijały się prężniej i szybciej. 

powiat musi 
służyć ludziom

- Raczej nie ma wątpliwości, że trzeba zmie-
nić sposób rządzenia powiatem. Jakie są Pań-
skie pomysły? 

- Przede wszystkim chciałbym zmienić zasady 
współpracy starostwa z gminami tworzącymi po-
wiat. Wyjaśnię to na bliskim mi przykładzie. Od lat 
zabiegałem o przebudowę ul. Górnej w Mikołowie 
i w związku z tym sporządziłem bilans podobnych 
przedsięwzięć we wszystkich gminach powiatu. 

- I co Panu wyszło?
- Z tej analizy wynika, że po odliczeniu rządo-

wego dofinansowania do przebudowy ul. Gór-
nej, środki własne powiatu dla inwestycji drogo-
wych w Mikołowie, w tej kadencji wynoszą tylko  
400 tys. zł. To znacznie mniej niż wkład własny po-
wiatu dla pozostałych gmin.

- Jak podzielić te pieniądze sprawiedliwie?
- Sposób jest prosty. Należy opracować zasady 

podziału tych środków w zależności od długości 
dróg powiatowych w każdej gminie oraz bieżące-
go ich stanu.

- Krytycznie wyraża się Pan także o reagowa-
niu starostwa na różnego rodzaju zagrożenia, 
na przykład dziki nękające część miasta.

- Dziki to poważny problem. Mieszkańcy sy-
gnalizują mi, że boją się wychodzić na ulicę, bo 
nie wiadomo, kiedy się pojawią i jak zareagują te 
zwierzęta. Sprawa ciągnie się już kilka miesięcy  

i nadal nie jest do końca rozwiązana, tylko trwa 
korespondencja między starostą i burmistrzem.  
Z moich informacji wynika, że jeżeli sytuacja za-
graża bezpieczeństwu mieszkańców, to decy-
zja o interwencyjnym odstrzale dzików jest w ge-
stii starosty. Podczas jednej z ostatnich sesji Rady 
Powiatu zaapelowałem do starosty, aby zakoń-

czyć jałowe spory kompetencyjne i szybko zała-
twić tę sprawę. Niestety, problemu nie rozwiąza-
no, a mieszkańcy dalej żyją w strachu.

- W naszym powiecie mieszka prawie 100 tys.  
ludzi, a wciąż nie ma placówki upoważnionej 
do orzekania stopnia niepełnosprawności.

- To kolejna sprawa, którą trzeba się skutecznie 
zająć. Mieszkańcy naszego powiatu, aby odbyć 
badania orzekające stopień niepełnosprawności 
muszą jechać aż do Rybnika. Dla niektórych, ma-
jących problemy z poruszaniem się, jest to praw-
dziwa udręka. Problemy osób niepełnosprawnych 
nagłaśnia ostatnio rząd i zapowiada wprowadze-

nie szeregu udogodnień. Należy wykorzystać tę 
szansę i sprawdzić, na ile wiarygodne są te dekla-
racje. 

- Na co Pan liczy w nadchodzących wybo-
rach samorządowych?

- Nadchodzące wybory są bardzo ważne dla 
zachowania tożsamości samorządów. Ich zna-
czenie jest szczególne, ponieważ obecna wła-
dza chce odbierać kompetencje i narzucać gmi-
nom swoje pomysły. Najnowszym i najbardziej ja-
skrawym przykładem jest przyjęcie przez Prawo 
i Sprawiedliwość prawa obniżającego wójtom, 
burmistrzom i prezydentom pensji o 20%. Naj-
pierw rząd przyznał swoim ministrom duże na-
grody, a gdy zostało to ujawnione i napiętnowane, 
prezes PIS dla podtrzymania poparcia siłą wkro-
czył w kompetencje samorządów. Dlatego tak 
ważne są te wybory. Powiatem muszą pokierować 
ludzie, którzy znają i rozumieją potrzeby miesz-
kańców, a jednocześnie mają dość siły i determi-
nacji, aby bronić nasze małe ojczyzny przed inge-
rencją władz centralnych.

powiat musi 
sprawiedliwie 

dzielić pieniądze
Rozmowa z Henrykiem Stenclem, radnym powiatowym 

i liderem Platformy Obywatelskiej w Mikołowie.

Powiatem muszą pokierować ludzie, którzy znają  
i rozumieją potrzeby mieszkańców, a jednocześnie mają 
dość siły i determinacji, aby bronić nasze małe ojczyzny 
przed ingerencją władz centralnych.



Od dawna śledzimy kon-
flikt między miesz-
kańcami a przedsię-

biorcami w dzielnicy Nowy Świat. 
To mikołowska strefa ekonomiczna. 
Niestety, władze miasta i powiatu nie 
zadbały, aby obie strony sąsiadowa-
ły bezkonfliktowo. Mieszkańcy skar-
żą się na nieprzestrzeganie przez fir-
my, m.in. norm dopuszczalnego hała-
su. Podobny spór rozgorzał w Łazi-
skach Górnych. 

Mieszkańcy ulic wokół 
terenów przemysłowych 
przy ul. Energetyków skarżą 
się na dochodzący stamtąd 
nie tylko hałas, ale i smród. 

Jedyne co zrobił powiat, to naka-
zał jednej z firm przeprowadzenie 
przeglądu ekologicznego. To kosz-
towna procedura i dwukrotnie po-
wtórzył się ten sam scenariusz. Fir-
ma odwoływała się do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego  
i wygrywała sprawę. Koło się za-
myka. Rośnie obieg dokumentów,  
strony wymieniają się argumentami,  

a mieszkańcom nikt nie potrafi od-
powiedzieć, co tak śmierdzi i czy 
jest to trujące. Ostatnio grupa miesz-
kańców Łazisk Górnych wybrała 
się na posiedzenia Rady Powiatu.  
W konsekwencji starosta zwo-
łał spotkanie. Wzięli w nim udział 

mieszkańcy, przedstawi-
ciele łaziskiego magistra-
tu, urzędnicy starostwa oraz 
reprezentant jednej z firm. 
Przedsiębiorca uderzył w znany już  
i skuteczny ton. Zaznaczył, że jego 
firma jest biedna i nie stać jej na 

przegląd ekologiczny. Zresztą SKO 
w krytyce wcześniejszych decyzji 
starosty podkreślało, że to nie przed-

siębiorstwo powinno 
udowodnić swoją nie-
winność, lecz powiat 
jeżeli ma podejrzenia, 
musi znaleźć dowody. 
Najprostszym rozwią-
zaniem jest sfinanso-
wanie przeglądu przez 
starostwo. Nie padła 
jednak na ten temat 
żadna konkretna de-
klaracja. 

- Reasumując, miło, 
że Pan Starosta chciał 
się z nami spotkać, 
jednakże wnioskując  
z rozmowy nie liczymy 
na cud i nadal raczymy 
się wdychaniem „mi-
łych” dla organizmu 
substancji - ironizuje 
uczestniczka spotkania. 

Generalnie, przynajmniej w Mi-
kołowie i Łaziskach Górnych dzia-
ła sporo osób i środowisk żywo zain-
teresowanych szeroko pojętą tema-
tyką ekologiczną. Powinni oni zasy-
pać starostwo propozycjami i suge-
stiami w konsultacjach społecznych 
na temat „Programu ochrony śro-
dowiska dla powiatu mikołowskie-
go na lata 2018-2023 z perspektywą 
na lata 2024-2029”. Pod koniec maja 
ogłoszono podsumowanie konsulta-
cji. Brzmi ono tak: W powyższej spra-
wie nie wpłynęła żadna opinia, uwa-
ga lub wniosek.

Są dwa wyjścia. 

Żyjemy w środowisku komplet-
nych ignorantów ekologicznych, któ-
rych nic nie obchodzi, albo powiat 
zorganizował konsultacje w taki spo-
sób, że wiedział o nich tylko czło-
wiek, który zamieścił to w jakimś in-
ternetowym schowku. 

Okręgowa Stacja Kontro-
li Pojazdów przy ul. Miko-
łowskiej 92 należy do naj-

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

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

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

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

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
przy ul. Mikołowskiej 92 przeprowa-

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

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

twoja stacja!
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W naszym powiecie ludzie skarzą się na smród, 
hałas i uciążliwe sąsiedztwo firm przemysłowych. 
co robi w takiej sytuacji starostwo? ogłasza 
konsultacje na temat programu ochrony 
środowiska w powiecie mikołowskim.  
problem w tym, że nikt o tym nie wiedział.

Konsultacje są, 
a jakoby ich nie było



Na działce przy uli-
cach Nowy Świat 
i Wodnej, człon-

kowie Stowarzyszenia Miesz-
kańców Dzielnicy NOWY ŚWIAT 
„WYMYŚLANKA” wraz z rodzi-
nami i sąsiadami uczestniczyli  
w kolejnym ognisku z okazji roz-

poczęcia lata. Niesprzyjająca 
pogoda nie pokrzyżowała pla-
nów, ani nie zmniejszyła chę-
ci uczestnictwa mieszkańców. 
Centralnym punktem spotkania 
było ogromne ognisko. Dało ono 
nie tylko możliwość upieczenia 
kiełbasek, ale też skłaniało do 
rozmów, gdy w jego cieple gro-
madzili się uczestnicy. Młodsi 

goście również znaleźli dla sie-
bie wiele rozrywek - grali w pił-
kę nożną, tańczyli i skakali na 
dmuchanym zamku. Mieszkańcy 
integrowali się przy dźwiękach 
muzyki wokół suto zastawionego 
stołu. Każdy przyniósł ze sobą 
coś pysznego. Organizacja, jak 
zawsze, była na najwyższym po-
ziomie - niczego nie brakowało. 
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K amienie ogrodowe to 
ważny i ciekawy element 
w architekturze ogrodów. 

Stanowią uzupełnienie kompo-
zycji roślinnych i są niezastąpio-

ne przy budowaniu skalniaków, 
fontann czy ścieżek. Firma Gaw-
lik zaprasza do zapoznania się  
z promocjami i ofertą na stronie: 
sklep.kamienieogrodowe.com. 

Można tu zoba-
czyć i kupić pra-
wie 200 rodzajów 
kamieni: od drob-
nego grysu po-
cząwszy, po bryły 
i głazy. Proponujemy 
sprzedaż kamieni ogro-
dowych przez Internet - szyb-
ko, bezpiecznie i w atrak-
cyjnych cenach. Bez wzglę-
du na to, czy składasz zamó-
wienie jako osoba prywatna, 
skład, sklep czy hurtownia, 
we współpracy z nami masz 
pewność, że dostawa zosta-
nie zrealizowana profesjonal-
nie w 48 godzin.

- Na terenie Śląska dowo-
zimy także większe ilości ka-
mieni własnym transportem. 
Dysponujemy samochodami 
o tonażu do 25 ton. Ceny za 
dowóz ustalamy indywidual-
nie. Mamy krótkie terminy re-
alizacji - zapewnia właściciel 
firmy Gawlik.

Firma zaprasza także do 
swojej siedziby, gdzie moż-
na z bliska przyjrzeć się ka-
mieniom. Szeroki wybór gwa-
rantuje, że nikt nie odejdzie 
rozczarowany. Liczba gatun-
ków, rozmiarów i faktur spełni 
oczekiwania najbardziej wy-
magających klientów.

Bełk, ul. główna 133 | tel. 509 311 978 | www.sklep.kamienieogrodowe.com

Kamienie - sekret eleganckiego 
i praktycznego ogrodu

oferta:
n kamienie ogrodowe 

grysy, otoczaki itp.
n bryły i głazy
n bryły szklane
n kamienie do gabionów
n kamień ścieżkowy
n kamień elewacyjny

- Stowarzyszenie Reta, którego 
jest Pan założycielem, zintegrowa-
ło się, kiedy burmistrz i radni odmó-
wili Wam utworzenia dzielnicy. Jeżeli 
wejdziecie do Rady Miasta będziecie 
walczyć o dzielnice w Mikołowie?

- Tak. Zwiększymy też rolę rad sołectw 
i dzielnic, może osiedli. Im bliżej miesz-
kańców zapadają decyzje, tym lepiej. Nie 
chcę ingerować w to, co dzieje się np.  

w Paniowach - tam mogą skutecznie dzia-
łać m.in. Krzysztof Rogalski i Piotr Buras, 
ale już na Recie gdzie mieszkam od lat 
wiem, że remontowana ulica Dzieńdziela 
powinna być węższa i tańsza niż propo-
nuje to urząd, a boisko przy Zielonej po-
winno być nieco większe i wielofunkcyj-
ne nie tylko z nazwy. Jestem przekonany, 
że Rada Dzielnicy Reta (lub Reta-Goj) po-
parłaby te korekty do planów duetu Han-
del-Piechula. Nowe dzielnice w Mikoło-
wie to tylko kwestia czasu.

- Mieszkańcy sołectw mogą pomy-
śleć, że tworzycie dzielnice ich kosz-
tem.

- Jednostki pomocnicze to ludzie  
w ich radach, nowe pomysły, większa 
jawność podejmowania decyzji, szer-
sze konsultacje z mieszkańcami. To 
korzystne dla wszystkich, mieszkańcy 
obecnych sołectw nie mają się czego 
obawiać. Mam wrażenie, że to obecna 
rada miasta zagraża sołectwom (patrz: 
ostatnie zmiany statutów sołectw), a nie 
aktywiści miejscy, członkowie organiza-
cji pozarządowych. 

- Krytykuje Pan radnych, ale jak 
ocenia Pan burmistrza?

- Stanisław Piechula wygrał, bo obie-
cał mieszkańcom zmiany. Słowa nie do-

trzymał, choć śledząc portale społecz-
nościowe można odnieść wrażenie, że 
w Mikołowie nastąpiła rewolucja. Nic 
bardziej mylnego. Woda miała być tań-
sza, a nie jest. Mamy za to nowy mu-
ral. Szkoły i przedszkola obowiązkowo 
„lajkują” posty burmistrza. Po mieście 
biegają fotoreporterzy opłacani przez 
Urząd, a ocieplenie każdego bloku  
z wielką pompą jest ogłaszane w inter-
necie. Jedyny jasny punkt Urzędu to za-
stęca burmistrza Mateusz Handel, ale 
nawet on nie jest w stanie zatrzeć nega-
tywnego wizerunku swojego szefa. Je-
śli miejscy urzędnicy sami przyznają, że 
pozyskiwanie funduszy unijnych idzie 

kiepsko - cóż więcej dodać. Mikołów 
potrzebuje nowego burmistrza.

- Co planujecie zmienić w nadcho-
dzącej kadencji. 5 lat to dużo czasu… 

- Długo by wymieniać. Piechuli nie 
udało się uzyskać dotacji na przebudo-
wę MDK, przydałoby się Mikołowskie 
Centrum Kultury z prawdziwego zda-
rzenia. Dalej - teren po byłej komen-
dzie policji ciągle jest niewykorzysta-
ny, podobnie jak plac przy ul. Waryń-
skiego przy szpitalu - idealne miejsce 
do programu Mieszkanie+. Jesteśmy za 
zwiększeniem środków na budżet oby-
watelski do 2 mln w ciągu 5 lat, Ochot-
nicza Straż Pożarna potrzebuje nowej 
siedziby, powinny powstać bezpiecz-
ne drogi rowerowe łączące sołectwa 
z centrum miasta. Jest sporo wyzwań, 
nowi radni będą mieli co robić przez 
najbliższe lata.  (bl)

K olejna mikołowska dziel-
nica powołała swoje sto-
warzyszenie. Oczywiście,  

w mikołowskich warunkach słowo 
„dzielnica” ma umowne znacze-
nie, ponieważ burmistrz i radni 
nie godzą się na to, aby przyznać 
więcej samodzielności częściom 
miasta, które tego chcą. Taka po-
stawa obraca się teraz przeciw-
ko nim. Mieszkańcy widząc, że 
obecny samorząd nie realizuje ich 
potrzeb, integrują się i jednoczą. 
Do stowarzyszeń Wymyślanka  
i Reta dołączył Przyjazny Gniotek.

MIChAŁ POlOK, założyciel stowarzyszenia Przyjazny Gniotek
Stowarzyszenie „Przyjazny Gniotek” staje się faktem. Trudno jedno-

znacznie stwierdzić, czy mieszkańców zjednoczyła sprawa planu zagospo-
darowania przestrzennego, czy urzędowa propozycja lokalizacji skrzyżowa-
nia DK44 i DW928, czy może remontowanie przez Zakład Usług Komunal-
nych w Mikołowie ulicy Matejki silnie zanieczyszczonym materiałem. Mamy 
nieodparte wrażenie, że nikt nie zrobił w ostatnim czasie więcej dla integra-
cji mieszkańców Gniotka niż burmistrz Mikołowa ze swoimi służbami.

Czas na Gniotek Wymyślanka przy ognisku

MAREK BORYS
marek.borys@wp.pl

Wiosna ludów w Mikołowie
Symbolem tej kadencji stały się lokalne stowarzyszenia, które nie tylko powstają, ale 
tworzą także wspólną listę do rady miasta. to „czarny koń” wyborów samorządowych?

Blisko nam do osób aktywnych
Rozmowa z arturem wnukiem, prezesem Stowarzyszenia Reta



DoŚWIADcZENIE 
PRocENtuJE 

Władze Mikołowa mogą pochwa-
lić się ogromnym sukcesem. W prze-
liczeniu na mieszkańca pozysku-

ją dużo więcej pieniędzy z Unii Eu-
ropejskiej niż inne miasta z okolicy. 
Środki te dla wielu gmin są podsta-
wą inwestycyjnego rozwoju. Im wię-
cej pieniędzy pozyska się ze źródeł 
zewnętrznych, tym więcej inwestycji można w mieście zrealizować. Cho-

dzi tu zarówno o rozwój infrastruktu-
ry miejskiej, jak i o projekty społecz-
ne. Mikołowscy urzędnicy zgłębia-
ją swoją wiedzę, uczestniczą w szko-
leniach i zdobywają doświadczenie, 
które procentuje dla miasta. Inni mo-
gliby się od nich uczyć pisania do-
brych wniosków i skutecznego ścią-
gania nowych pieniędzy do miasta. 

BIJEMY INNYch 
NA GŁoWę

Związek Gmin i Powiatów Subre-
gionu Centralnego wydał zestawie-
nie gmin województwa śląskiego,  
w którym prezentowana jest statysty-
ka. Wynik Mikołowa to 728,47 zł, co 
daje drugą pozycję wśród 17 miast  
i gmin Podregionu Tyskiego. W tyle 
za Mikołowem zostaje Pszczyna,  
a nawet Tychy. Mikołów jest też nie-
kwestionowanym liderem zdobywa-
nia pieniędzy unijnych w powiecie. 
Miasto ma też świetną pozycję w wo-
jewództwie - wyprzedza m.in. Pieka-
ry Śląskie, Tarnowskie Góry, Gliwi-
ce, Zabrze, Chorzów, Mysłowice czy 
Rudę Śląską. 

NA co to IDZIE?

Pozyskane środki unijne wykorzy-
stywane są, m.in. na termomoderni-
zacje budynków, wymianę oświetle-
nia miejskiego na bardziej oszczędne 
i ekologiczne, zakup i montaż ekolo-
gicznych instalacji fotowoltaicznych, 
budowę centrum przesiadkowego, 
rewitalizację kamienic w rynku, a tak-
że na usługi asystenckie dla osób nie-
samodzielnych. 

NIE tAKIE ŁAtWE, 
JAK SIę WYDAJE

Droga do uzyskania dofinansowa-
nia jest długa i zaczyna się na wie-

le miesięcy (czasem lat) przed wbi-
ciem w ziemię pierwszej łopaty na 
budowie. Trzeba opracować całą 
dokumentację, uzyskać pozwole-
nia i decyzje. Później opracowuje 
się skomplikowany wielostronicowy 
wniosek o dofinansowanie i dziesiąt-
ki załączników. Cała inwestycja jest 
w nim szczegółowo opisana, podzie-
lona na etapy, przedstawiony jest bu-
dżet i harmonogram prac. A konku-

rencja w walce o pieniądze unijne 
jest ogromna. Zwyciężają najlepsi.

INNI tEŻ chętNIE 
NAS DofINANSoWuJą

Warto pamiętać, że mikołowskie 
inwestycje dofinansowane są rów-
nież z wielu innych źródeł, m.in. 
przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego w Warszawie (I i II etap budo-
wy mieszkań komunalnych na No-
wym Świecie), Metropolitalny Fun-

dusz Solidarności (modernizacja  
ul. Dzieńdziela) czy Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach (dofinan-
sowanie do wymiany pieców grzew-
czych w domach). Łączna kwota, 
jaką w ostatnich latach pozyskało 
miasto z Funduszy Unijnych i źródeł 
krajowych, to ponad 34 mln złotych. 
Suma ta może wkrótce wzrosnąć, bo-
wiem kolejne mikołowskie wnioski  
o środki zewnętrzne są właśnie roz-
patrywane przez właściwe instytucje.
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Karta Seniora w Mikołowie
Ogólnopolska Karta Seniora wydawana jest na terenie naszego miasta 

przez Radę Seniorów w każdy poniedziałek od 10:00 do 12:00 w Miej-
skim Domu Kultury (Rynek 19) w sali 21. Kartę uzyskać mogą wszyscy 

mieszkańcy Mikołowa powyżej 60 roku życia.  Po wypisaniu krótkiego wniosku 
(potrzebny jest dokument tożsamości) karta wydawana jest na miejscu, od ręki. 
W ciągu trzech dyżurów Rada Seniorów wydała już ponad 200 kart!

W całej Polsce skorzystać można z około 1500 punktów (sklepy, ośrodki wy-
poczynkowe, ośrodki kultury i sportu, usługi rehabilitacyjne, sanatoria itd.) które 
udzielają zniżek posiadaczom karty, a ich liczba stale i regularnie rośnie.

Listę firm sprawdzić można na stronie internetowej: www.glosseniora.pl/
gdzie-skorzystac-z-karty

Zapraszamy wszystkie mikołowskie firmy, które chciałby przystąpić do progra-
mu - zyskując stałych klientów i dużą rozpoznawalność w społeczności seniorów. 
Zgłoszenia  przedsiębiorców chcących przystąpić do Ogólnopolskiej Karty Senio-
ra przyjmuje: Sabina Grzywok - Główny Specjalista ds Polityki Senioralnej (od po-
niedziałku do czwartku, od 8:30 do 13:30, Urząd Miasta Mikołów ul. Rynek 16 po-
kój nr 40, tel. +48 32 324 85 22, e-mail: sabina.grzywok@mikolow.eu.)

pierwsze Firmy, które zgłosiły się do programu z mikołowa to:
n GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o., ul. Stefana Okrzei 3
n Centrum Opiekuńczo Rehabilitacyjne Salwator Park, pl. Salwatorianów 1
n Lodziarnia Rurański, ul. Bluszcza 5
n Centrum Rehabilitacji REMEDICO, ul. Konstytucji 3 Maja 60
n Golf Park Mikołów, ul. Golfowa 2
n Dorota Lejkowska Dietetyk, ul. Okrzei 31

MATEuSZ hANdEl, 
wiceburmistrz Mikołowa

- Środki unijne to ob-
szar, z którym od począt-
ku wiązałem spore na-
dzieje. Bez nich rozwój 
miasta byłby dużo wol-
niejszy. Zawsze dbałem 
o to, by urzędnicy mieli 
możliwość doskonalenia 
się i podnoszenia swoich 
kompetencji, jeśli chodzi 
o pozyskiwanie pieniędzy 
dla miasta. Pilnuję tak-
że, by na bieżąco infor-
mowano mnie o nowych 
konkursach na projekty  
i o postępach w realizacji 
projektów unijnych.

Sukces władz Mikołowa
mikołów skutecznie pozyskuje pieniądze na inwestycje z Funduszy 
europejskich. w przeliczeniu kwoty na mieszkańca wyprzedza wiele 
większych od siebie miast, w tym tychy.

Zapraszamy na V Dancing Seniora!
 10 sierpnia w godz. 17:00 - 20:00 

w Miejskim Domu Kultury
Termomodernizacja budynku przy ul. Prusa 5.

Nowy Świat - budownictwo komunalne.

Remont ul. Dzieńdziela.

Wizualizacja centrum przesiadkowego.

Wizualizacja kamienic w Rynku.



Stadion AKS-u, kryta pły-
walnia i Rynek - w każdym  
z tych miejsc czekały na nas 
inne atrakcje. Piknik rodzin-

ny na murawie boiska z wyściga-
mi, klaunem-animatorem, dmuchana 
ścianka wspinaczkowa czy huśtaw-
ka napędzana jazdą na rowerze. Do 
tego piłkarski tor przeszkód i ogró-
dek z ćwiczeniami sprawnościowy-
mi. Na basenie czekała splash zone 
- czyli dmuchany, wodny tor prze-
szkód. Tutaj można było sprawdzić 
swoje umiejętności pływackie przez 
cały weekend. 

NAJWIęcEJ JEDNAK 
DZIAŁo SIę NA RYNKu. 

Pod hasłem JordanBasket + odby-
ła się prawdziwa feta, godna 10-let-
niego jubilata. Zawody koszykarskie 
dzieci i młodzieży, popisy tanecz-
ne i wokalne. Wszystko pod czujnym 
okiem zaproszonych zza oceanu ko-
szykarzy i trenerów z ligi akademic-

kiej. Do tego zlot food trucków i dmu-
chańce dla najmłodszych. 

Centralnym punktem programu, 
który skupił zresztą największą pu-
bliczność było topienie Burmistrza 
Stanisława Piechuli, jego zastępcy 
Mateusza Handla i zaproszonych 
gości, choć nie o samą zabawę cho-
dziło. Najważniejszym aspektem 
tej imprezy była akcja charytatyw-
na. Pod hasłem #rzucamy dla Wik-
torii, ponad tydzień, trwała licytacja 
kandydatów do zatopienia w Dunk 
Tanku. To nic innego jak zbiornik  
z wodą (organizatorzy zapewnia-
li, że bardzo zimną) i zapadnia, któ-
ra uruchamiała się po celnym rzucie 
piłką do tarczy. I tak jeden za dru-
gim, nauczyciele, dyrektorzy szkół, 
pomysłodawca akcji oraz Burmistrz 
wpadali do wody ku uciesze zebra-
nych. Dzięki internetowej licytacji 
oraz datkom zebranym w dniu im-
prezy udało się zebrać ponad 7 ty-
sięcy złotych, które przekazano ro-
dzinie chorej dziewczynki. Mało 
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Mikołów był jednym z miast gospodarzy Igrzysk (obok Katowic i Chorzowa), których głównym celem jest po-
pularyzacja sportu wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Sportowcy z całej Polski spotkali się na 
terenie Golf Park Mikołów i tam rozgrywali zawody sprawnościowe. W czasie dwudniowych rozgrywek wyło-

niono medalistów, a wśród tych ozłoconych wylosowano dwie osoby, które reprezentować będą nasz kraj na przyszło-
rocznych światowych Igrzyskach w Abu Dhabi.

Uczestnicy Rajdu Śląska ponownie przemknęli ulicami Mikołowa. Rozpoczynających z płyty Rynku zawodników 
obserwował tłum mieszkańców. W ramach odcinka specjalnego zorganizowanego w samym centrum miasta, 
mogliśmy podziwiać nie tylko najnowsze sportowe cacka, ale i rajdówki sprzed kilku dekad. Imprezie towarzy-

szyły liczne atrakcje dla dzieci, ale i dorosłych. Jedną z nich był głośny jak ryk silnika koncert zespołu Armia! 

Legenda polskiego rocka, ze-
spół Armia zagrał solidny, ra-
sowy, półtoragodzinny kon-

cert. Wokół sceny udało im się zgro-
madzić kilkaset osób. Ekipa dowo-
dzona przez wokalistę Tomasza Bu-
dzyńskiego zagrała zarówno stare, 
dobrze znane fanom hity, jak i nowsze 
kompozycje. Zespół rozpoczął tym 
samym już czwartą edycję Letniego 
Grania w Mikołowie - czyli piątko-
wych, wieczornych koncertów z mu-
zyką na żywo na mikołowskim Rynku.

Gorące mikołowskie lato w mieście

ogólnopolskie letnie 
olimpiady Specjalne

armia na scenie letniego grania

Miejski ośrodek Sportu i rekreacji świętował w tym roku dziesięciolecie 
działalności. jubilat zaprosił mieszkańców do wspólnej zabawy. Mimo że nie było 
tortu, liczba przygotowanych z tej okazji wydarzeń rekompensowała to z nawiązką.

Dziesiąte urodziny MoSiR
Rajd 
Śląska
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

Przez cały okres trwania Mistrzostw Świa-
ta w Rosji, mikołowianie mają okazję 
oglądać wspólnie wszystkie mecze tur-

nieju na dużym telebimie. Choć nasi reprezen-
tanci nie spisali się najlepiej w fazie grupo-
wej i już dawno wrócili do domów, to najlepsze  
i najciekawsze dopiero przed nami. Mecze pół-
finałowe, o trzecie miejsce, jak i sam finał mi-
strzostw (niedziela 15.07 g. 17:00) z pewnością 
cieszyć się będą dużym zainteresowaniem. 

Za nami tydzień „Weseli piraci”. Młodzi uczestnicy półkolonii sprawdzi-
li swoją tężyznę na spartakiadzie, budowali bazy, razem z Klubem Że-
glarski WYGA pływali po Paprocanach, wspinali się na ścianki wspi-

naczkowe, tak jak pirat na bocianie gniazdo, a nawet jeździli konno, bo pirat na lą-
dzie też musi jakoś się poruszać. Teraz kończy się drugi turnus w Klubie Przygo-
dy. Jego członkowie podróżują do różnych miejsc. Byli już, m.in. w Muzeum Szty-
garka w Dąbrowie Górniczej i kopalni doświadczalnej. Przed nimi jeszcze dwa 
turnusy taneczne. Organizatorem półkolonii jest Hufiec ZHP Ziemi Mikołowskiej, 
wraz z Miejski Domem Kultury w Mikołowie. Półkolonie są dofinansowane z pro-
jektu Urzędu Miasta Mikołowa.

Gorące mikołowskie lato w mieście

półkolonie trwają 
pełNą parą

tego, market budowlany Leroy Mer-
lin działający w naszym mieście zo-
bowiązał się do wyremontowania 
ich mieszkania.

o tYM, co BYŁo DALEJ, 
WIE JuŻ chYBA cAŁY 
MIKoŁóW. 

Burmistrz wychodząc ze zbior-
nika, ku uciesze licznie zgroma-
dzonych mieszkańców, wszedł do  
fontanny i przepłynął jej długość. 
Reakcja obecnych w tym miejscu 
osób była jednoznaczna, wszyscy 
byli pozytywnie zaskoczeni, klaskali  
i w momencie zaczęli domagać się 
powtórki. Burmistrz sprostał oczeki-
waniom i ponownie wskoczył do fon-
tanny. Uśmiechy na twarzach, brawa 
i wspólne zdjęcia.

Tutaj cała historia mogłaby się za-
kończyć, wspaniale przygotowane 
urodziny MOSiR-u, znakomita posta-
wa mikołowian w czasie zbiórki pie-
niędzy na leczenie jednej z nich i za-

skakujący, acz bardzo pozytywny fi-
nał w postaci kąpieli burmistrza. Jed-
nak internet rządzi się swoimi pra-
wami, zamieszczony na facebooko-
wym profilu Burmistrza Piechuli fil-
mik szybko zyskał rozgłos. Komen-
tarze pod postem (poza nielicznymi 
wyjątkami niezadowolonych osób) 
nie pozostawiają złudzeń. Ludzie do-
cenili luz, humor i dystans do siebie, 
jakim wykazał się Burmistrz. W koń-
cu, nie wskoczył on do fontanny wy-
chodząc z Urzędu po godzinach pra-
cy. Cała rzecz była wpisana w pe-
wien kontekst, oczywisty dla każde-
go, kto był tego dnia na Rynku.

SPRAWą 
ZAINtERESoWAŁY 
SIę oGóLNoPoLSKIE 
MEDIA. 

Internetowe portale, radio i tele-
wizje (Polsat News, TVN 24, Nowa 
TV) od razu podchwyciły temat ką-
pieli Burmistrza. Były wywiady, son-
da uliczna i o samej akcji zrobiło się 
głośno. W każdej publikacji jasno 
podkreślony był fakt, że najważniej-
sza w tym dniu była właśnie Wiktoria, 
silna, dzielnie walcząca z ciężką cho-
robą dziesięciolatka. Tym samym, 
dzięki nieszablonowemu pomysłowi 
Burmistrza, informacja o zbiórce pie-
niędzy, która trwa przecież cały czas, 
rozeszła się po Polsce.

zbiórka jest kontynuowana, 
każdy kto chciałby i ma 

możliwość, może przekazać 
datki Fundacji Pomocy dzieciom 

„Ulica” z katowic, nr konta: 
54 1020 2313 0000 3802 0384 8942 

z dopiskiem - dla wiktorii.

Miasteczko 
futbolowe 
na rynku

Miejski ośrodek Sportu i rekreacji świętował w tym roku dziesięciolecie 
działalności. jubilat zaprosił mieszkańców do wspólnej zabawy. Mimo że nie było 
tortu, liczba przygotowanych z tej okazji wydarzeń rekompensowała to z nawiązką.

Dziesiąte urodziny MoSiR

Serdecznie zapraszam na 
organizowane dla Państwa 

letnie wydarzenia. 
Zawsze wszystkie szczegóły 

można znaleźć na moim 
facebooku lub stronie: 

www.kalendarz.mikolow.eu
Burmistrz Mikołowa 

Stanisław Piechula
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Świętojańskie dni Łazisk to od zawsze świetna okazja 
do spotkania ze znajomymi i dobrej zabawy na świe-
żym powietrzu. Mimo niesprzyjającej pogody, również 

w tym roku Dni Miasta zgromadziły na popularnej „Żab-
ce” tłumy łaziszczan. W tym roku wieczór umi-
lała muzyka zespołów „Łzy” i „Łobuzy”, 
a oba zespoły zostały ciepło przyjęte. 
Może dlatego, że w Łaziskach na-
zwy na ł mają… łatwiej. Nie moż-
na nie wspomnieć o występują-
cych wcześniej Grzegorzu Po-
loczku i Orkiestrze Dętej KWK 
„Bolesław Śmiały”. Jak zawsze 
entuzjastycznie przyjęte zostały 
nasze rodzime grupy, którym pa-

tronuje łaziski MDK. Świętojańskie Dni Łazisk też są okazją 
do nagrodzenia osób zasłużonych dla miasta. Łaziszczani-
nem Roku został historyk i archiwista Marcin Rudy, ks. Ad-
rian Przewoźniak otrzymał tytuł Honorowego Łaziszczanina 

Roku, a tytuł Rzemieślnika Roku odebrała floryst-
ka Grażyna Danielczyk. Oprócz tego, jak 

co roku, nagrody przyznano również ła-
ziskim artystom i sportowcom. Dobra 

organizacja Dni Łazisk była gwa-
rantem dobrej, świętojańskiej za-
bawy. Jednak to łaziszczanie, któ-
rzy przyszli bawić się na „Żabkę” 
sprawili, że długo nie zapomnimy 
tegorocznych Świętojańskich Dni 

Łazisk.

Już od 1 lipca można złożyć wnio-
ski o ustalenie prawa do zasiłku ro-
dzinnego, świadczenia wychowaw-
czego i funduszu alimentacyjnego, 
a także o świadczenie „Dobry start” 
on-line przez portal Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej: 
www.empatia.mrpipsgov.pl, a tak-
że poprzez bankowość elektronicz-

ną. Te same wnioski w wersji papie-
rowej złożyć będzie można dopie-
ro od 1 sierpnia w Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Łaziskach 
Górnych na parterze, w pokoju nr 3, 
w godzinach pracy ośrodka. Zachę-
camy do korzystania z możliwości in-
ternetowego składania wniosków już 
w tym miesiącu.

Łaziskie placówki zapraszają dzieci i młodzież do korzystania 
z licznych atrakcji przygotowanych na wakacje 2018! 

Gry, zabawy, rolkowanie, wycieczki, kolonie…
Szczegóły na stronie: www.laziska.pl, www.mosir.laziska.pl,  

www.mdk.laziska.pl, www.biblioteka.laziska.pl oraz na fanpage’u 
Miasta Łaziska Górne na facebooku.

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej informuje, że istnie-
je możliwość przyłączenia do-

mów do miejskiej sieci ciepłowni-
czej na kolejnych obszarach nasze-
go miasta - tzw. Ameryka. Osoby za-

interesowane zachęcamy do kontak-
tu z PEC Tychy, tel. 32 325 64 44 lub 
32 325 64 62 oraz składania do PEC  
w Tychach „Wniosku o określenie 
warunków przyłączenia do sieci cie-
płowniczej” do dnia 31 lipca 2018.

J ak każe tradycja 24 czerwca 
łaziszczanie spotkali się na 
dorocznej Mszy Św. plenero-

wej na łaziskim Wierzysku. Mimo 
tegorocznej, niesprzyjającej po-
gody wierni licznie zgromadzili 
się, by wziąć udział w Eucharystii 
na łaziskim wzgórzu.

Wniosek łaziskiej bibliote-
ki złożony w ramach Pro-
gramu Wieloletniego „Na-

rodowy Program Rozwoju Czytelnic-
twa” Priorytet 2 „Infrastruktura biblio-
tek 2016-2020” został oceniony bar-

dzo wysoko. Na 208 wniosków upla-
sował się na 10 miejscu listy rankin-
gowej, co oznacza, że łaziska pla-
cówka otrzyma dofinansowanie w wy-
sokości 1, 277 mln zł na modernizację 
zaplanowaną w latach 2019-2020.

AlEKSANdER WYRA, 
burmistrz Łazisk Górnych

Cieszy nas każde dofinan-
sowanie, a to szczególnie, bo 
budynek biblioteki to jeden 
z najpiękniejszych w naszym 
mieście. Plany modernizacyj-
ne są naprawdę ciekawe i no-
watorskie.

pec na ameryce

Wakacje, wakacje

Wnioski on-line 
już dostępne

tradycja na Wierzysku

Popularność 
rolek z roku 
na rok wzra-

sta. Zwłaszcza naj-
młodsi upodoba-
li sobie ten sposób 
spędzania wolne-
go czasu. Jednak 
początki mogą nie 
być takie proste. 
By ułatwić amatorom rolkowania opa-
nowanie bezpiecznej i przyjemnej jaz-
dy w wakacje zapraszamy na zajęcia 

rolkowania prowa-
dzone przez profe-
sjonalną trenerkę. 
We wtorki i czwart-
ki na placu za sta-
dionem w Łazi-
skach Górnych 
(wejście od strony 
ścieżek zdrowia) 
można nauczyć 

się jeździć na rolkach bądź doskona-
lić swoją technikę. Zajęcia są bezpłat-
ne. Zapraszamy.

rolki są fajne!

Biblioteka 
się zmienia

1,277 
mln zł 

unijnej dotacji

łaziskie Świętowanie

/MiastoLaziskaGorne
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Sfinansowano ze środków Gminy Orzesze

Tak wyjątkowi goście pojawili się w mieście 
nieprzypadkowo. Wspólnie z Burmistrzem 
Miasta, jego Zastępcą i Przewodniczącym 

Rady Miejskiej uczestniczyli w brefingu dotyczą-
cym nowo wyremontowanej ul. Staszica w Orze-
szu. Wspomniana droga jako jedna z pierwszych 
uzyskała dofinansowanie w wysokości 278 tys. 
złotych w ramach Rządowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów po-
przez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Korzystając z okazji Poseł Kloc i Wojewoda 
uczestniczyli także w uroczystej akademii na 
zakończenie roku szkolnego w Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Stanisława Moniuszki. Dodat-
kowo Burmistrz Miasta rozmawiał z Wojewodą 
Wieczorkiem o przystąpieniu Orzesza do Ślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii, o które Miasto 
stara się już od dłuższego czasu, dzięki czemu 
wniosek miasta został pozytywnie zaopiniowa-
ny przez Wojewodę.

Od kwietnia br. Fun-
dacja Zakątek 
Pokoleń w part-

nerstwie z Miastem Orzesze, re-
alizuje projekt: „Usługi opiekuń-
cze dla osób starszych o ograni-
czonej samodzielności” skiero-
wany do mieszkańców Orzesza. 
Bezpłatna opieka dla niesamo-
dzielnych osób starszych oraz 
wsparcie dla ich opiekunów ro-
dzinnych jest możliwe dzięki 
otrzymanej przez fundację do-
tacji ze środków Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach Rządowego 
Programu ASOS 2014-2020 oraz 
dzięki wsparciu i zaangażowa-
niu Urzędu Miasta Orzesze.

W ramach zadania opiekuno-
wie rodzinni korzystają z bez-
płatnej, profesjonalnej pomo-
cy poradniczo-doradczej reha- 
bilitanta oraz uczestniczą w Klu-
bie Opiekuna Seniora - gru-
pie wsparcia w opiece opieku-
nów rodzinnych osób starszych. 
Spotkania odbywają się cyklicz-
nie już od kwietnia w Miejskim 
Ośrodku Kultury. Formuła klubu 
jest otwarta, dlatego mogą w nim 
uczestniczyć wszyscy chętni.

W ramach projektu funkcjo-
nuje Centrum Opieki Osób Star-
szych (COOS), pełniące rolę 
punktu informacyjnego - koor-
dynacyjnego dotyczącego po-
trzeb osób starszych oraz ich 
opiekunów w mieście Orzesze. 
COOS mieści się w salkach pa-
rafialnych (ul. św. Wawrzyńca 2) 
i jest czynne codziennie - w dni 
robocze od 8.30 - 12.30.

Plany fundacji 
Zakątek Pokoleń

wolontariat  
dla seniora 

Zgłaszają się osoby star-
sze z prośbą o sporadyczne 
wsparcie, wynikające z częścio- 
wej niesamodzielności (pomoc  
w zrobieniu zakupów, pomoc 

w dotarciu do lekarza, umycie 
okien, potrzeba porozmawiania 
z kimś…). 

Poszukujemy wolontariuszy, 
którzy chcieliby poświęcić swój 
czas i zaangażować się w dzia-
łania na rzecz osób starszych. 
Zapraszamy do kontaktu z Fun-
dacją Zakątek Pokoleń. 

Bezpłatne  
porady rehabilitanta  

dla seniorów
Osoby starsze potrzebujące 

porady lub konsultacji rehabili-
tanta prosimy o kontakt z Funda-
cją Zakątek Pokoleń. 

Ośrodek dziennej  
Opieki i rehabilitacji  

dla osób starszych 
Opieka całodobowa jest bar-

dzo wyczerpująca dla opiekuna 
rodzinnego. Często jest on osa-
motniony w opiece, pozostawio-
ny bez pomocy. Musi rezygno-
wać z życia towarzyskiego, czę-
sto zawodowego, a jego spo-
łeczne funkcjonowanie bywa 
mocno ograniczone.  

Problemy te mógłby znaczą-
co rozwiązać Ośrodek Dziennej 
Opieki i Rehabilitacji dla osób 
starszych (m.in. z chorobami 
demencyjnymi - Alzheimer, Par-
kinson i inne), w którym oso-
by starsze miałyby zapewnio-
ną dzienną opiekę, terapię do-
stosowaną do możliwości psy-
chomotorycznych, wyżywienie, 
a rodzinni opiekunowie - wspar-
cie i wytchnienie oraz możli-
wość realizacji swoich planów 
rodzinnych, społecznych i za-
wodowych. 

Osoby zainteresowane dzia-
łaniami na rzecz osób star-
szych, planami oraz wspar-
ciem fundacji prosimy o kontakt  
z Fundacją Zakątek Pokoleń 
(fundacja@zakatekpokolen.pl; 
608 639 570).

Tekst: Fundacja  
Zakątek Pokoleń

Fundacja Zakątek Pokoleń

Bezpłatne wsparcie dla osób 
starszych i ich rodzinnych 
opiekunów.

Wyjątkowi goście w Orzeszu
22 czerwca w Orzeszu pojawili się minister 
inwestycji i rozwoju jerzy kwieciński, 
poseł na Sejm rp izabela kloc oraz 
wojewoda Śląski jarosław wieczorek.

Od lewej: Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski, Izabela Kloc, Poseł na Sejm RP,  
Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Mirosław Blaski, Burmistrz Orzesza.

Czerwiec to upragniony po-
czątek wakacji - piękna 
pogoda, wysoka tempera-

tura i całe mnóstwo imprez, któ-
re umilają każdemu czas. Orze-
sze także zadbało o to, aby każ-
dy znalazł rozrywkę dla siebie

Dzień dziecka

Już 1 czerwca najmłodsi mieszkańcy Mia-
sta mogli cieszyć się swoim świętem. Sta-
dion miejski w Orzeszu w Dzień Dziecka za-
mienił się w ogromny plac zabaw, gdzie dzie-
ci w każdym wieku mogły bezpłatnie bawić 
się do woli. Wśród przygotowanych atrakcji 
były, m.in. dmuchana zjeżdżalnia, basen z pi-
łeczkami, strażacki tor przeszkód oraz ufundo-
wane przez Pana Mirosława Blaskiego kolejka 
elektryczna i bumper cars. Nie zabrakło także 
animacji dla najmłodszych, prezentacji wozów 
strażackich i policyjnych oraz licznych gier  
i zabaw czy konkursów z nagrodami.

Na scenie pojawił się zespół muzyczny Me-
trum, któremu przewodniczy Maria Gawlik,  
a także uczestnicy sekcji tanecznej działają-
cej przy Miejskim Ośrodku Kultury - głównym 
organizatorze imprezy. Sporym zainteresowa-
nym cieszył się także specjalny pokaz sztuk 
walki w wykonaniu członków uczniowskiego 
klubu sportowego Karate Kyokushin Orzesze.  
O dodatkowe konkurencje sportowe zadba-
li także druhowie z Ochotniczych Straży Po-
żarnych z Orzesza i Jaśkowic oraz harcerze  
z 2. Szczepu Harcerskiego „Polana”. 

Koncert charytatywny

Kolejnym wielkim wydarzeniem w mieście 
był koncert charytatywny dla Grzegorza Jamki 
- orzeszanina, u którego zdiagnozowano raka 
mózgu. 15 czerwca mieszkańcy Miasta poka-
zali swoje szczodre serca, gdyż w trakcie trwa-
nia imprezy zebrano 65 tys. złotych, a nie jest to 

jeszcze ostateczna kwota uzyskanej pomocy, 
gdyż wciąż wpływają pieniądze od sponsorów.

Organizatorom koncertu udało się zapro-
sić znanych muzyków - Damiana Holeckiego, 
duet Kola&Jula, Michalinę Starostę, Zespół Pie-
śni i Tańca „Katowice” oraz zespół Magiczny 
Wieszak. Gwiazdą wieczoru był dobrze znany 
wszystkim zespół Piersi, który obowiązkowo 
zagrał swój wielki przebój „Bałkanica”. Wszy-
scy zaproszeni artyści zgodzili się zagrać cha-
rytatywnie dla tego szczytnego celu.

Uczestnicy wydarzenia mogli wesprzeć ak-
cję na wiele sposobów - wrzucając datki do 
puszek, biorąc udział w licytacjach czy korzy-
stać z bogatej oferty gastronomicznej, z której 
całkowity dochód wsparł pulę zebranych pie-
niędzy. Orzeszanie po raz kolejny pokazali, 
że pomoc drugiemu człowiekowi jest dla nich 
bardzo ważna.

orzeskie Powitanie Lata 

Wisienką na torcie czerwcowych imprez 
była II edycja Orzeskiego Powitania Lata, któ-
ra odbyła się równolegle z zakończeniem roku 
szkolnego, czyli 22 czerwca.

Tego dnia stadion miejski pękał w szwach, 
podobnie jak w roku ubiegłym mieszkańcy 
Orzesza i okolicznych miejscowości tłumnie 

zgromadzili się na płycie boiska, aby bawić się 
na koncertach gwiazd. W tym roku na scenie 
oprócz młodych orzeskich artystów zagościł 
zespół Top Musix, zagraniczna gwiazda Ma-
rio Bischin oraz nasz rodzimy zespół Andre ze 
swoim przebojem „Ale Ale Aleksandra”.

Przez cały czerwiec trwały także towarzy-
szące imprezie turnieje sportowe tenisa czy 
piłki nożnej. Zwycięzcy zawodów zostali na-
grodzeni na scenie przez Burmistrza Miasta  
i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Oczywi-
ście nie zapomniano także o najmłodszych - 
liczne bezpłatne atrakcje były dla nich dostęp-
ne cały wieczór, więc na Orzeskim Powitaniu 
Lata mogły bawić się całe rodziny.

Nie były to oczywiście jedyne wydarzenia, 
w których można było brać w czerwcu udział. 
Przez cały miesiąc odbywały się także szkolne 
Pikniki Rodzinne, a bardziej aktywni orzesza-
nie mogli wziąć udział w Rodzinnym Rajdzie 
Rowerowym zorganizowanym, jak w ubiegłym 
roku, przez Stowarzyszenie „Dorośli Dzie-
ciom”.

Wakacje z MoK

W lipcu i sierpniu także można liczyć na 
wiele atrakcji. Miejski Ośrodek Kultury zadbał 
o to, aby w czasie wakacji dzieci mogły sko-
rzystać z wyjątkowej oferty, aktywnego i kre-
atywnego spędzania czasu. Wśród propozycji 
znalazły się, m.in. warsztaty ceramiczne, mini 
turniej rycerski oraz kilka wycieczek. Szcze-
góły są dostępne w MOK-u oraz na stronie:  
www.orzesze.pl.

Działo się

MIROSŁAW BlASKI, 
Burmistrz Miasta

Chciałbym bardzo serdecznie po-
dziękować organizatorom i spon-
sorom wszystkich czerwcowych im-
prez oraz uczestnikom, którzy licz-
nie bawili się na każdym wydarze-
niu. Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku czerwiec w Orzeszu będzie 
równie udany.



W czerwcu odbyły się ostat-
nie w roku szkolnym 
2017/2018 spotkania w ra-

mach Bibliotecznej Akademii Malu-
cha. Brały w nich udział grupy przed-
szkolaków z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego i Niepublicznego Przed-
szkola im. Aniołów Stróżów. Ogółem 
odbyło się 16 spotkań, podczas któ-
rych dzieci przede wszystkim słu-
chały bajek i poznawały losy różnych 
bohaterów książkowych. By urozma-
icić zajęcia, czytanie miało formę za-
równo tradycyjną, jak i elektronicz-
ną (poprzez słuchanie audiobooków 
czy słuchanie i oglądanie historyjek 
na tablecie i dużym ekranie). Poza 
tym rozmawiały z bibliotekarzami na 
ważne tematy, brały udział w krótkich 
zabawach i zajęciach plastycznych.

ARteria cKiP zaprasza na Śląski tabor:
- intensywne spotkanie z tradycją Górnego Śląska!
Doskonała okazja, by zatańczyć gołombka, podać „krótki do przy-

jaciela”, uszykować somymu ciaciany klajd, zaśpiewać ślonskie 
śpiywki, połozprawiać z hanysami i inksze na roztomajtych biglach 
w kożdy wieczór! Nie wiecie o co chodzi? Dyć musicie tu być!

MuZYKA, tANIEc, RęKoDZIEŁo.
WARSZtAtY, PotAńcóWKI, SPotKANIA.

Więcej informacji: www.facebook.com/centrumARteria
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Towarzystwo Urbanistów Pol-
skich wraz ze Związkiem 
Miast Polskich zorganizowa-

ło XII edycję konkursu na najlepiej 
zagospodarowaną przestrzeń pu-
bliczną w Polsce. Wśród zgłoszo-
nych przedsięwzięć znalazła się tak-
że „Świątynia Dumania - Utworze-
nie Tematycznego Parku Archanioła  
w Ornontowicach”. Podstawowe kry-
teria oceny odnosiły się do kreowania 
ładu przestrzennego oraz podnosze-
nia atrakcyjności danego miejsca. Or-
ganizatorzy docenili rozwiązania po-
prawiające jakość życia mieszkań-
ców, w tym osób niepełnosprawnych, 
ochronę walorów przyrodniczych 
oraz podkreślanie dziedzictwa kultu-
rowego przestrzeni, zarówno trwały-
mi środkami architektonicznymi, jak  
i oświetleniem czy innymi formami 
oddziaływania na percepcję krajo-
brazu. Ponadto uwagę zwrócono na 
finansowanie inwestycji i racjonal-
ne wykorzystanie funduszy europej-
skich, samorządowych i prywatnych.

Nagrody przyznano  
w trzech kategoriach:

n Miejska przestrzeń publiczna
Przestrzeń publiczna na obszarze 
pomiędzy kościołem pw. Matki Bo-
skiej Bolesnej, Bazyliką Mniejszą pw. 

św. Antoniego Padewskiego i Ryn-
kiem w Rybniku
n Nowo wykreowana przestrzeń 

publiczna w zieleni
Park Stacja-Wisła przy ul. Zabłocie  
w Krakowie

n rewitalizowana przestrzeń  
publiczna w zieleni
Świątynia dumania - utwo-
rzenie tematycznego par-
ku archanioła w Ornonto-
wicach.

Gmina Ornontowice zakupiła 
sprzęt za 16,2 tys. zł. W tym 
zestawie znalazły się: pilar-

ka ratownicza Stihl, kamera termowi-
zyjna i przecinarka spalinowa. 

W uroczystym przekazaniu udział 
wzięli, m.in. Arkadiusz Pamuła, za-

stępcą wójta oraz przedstawicie-
le Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Ornontowicach. Zakupiony sprzęt 
umożliwi jednostce OSP sprawne 
udzielanie pomocy poszkodowa-
nym bezpośrednio na miejscu zda-
rzenia. 

Parafia pw. św. mi-
chała archanioła 
oraz arteria cen-

trum kultury i promocji 
zapraszają do udziału 
w konkursie fotogra-
ficznym „przydrożne 
krzyże Ornontowic”

Szczegółowe informa-
cje, w tym regulamin kon-
kursu i karty zgłoszeń, 
można znaleźć na stro-
nach internetowych:  

www.centrumarteria.pl oraz 
www.ornontowice.wiara.org.pl.  

Maksymalnie trzy zdjęcia wraz  
z kartą zgłoszenia należy do-

starczyć do biura ARTerii przy 
ul. Zwycięstwa 26 w Ornonto-
wicach lub na adres e-mail:  
sekretariat@centrumarteria.pl  
do dnia 31 sierpnia. Ogło-
szenie wyników konkursu  

i wręczenie nagród odbę-
dzie się podczas festynu 
parafialnego w niedzielę  
9 września.

Krzyże w obiektywie

Sprzęt dla 
strażaków

3 lipca w remizie OSp odbyło się uroczyste 
przekazanie druhom Ochotniczej Straży 
pożarnej w Ornontowicach sprzętu 
ratownictwa, zakupionego ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest minister Sprawiedliwości.

Ornontowice wśród najlepszych w prestiżowym konkursie 
na zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Nagroda 
dla Świątyni Dumania

Wakacje
godziny pracy 

biblioteki
Gminna Biblioteka 

Publiczna 
w Ornontowicach 

informuje, że w lipcu 
i sierpniu br. placówka 

będzie czynna 
od poniedziałku 

do piątku, 
w godz. 8:00-16:00.

Zapraszamy!

Biblioteczna akademia Malucha

RepeRtuaR teatRu NauMioNy



R uszył VI Konkurs fo-
tograficzny pt. „Gmi-
na Wyry w obiekty- 

wie”. Warunkiem uczestnictwa  
w konkursie jest przesłanie 
maks. 5 zdjęć wraz z wypeł-
nionym Formularzem zgło-
szeniowym drogą mailową na 
adres promocja@wyry.pl lub  
w opisanej, zaklejonej ko-
percie bezpośrednio, bądź 

listownie do Urzędu Gmi-
ny Wyry do dnia 28 września 
2018r. do godz.13:00.

Regulamin oraz formularz 
zgłoszeniowy jest dostępny 
na stronie: www.wyry.pl. Zdję-
cia należy zapisać w plikach 
JPG lub TIF, rozdzielczość mi-
nimum 300dpi, wymiary: mini-
mum 1600 x 1200 pikseli. 

- Celem konkursu jest za-
chęcenie mieszkańców do 
wspólnego odkrywania i po-
dziwiania najurokliwszych 
zakątków naszej gminy i po-
przez to jej promocja, a tak-
że popularyzacja i promocja 
turystyki wśród mieszkań-
ców naszego regionu jako 
elementu życia codziennego, 
sposobu na rekreację - za-
chęca do uczestnictwa w kon-
kursie wójt Barbara Prasoł.

Zestaw został zakupiony w 
99% ze środków Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz pomocy Postpeniten-

cjarnej - Funduszu Sprawiedliwo-
ści, którego dysponentem jest mi-
nister sprawiedliwości, co stano-

wiło kwotę 14 734,17 zł. Pozostałe 
148,83 zł pokryto ze środków bu-
dżetu Gminy Wyry. Gmina Wyry już 
w marcu złożyła wniosek o przy-
znanie dofinansowania i bardzo 
cieszy fakt, że został on rozpatrzo-
ny pozytywnie. 

Z inicjatywy mieszkańców, Wójt Gmi-
ny Wyry zleciła wykonanie zabiegu 
odkleszczania terenów publicznych 

oraz przy trasach rowerowych. Informacja 
o zamiarze przeprowadzenia akcji dotar-
ła, m.in. do Polskiego Związku Pszczelarzy 
- koło Pszczelarzy w Wyrach. Członkowie 
koła zaniepokojeni doniesieniami prasowy-

mi o zamiarze przeprowadzenia akcji z za-
stosowaniem środków chemicznych, wyra-
zili pisemny stanowczy protest w tej spra-
wie, uzasadniając go poważnymi, nega-
tywnymi konsekwencjami dla ekosystemu. 
Pismo Koła było przedmiotem posiedze-
nia Komisji Komunalnej, Ochrony Środo-
wiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rol-

nictwa Rady Gminy Wyry w dniu 26 czerw-
ca 2018 roku. Radni, po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem pszczelarzy, proponują prze-
sunięcie terminu oprysku w uzgodnieniu  
z Śląskim Związkiem Pszczelarzy. W kon-
sekwencji wstrzymano zaplanowaną na ko-
niec czerwca 2018 roku akcję odkleszania 
terenu Gminy Wyry. 

M aj dla seniorów  
z Klubu Senior+ 
w Gostyni był bar-

dzo pracowity. To tu przez 
cały miesiąc pod czujnym 
okiem Pani Anity Gertych, 
podczas zajęć warsztato-
wo-terapeutycznych z oka-
zji Dnia Dziecka powstawał 
spektakl dla dzieci. Było to 
nie lada przedsięwzięcie, po-
nieważ nasz klub działa od 
lutego i jeszcze nie wszyscy 
chcą się angażować w tak 
duże wyzwania. Bałyśmy się, 

czy damy radę, czy nasz wy-
stęp spodoba się dzieciom  
i co ludzie powiedzą... Se-
niorki na zajęciach uszyły ku-
kiełki i stworzyły piękną sce-
nografię. Rzec można, stwo-
rzyły coś z niczego. Przydał 
się stary babciny szal, futer-
ko z wyleniałego lisa, reszt-
ki materiału, guziki odprute  
z płaszcza. Teatrzyk pt. 
„KAŻDY Z NAS JEST INNY”, 
którego autorem jest Ana 
Beatricz Świergolik niósł ze 
sobą ważne przesłanie, że 
inny nie znaczy gorszy, że 
każdy zasługuje na przyjaźń.  
W czerwcu seniorki mia-

ły okazję wystąpić aż cztero-
krotnie przed wyjątkową pu-
blicznością. Już 28 maja przy-
jechała grupa dzieci z tyskie-
go Przedszkola nr 14. Rów-
nież one przygotowały dla 
nas niespodziankę wystawia-
jąc pantomimę. Bardzo ucie-
szyła nas wizyta podopiecz-
nych z Ośrodka Rehabilitacyj-
no- Edukacyjno-Wychowaw-
czego z Wyr, milusińskich 
z gostyńskich przedszkoli, 
dzieci z dwóch świetlic śro-
dowiskowych i wnuków na-

szych seniorów. Do tej pory 
gościliśmy w naszym klubie 
około 150 dzieci, panią wójt, 
kierownika GOPS, przewod-
niczącą Rady Gminy, panie bi-
bliotekarki. Mimo ogromnej 
tremy, braku doświadczenia 
dałyśmy radę i co najważniej-
sze grupa jeszcze bardziej 
się zintegrowała, możemy na 
siebie liczyć. O naszym te-
atrzyku wiedzą też najmłod-
si nie tylko z naszej miejsco-
wości. Bardzo serdecznie za-
praszamy na przedstawienie 
również dzieci spoza gminy. 
Chętnie wystąpimy i dla Was.

Zofia Baron-Margos 

Gminna Biblioteka 
publiczna w wy-
rach otrzymała do-

finansowanie i realizu-
je projekt „mały i duży  
w książce się durzy”,  
w ramach programu 
ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego 
„partnerstwo dla książ-
ki 2018”. celem pro-
jektu jest wzmocnienie 
funkcji bibliotek jako 
instytucji prowadzą-
cych działania animu-
jące czytelnictwo. 

- Rozpoczęliśmy w połowie 
maja warsztatami podróżni-
czymi dla przedszkolaków za-
tytułowanymi „Dzieci Świa-
ta”, a prowadzonymi przez po-
dróżników z firmy „Poznaje-
my Świat”. Podobne warsztaty 
odbyły się 21 maja i 19 czerw-
ca, na temat: „Afryka Bryka”  
i „Morskie Opowieści”. Na spo-
tkaniach dzieci dowiedziały 
się, m.in. dlaczego ludzie mają 
różny kolor skóry, co to jest sa-
fari, a także jak nadać sygnał 
S.O.S za pomocą alfabetu Mor-
se’a. Mogły przymierzyć stro-
je z różnych stron świata, po-
bawić się zabawkami z danego 
kraju oraz dotknąć jajko kroko-

dyla nilowego czy koralowca - 
opowiadają organizatorzy.

Spotkania  
z pisarzami

Biblioteka w Gostyni gościła 
Mariusza Dmetreckiego, człon-
ka Mikołowskiego Towarzystwa 
Historycznego i autora publika-
cji o historii Mikołowa, który za-
prezentował filmy o piecach wa-
pienniczych z Mokrego, a tak-
że podzielił się ciekawostkami 
historycznymi dotyczącymi hi-
storii ziemi pszczyńskiej, Gosty-
ni i Wyr. A w wyrskiej bibliotece 

Wojciech Widłak, pisarz znany  
z książek o Panu Kuleczce, prze-
konywał, że do pisania przede 
wszystkim ważny jest pomysł  
i inspiracja, a „biblioteka jest 

jak lodziarnia, każda książka ma 
inny smak”. Natomiast Łukasz 
Dębski, autor licznych książek 

dla dzieci i kilku dla dorosłych, 
czytał swoje książki i opowia-
dał o rodzajach ilustracji na ich 
przykładzie. Nie zabrakło też re-
busów i kalamburów. 

„Podróże po 
literaturze”

Dla młodzieży w obu biblio-
tekach zostały zorganizowane 
warsztaty, na których Iwona Ku-
sak, animatorka kultury, instruk-
torka teatralna mówiła, m.in. 
jak ważne dla naszego mózgu 
jest czytanie książek. Ponadto 
uczniowie zrobili ranking naj-
bardziej lubianych lektur oraz 
przygotowali plakat promujący 

i zachęcający do przeczytania 
wybranej książki.

W gostyńskiej bibliotece 
na spotkaniu z uczniami Jakub 
Skworz, pisarz znany z ksią-
żek: „Adaś Mickiewicz. Ło-
buz i mistrz”, „Wampirek Al-
fred i ostatni ząbek” opowiadał  
o swojej przygodzie z pisaniem, 
którą rozpoczął w wieku 9 lat, 
kiedy to napisał opowieść o di-
nozaurach. 

Zapraszamy od września do 
biblioteki w Gostyni i w Wy-
rach na kolejne imprezy w ra-
mach projektu „Partnerstwo 
dla książki 2018”. Dla uczniów -  
11 września - warsztaty „Czy-
tam, więc jestem”. 12 oraz  
28 września spotkania autorskie 
z Magdaleną Majcher i Micha-
łem Rusinkiem. Zaś 19 września 
spotkania międzypokoleniowe 
z moderatorem. W październi-
ku zapraszamy dzieci na spo-
tkania z pisarzami: Zofią Sta-
necką i Pawłem Beręsewiczem, 
zaś młodzież i dorosłych z Mał-
gorzatą Piekarską oraz Andrze-
jem Pilipiukiem. 

akcja odkleszczania na razie wstrzymana

Gmina Wyry 
w obiektywie

Każdy z nas jest inny

Barbara Prasoł, wójt Gminy Wyry przekazuje 
Mirosławowi Sikorze, prezesowi OSP w Wyrach 

zakupiony sprzęt.

Będzie ratował życie

wyrska Ochotnicza Straż pożarna wzbogaciła 
się o zestaw do wyważania i cięcia pedałów 
lukaS, służący m.in. do przecinania blach 
czy prętów - przydatny podczas trudnych 
akcji ratowania ludzkiego życia. 

Mały i duży w książce się durzy
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/gminawyryZachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku



Mało znana wielu mi-
kołowianom Pani 
Irena Radomska 

uzyskała w nim prawie dwu-
krotną przewagę nad urzędu-
jącym i bardzo znanym bur-
mistrzem Stanisławem Pie-
chulą. Wiadomo, że sonda-
że wyborcze są ważnym ele-
mentem gry politycznej i każ-
dy kandydat chce osiągać  
w nich jak najwyższe wyni-
ki, ponieważ wpływają one 
często na decyzje wyborców 
(mało kto chce głosować na 
kogoś z góry przegranego). 

Nie da się też nie zauważyć, 
że od dłuższego czasu „Na-
sza Gazeta” promuje niektóre 
osoby, które z pewnością wy-
stąpią w zbliżających się wy-
borach. Tak samo było 4 lata 

temu. Pragnę przypomnieć 
sondaż z października 2014 
roku. Lewandowski 40%, Bal-
cer 36 %, a Piechula 24%. Po-
nadto sondaż internetowy „Na-
szej Gazety” ma wadę tech-

niczną, np. po oddaniu głosu 
na kandydata, można usunąć 
historię przeglądarki interne-
towej i znów oddać głos. I tak 
tyle razy, ile chcemy.

Więc nie dawało mi to spo-
koju do tego stopnia, że wraz 
z grupą znajomych postanowi-

liśmy także przeprowadzić ta-
kie badania i sondaż, ale już 
nie w internecie, a na ulicach 
Mikołowa. W ciągu dwóch 
ostatnich czerwcowych week-
endów w centrum i w sołec-
twach przeprowadzaliśmy 
proste badania, pytając spo-
tkanych mikołowian, o to (1) 
Czy znają obecnego burmi-
strza Mikołowa Stanisława 
Piechulę i Panią Irenę Radom-
ską dyrektorkę Liceum Ogól-
nokształcącego nr 1? oraz (2) 
Na którego z kandydatów od-
daliby swój głos w nadcho-
dzących wyborach samorzą-
dowych? Zebraliśmy 504 od-
powiedzi. I tu wyniki przedsta-
wiały się zgoła inaczej niż te 
internetowe. Obecnego bur-

mistrza znali wszyscy pytani,  
a Pani Irena Radomska nie była 
znana w ogóle 325 osobom. 
Nie wiem, jak w takim razie od-
nosić się do drugiego pytania 
o preferencje wyborcze, ale 
na obecnego burmistrza chcia-
ło głosować 405 osób, na Pa-
nią Radomską 69. Reszta pyta-
nych na razie nie wiedziała na 
kogo lub czy w ogóle pójdzie 
do głosowania jesienią. 

Które z tych badań przed-
stawia rzeczywistą skalę po-
parcia dla kandydatów trudno 
powiedzieć, do wyborów jesz-
cze daleko, a dopiero kampa-
nia wyborcza pokaże, co kan-
dydaci zaproponują mieszkań-
com i który przekona ich do 
siebie bardziej.

otWARtE ŁAMY16 NASZA GAZETA • lipiec 2018r. W ramach otwartych łamów „Naszej Gazety” publikujemy dwie opinie 
na temat sytuacji przedwyborczej w Mikołowie. Niekoniecznie zgadzamy 
się ze wszystkimi tezami autorów, ale zamieszczamy artykuły, bo  
w odróżnieniu od tzw. gazet samorządowych nie odbieramy nikomu prawa 
do głoszenia publicznie swoich poglądów. Zachęcamy do dyskusji nie 
tylko o Mikołowie. Czekamy na komentarze dotyczące Łazisk Górnych, 
Orzesza, Wyr, Ornontowic i Powiatu Mikołowskiego.

Wojciech 
Kowalik

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Postanowiłem napisać ten krótki artykuł,  
ponieważ z dużym zaskoczeniem  
i niedowierzaniem przeczytałem w „Naszej Gazecie” 
o wyniku sondażu poparcia dla ewentualnych 
kandydatów na stanowisko burmistrza Mikołowa 
przeprowadzonego w internecie.

Stanisław 
Piechula
80,35%

Irena
Radomska

13,69%
nie wiem

5,95%

Stanisław 
Piechula

100%

Irena
Radomska

35,5%

Sondaże 
przedwyborcze 
w Mikołowie

- Obecnie termomodernizacje 
domów, w tym ocieplenia dachów, 
są w modzie. Dlaczego jest to tak 
ważne?

- W przypadku starszych domów 
nie wystarczy ocieplić ściany. Mu-
simy zrobić to także z dachem, bo-
wiem tyle samo ciepła ucieka nam 
przez ściany co przez dach - nawet 
30 procent. Mając nieodizolowany 
dach nadal będziemy potrzebować 
dużo energii, by ogrzać dom. Obec-
nie najlepsza inwestycja i ogranicze-
nie kosztów ogrzewania to właśnie 
docieplenie dachu.

- A jakie materiały by Pan pole-
cił? 

- Obecnie na rynku jest bardzo 
dużo materiałów do docieplenia. 
Wszystko zależy od konstrukcji da-
chu oraz zasobności portfela klien-
ta. Każdy dach jest inny. Na początek 
trzeba zbadać jego kondycję i stan 
techniczny. Bo nie ma co ocieplać 
dachu, kiedy jest nieszczelny.

- Co by Pan polecił klientom?

- Na rynku stosuje się różne ma-
teriału od styropapy, czyli płyt sty-
ropianowych podłogowych lamino-
wanych papą podkładową lub pły-
ty piankowe - pir poliizocyjanurato-
we, które są materiałem termoizola-
cyjnym o bardzo niskim deklarowa-
nym współczynniku przewodzenia 
ciepła λ dekl. 0,022 W/mK. Ostatnio 
coraz częściej znajdują zastosowa-
nie jako izolacja cieplna nie tylko da-
chów płaskich i skośnych, ale także 
ścian zewnętrznych, stropów, tara-
sów, balkonów.

- Od 20 lat zajmuje się Pan de-
karstwem. Jak przekonałby Pan 
klienta, że należy ocieplać dachy?

- To prosta ekonomia. Coraz wię-
cej kosztuje nas ogrzanie domu. Dla-
tego warto nie tylko z oszczędności, 
ale także dla własnego komfortu za-
dbać o dach. 

- Wielu klientów waha się, bo ocie-
planie dachu to spory problem…

- Wykonujemy pracę szybko i sta-
ramy się w jak najmniejszym stopniu 

utrudniać życie klientom. Posiada-
my zwyżkę i drabinę obrotową, któ-
re ułatwiają pracę na dachu - szcze-
gólnie podczas remontu - przy oka-

zji nie niszczymy ogrodu i infrastruk-
tury wokół domu. Dziś bez specjali-
stycznego sprzętu trudno jest efek-
tywnie i sprawnie pracować. Posia-

damy również wysokiej jakości agre-
gat malarski firmy, dzięki czemu je-
steśmy w stanie malować dachy oraz 
odnawiać elewacje.

Oszczędzaj pieniądze - ociepl dach
Firma Wis od 20 lat kładzie, ociepla i naprawia dachy!

Rozmowa z Tomaszem Stupakiem, właścicielem firmy.

„WIS” Tomasz Stupak | Katowice, ul. Koraszewskiego 22 | www.dachy-wis.pl | tel. 501 404 611, 32 202 05 77
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otWARtE ŁAMY 17lipiec 2018r. • NASZA GAZETAW ramach otwartych łamów „Naszej Gazety” publikujemy dwie opinie 
na temat sytuacji przedwyborczej w Mikołowie. Niekoniecznie zgadzamy 
się ze wszystkimi tezami autorów, ale zamieszczamy artykuły, bo  
w odróżnieniu od tzw. gazet samorządowych nie odbieramy nikomu prawa 
do głoszenia publicznie swoich poglądów. Zachęcamy do dyskusji nie 
tylko o Mikołowie. Czekamy na komentarze dotyczące Łazisk Górnych, 
Orzesza, Wyr, Ornontowic i Powiatu Mikołowskiego.

Orzesze, ul. Rybnicka 186 | tel.: 573 406 575, 505 876 450 | www.bud-lux.eu

l Panele ogrodzeniowe 3D
l Ogrodzenia
l Bramy i furtki
l Automatyka do bram
l Podmurówki i łączniki

PODMURÓWKI
Betonowa płyta fundamentowa dla ogrodzeń

wymiary: 30x246 wzór: cegła/gładka

wymiary: 20x246 wzór: cegła/gładka

ŁĄCZNIKI

łącznik płyty
wymiar: 20 cm

łącznik płyty
wymiar: 30 cm

PANELE 3D

SŁUPKI
Słupek
60x40
ocynk
ocynk+malowanie

ocynkowane 4/4 mm, 5/5 mm, 
ocynkowane+malowane 4/4 mm5/5 mm

ceny od:

ceny od: 18zł

49zł

25zł

20zł

8zł 10zł

Czytając „Gazetę Mi-
kołowską” natknąłem 
się na informację, do-
tyczącą wyposaże-

nia ujęcia Rusinów w system mie-
szania wody. Bez wątpienia inwe-
stycja jest niezwykle potrzebna, 
gdyż wielokrotnie już mieszkań-
cy Paniów oraz innych sołectw 
zgłaszali problemy zbyt dużej za-
wartości kamienia w dostarczanej 
wodzie. Ma to kolosalny wpływ 
na urządzenia AGD. Długotrwa-
łe działanie twardej wody na tego 
rodzaju sprzęt, przyspiesza ich 
zużycie i skraca żywotność.

Nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie 
cynizm burmistrza, 
a raczej propaganda 
wyborcza. 

W 2017 roku na zebraniu wiej-
skim w Paniowach wystąpiłem do 
burmistrza o rozwiązanie proble-
mu twardej wody poprzez zasto-
sowanie zmiękczacza, bądź mie-
szania wody z ujęcia Rusinów  
z wodą z GPW. Można się na-
tknąć również na interpelacje 
niektórych radnych w tej spra-
wie. Natomiast z całą pewno-
ścią nie można powiedzieć, iż oj-
cem tej inwestycji jest radny Re-
migiusz Kuś, którego Burmistrz 
obecnie tak przedstawia (robiąc 
sobie wspólne zdjęcie przy mie-
szaczu wody). Aczkolwiek nie 
ma co się dziwić, gdyż radny Re-

migiusz Kuś to obóz obecnego 
burmistrza, a kampania musi się 
przecież toczyć. Rok wyborczy 
jest również dobrym czasem pod-
sumowywania inwestycji prze-
prowadzonych w ostatnich czte-
rech latach w dzielnicach i sołec-
twach naszej gminy. Jeszcze dziś 
brzmi mi w uszach program wy-
borczy burmistrza z roku 2014,  
w którym to zapewniał o wy- 
równywaniu niedoinwestowanych 
rejonów naszej Gminy. Jednym  
z tych rejonów z całą pewnością 
jest sołectwo Paniowy.

Przyglądając się 
finansom wydanym  
na poszczególne 
dzielnice i sołectwa 
odnosi się wrażenie, że 
burmistrz zapomniał  
o Paniowach. 

Może warto przypomnieć, że 
my również należymy do Miko-
łowa. W Paniowach Gmina Miko-
łów (wliczając w to Budżet Oby-
watelski) przez ostatnie czte-
ry lata wydała tylko 185 tysięcy 
złotych. Pomimo tego, że na ze-
braniach wiejskich były składa-
ne wnioski między innymi o roz-
budowę szkoły i przedszkola, re-
monty i rozbudowę dróg, budowę 
chodników itd., żadna z propozy-
cji nie została zrealizowana. Bur-
mistrz, mimo składanych wnio-
sków, zlekceważył mieszkańców 
naszej miejscowości, nie robiąc 

w tej sprawie nic. Co prawda,  
w ostatnim czasie zainicjował 
rozbudowę szkoły, lecz tylko  
w niewielkim zakresie i moim 
zdaniem są to tylko nerwowe ru-
chy spowodowane gorączką wy-
borczą, niż rzeczywistym dba-
niem o mieszkańców Paniów. Ko-
nieczna jest zatem taka rozbudo-
wa budynku, dzięki której będzie 
możliwe przyjęcie dzieci przed-

szkolnych do Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Paniowach. 
Istniejące tam przedszkole było 
projektowane dla pomieszczenia 
wyłącznie trzydzieściorga pię-
ciorga dzieci. Obecnie do pla-
cówki uczęszcza ponad pięć-
dziesięcioro przedszkolaków, 
co powoduje że dzieci zmuszo-
ne są do korzystania z pomiesz-

czeń remizy strażackiej. Raczej 
nie wzbudza wątpliwości fakt, że 
pomieszczenia te nie są do tego 
przystosowane i nie spełniają od-
powiednich warunków zapewnia-
jących dziecku należyte bezpie-
czeństwo. Istniejąca sytuacja jest 
dużym zagrożeniem dla przebu-
wających tam dzieci. Odbywa-
jące się zajęcia na terenie remi-
zy strażackiej, mimo sprawowa-

nej pieczy nad dziećmi oraz sta-
rań nauczycieli, w dalszym ciągu 
budzą wielkie kontrowersje doty-
czące zarówno kwestii higienicz-
nych, jak i pożarowych. Mając na 
sercu dobro dzieci, prawidłowy  
i wszechstronny rozwój najmłod-
szych mieszkańców Paniów, win-
niśmy zatem gwarantować im sta-
bilizację i sprzyjającą atmosferę 

do nabywania wiedzy i umiejęt-
ności, a nie nieustanne zmiany lo-
kalowe, które jedynie przyczynia-
ją się do wzbudzania w dzieciach 
braku poczucia bezpieczeństwa.

Kolejnym rażącym przykła-
dem beztroski burmistrza jest 
brak chodnika przy drodze wo-
jewódzkiej 925 (ul. Przelotowa) 
w kierunku Bujakowa. Ile jesz-
cze musi wydarzyć się tam wy-

padków, aby władze miasta za-
reagowały? Czy dalej muszą tam 
ginąć piesi, bo i takie tragedie 
miały tam miejsce. Burmistrz naj-
wyraźniej nie ma ochoty na dys-
kusje czy negocjacje z zarządcą 
drogi w tym rejonie. Pomimo że 
pan Krzysztof Rogalski, który jest 
naszym radnym i sołtysem złożył 
interpelację w tej sprawie, jed-

nak do tej pory nie otrzymał od-
powiedzi, a temat nadal nie zo-
stał rozwiązany.

Burmistrz powinien działać 
dla dobra mieszkańców wsłu-
chując się w ich potrzeby. Nato-
miast obecnie są to tylko obietni-
ce, a pomysły są urzeczywistnia-
ne głównie w innych sołectwach 
i dzielnicach Mikołowa. Miesz-
kańcy naszego sołectwa niestety 
w planach są pomijani, a ich do-
bro i inwestycje publiczne spy-
chane są na dalszy plan. Nieste-
ty niesłusznie, ponieważ miesz-
kańcy Paniów także tworzą mia-
sto Mikołów.

Biorąc to wszystko 
pod uwagę uważam, 
że nadszedł czas na 
zmiany i nowego 
burmistrza. 

Mam nadzieję, że nowy wło-
darz Mikołowa wsłucha się w po-
trzeby naszego sołectwa i poczy-
ni większe starania, aby ludziom 
żyło się lepiej. Mam również na-
dzieję, że mieszkańcy sołectwa 
postawią na ludzi rozsądnych, 
sprawdzonych i odpowiedzial-
nych oraz nie nabiorą się na pięk-
ne i do tej pory niezrealizowane 
obietnice.

Piotr Buras
Członek zarządu  

i skarbnik Ochotniczej 
Straży Pożarnej  
w Paniowach  

oraz członek Rady 
Sołeckiej sołectwa 

Paniowy.

u Burmistrz przypisuje „swoim” radnym  
cudze pomysły.

u Ile jeszcze mamy czekać na rozbudowę szkoły?
u Ilu ludzi musi zginąć, aby miasto zbudowało 

chodnik przy ul. Przelotowej?

Zapomniane Paniowy

Mieszkańcy nie mogą się doczekać, aby budynek szkoły został zaadaptowany do rzeczywistych 
potrzeb opiekuńczo-edukacyjnych najmłodszych członków sołeckiej społeczności.
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- Jak ocenia Pani mijającą ka-
dencję?

- Na początku byłam przekonana, 
że uda się o wiele więcej zrobić dla 
mieszkańców, w tym także dla se-
niorów. Niestety, okazało się, że bur-
mistrz inaczej postrzega potrzeby 
mieszkańców niż my, radni…

- Co się Pani nie podoba?
- Choćby sposób zagospoda-

rowania budynku po byłym żłob-
ku. Burmistrz miał wiele pomysłów, 
ale na gadaniu się skończyło. Od 
czterech lat obiekt niszczeje. Za-
biegałam, aby powstało tam Cen-
trum Organizacji Pozarządowych 
oraz miejsce dla seniorów. Bur-
mistrz optował za muzeum, restau-
racją i nie liczył się z naszymi argu-
mentami. Uważam, że budynek po-
winien służyć mieszkańcom, aby 
mogli tam realizować swoje pasje. 

Niestety, wizje burmistrza są waż-
niejsze.

- W Mikołowie powstała prze-
cież Rada Seniorów, której Pani też 
jest członkiem.

- Przez pierwszą część kadencji 
burmistrz nie zauważył, że w Miko-
łowie mieszkają też seniorzy i mają 
cały bagaż potrzeb oraz problemów. 
Obudził się i uaktywnił dopiero w ze-
szłym roku, bo zbliżają się wybory. 
Nasze Stowarzyszenie, które wspiera 
osoby starsze i niepełnosprawne od 
prawie dwóch lat boryka się z bra-
kiem pomieszczenia, ponieważ po-
przednie zostało zalane. Prosiliśmy, 
aby przyznać nam jakieś lokum. Nie-
stety pozostało to bez odpowiedzi. 

- Lokalowe problemy Stowarzy-
szenia nie powinny się przekładać 
na ocenę pracy burmistrza…

- To tylko przykład, w jaki sposób 
są traktowane stowarzyszenia, które 
mają własne zdanie i nie przyklaskują 
wszystkim pomysłom burmistrza. Od 
początku kadencji naciskamy także, 
aby rozwiązać problem bezdomnych. 
Miało powstać miejsce dla nich, ale 
to też nie jest priorytet burmistrza…

- Trudno jednak nie spostrzec 
sukcesów. Powstało osiedle do-
mów dla osób czekających na 
mieszkanie, jest budżet obywatel-
ski, wykonuje się termomoderni-
zacje.

- Gdyby nie środki zewnętrzne, bur-
mistrz nie miałby się czym pochwa-
lić. Termoizolacja kamienic i bloków, 
wymiana pieców, program słoneczna 
gmina, to są ważne projekty, ale war-
to pamiętać, że główna zasługa jest 
po stronie władz wojewódzkich i cen-
tralnych. Natomiast w Mikołowie ad-

ministracja się rozrasta i tworzone są 
nowe etaty. Uważam, że burmistrz źle 
wydaje i gospodaruje pieniędzmi po-
datników.

- Ale to Rada Miasta wyrazi-
ła zgodę na emisję obligacji na  
20 mln zł.

- Ja głosowałam przeciw. Obliga-
cje trzeba spłacić do 2028r. Obec-
ny burmistrz zapewne nie będzie już 
wtedy rządził Mikołowem, ale jego 
zobowiązania finansowe na długie 
lata obciążą finanse naszego miasta. 
Warto też pamiętać, że pomimo wy-
emitowania obligacji, zadłużenie Mi-
kołowa jest mniej więcej na tym sa-
mym poziomie co cztery lata temu. 
Dlaczego? Bo burmistrz nadal wyda-
je pieniądze na sprawy, które mogły-
by poczekać na lepsze czasy, m.in. 
kamienie ozdobne, altanki, kwietni-
ki, zabawy itp. Na początku kaden-

cji miasto płaciło składkę na Ślą-
ski Ogród Botaniczny w wysokości  
400 tys., a obecnie płacimy 1,7 mln zł…  
Ciągle słyszymy, że nie ma środków 
na drogi. Ulice Jaśminów, Dolna i inne 
od wielu lat czekają na naprawę. Wy-
konano kanalizację na ul. Wrzosowej 
- miał być też położony asfalt, nieste-
ty środki burmistrz zabrał na inne cele. 
Przykłady można mnożyć. Albo spra-
wa nowych dzielnic…

- Ale to Rada nie poparła starań 
mieszkańców…

- Bo integracja mieszkańców i po-
wstawanie nowych dzielnic nie jest 
w interesie burmistrza i jego po-
pleczników w Radzie. Ludzie sami 
powinni wyciągnąć wnioski. Mam 
nadzieję, że wybory zmienią tę sytu-
ację w mieście i głos mieszkańców 
będzie słyszany.

Rozmawiała: Beata Leśniewska

Rozmowa z kryStyną ŚwierkOt, mikołowską radną 
oraz prezesem Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków. 

Uważam, że burmistrz 

źle wyDaje 
pieniądze podatników
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Hyundai to koreańska mar-
ka samochodów, która na 
dobre zagościła na na-
szym rynku motoryza-

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

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

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

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

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

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

Ale to nie wszystkie niespodzianki, 
jakie czekają na klientów!

tyCHy (obok Browarów) | ul. KatoWiCKa 35 | tel. 32 326 22 80-87
StuDZieNiCe | ul. JaSKÓŁeK 21 | tel 32 326 39 90 | www.witpolauto.pl

Kupujesz nowy samochód?

Postaw na hyundai

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

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

wego samochodu swoje stare auto 
zostawisz w rozliczeniu, w firmie 
WITPOL otrzymasz dodatkowy ra-
bat w kwocie 2000 zł!
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O tej sprawie pisaliśmy wie-
lokrotnie i znów wracamy, 
bo pojawiły się kolejne wąt-
ki. Przypomnijmy, że chodzi 

o wydarzenia, które rozegrały się cztery 
lata temu w Mikołowie, w walentynkowy 
wieczór. Ilona wracała do domu. Szedł 
za nią mężczyzna, którego znała i miała 
podstawy się go obawiać. Wezwała poli-
cję. Przyjechał dwuosobowy patrol, któ-
ry zajął się… Iloną. Doszło do szarpani-
ny, w wyniku której kobieta - co wykaza-
ła obdukcja - doznała licznych obrażeń 
ciała, a w końcu wylądowała na policyj-
nym „dołku” w Gliwicach. 

Sprawa trafiła do sądu,  
ale na ławie oskarżonych  
nie zasiedli funkcjonariusze, 
ale Ilona. 

Mikołowski prokurator oskarżył ją 
o znieważenie i pobicie policjanta. Już 
ta sytuacja budzi wątpliwości, bo prze-
cież tutejsza prokuratura nadzoruje pra-
cę lokalnej policji. Ci ludzie się znają  
i pracują ze sobą. Trudno oczekiwać od 

nich bezstronności. Sprawę prowadziła 
sędzina z Mikołowa. Oczyściła Ilonę  
z zarzutu pobicia policjantów, ale oskar-
żyła ją i skazała za niepotrzebne we-
zwanie funkcjonariuszy. Tym wyrokiem 
zainteresował się Rzecznik Praw Oby-
watelskich, który przygotował wniosek 
kasacyjny do Sądu Najwyższego. 

W najwyższej instancji 
uchylono wyrok 
mikołowskiej „rejonówki”. 

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na 
sprawę oczywistą. Nie było podstaw 
do zajmowania się wezwaniem przez 
Ilonę policji, ponieważ nikt ją o to nie 
oskarżył. Sąd wyszedł przed szereg. 
Znalazł przestępstwo tam, gdzie uchy-
bień nie dopatrzył się nawet prokura-
tor. Poza tym, taki wyrok jest sprzecz-
ny z elementarnymi zasadami funkcjo-
nowania społeczeństwa. Jeżeli czujemy 
się zagrożeni, to gdzie mamy dzwonić, 
jak nie na policję?

Ilona mając w ręku obdukcję le-
karską i zeznania świadków wytoczy-

ła policjantom prywatny akt oskarże-
nia, ponieważ prokurator nie chciał 
się tą sprawą zająć z urzędu. Tym ra-
zem sprawą zajęła się inna mikołow-
ska sędzina. Poszła dalej, niż jej ko-
leżanka. Z wcześniejszego wyroku 
przynajmniej wynikało, że zeznaniom 
policjantów nie można dać wiary, co 
do przebiegu wydarzeń sprzed czte-
rech lat. Tymczasem sędzia uznała, 
że cała odpowiedzialność spada na 
Ilonę i uniewinniła funkcjonariuszy. 
Kto czytał uzasadnienie wyroku i ma 
bujną wyobraźnię, może sobie wy-
obrazić taki przebieg walentynkowe-
go wieczoru. Oto agresywna kobie-
ta sponiewierała i upokorzyła poli-
cjantów. Narobiła zamieszania w ko-
misariacie, awanturowała się na poli-
cyjnym „dołku”, a teraz jeszcze rzuca 
się przed sądem. 

Na nieszczęście dla sędziny, 
proces uważnie śledzi 
fundacja Pozytywnych 
Zmian, zajmująca się 
nadużyciami w sądach. 

Obserwatorka nie zostawiła suchej 
nitki na sposobie prowadzenia proce-
su. Zwróciła uwagę na arogancję sę-
dziny, ostentacyjne lekceważenie Ilony  

i sprzyjanie policjantom. Do Sądu Okrę-
gowego w Katowicach wpłynął wnio-
sek, aby uważnie przyjrzeć jakości pra-
cy mikołowskiej „rejonówki”.

Podczas obserwacji postępowania sądowego toczącego się przed Są-
dem Rejonowym w Mikołowie przedstawicielka Fundacji dostrzegła szereg 
nieprawidłowych zachowań w stosunku do pokrzywdzonej. Sędzia prowa-
dząca sprawę traktowała w lekceważący sposób pokrzywdzoną, śmiała się  
z niej, a także okazywała negatywne emocje poprzez ekspresyjną mimikę. 
Sędzia ignorowała wypowiedzi pokrzywdzonej, nie słuchała ich i nie odno-
siła się do ich treści. Z obserwacji wynikało, że sędzia jest zaznajomiona  
z przedstawicielką oskarżonych policjantów, o czym świadczy stała wymia-
na komentarzy i prześmiewczych uwag na temat sprawy na Sali sądowej. 
Takie zachowanie przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości nie ułatwia  
i tak trudnego położenia pokrzywdzonej, która czuje się podwójnie skrzyw-
dzona - przez oskarżonych, a także przez zachowanie sądu. (…) Prześmiew-
czy i szyderczy stosunek sędzi do pokrzywdzonej bynajmniej nie daje świa-
dectwa właściwego wykonywania wymiaru sprawiedliwości. Wątpliwa  
w tym kontekście jest prawidłowość podjętego rozstrzygnięcia, które po-
przez wskazane zachowanie sądu nie daje rękojmi właściwego rozpatrzenia 
sprawy. Sędzia powinien bowiem zachować się godnie, kulturalnie, uprzej-
mie, bez używania ostrych słów, unoszenia się, używania podniesionego 
głosu, bez krzyków i zbyt emocjonalnych elementów wypowiedzi. 

część sędziów traktuje niezawisłość jako gwarancję, że nikt im nie podskoczy. Mylą się. Mikołowskiemu wymiarowi 
sprawiedliwości przygląda się rzecznik praw obywatelskich i fundacja pozytywnych zmian, zajmująca się ochroną 
obywateli przed błędami temidy. pod ostrzem krytyki znalazła się opisywana przez nas, wielowątkowa sprawa ilony U.  
o wyczynach mikołowskich sędzin wiedzą już w Sądzie okręgowym w Katowicach i Sądzie Najwyższym w Warszawie.

Niezawisłość sędziów, 
czyli nikt im nie podskoczy? 

fragMeNty opiNii fUNDacji pozytyWNych zMiaN



Druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mi-
kołowie-Śmiłowicach 

świętowali 90. rocznicę powsta-
nia. Były galowe mundury, zbiór-
ka, uroczysta msza święta, wrę-
czanie medali i odznaczeń oraz 
festyn. Uroczystości rozpoczęła 
zbiórka, którą prowadził naczel-
nik dh Henryk Kamiński. Podnie-
siono flagę państwową na maszt, 
a Orkiestra Dęta TAURON Wy-
twarzanie - Oddział Elektrownia 
Łaziska w Łaziskach Górnych 
odegrała polski hymn. 

Po mszy świętej w kościele 
parafialnym p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Śmiłowi-
cach uczestnicy udali się, przy 
dźwiękach orkiestry dętej, na 
teren rekreacyjno - sportowy, 
gdzie odbył się uroczysty apel, 

w trakcie którego wręczo-
no medale i odznaczenia. Zło-
ty Znak Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej otrzymali dru-
howie: Henryk Kamiński i Jó-
zef Świerczyna. Złoty Medal za 

Zasługi Dla Pożarnictwa otrzy-
mali druhowie: Piotr Szałowski 
i Cyprian Szałowski, Srebrny: 
Krystyna Michalska, Karol Ka-
miński, Tomasz Kamiński, Szy-
mon Majowski i Marcin Kalisz, 
zaś Brązowy: Paweł Skoczylas. 
Odznaką „Strażak Wzorowy” 
wyróżniono druhów: Michała 
Lipińskiego i Michała Gaschi. 
Odznakę za wysługę lat otrzy-
mali: Jan Jabłoński - 50 lat, Hen-
ryk Kalisz - 40 lat, Gabriel Ko-
łodziej - 40 lat, Barbara Świer-
czyna - 30 lat, Jadwiga Gracka -  
30 lat, Cecylia Hanus - 30 lat. 
Złotą Odznaką Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych wy-
różnieni zostali Wiktoria Kłysz, 
Martyna Lipińska oraz Paweł 
Tomala, Srebrną: Oliwia Pajonk 
i Wojciech Dawid. 

Licznie zgromadzeni miesz-
kańcy i goście składali życzenia 
oraz gratulacje, a także podzię-
kowania za służbę na ręce Pre-
zesa OSP Śmiłowice dh Dariu-
sza Gaschi. A później przyszedł 
czas na wspólną zabawę i gro-
chówkę.
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PSS Społem „ZGoDA” Mikołów | www.spolem-mikolow.pl

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

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

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

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

W placówkach PSS Społem akceptujemy karty:

PROMOCJA WAŻNA DO 31 LIPCA Lub WyCZeRPANIA ZAPASóW
Oferta ważna od 2-14.07.2018r.

Oferta ważna od 16-31.07.2018r.

Producent „PSS Zgoda” Mikołów

Dania w kubku: puree boczek, gulasz,
spaghetti pomidorowe 58-71 g

Kiełbasa 
toruńska 

1 kg

Domestos kostki 40-55 g

Kabanos
wieprzowy

1 kg

Od 1921r.

Szynka 
rolowana

1 kg

21,99

15,99

23,00

Chleb 
orkiszowy 

św. Hildegardy
500 gr

Bułka 
żytnia

mieszana
70 gr

0,69

3,79

Bułka 
węgierka

90 gr

0,95 Chleb 
słonecznikowy 

500 gr

2,59
4,10

3,10

3,49

Zupa serowa 
z grzankami,
Rosół z kury,
Zupa pomidorowa
14-22 g

1,19

Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
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Od 90 lat strażacy ze Śmiłowic walczą z ogniem, pomagają 
usuwać skutki burz i nawałnic oraz wypadków samochodowych.

Zawsze pierwsi
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 ogrodzenia i balustrady
 napędy do bram

Metbox Kurpas sp. J.
orzesze, ul. rybnicka 1a

tel. 608 507 339, 602 719 519
www.metbox.pl

 bezpłatny pomiar
 doradztwo

 nieograniczony design
 konkurencyjne ceny

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SZuKASZ PRAcY?
Aktualnie poszukujemy dwóch osób chcących rozpocząć 
karierę zawodową w bankowości na stanowisku Kasjer.

Miejsce pracy: MIKoŁóW
Godziny pracy: 9-17 od poniedziałku do piątku

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekruta-
cyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., nr 0, poz. 922). Przyjmuję do wiadomości,  
że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cV na adres mailowy: rekrutacja.mikolow1@gmail.com.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Zakres obowiązków:
- obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych,
- analizowanie potrzeb klientów, dobór 

oczekiwanego produktu 
- sprzedaż produktów bankowych w zakresie ROR, 

limitu odnawialnego, karty kredytowej, lokaty  
i innych produktów pomocniczych do rachunku,

- aktualizowanie i pogłębianie wiedzy wymaganej  
na stanowisku kasowym i zapewnienie ciągłości 
pracy kasy.

Wymagania:
- min. średnie wykształcenie,
- skrupulatność, dokładność  

i cierpliwość,
- doświadczenie w pracy  

z gotówką,
- mile widziany kurs kasjera 

złotowego,
- komunikatywność  

i otwartość.

oferujemy:
- umowę o pracę,
- szkolenie wstępne 

organizowane  
przez Bank w centrali,

- możliwość rozwoju 
zawodowego 

- jasno określona ścieżka 
kariery,

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

T: 798 704 636
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Do godziny 22:54, 
25 lutego 2018

Łukaszowi wiodło się do-
brze. Wielu jego rówieśni-
ków mogło tylko marzyć  
o swoim mieszkaniu i przy-
zwoitych pieniądzach. On to 
miał. Nie znaczy, że rodzice 

rozpieszczali syna. Oj-
ciec, były żołnierz i ra-

townik górni-
czy, twar-

do stąpał 
po zie-
mi. Mieli 
go jedne-
go. Chcie-

li, aby miał 
dobry start. 

Łukasz studio-
wał na Wydziale Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Ślą-
skiego. Był zdrowy na cie-
le i duchu. Kiedyś razem z oj-
cem oglądali w telewizji pro-
gram o samobójcy. Łukasz 
skwitował, że z życia ucieka-
ją w taki sposób tylko tchó-
rze. Nie stronił od dziewczyn, 
ale z żadną nie związał się 
na poważnie. Miał 23 lata. To 
nie jest wiek, kiedy myśli się  
o życiowej stabilizacji. Łu-
kasz miał też pasję. Fascyno-

wała go broń. Podobnie, jak 
300 tysięcy Polaków, sprawił 
sobie pistolet czarnoprocho-
wy. Na jego kupno nie trze-
ba zezwolenia, choć zabić  
z tego można. Strzelał gdzie  
i kiedy się tylko dało. Szcze-
gólnie upodobał sobie strzel-
nicę w Bieruniu. To jeden  
z najnowocześniejszych tego 
typu obiektów w regionie. 
Prawdziwa strzelnica XXI wie-
ku. Kiedy 25 lutego syn dłu-
go nie wracał do domu, oj-
ciec był przekonany, że wła-
śnie tam się zasiedział. Tro-
chę się niepokoił, że Łu-
kasz nie odbiera telefonu, ale  
z „komórkami” przecież róż-
nie bywa. Może wyciszył sy-
gnał i nie słyszy, że ktoś 
dzwoni? W pobliżu stadio-
nu AKS Mikołów mieszka też 
kuzynka ojca. Około godz. 
18 usłyszała głuchy huk do-
biegający z ogródków dział-

Gdyby to była książka, autor podzieliłby narrację na dwie części. pierwszy tom byłby ciepły  i pogodny. to opowieść o życiu młodego, 
zdrowego i pełnego pasji chłopaka z mikołowa. ta część urywa się 25 lutego o godz.22:54.  drugi tom opowiadałby o śmierci. ale tej 
historii nikt nie wymyślił. to się wydarzyło naprawdę. polecamy ten artykuł także władzom  powiatu. nie są winni tej tragedii. mogą 
jednak sprawić, aby już żadna rodzina w naszej okolicy nie musiała przeżywać takiego  dramatu, jak rodzice 23-letnego Łukasza.

W powiecie mikołowskim lepiej nie umierać
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Niezależny Operator Finansowy Centrum9 z siedzibą w Kozach 43-340, przy ul. Bielskiej 37, NIP 937-173-23-57 
jako pośrednik kredytowy współpracuje z: UnilinkCash, Raiffeisen Polbank, Provident, Tak To, Incredit, Netcre-
dit, Zaplo, Aasa, TF Bank, Vivus, Hapi Alior Bank, Euroloan, Mogo, Ferratum, Getin Bank, Axcess, Euroexpert, 
Europożyczka, Capital Service, Mikrokasa, Supera, Super Grosz, Spidi Pożyczki, Fundusz Korona, Wygodna Po-
życzka, FGP, Idea Pożyczka, Friendly Finance, CashIn, Dineros, Łatwy Kredyt, Cross Loan, Daily Credit, Euro-
cent, Chwilówki Śląsk, Aforti Finanse, Eurokasa, PTF Gwarant, Business Partners Club, SMS365, ODNAOL, Li-
mes i otrzymuje od ww. pożyczkodawców wynagrodzenie i w ramach współpracy jest umocowany do dokonywa-
nia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów 
o dany produkt finansowy (umów pożyczki/kredytu). RPK 000118. Reprezentatywny przykład 2000 zł na 24 raty, 
stopa oprocentowania; stała 10%, całkowita kwota pożyczki- 3465.62 zł, czas obowiązywania umowy- 24 miesią-
ce, RRSO - 78.40%, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 3465.62 zł, (w tym odsetki: 215.62 zł, opłata ad-
ministracyjna: 360 zł, opłata przygotowawcza: 890 zł) wysokość raty 144.50 zł. Stan prawny na czerwiec 2018 r.

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

tel. 502 861 519

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE
DORADZTWO FINANSOWE
KREDYTY GOTÓWKOWE

KREDYTY KONSOLIDACYJNE
POŻYCZKI POZABANKOWE

POŻYCZKI DLA FIRM

nowe oferty 
pożyczek 

na raty
CENTRUM9.PL
telefon:
32 790 09 08

złóż wniosek online na stronie: WWW.CENTRUM9.PL

CENTRUM 9
wiele banków

w jednym miejscu Nie masz pomysłu
na aranżację łazienki?
Z nami znajdziesz inspirację.

SALON 
ŁAZIENEK 

STUDIO KUrpaS
Wąska 9 | Łaziska Górne | tel. 32 738 92 33
www.kurpas.com.pl | biuro@kurpas.com.pl
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kowych „Krokus”. Wtedy nie 
przywiązała do tego większej 
wagi. Robiło się coraz póź-
niej. Ostatnia, około godz. 15, 
rozmawiała z Łukaszem przez 
telefon matka. Nie mówił, że 
się spóźni. Nie mówił nic, co 
mogłoby wzbudzić niepokój. 
W „Krokusie” mają swój ogró-
dek. Zorientowali się, że bra-
kuje kompletu, którego uży-
wał syn. Poszli na działkę…

Po godzinie 22:54,  
25 lutego 2018

Syna znalazł ojciec. Leżał 
w altance w kałuży krwi. Były 
żołnierz i ratownik górniczy 
wiele widział w swoim życiu. 
Od razu się zorientował, że 
Łukasz nie żyje. Zastrzelił się 
ze swojego pistoletu. Ojciec 
zadzwonił na alarmowy 112. 
Ze zdenerwowania najpierw 
trzy razy wystukał „komórkę” 

syna, która rozpoczynała li-
stę wybieranych ostatnio nu-
merów. Zrelacjonował dyspo-
zytorowi pogotowia, jaka jest 
sytuacja i że nie ma sensu po-
dejmować reanimacji. Znajo-
my policjant powie mu póź-
niej, że nie powinien od razu 
zdradzać, że syn nie żyje. 
Gdyby powiedział, że jest ran-
ny, przysłaliby lekarza. Służ-
by przyjechały bardzo szyb-
ko. Policja, prokurator i pogo-
towie. W karetce było dwóch 
ratowników medycznych. Na 
potrzeby śledztwa potwier-
dzili, że chłopak nie żyje, ale 
nie mieli uprawnień, aby wy-
stawić kartę zgonu. To może 
zrobić tylko lekarz. Ratowni-
cy odjechali. Tymczasem poli-
cjanci pojechali do domu Łu-
kasza, aby poszukać listu po-
żegnalnego albo innego śla-
du sugerującego, że chłopak 
chciał popełnić samobójstwo. 

Nie znaleźli nic. Śledztwo  
w tej sprawie trwa do dziś. 
Przeszukano całą korespon-
dencję elektroniczną Łuka-
sza. Jego e-maile, sms-y, logo-
wania na stronach interneto-
wych. Nie znaleziono żadne-
go niepokojącego tropu. Żad-
nego słowa, które mogłoby 
dać odpowiedź na najważniej-
sze pytanie: dlaczego? Wróci-
li na ogródek mniej więcej po 
półtorej godzinie. W tym cza-
sie policjanci, którzy byli przy 
zwłokach jeszcze raz wezwa-
li pogotowie. Znów przyje-
chali ratownicy medyczni. Był 
środek lutowej nocy. Minus 
14 stopni. Łukasz leżał w ka-
łuży zakrzepłej krwi. Rodzina 
nie chciała opuścić tego miej-
sca, policja nie mogła. Ojciec 
zmarłego zrobił wszystkim 
herbaty. W prawie stutysięcz-
nym powiecie mikołowskim 
nie było lekarza, który mógłby 

przyjechać i stwierdzić zgon. 
Jeden z policjantów podsunął 
pomysł. Jeżeli mają w rodzinie 
znajomego lekarza, niech go 
sprowadzą. Ojciec Łukasza 
znał kogoś takiego. Dzwonił, 
ale nikt nie odbierał. W koń-
cu pojechali ze szwagrem do 
innej znajomej lekarki. Dała 
się namówić choć miała wąt-
pliwości, czy nie łamie pro-
cedur i nie wchodzi w czyjeś 
kompetencje. Wystawiła kar-

tę zgonu. O wpół do piątej nad 
ranem ciało Łukasza zabrała 
firma pogrzebowa. Ile czeka-
liby, gdyby nie mieli znajomej 
lekarki? Aż się obudzi jakiś le-
karz w Mikołowie? Ten dra-
mat nie rozgrywał się w Biesz-
czadach ani na podlaskiej 
wsi. Niecały kilometr od ROD 
„Krokus” znajduje się szpital 
powiatowy, wysoko ocenia-
ny w rankingu śląskich placó-
wek służby zdrowia. Ta histo-

ria rodzi dwa pytania. Dlacze-
go młody, zdrowy, niesprawia-
jący problemów chłopak po-
pełnił samobójstwo? Tego nie 
dowiemy się nigdy. I drugie 
pytanie. Jak to jest możliwe, 
że w powiecie mikołowskim,  
w tak dramatycznej sytuacji, po 
znajomości trzeba szukać leka-
rza, który przyjedzie i stwierdzi 
zgon? Na to pytanie na pewno 
poznamy odpowiedź. 

Jerzy Filar

Gdyby to była książka, autor podzieliłby narrację na dwie części. pierwszy tom byłby ciepły  i pogodny. to opowieść o życiu młodego, 
zdrowego i pełnego pasji chłopaka z mikołowa. ta część urywa się 25 lutego o godz.22:54.  drugi tom opowiadałby o śmierci. ale tej 
historii nikt nie wymyślił. to się wydarzyło naprawdę. polecamy ten artykuł także władzom  powiatu. nie są winni tej tragedii. mogą 
jednak sprawić, aby już żadna rodzina w naszej okolicy nie musiała przeżywać takiego  dramatu, jak rodzice 23-letnego Łukasza.

W powiecie mikołowskim lepiej nie umierać



Wakacje w peł-
ni. Słońce pra-
ży, a słupek rtę-
ci w termome-

trach pnie się do góry. Najlep-
szą alternatywą na upały, ale 
nie tylko, jest spędzenie dnia 
na sportowo, na łaziskiej „Żab-

ce”. Do dyspozycji kąpiących 
oddano trzy baseny. Pierwszy 
- brodzik dla najmłodszych, 
drugi rekreacyjny z liczny-

mi atrakcjami wodnymi, taki-
mi jak: zjeżdżalnia o długo-
ści 60 m, sztuczna rzeka, gej-
zer, grzybek wodny, masaże  

i trzeci pływacki o długości toru  
25 metrów. Na „Żabce” może-
my  zagrać w siatkówkę pla-
żową na jednym z trzech bo-
isk oraz w piłkę nożną na bo-
isku do beach soccera lub ze 
sztuczną nawierzchnią. Do 
dyspozycji wypoczywających 
są także dwa korty tenisowe  
i plac zabaw dla dzieci.

Nowością tego sezonu 
jest ponad 300 metrowy taras  
z drewna syberyjskiego do 

opalania - dla tych, co nie lu-
bią piachu i trawy. Obiekt po-
siada duży parking.

W Ośrodku Rekreacyjno- 
Sportowym „Żabka” są hono-
rowane wszystkie ulgi, w tym 
karta dużej rodziny. Nowością 
jest karta sportowca, którą za 
niewielką opłatą mogą nabyć 
dzieci i młodzież na co dzień 
ćwiczące w sekcjach MOSiR. 
Upoważnia do 12 bezpłatnych 
wejść na kąpielisko!

Lato, lato 
wszędzie...

imprezy * wydarzenia * restauracje * puby * ośrodki sportowe * baseny * motoryzacja * budownictwo * ogrodnictwo

orS „Żabka”
łaziska górne, ul. Sportowa 1

czynne od 9.00 do 21.00

Słońce praży - skoczmy nad wodę
TAdEuSZ MARSZOlIK, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Łaziskach Górnych:

- „Żabka” to najlepsze miejsce do 
wypoczynku nie tylko podczas upałów, 
ale także w chłodniejsze dni. Nasze ba-
seny mają podgrzewaną wodę - bro-
dzik do 29 stopni, basen rekreacyjny do  
27 stopni, a pływacki do 24. Dlatego 

można z nich korzystać nie tylko w upały. Zapraszam także do wy-
próbowania naszego nowego, drewnianego tarasu, na którym moż-
na swobodnie rozłożyć koc lub ręcznik. Każdy znajdzie w naszym 
ośrodku miejsce, by spędzić wolny czas - na aktywnym wypoczynku 
lub beztroskim leniuchowaniu. 

Czas na „Żabkę”

Mikołów, Plac Karpeckiego 1, tel. 502 357 801
Otwarte: pn-pt: 06:30 - 22:00 | so: 08:00 - 18:00 | nd: 10:00 - 17:00

www.starymlyn-mikolow.pl | www.facebook.com/starymlynmikolow

TeRAz 10% RAbATu 

na wszystkie karnety!

informacja w klubie.

3 oddzielne 
klimatyzowane 
pomieszczenia

Analizator 
składu ciała 

TANITA 

Profesjonalny 
nowy 

sprzęt 

Ponad 20 
nowoczesnych 

i nowych 
rowerów 

Nowe 
urządzenia 

w tym 
symulator 
schodów

Duży 
prywatny 
parking

Bogaty 
program zajęć

Mobilny dostęp 
24h/7

Niepowtarzalna atmosfera
Najlepszy zespół instruktorski

Indywidualne podejście



Przez dwa dni, 23-24 czerw-
ca, tereny ŚODR w Często-
chowie, oddział w Mikołowie 
dosłownie pękały w szwach. 

Prawdziwe oblężenie przeżywały sto-
iska z roślinami ogrodowymi i ozdob-
nymi. Nie mniejsze zainteresowanie to-
warzyszyło punktom oferującym zdro-
wą, polską żywność, w tym wyroby 
pszczelarskie. Gastronomiczną ozdo-
bą Dni był piknik wieprzowy. Kulinaria 
stanowiły tylko jedną z atrakcji dwu-
dniowej imprezy. Miłośników techni-
ki zainteresowała wystawa nowocze-
snego sprzętu rolniczego. W tej bran-
ży postęp jest warunkiem opłacalności 
i wydajności. 

W Mikołowie przedsiębiorcy 
i gospodarze mogli 
zapoznać się z najnowszymi 
nowinkami technicznymi. 

Tradycyjnie odbył się także po-
kaz drobnego inwentarza. Kury, go-
łębie, króliki i bijące rekordy popu-
larności alpaki, zamieniły część wy-
stawowych terenów w prawdziwe 
mini-zoo. Festyn rolniczy nie obej-
dzie się bez występów artystycznych.  
W tym roku na scenie królowały ze-
społy folklorystyczne, a wśród nich 
popularna kapela Baciary. Dni Otwar-
tych Drzwi ŚODR nie sprowadzają się 
jedynie do degustacji, wystaw i kon-
certów. To także okazja do wymiany 
informacji i poglądów na temat kon-
dycji współczesnego polskiego rol-
nictwa. Stoiska merytoryczne, wraz  
z konsultacjami specjalistów oraz pola 
doświadczalno-dydaktyczne, przy-

gotował ŚODR, a także inne instytu-
cje pracujące na rzecz rolnictwa, m.in. 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnic-
twa, Śląska Izba Rolnicza, Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego oraz Okręgowa Stacja 
Chemiczno-Rolnicza.

Dni otwartych Drzwi to 
wydarzenie, która na stałe 
wpisało się w kalendarz 
imprez rolniczych 
województwa śląskiego. 

Spotykają się tutaj rolnicy, przed-
stawiciele instytucji branżowych, 

producenci, handlowcy, a także 
mieszkańcy powiatu mikołowskiego, 
zachęceni możliwością spędzenia 
ciekawego weekendu. W tym roku 
Dni Otwartych Drzwi miały specjal-
ny, jubileuszowy charakter, ponieważ 
jednocześnie świętowano półwiecze 
doradztwa rolniczego w wojewódz-
twie śląskim, które miało swój począ-
tek właśnie w Mikołowie. 

Warto także wspomnieć  
o zmianach 
organizacyjnych, jakie 
ośrodki Doradztwa 
Rolniczego przeszły  
w ostatnich dwóch latach. 

Wcześniej ODR-y podporządkowa-
ne były samorządom województwa, co 
nie zawsze pozwalało w pełni wykorzy-
stać potencjał tych instytucji. Statutową 
rolę przywrócił doradztwu rolniczemu 
rząd Prawa i Sprawiedliwości. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejął nadzór 

nad tymi jednostkami. Od tego czasu 
prowadzone są działania na rzecz pod-
noszenia jakości usług świadczonych 
przez ODR-y oraz poprawy bazy dy-
daktyczno-lokalowej i szerszego wyko-
rzystania technik informatycznych. 

Zdjęcia: ŚODR O/Mikołów, 

Lato, lato wszędzie...

Kilka tysięcy osób wzięło udział w XXXiX Dniach otwartych Drzwi Śląskiego ośrodka Doradztwa rolniczego 
w częstochowie, oddział w Mikołowie. to jedna z waźniejszych wystawa rolnicza na Śląsku.

Czerwcowa Rolnicza stolica Śląska

Samorządowcy, pracownicy instytucji działających na rzecz rolnictwa i politycy (z kwiatami poseł Izabela Kloc).

Kilka tysięcy osób wzięło udział w XXXIX Dniach Otwartych Drzwi Śląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział w Mikołowie. Była 

to jedna z ważniejszych wystaw rolniczych na Śląsku.



- Tym razem musieliśmy skorzystać z pośred-
nictwa agencji, która załatwiła transport sprzętu 
i wszystkie zezwolenia. Rejon miasta Leh to ści-
sła strefa zmilitaryzowana. Przydzielo-
no nam także oficera łącznikowe-
go. Nasza mała wyprawa liczy-
ła pięć osób: nas dwóch, ofi-
cer łącznikowy, jego ku-
charz i pomocnik, któ-
ry zajmował się końmi  
i bagażem - opowiada 
Paweł Klyszcz.

Okazało się, że w swo- 
im przepastnym bagażu 
oficer łącznikowy wiózł… 
paralotnie. Kiedy wspinacze 
zdobywali szczyt, on sobie latał. 

Nie da się być w Indiach i nie za-
haczyć o Delhi. Pobyt w tym mieście nie 
należy jednak do najprzyjemniejszych wspomnień 
z tej wyprawy. Upał, smog i olbrzymie kontrasty 
między dzielnicami, od skrajnej nędzy do bajko-
wego przepychu. Paweł i Witold odżyli dopiero  
w górach. 

- W Leh musieliśmy zostać kilka dni, bo to już 
ponad 3600 metrów n.p.m. Trzeba się było zaakli-
matyzować. Tutaj nawet szybki marsz powodował 

zadyszkę. Następnym etapem była już 
baza na 5050 m n.p.m. Mieliśmy 

szczęście, bo pogoda nam 
sprzyjała. Udało się nam 

bez większych proble-
mów pogodowych zdo-
być oba szczyty - słoń-
ce świeciło wspaniale 
- dodaje Paweł Klyszcz. 

Po zdobyciu szczy-
tów wrócili do Leh. 

Wybrali się na zwiedza-
nie okolicy i znaleźli się  

w centrum bazy wojskowej. 
Na szczęście skończyło się na 

strachu... i uśmiechach żołnierzy.
W przyszłym roku Łaziska Grupa Górska wraz  

z KW Jastrzebie-Zdrój planuje już w znacznie licz-
niejszym składzie wyprawę do indyjskiego Kaszmiru  
i wejścia na siedmiotysięczniki: Nun (7135m) oraz 
Kun (7077m). Trzymamy kciuki za powodzenie. 

Lato, lato wszędzie...
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Zdobyli kang yatze (6401 m) i już planują kolejną wyprawę w przyszłym roku.

Siedem tysięcy coraz bliżej

Paweł klyszcz z Łaziskiej Grupy Górskiej oraz witold Staniek z kw jastrzębie- 
Zdrój zdobyli dwa sześciotysięczniki. tym razem w indyjskiej części Himalajów.  
jako pierwsi polacy stanęli na szczycie kang yatze i (6401m), a trzy dni wcze-

śniej weszli na kang yatze ii (6210 m). Oba szczyty znajdują się w strefie zmilitaryzo-
wanej, co wiązało się z pewnymi konsekwencjami. 

W drodze na KY I.

Na szczycie Kang Yatze I 6401 m.

Gdzie zorganizować 
imprezę firmową? 
Gdzie spotkać się  

z przyjaciółmi z dala od 
wielkomiejskiego zgiełku? 
Gdzie przygotować rodzin-
nego grilla? Dokąd zabrać 
dzieci na wycieczkę rowe-
rową? Na te cztery pytania 
jest tylko jedna odpowiedź:  
GOSTYNIEC.

Urokliwe położenie bez-
pośrednio przy lesie. Ła-

twy dojazd autem czy ro-
werem. Duże grille, miejsce 
na ognisko, zadaszony te-
ren wraz z kręgiem tanecz-
nym, dwa profesjonalne bo-
iska do siatkówki plażowej, 
boisko do piłki nożnej pla-
żowej, plac zabaw, ogród  
z bufetem oraz bogata ofer-
ta noclegowa, to nie jedyne 
zalety GOSTYŃCA. 

GOSTYNIEC zaprasza  
do organizacji wymarzo-

nego przyjęcia weselne-
go lub okolicznościowego  
w pięknej, nowoczesnej sali, 
ale również do skorzysta-
nia z letnich możliwości, ja-
kie daje nam położenie i za-
gospodarowanie obszernego 
terenu. To wszystko na wy-
ciągnięcie ręki...

Zespół GOSTYNIEC ser-
decznie pozdrawia wszyst-
kich czytelników i... do zoba-
czenia.

Gościnnie w Gostyńcu

Gostyń, ul. Motyla 42c | tel. 605 037 284, 605 661 561 | www.gostyniec.pl



udało się bardzo dobrze, wiel-
kie peletony zbierały na trasie 
przejazdów rowerzystów z mi-
janych miast, w trakcie pikni-
ku była okazja do wymiany do-
świadczeń i poznania przyjaciół 
dwóch kółek praktycznie z całej 
Metropolii.

czy jednak Śląskie 
Święto Rowerzysty 
zostanie zauważone 
przez wójtów, 
burmistrzów  
i prezydentów  
41 gmin wchodzących 
w skład GZM? 

Potrzeba zmian jest duża, 
drogi rowerowe to już nie wy-
mysł, ale standard wielu pol-
skich miast. Szkoda, że jak do-
tąd Mikołów w tym peletonie 
zostaje daleko w tyle. 

Artur Wnuk
Stowarzyszenie Reta

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

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

www.szkolkadrzewek.com.pl

Firma powstała w latach 60-tych. Założycielem był Franciszek Słota. Zaczynał od 
uprawy ziół, potem założył szkółkę drzew i krzewów owocowych, którą prowadził do 
roku 1990. W roku 1990 przekazał ją córce. Firma w dalszym ciągu się rozwija.

Obecnie, oprócz drzew i krzewów owocowych, posiadamy szeroki asortyment 
drzew i krzewów ozdobnych, pnącza oraz róże. Służymy radą i wieloletnim do-
świadczeniem w zakresie uprawy i doboru roślin.

Sprzedaż roślin prowadzimy 
od wczesnej wiosny do późnej jesieni:

l od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00
l w soboty od 8:00 do 16:00

Przy zakupie większej ilości, 
istnieje możliwość dostawy towaru 

naszym transportem.

PROWADZIMY SPRZEDAŻ 
HURTOWĄ I DETALICZNĄ

Szkółka drzew, krzewów 
owocowych i ozdobnych

Orzeska wypożyczalnia 
Ticek ma niecodzien-
ną ofertę - można tu nie 

tylko kupić bagażniki dacho-
we - boxy, belki bazowe, plat-
formy rowerowe na hak, uchwy-
ty rowerowe na dach, uchwy-
ty na narty, snowboard, ale co 
najważniejsze także je wypoży-
czyć. Wynajem bagażników jest 
bardzo atrakcyjny, najem jest 

niedrogi, a dla osób, które wy-
jeżdżają kilka razy w roku jest 
oszczędniejszą alternatywą niż 
zakup nowego. Już za 15 zł na 
dobę można wynająć bagażnik, 
który po zakończeniu wyjazdu 
zwracamy. 

Firma również wypożycza:  
sprzęt budowlany, ogrodowy 
zagęszczarki i przyczepy towa-
rowe.

Bagażnik samochodowy już od 15 zł za dobę!

orzesze, ul. Stuska 26, 
tel. 502-396-562, ticek.pl

Lato, lato wszędzie...
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Pierwsze Śląskie Święto 
Rowerzysty (ŚŚR) to im-
preza, której celem było 

promowanie roweru, jako do-
skonałego środka transportu. 
Jej niesportowy charakter spra-
wił, że na miejscu pojawiły się 
zarówno rodziny z dziećmi, jak 
i rowerzyści w kolorowych stro-
jach wykonanych z „kosmicz-
nych” materiałów. Były rowe-
rowe grupy i stowarzyszenia, 
a także pojedynczy fani dwóch 
kółek. Większość z nich wzięła 
udział w jednym z trzech Wiel-

kich Peletonów. Wyruszyli z Gli-
wic, Dąbrowy Górniczej i Kato-
wic, by w samo południe spo-
tkać się w Parku Etnograficz-
nym w Chorzowie na pikniku ro-
werowym. W trakcie pikniku te-
stowano rowery elektryczne, 
tandemy, rowery cargo. 

chętni wzięli udział 
w konkursach, 
rozdaliśmy kilkaset 
okolicznościowych 
bidonów i map 
rowerowych.

ŚŚR nie udałoby się bez 
wsparcia finansowego Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii.

ŚŚR to nasze wspólne dzie-
ło, ale pomysł pochodzi od To-
masza z Gliwickiej Rady Rowe-
rowej. Zrealizowaliśmy je z po-
mocą pozytywnie nastawionych 
partnerów. Udało nam się w jed-
nym miejscu zebrać rowerzy-
stów z całej Metropolii i wszyscy 
się dobrze czuli bez względu na 
region czy gwarę. To bardzo bu-
dujące i zachęca do organizacji 
kolejnych zlotów - mówi Viola 
Wolińska wiceprezes stowarzy-
szenia Rowerowa Dąbrowa. 

Intencją organizatorów była 
integracja środowisk rowero-
wych i zwrócenie uwagi władz 
na niedostateczny poziom in-
frastruktury rowerowej w regio-
nie. To pierwsze bez wątpienia 
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TOMASZ hERud, prezes stowarzyszenia 
Gliwicka Rada Rowerowa i pomysłodawca ŚŚR

- Jako organizator Gliwickiej Masy Krytycznej oraz 
aktywny uczestnik Zabrzańskiej Masy od dłuższego 
czasu miałem poczucie, że nasze manifestacje nie-

zadowolenia związane z mizerną infrastrukturą rowerową w naszych 
miastach są niezauważane i nie przynoszą zamierzonego efektu. Dla-
tego też pojawił się pomysł reaktywowania po 5 latach przerwy Ślą-
skiej Masy Krytycznej jako wielkiego wspólnego przejazdu ulicami 
miast konurbacji górnośląskiej. Pomysł ten ostatecznie przeistoczył 
się w Śląskie Święto Rowerzysty.

Śląskie Święto rowerzysty 

Setki rowerzystów spotkały się w górnośląskim parku 
etnograficznym w chorzowie. zlot przygotowały organizacje 
z kilku miast, w tym Stowarzyszenie reta z Mikołowa.

Kolejka po mapy i bidony.

Testy roweru cargo.

Jola i Grzegorz Knapik z Mikołowa 
w trakcie Święta Rowerzysty. W oczekiwaniu na wyjazd - peleton z Katowic.
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1. Będącej własnością Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Śląskiej 46, 48, 
52, 54, 58, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 4173/4  
o powierzchni 14 448 m2, zapisaną w księdze wieczystej KA1C/00012432/8 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych. 
W Dziale III w/w księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane  
z inną nieruchomością. Dział IV - wolny jest od wpisów.

2. Nieruchomość położona przy ul. Śląskiej 46, 48, 52, 54, 58, w strefie pośredniej 
miasta, w dzielnicy Zgoda, niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta samosiej-
kami drzewami i krzewami. Znajduje się w sąsiedztwie terenów usług, zabudowy 
mieszkaniowej wysokiej intensywności, terenów inwestycyjnych niezagospoda-
rowanych. Dojazd do nieruchomości ul. Śląską - drogą o nawierzchni asfaltowej. 
Uzbrojenie niepełne, przyłącza możliwe do realizacji w południowo-wschodniej 
granicy nieruchomości: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna. Nieru-
chomość będzie objęta wnioskiem o włączenie do Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

3. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego za-
twierdzonym uchwałą Nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia  
29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tun-
kla i ul. Ceramicznej dla nieruchomości obowiązuje zapis Z2.4U. Przeznaczenie 
podstawowe: U - tereny zabudowy usługowej. Przeznaczenie dopuszczalne: dla 
terenu Z2.4U - składy, magazyny, logistyka.

4. Cena wywoławcza - 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), (do 
ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%). Nabywca nie płaci po-
datku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 2 pkt 1 ppkt g)  
ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych  
(Dz. U. z 2017r., poz. 1150).

5. Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się  
w dniu 29 listopada 2017r., drugi przetarg ustny, nieograniczony odbył się  
w dniu 23 lutego 2018r., trzeci przetarg ustny, nieograniczony odbył się w dniu 
11 maja 2018r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

6. Czwarty przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 27 lipca 2018r.  
o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w kwo-
cie 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), przelewem na konto 
w PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 23 lipca 2018r., 
z dopiskiem „GN/2018/wadium do przetargu ul. Śląska 46-58”. Za datę wpłaty 
wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku banko-
wym Urzędu. 

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynaj-
mniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że 
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

9. W dniu przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej:
1) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imio-

na, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL,
2) dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z Krajowego 

Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku 
reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu 
z KRS winien przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważ-
niające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

3) kopię dowodu wniesienia wadium,
4) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomo-

ści,
5) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, 

uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.
10. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w usta-

wie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(Dz. U. z 2017r. poz. 2278).

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

12. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu nota-
rialnego, do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach 

w PKO BP SA nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 ceny nabycia prawa 
własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane 
w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa wła-
sności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i termi-
nie ustalonym do zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości, 
podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia.  
W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

14.Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokona-
niem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca.

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 
U. z 2018r., poz. 121, z późn. zm.).

16. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetar-
gu z ważnych powodów. 

17. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie codziennej ogólnokrajowej, na 
stronie internetowej: www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

18. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 349 19 31.

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



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

o programie 

Program Priorytetowy „Czyste Po-
wietrze” ma na celu poprawę efektyw-
ności energetycznej istniejących zaso-
bów mieszkalnych budownictwa jed-
norodzinnego poprzez gruntowną ter-
momodernizację i wymianę palenisk - 
źródeł ciepła. Program będzie realizo-
wany przez dziesięć lat. Na jego reali-

zację - związaną z termomodernizacją  
w domach jednorodzinnych przewi-
dziano wydatki w wysokości 103,0 mld 
zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 
132,8 mld zł (suma budżetu programu 
i wkładu własnego beneficjentów). Fi-
nansowanie programu w formie dotacji 
wyniesie 63,3 mld zł, a w formie poży-
czek 39,7 mld zł, i będzie pochodziło ze 
środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz ze 
środków europejskich nowej perspek-
tywy finansowej. Minimalny koszt reali-
zowanego projektu to 7 tys. zł. Zakłada 
się, że termomodernizacji zostanie pod-
danych nawet ponad 4 mln domów. 

Właściciele domów, których do-
chody są najniższe, otrzymają do  
90 proc. dotacji na realizację przedsię-
wzięć finansowanych w ramach Pro-
gramu. Maksymalne koszty kwalifiko-
wane przewidziane do wsparcia dota-
cyjnego wynoszą 53 tys. zł. Dotacje nie 
będą stanowiły przychodu podlegają-
cego opodatkowaniu. Pożyczki mogą 
być udzielane na okres do 15 lat z pre-

ferencyjnym oprocentowaniem, które 
na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.

Przykładowe maks. stawki jednost-
kowe dla głównych pozycji termomo-
dernizacji: 

- ocieplenie przegród budowlanych 
oraz uzasadnione prace towarzyszące 
do 150 zł za m kw.

- instalacje wewnętrzne ogrzewania  
i ciepłej wody użytkowej do 10 tys. zł za 
zestaw.

- kotły gazowe kondensacyjne wraz 
z systemem odprowadzania spalin do 
20 tys. zł za zestaw.

- wymiana stolarki zewnętrznej: 
okien, okien połaciowych, itp. do 700 zł 

za m kw.- pompy ciepła na cele central-
nego ogrzewania i wody do 30 tys. zł za 
zestaw. 

ulgi i odpisy podatkowe

Minister finansów, prof. Teresa 
Czerwińska omówiła działania nad 
wprowadzeniem zachęt i bodźców, 
które będą sprzyjać aktywizacji spo-
łeczeństwa w podejmowaniu dzia-
łań na rzecz ograniczenia niskiej emi-
sji. Od 2019r. (czyli w rozliczeniu od 
2020r.) wydatki ponoszone przez oso-
by o dochodach powyżej 1600 zł mie-
sięcznie w zakresie termomoderni-
zacji efektywnej, czyli potwierdzo-
ne audytami energetycznymi, będą 
mogły być w 20 procentach odliczo-
ne od dochodu. Ulga ma być rozłożo-
na na okres trzech lat, a sumarycznie 
nie może przekroczyć 53 tys. zł. Od 
2019r. dotacje przekazywane przez 
NFOŚiGW w ramach Programu „Czy-
ste Powietrze” nie będą dochodem 
podatnika.

W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mi-
kołowie mieszkańcy regionu mogli zo-
baczyć siłę dwóch największych ży-

wiołów wody i ognia. Impreza odbyła się w ra-
mach Kalendarza Śląskiego, pod patronem i przy 
wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. Obchody święta żywiołów były okazją do 
prześledzenia rozwoju wiedzy na temat funkcjo-

nowania ekosys-
temów w nawią-
zaniu do koncep-
cji Empedoklesa, 
według której cztery 
żywioły: ogień, woda, 
ziemia i powietrze łącząc 
się ze sobą tworzą wielkość  
i różnorodność rzeczy we wszech-

świecie. Ponad-
to zaprezentowa-

no wpływ postępu-
jących zmian klima-

tycznych na wzmo-
żoną częstotliwość zja-

wisk ekstremalnych, kata-
klizmów związanych z żywio-

łem ognia i wody. W trakcie impre-

zy odbyły się, m.in. pokazy strażackie, podczas 
których prezentowana była siła wody i moc ognia. 
A na zakończenie imprezy, kiedy zapadł zmierzch, 
można było zobaczyć walkę ognia i wody, która 
była tematem pokazu wykonanego przez Grupę 
Tancerzy Ognia Surja. Ogień, światło i woda tań-
czyły wspólnie tego wieczoru... Nie zabrakł także 
filmów o tej tematyce oraz warsztatów, gry tereno-
wej i dzikiej drogi.

Czyste powietrze dla Śląska
Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach - Tomasz 
Bednarek podpisał porozumienie  
z Kazimierzem Kujdą Prezesem 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na rzecz poprawy jakości 
powietrza dla województwa 
śląskiego. Uroczystość odbyła 
się w kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów w obecności Premiera 
Mateusza Morawieckiego, 
ministra finansów, prof. 
Teresy Czerwińskiej, 
ministra środowiska Henryka 
Kowalczyka, ministra energii 
Krzysztofa Tchórzewskiego. 
Zainaugurowano program 
„Czyste Powietrze”.

Premier Mateusz Morawiecki podziękował po-
zarządowym organizacjom ekologicznym za cen-
ne uwagi i opinie dotyczące problemu niskiej emi-
sji w Polsce, które miały duże znaczenie dla opraco-
wania Programu „Czyste Powietrze”, dzięki któremu 
zmniejszy się ubóstwo energetyczne, a jakość powie-
trza znacznie poprawi. Premier wskazał również inne 
działania, które wpływają na zmniejszenie niskiej 
emisji i likwidacji zjawisk smogowych, m.in. przygo-
towanie projektu „ustawy termomodernizacyjnej”  
i jej konsultacja z 33 polskimi miastami znajdującymi 
się na liście najbardziej zanieczyszczonych miast Eu-
ropy, zerowa stawka akcyzy na gaz CNG i LNG, która 
obowiązuje od 1 czerwca 2018r. oraz pracę nad elek-
tromobilnością.

w ŚląSkim OGrOdZie BOtanicZnym StarŁy Się żywiOŁy

Ogień i woda
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Prezesi Kazimierz Kujda i Tomasz Bednarek podpisują porozumienie.
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PIŁKA NoŻNA
W rozegranych meczach ligowych, druży-

ny klubów powiatu mikołowskiego uzyskały 
rezultaty:

IV LIGA
Gwarek Ornontowice przegrał ze Śląskiem 

Świętochłowice 0:5, kończąc rozgrywki na 
dziewiątym miejscu.

Polonia Łaziska zremisowała z Wartą 
Zawiercie 1:1, uległa RKS-owi Grodziec 1:6 za-
kończyła sezon na piątym miejscu.

LIGA oKRęGoWA
AKS Mikołów przegrał z Unią Kosztowy 

0:3 i na zakończenie rozgrywek uplasował się 
na czwartym miejscu.

Orzeł Mokre pokonał Zaborze Zabrze 8:0, 
kończąc ligę na trzecim miejscu

KLASA „A”
AKS II Mikołów wygrał z rezerwami Sie-

mianowiczanki 2:0, pokonał rezerwy FC Ka-
towice 3:1, Hetmana Katowice 5:3 i na koniec 
rozgrywek sklasyfikowany został na siódmym 
miejscu.

Fortuna Wyry pokonała GTS Bojszo-
wy 5:0, Siódemkę Tychy 5:1, finiszując na 
drugim miejscu, co dało jej awans do ligi 
okręgowej.

Burza Borowa Wieś wygrała z Amatorem 
Rudziniec 9:0, Zamkowcem Toszek 10 i upla-
sowała się na trzecim miejscu.

Strażak Mikołów po zwycięstwie nad re-
zerwami Śląska Świętochłowice 4:1, zakoń-
czył rozgrywki na ósmym miejscu.

KLASA „B”
LKS Bujaków pokonał Start Kleszczów 4:2, 

przegrał z Pogonią Zamięcice 2:3, kończąc 
rozgrywki na dziewiątym miejscu.

Kamionka Mikołów wygrała z rezerwami 
Wawelu Wirek 4:1, plasując się na finiszu roz-
grywek na siódmym miejscu.

Rezerwy Polonii Łaziska pokonały Leśni-
ka Kobiór 3:1 i zakończyły sezon na trzecim 
miejscu.

LKS Gardawice zremisował z rezerwami 
LKS-u Goczałkowice 1:1, kończąc sezon na 
szóstym miejscu.

LKS Woszczyce zremisował z LKS-em 
Brzeźce 1:1 i ukończyła rozgrywki na pozycji 
lidera, awansując po 14 latach do klasy „A”.

LEKKoAtLEtYKA
16 i 17 czerwca na stadionie łódzkiego 

AZS-u rozegrano XXIV Ogólnopolski Finał 
Czwartków Lekkoatletycznych, w którym 
startowały reprezentacje miast z całej Polski. 
W tym gronie znalazła się ekipa Mikołowa, 
która wróciła z imprezy z sukcesami. Mikoło-
wianie wywalczyli cztery medale: dwa srebrne 
(Magdalena Wójcik w biegu na 60 metrów  
i Milena Thamm w biegu na 300 metrów) 
oraz dwa brązowe (Karolina Bąbel w biegu na  
60 metrów i Marcelina Sikorska w biegu na 
600 metrów). Medale zdobywali zawodnicy 
51 miast, a Mikołów sklasyfikowany został na 
32 miejscu.

Rezultaty zawodników Mikołowa podczas 
Ogólnopolskiego Finału Czwartków Lekko-
atletycznych:
2 m. - Magdalena Wójcik w biegu na 60 m
2 m. - Milena Thamm w biegu na 300 m
3 miejsce - Karolina Bąbel w biegu na 60 m
3 m. - Marcelina Sikorska w biegu na 600 m
4 m. - Oliwia Porwolik w biegu na 600m
4 m. - Dagmara Stępień w biegu na 300 m
5 m. - Magdalena Słomska w biegu na 300 m
8 m. - Kuba Dutkiewicz w biegu na 300 m
8 m. - Michalina Thamm w biegu na 300 m
9 m. - Robert Kowalski w biegu na 60 m
10 m. - Dominik Kwiatkowski w biegu na 300 m
12 m. - Hana Svetlicic w rzucie pił. palantową
13 m. - Karolina Daszyńska w biegu na 300 m
16 m. - Kornelia Rzeszutek w skoku w dal
16 m. - Roksana Plaminiak w biegu na 600 m
17 m. - Filip Pietrzyk w biegu na 60 m
22 m. - Maciej Kalisz w biegu na 1000 m
24 m. - Zosia Wiśniowska w biegu na 600 m
32 m. - Alicja Gołębiewska w biegu na 600 m
41 m. - Wiktoria Absyl w biegu na 60 m
61 m. - Alicja Dec w biegu na 600 m Tapi

Sprintem przez 
sportowe areny

M ecz rozpoczął się od ata-
ków Śląska. Już w dru-
giej minucie Adrian Lesik 

zdecydował się na strzał z linii pola 
karnego, po którym piłka wylądo-
wała na poprzeczce. Centymetrów 
brakowało do „cudownego” otwar-
cia meczu. Udana pierwsza akcja 
zachęciła gości do kolejnych ata-
ków i po kolejnych trzech minutach 
gospodarzy z opresji uratował Ra-
fał Franke, piąstkując piłkę w pole. 
Po dziesięciu minutach gra się wy-

równała, a w 12 minucie gospoda-
rze mocno „zamieszali” w polu kar-
nym przyjezdnych. Niestety, zabra-
kło strzału. Po kolejnych kilku mi-
nutach gry w środku pola, ponow-
nie przewagę uzyskali świętochło-
wiczanie. W 24 minucie wywalczy-
li korner, po którym piłka po centrze 
Łukasza Wawrzyniaka „opieczęto-
wała” słupek. W 31 minucie po ko-
lejnym rzucie rożnym „przewrotką” 
strzelał Daniel Koniarek, ale też bez 
efektu. Tuż przed przerwą Śląsk wy-

walczył przed polem karnym wol-
nego. Odbita od muru piłka trafiła 
do Bartosza Rutkowskiego, któremu 
po rajdzie przez całe boisko, zabra-
kło sił, by sfinalizować akcję „go-
lem do szatni”. Na przerwę zespo-
ły schodziły z wynikiem bezbramko-
wym, ale lepsze wrażenie pozosta-
wił Śląsk.

Drugą odsłonę lepiej rozpoczęli 
gospodarze. Zaczęli grać ofensyw-
niej, odsłaniając nieco tyły, ale ta tak-
tyka przynosiła efekty. Przynajmniej 

optyczne, bo teraz to oni częściej za-
grażali bramce Śląska. W 52 minucie 
wydawało się, że Polonia musi objąć 
prowadzenie. Po kontrze, Ireneusz 
Badura zagrał do Mateusza Mazur-
ka, który pięknym dryblingiem ograł 
dwóch obrońców i kiedy znalazł się 
z piłką przed bramkarzem Śląska, po 
prostu mu ją podał. Na swoją szansę 
czekał też Śląsk. W 58 minucie wy-
prowadził kontrę, po której strzał Ka-
mila Ściętka obronił Franke, a dwie 
minuty później Lesik przy strza-
le pomylił się o kilka centymetrów. 
Teraz gra wyglądała jak sinusoida, 
więc nic dziwnego, że kolejna akcja 
przeniosła się na pole karne gości.  
W 65 minucie dwukrotnie gorąco 
było pod bramką Łukasza Gambu-
sza, a jedyny gol tego meczu padł 
minutę później. Śląsk zaatakował  
i przez kilkadziesiąt sekund trwało 
„oblężenie” bramki Polonii. Pierw-
szy strzał Damiana Wasiaka obro-
nił bramkarz, ale przy dobitce Dawi-

Choć na murawie była naj-
lepsza z 16 drużyn wy-
stępujących w tej grupie, 
to awans ten wywalczyła 

w dramatycznych okolicznościach, 
jako że za udział w dwóch meczach 
zawodników przekraczających limit 
kar żółtymi kartkami, odjęto jej sześć 
punktów. W ostatnich kolejkach roz-
grywek, ekipa z Wyr nie tylko mu-
siała wygrać swoje mecze, ale i cze-
kać na wyniki innych drużyn. I choć 
wydawało się, że tyskie JUW-e ma 
wszystko „poukładane”, to przegra-
ło derby z ZET-em i z awansu cieszy-
ła się FORTUNA, której w tej kolejce 
dopisała „fortuna”!

Ponieważ wyniki i tabelę kibice 
znają od dawna, drogę awansu Fortu-
ny do ligi okręgowej przedstawiamy 
oczami trenera Sebastiana Idczaka:

„Ligowy sezon Fortuny zakończył 
się happy endem. Jesień była bar-
dzo udana. Wygraliśmy 12 meczów, 
trzy zremisowaliśmy, nie ponosząc 
żadnej porażki, co dało 39 punktów. 
Mieliśmy świetną zaliczkę na pił-
karską wiosnę. Mówiłem: „utrzyma-
my to i jest realna szansa powalczyć  
o awans”. Po świetnej jesieni przy-
szła zima i problem przede wszyst-
kim z boiskiem. Trenowaliśmy na 
„orliku” w Orzeszu oraz w „terenie” 
w Wyrach. Jak to zawsze bywa na 
tym poziomie rozgrywkowym, bywa-
ło nas na treningach po prostu mało. 
Braki w treningach nadrabialiśmy 
sparingami, bo tym bardziej mogłem 
zachęcić zawodników do zajęć.

Trzeba było też dokonać zmian  
w kadrze. W porównaniu do rundy 

jesiennej, wiosną nie zagrali: Piw-
czyk, Żytka, Stworzyjan, Sebastian 
Kozok, a po kilku meczach, ze wzglę-
du na wyjazdy do pracy za granicą, 
zabrakło snajperów Kapeli i Rośko-
wicza, którzy razem strzelili 15 goli. 
Wszyscy wymienieni byli zawodnika-
mi podstawowego składu. Nie spo-
sób zapomnieć o najlepszym strzel-
cu Fortuny, Norbercie Stworzyja-
nie, który jesienią zdobył aż 16 goli. 
Ciężka kontuzja zerwanych więzadeł  
w okresie przygotowawczym, znacz-

nie utrudniła nam sytuację i była du-
żym osłabieniem. Mimo punktowej 
przewagi, runda rewanżowa jawiła 
się jako trudna. W miejsce ubytków 
sprowadziliśmy kilku juniorów (Ja-
kubczyk, Dominik i Rośkowicz) oraz 
doświadczonego Magierę. W run-
dzie wiosennej różowo nie było. Ra-
dości, smutki, nerwy i znowu rado-
ści. Zrobiło się trochę nerwowo po 
dwóch porażkach 2:3 z LKS Studzion-
ka i Iskra II Pszczyna. Udało się wejść 
z powrotem na zwycięskie tory. Bar-

dzo ważnym meczem, można powie-
dzieć przełomowym było „spotkanie 
domowe” z LKS Studzienice. Nasze 
zwycięstwo 3:1 spowodowało, że na 
sześć kolejek przed końcem rozgry-
wek, wystarczyło, że wygramy tyl-
ko trzy mecze. Niestety sytuacja się 
diametralnie zmieniła, gdy okazało 
się, że za ten mecz otrzymaliśmy wal-
kowera za grę nieuprawnionego za-
wodnika za żółte kartki i z dziewię-
ciu punktów przewagi zrobiły się tyl-
ko trzy. Rozbici tą decyzją, przegrali-

Pozostał niedosyt i czek na 5000 złotych
W szóstym finale pucharu polski na szczeblu okręgu śląskiego 
zpN, polonia przegrała ze Śląskiem Świętochłowice 0:1. apetyty 
łaziszczan na pewno były większe. Na murawie walczyli do upadłego, 
ale do szczęścia zabrakło im precyzji i spokoju przy finalizacji 
wypracowanych sytuacji bramkowych. Więcej „zimnej krwi” mieli 
świętochłowiczanie i oni cieszyli się z pierwszego w historii klubu 
awansu na szczebel centralny rozgrywek pucharowych. gospodarzom 
pozostał puchar za grę w finale i czek na pięć tysięcy złotych.

wyry od lat wychowywały wielu wysokiej klasy sportowców w różnych dyscyplinach, ale nigdy 
nie mogły się doczekać drużyny piłkarskiej, grającej w wyższej klasie rozgrywkowej niż klasa 
„a”. ale to już historia. w sezonie 2018/2019 wyrska Fortuna grać będzie w lidze okręgowej. 

„Fortuna” sprzyjała FORTUNIE
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W sobotę, 23 czerwca 
na boisku lkS Buja-
ków rozegrano trze-

ci turniej piłkarski im. Stani-
sława michalskiego. Zmarłe-
go w styczniu 2016 roku wie-
loletniego radnego mikoło-
wa i jednocześnie działacza 
sportowego oraz prezesa lkS 
Bujaków. Zwycięzcą turnieju 
została Burza Borowa wieś.  
w finale pokonała akS miko-
łów, ale do wyłonienia zwy-
cięzcy, podobnie jak w dwóch 
poprzednich edycjach, po-
trzebny był konkurs rzutów 
karnych.

W turnieju wystartowało sześć miko-
łowskich zespołów. Trzy grające w kla-
sie „A” (Burza Borowa Wieś, Strażak 

Mikołów oraz AKS Mikołów, który przy-
słał na turniej drużynę rezerw), dwa  
z klasy „B” (Kamionka Mikołów i LKS 
Bujaków” oraz zespół amatorski gra-
jący pod nazwą „Przyjaciele Pana Sta-
sia”). Grające drużyny podzielono 
na dwie grupy, w których rozegrały 
po dwa spotkania w systemie „każdy  
z każdym”, uzyskując wyniki:

Grupa „a”
AKS Mikołów - Kamionka Mikołów 1:0
AKS Mikołów - „Przyjaciele Pana Sta-
sia” 3:1
„Przyjaciele Pana Stasia” - Kamionka 
Mikołów 1:0

tabela końcowa:
1. AKS Mikołów 2 6 4-1
2. „Przyjaciele Pana Stasia” 2 3 2-3
3. Kamionka Mikołów 2 0 0-2

Grupa „B”
Burza Borowa Wieś - Strażak Miko-

łów 1:0
Strażak Mikołów - LKS Bu-
jaków 1:1
Burza Borowa Wieś - LKS 

Bujaków 3:1

tabela końcowa:
1. Burza Borowa Wieś 2 6 4-1
2. Strażak Mikołów 2 1 1-2
3. LKS Bujaków 2 1 2-4

W fazie finałowej turnieju spo-
tykały się ze sobą drużyny zajmu-
jące takie same lokaty w grupach. 

w tej fazie padły wyniki:
o V miejsce: LKS Bujaków - 

Kamionka Mikołów 1:0
o III miejsce: „Przyjaciele Pana 

Stasia” - Strażak Mikołów 3:1

Finał:
Burza Borowa Wieś - AKS Miko-

łów 0:0 (2:1 w karnych)
Mecz finałowy był zacięty i wyrów-

nany. W regulaminowym czasie gry żad-
na z drużyn nie zdobyła bramki i do wy-
łonienia zwycięzcy sędziowie zarzą-
dzili konkurs rzutów karnych. Jego bo-
haterem został bramkarz Burzy - Artur 
Hajnsz, który broniąc dwie „jedenastki”, 
zapewnił swojemu teamowi zwycięstwo.

tabela końcowa turnieju:
1, Burza Borowa Wieś
2. AKS Mikołów
3. „Przyjaciele Pana Stasia”
4. Strażak Mikołów
5. LKS Bujaków
6. Kamionka Mikołów
Organizatorzy turnieju przyznali też 

nagrody indywidualne. „Królem strzel-
ców” został zdobywca trzech goli, Pa-
tryk Kucharz (Burza Borowa Wieś), naj-
lepszym bramkarzem - Artur Hajnsz 
(Burza), a najlepszym zawodnikiem - 
Nikolas Tomecki (LKS Bujaków).

Tadeusz Piątkowski

da Hewlika był już bezradny. Gospo-
darzom na odrobienie strat pozosta-
ły 24 minuty. Ruszyli do ataku, wypra-
cowali kilka sytuacji bramkowych, 
ale nie potrafili postawić kropki nad 
„i”. I tak: w 70 minucie w klarow-
nej sytuacji strzał Mazurka zabloko-
wał obrońca; cztery minuty później 
wspomniany Mazurek zagrał do Rut-
kowskiego; który w sytuacji sam na 
sam z bramkarzem trafił w poprzecz-
kę; po kolejnych pięciu minutach 
Mazurek strzelił minimalnie obok 
słupka... W 83 minucie gospodarze 
dośrodkowywali z rzutu rożnego. Po 
centrze, w polu bramkowym doszło 
do sporego zamieszania, a gospoda-
rze twierdzili, że jeden z obrońców 
Śląska zagrał ręką. Arbiter był inne-
go zdania. Nie spodobało się to tre-
nerowi Polonii, Krystianowi Odro-
bińskiemu, który protestował tak sta-
nowczo, że sędzia odesłał go na try-
buny. Do końca spotkania gospoda-
rze starali się strzelić wyrównujące-

go gola i doprowadzić do dogrywki, 
ale nie mieli atutów, które pozwoliły-
by im zrealizować te plany i po ostat-
nim gwizdku tego finału, schodzili  
z murawy z uczuciem niedosytu.

pOlOnia ŁaZiSka 
- ŚląSk ŚwiętOcHŁOwice 

0:1 (0:0)

Polonia: Franke - Moroń, Widuch 
(80 Prochownik), Kaszok, Fabisiak, 
Rutkowski, Mazurek, Nowak, Smyla, 
Uniejewski, Badura.
Trener: Krystian Odrobiński
Żółte kartki: Kaszok
Śląsk: Gambusz - Koniarek, Wa-
gner, Wawrzyniak, Pielot, D. Czapla  
(90 Szubert), Kaiser, A. Lesik, Hew-
lik, Ściętek (86 M. Czapla), Wasiak  
(73 Kaciuba).
Trener: Janusz Kluge
Bramka: Hewlik - 66 min.
Żółte kartki: Kaiser, A. Lesik

Tadeusz Piątkowski

Pozostał niedosyt i czek na 5000 złotych

tradycji stało się zadość

śmy kolejny mecz z Czaplą Kryry 2:3 
i spadliśmy na trzecie miejsce. Zno-
wu dźwignęliśmy się z kolan i wy-
graliśmy bardzo ważny mecz z Juve 
5:2, spychając jaroszowiczan na trze-
cie miejsce. Niestety po raz drugi, 
po weryfikacji przegraliśmy walko-
werem, straciliśmy punkty i na czte-
ry kolejki przed końcem rozgry-
wek, spadliśmy na trzecie miejsce. 
Awans uciekał. Do końca wygrywali-
śmy wszystkie mecze i musieliśmy li-
czyć na potknięcie Juve Tychy. To sta-
ło się faktem w ostatniej kolejce. My 
wygraliśmy z Siódemką Tychy 5:1,  
a Juve niespodziewanie przegrało  
z ZET-em Tychy 0:3... Mamy awans!!!

Sumując: Awans ze zdobytych 
punktów powinniśmy wywalczyć już 
na trzy kolejki przed końcem rozgry-
wek, jednak walkowery spowodowa-
ły, że do ostatnich minut walczyliśmy 
i wywalczyliśmy dla Wyr „okręgów-
kę”. Tyle emocji wzlotów i upadków, 
ponownie wzlotów, jeszcze nie prze-
żyłem. Myślę, że udało się stworzyć 
świetny zespół. Począwszy od Zarzą-
du, poprzez zawodników, aż do ki-
biców. Naszą bronią było to, że było 
nas dużo. Na treningach jak na wa-
runki klasy „A”, miałem zazwyczaj  
14-15 zawodników. Naszą siłą była 
również ofensywna gra i stałe frag-
menty gry. 100 zdobytych bramek 
tylko potwierdza tę regułę. Cieka-
wostką jest również to, że najlepszy 
strzelec miał 16 goli, a aż 20 zawodni-
ków strzelało dla Fortuny. Po drodze  
w corocznym turnieju halowym w Ła-
ziskach zdobyliśmy wysokie, drugie 
miejsce. Fajna była również przygo-

da z Pucharem Polski, w którym od-
padliśmy po świetnym meczu w rzu-
tach karnych z Polonią Łaziska, która 
grała w finale na szczeblu ŚZPN. 

W poczuciu wykonania zadania 
i historycznego awansu do „okrę-
gówki”, chciałem podziękować 
wszystkim: począwszy od zawod-
ników, Zarządowi, kibicom, osobom 
działającym w klubie, pomagają-
cym i wspierającym oraz władzom 
Gminy. Życzę Fortunie jak najlepiej 
i samych sukcesów!!!”

Trener Idczak życzy sukcesów 
swoim byłym już podopiecznym, 
jako że po spełnieniu swojej misji, 
przestał być szkoleniowcem Fortuny,  
a pałeczkę od niego przejął wycho-
wanek tego klubu, zawodnik i trener 
kilku zespołów, Marek Mazur.

Tadeusz Piątkowski

wyry od lat wychowywały wielu wysokiej klasy sportowców w różnych dyscyplinach, ale nigdy 
nie mogły się doczekać drużyny piłkarskiej, grającej w wyższej klasie rozgrywkowej niż klasa 
„a”. ale to już historia. w sezonie 2018/2019 wyrska Fortuna grać będzie w lidze okręgowej. 

„Fortuna” sprzyjała FORTUNIE

TABElA KOńCOWA KlASY „A” 
POdOKRęGu TYChY

1. LKS Studzienice 30 72 120-31
2. Fortuna Wyry 0 69 100-35
3. JUW-e Jaroszowice 30 68 94-51
4. LKS Wisła Wielka 30 57 85-44
5. LKS Studzionka 30 47 68-64
6. ZET Tychy 30 46 66-59
7. Stal Chełm Śląski 30 45 60-49
8. Iskra II Pszczyna 30 43 49-70
9. Czapla Kryry 30 41 57-79
10. LKS Rudołtowice-Ćwiklice 30 39 72-80
11. LKS Frydek 30 34 49-71
12. Polonia Międzyrzecze 30 32 48-59
13. Siódemka Tychy 30 29 58-77
14. Znicz Jankowice 30 25 47-90
15. GTS Bojszowy 0 24 35-72
16. Czarni Piasek 30 21 56-133
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