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W iadomo, im czło-
wiek starszy, tym 
bardziej strachliwy. 

Jeżeli wierzyć mediom, wa-
kacje najbezpieczniej spę-
dzać w tym roku w domu. 
Dziennikarze sprzyjający 
opozycji alarmują, że Bałtyk 
opanowali beneficjenci pro-
gramu „Rodzina 500+”. Nie 
dość, że piją piwo i słucha-
ją radia, to jeszcze chodzą 
na plażę z rozwrzeszczanymi 
dziećmi. Z kolei media rzą-
dowe przestrzegają przed 
letnim desantem parlamen-
tarzystów Platformy Obywa-
telskiej. A na dowód poka-
zują relację z wizytacji po-
sła Budki w Kołobrzegu. Każ-
demu kto to widział, musiało 
się zrobić przykro i żal. Wia-
domo, że politykom się nie 
przelewa, ale żeby tak zmi-
zernieć na poselskiej die-
cie? Kiedy Timmermansowi 
skończą się argumenty prze-
ciwko Polsce, zapewne wy-
ciągnie zdjęcie posła Budki  
w szortach i pokaże je pre-
mier Szydło ze słowami: to 
jest sprzeczne z unijnymi 
wartościami. W każdym ra-
zie byłem przekonany, że 
spędzając lato w Mikoło-
wie uwolnię się od urlopo-
wych stresów. Aż tu nagle, 
idąc w pewne gorące popo-
łudnie przez rynek dostrze-
głem eleganckiego męż-
czyznę, podchodzącego do 
ludzi z miłym uśmiechem  
i otwartym gestem. Z daleko 
wyglądał, jak zielonoświąt-
kowiec, ale to nie był głosi-
ciel pisma świętego. Na mi-
kołowskim rynku namiot roz-
bił poseł Krząkała, którego 
polityczny matecznik znaj-
duje się w Rybniku. Cóż go 
rzuciło na głębokie peryfe-
ria okręgu wyborczego? Tra-
fił tu za karę czy w nagrodę? 
W sumie mógł dostać gor-
szy przydział i pojechać, jako 
obstawa Schetyny na Wood-
stock. 

Jerzy

Skoro jesteśmy przy wa-
kacjach, warto - ku prze-
strodze - opisać przy-

godę naszej Czytelniczki  
z Łazisk Górnych. Kilka mie-
sięcy temu wykupiła dla sie-
bie i dwóch córek wczasy 
na Majorce. Ośrodek wcza-
sowy był w miarę luksuso-
wy, ale wcale nie drogi, ze 
względu na przedsprzedaż. 
Rezerwacji i wpłaty dokona-
ła przez Internet, na stronie 
znanego biura podróży. Na 
trzy dni przed wylotem, kie-
dy przymierzała z dziewczy-
nami nowe stroje kąpielo-
we, zadzwonili z biura, że re-
zerwacja jest nieważna. Za-
walił partner z Majorki, któ-
ry przyjął przez Internet za 
dużo rezerwacji, jak na licz-
bę pokoi. W tej sytuacji mu-
siał anulować część zamó-
wień z „sieci”. Biuro podró-
ży zaproponowało nową lo-
kalizację. Problem w tym, że 
w szczycie sezonu urlopowe-
go, nawet największa rudera 
osiąga zawrotne sumy. I w ta-
kie miejsce miała trafić Czy-
telniczka. Już na zdjęciach 
ze strony internetowej hotel 
wyglądał źle, a opinie tury-
stów o nim były jeszcze gor-
sze. Łaziszczanka zażądała 
zakwaterowania w miejscu  
o standardzie, za jaki zapła-
ciła kilka miesięcy temu. Do-
stała taki hotel, ale musia-
ła sporo dopłacić. Zamierza 
teraz dochodzić tej sumy na 
drodze prawnej. Adwokat 
jest dobrej myśli, bo uważa, 
że biuro turystyczne zapła-
ci z obawy o utratę reputacji. 
Chyba, że nie. Jaki morał pły-
nie z tej historii? Można szu-
kać ofert w internecie, ale 
umowę rezerwacyjną war-
to podpisać w biurze, z kon-
kretnym człowiekiem. 

Beata
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Konkurs organizuje Stowarzysze-
nie Rozwoju i Promocji Zie-
mi Mikołowskiej, Liceum 
Ogólnokształcące im. Ka-

rola Miarki w Mikołowie oraz „Na-
sza Gazeta”. Zasady są proste. Nie 
stawiamy ograniczeń tematycznych. 
Należy sfotografować sytuację, wy-
darzenie, krajobraz, człowieka, jed-
nym słowem cokolwiek, pod warun-
kiem, że w kadrze zostanie uchwyco-
ny moment tegorocznych wakacji. Nie 
ma znaczenia, czy zdjęcie zostało wyko-
nane na Karaibach czy na ogródku w Łazi-
skach Górnych. Liczy się pomysł i to „coś”, 
co oceni jury. Na jego czele stanie Arka-
diusz Gola, jeden z najlepszych śląskich 
fotoreporterów, absolwent Instytutu Kre-
atywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego  

 
 

w Opawie (Czechy), zdobywca pierw-
szego miejsca w niezwykle prestiżowym, 
Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Praso-

wej Grand Press Photo w kategorii „Sport”.  
W jury zasiądą także: Irena Radomska, 

dyrektor LO im. Karola Miarki, Adam 
Lewandowski, przewodniczący Sto-

warzyszenia Rozwoju i Promocji Zie-
mi Mikołowskiej oraz Jerzy Filar, 
redaktor naczelny „Naszej Gaze-
ty”. Konkurs adresowany jest tylko 
do uczniów szkół powiatu mikołow-

skiego. Przy nadsyłaniu prac, obok 
danych adresowych i personalnych, 

prosimy o zamieszczenie nazwy szkoły. 
Ufundowaliśmy szereg nagród. 

1 miejsce - 1000 zł.
2 miejsce - 800 zł.
3 miejsce - 500 zł.

Nagrody rzeczowe. 

Spływają już do nas pierwsze zdjęcia! Rozkręca 
się konkurs fotograficzny dla młodzieży powiatu 
mikołowskiego, w którym można wygrać 1000 zł!

zdjęcia prosimy Nadsyłać do 25 wrześNia. 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali. 

Skadruj lato

W następnym numerze 
„Naszej Gazety”

Mapa biedy 
i boGactWa
W poWiecie 

MikołoWSkiM

POTRZEBNA POMOC DOMOWA
WYSOKIE WYNAGRODZENIE

tel. 500 864 416 RapoRt

Nadchodzą już pierwsze zdjęcia

Tęczowe marzenie 
foto: Łukasz Erkier



REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AKTUALNOŚCI 3sierpień 2017r. • NASZA GAZETA

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

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

Autoryzowany sprzedawca:

K onkurs na najlepszą prze-
strzeń publiczną organizu-
je Zarząd Województwa Ślą-

skiego we współpracy z katowic-
kim oddziałem Stowarzyszenia Ar-
chitektów Polskich. To ważna i pre-
stiżowa rywalizacja. Już samo za-

kwalifikowanie się do puli finało-
wej jest sukcesem, a zajęcie do-
brego miejsca gwarantuje pozytyw-
ny rozgłos i uznanie. Z roku na rok 
coraz trudniej jest się znaleźć na 
konkursowej liście. Na Śląsku spo-
ro się buduje. Coraz bardziej liczy 

się nie tylko funkcjonalność, ale tak-
że walory estetyczne inwestycji.  
W tej edycji, do finału zakwalifiko-
wano 27 obiekty. Biorąc pod uwagę, 
że w województwie śląskim miesz-
ka ponad 4,5 mln osób, jedna kon-
kursowa propozycja przypada sta-

tystycznie na 160 tys. mieszkań-
ców. Tymczasem w stosunkowo ma-
łych, dwudziestotysięcznych Łazi-
skach Górnych, powstały w ubie-
głym roku aż dwie inwestycje pu-
bliczne, które zdobyły uznanie ar-
chitektów i władz województwa. 

Już z tego powodu warto się cie-
szyć, ale to dopiero początek zaba-
wy. Kolejność na liście ustalą sami 
mieszkańcy, głosując na stronie:  
npp.slaskie.pl/vote/npp-edycja-2017.

Wejdź na stronę: 
http://npp.slaskie.pl/vote/npp-edycja-2017 

i głosuj na Małpi Gaj 
oraz ośrodek zdrowia z Łazisk Górnych.

do prestiżowego konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego 
zakwalifikowały się dwie propozycje z łazisk Górnych: centrum zdrowia oraz Małpi 
Gaj. to wyróżnienie dla całego powiatu mikołowskiego. teraz musimy walczyć, to znaczy 
głosować, aby łaziskie obiekty zajęły dobre miejsca, a konkurencja jest bardzo silna. 

Najlepsza przestrzeń 
może być u nas

AleksAnder WyrA, 
burmistrz Łazisk Górnych:

Robimy swoje, a skoro podoba się 
to nie tylko naszym mieszkańcom, ale 
także organizatorom tak prestiżowego 
konkursu, satysfakcja jest podwójna. 



Bieg przez

Zajęcia dwa razy w tygodniu.
Czas trwania: 60 minut

START: 4 września 2017
Koszt miesięczny: 145 PLN

Zapisy:
e-mail: akademiaoxfordzika@gmail.com

JEDYNE PRZEDSZKOLE W OKOLICY OFERUJĄCE JĘZYK ANGIELSKI 
PRZEZ CAŁY DZIEŃ W CENIE CZESNEGO

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA - ZAPISY TRWAJĄ 
(dziecko może zacząć uczęszczać do przedszkola w dowolnym miesiącu)

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

GOSTYŃ, DRZYMAŁY 8 E, tel. 798 961 539, www.przedszkoleoxfordzik.pl

CZESNE MIESIĘCZNE 300 ZŁ

UCZYMY 
ANGIELSKIEGO 

POPRZEZ ZABAWĘ!
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Projekt łaziskiej funda-
cji „BO WARTO!” zna-
lazł się w gronie 73 

wybranych do dofinansowa-
nia w ramach konkursu Fun-
duszu Inicjatyw Obywatel-
skich Śląskie Lokalnie 2017 

- dotacje na rozwój młodych 
pomiotów. Na konkurs wpły-
nęły 154 projekty, a projekt 
„BO WARTO!... SKUTECZ-
NIEJ” został wysoko ocenio-
ny przez komisję konkurso-
wą. Środki, zgodnie z regu-

laminem konkursu i zaplano-
wanymi w jego ramach dzia-
łaniami, zostaną przeznaczo-
ne między innymi na zakup 
programu księgowego oraz 
powstanie strony interneto-
wej fundacji.

K im był Karol Marks wszyscy wiemy, a ra-
czej powinniśmy wiedzieć. Niedorobiony 
filozof, człowiek pełen kompleksów, autor 

pseudonaukowych książek, które zainspirowały ta-
kich zbrodniarzy, jak Lenin, Stalin, Bierut oraz całe 
zastępy ich naśladowców i pomagierów, jak Han-
ka Sawicka czy Janek Krasicki. Nie powinni oni, 
podobnie jak Hitler, funkcjonować w przestrze-
ni publicznej. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta -  
w imię zasad. Ustawa o zakazie propagowania 
ustrojów totalitarnych, zwana w skrócie dekomu-
nizacyjną temu właśnie służy. Jeżeli mamy żyć  
w wolnym kraju, naszych ulic nie mogą firmować 
ludzie ubabrani po łokcie w komunizm. Zdecydo-
wana większość samorządów potraktowała usta-
wę tak, jak należy, czyli zmieniono wstydliwych 
patronów. Tak też się stało w powiecie mikołow-
skim z jednym wyjątkiem. Radni Orzesza postano-
wili przechytrzyć ustawę i wykonali sztuczkę na 
miarę Davida Copperfielda. 

wszystko zmienili 
nie zmieniając niczego. 

Na szyldach zostali, m.in. Marks, Krasicki, Sa-
wicka, 22 lipca, ale - zdaniem radnych - to już nie 
jest to samo. Przyjęli uchwałę, z której wynika, że 
nie chodzi o Karola, ale Andrzeja Marksa, astro-

noma i pisarza. Sawicka to nie „krwawa” Hanka, 
ale Maria, która dała się poznać, jako działaczka 
społeczna. Biskupa i poetę Ignacego Krasickie-
go nikomu nie trzeba przybliżać. W Orzeszu ma 
on pełnić rolę zamiennika dla Janka Krasickiego, 
stalinowskiego agitatora. Dzień 22 lipca też obfi-
tował w wiele ważnych wydarzeń, jak przyznanie 

Niezawodny Artur Wnuk, znany 
tropiciel samorządowych absur-
dów, wydobył z mikołowskiego 

magistratu listę pracowników, którzy do-
stali nagrody pieniężne. Są tam nazwiska 
i kwoty, ale nie o to chodzi. Sumy są ge-
neralnie niskie, a nazwisk dużo, trudno 
więc mówić, że burmistrz kogoś specjal-
ne wyróżnia. Najciekawsze są uzasad-
nienia dla nagród. Rzecz jasna, nie cze-
piamy się samej idei finansowego moty-
wowania pracowników. Marchewka za-
zwyczaj lepiej działa od kija. Z tej jednak 
racji, że instytucje publiczne finansowa-
ne są z naszych kieszeni, przepisy dosyć 
jasno określają, za co można nagradzać 
urzędników. Ustawa o pracownikach sa-
morządowych daje małe pole manewru 
- tylko za szczególne osiągnięcia w pra-
cy zawodowej. Niestety, jest to zapis nie-
precyzyjny. Zapewne są miasta, gdzie 
szczególne osiągnięcia znaczy szcze-
gólne osiągnięcia. Mikołów do nich ra-
czej nie należy. Za co można dostać na-
grodę w tutejszym magistracie? Wśród 
wielu „szczególnych osiągnięć” kilka 
przewija się najczęściej:
n Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
n Sumienne i terminowe wykonywanie 

powierzonych zadań.
n Zaangażowanie w pracę.
n Staranność.

Skuteczna fundacja

ArTUr WNUK ze Stowarzyszenia Reta:
Frekwencja w ubiegłym roku przerosła nasze ocze-

kiwania. Chcemy, żeby drugi Dzień Rety znów stał się 
okazją do rozmowy z sąsiadami. Jeśli pogoda dopisze 
rozegramy mecz piłki nożnej, będzie ognisko, atrakcje 
dla dzieci, szykujemy kilka niespodzianek. Zapraszamy 
mieszkańców Rety i Goja nie tylko 16 września, ale już 
wcześniej, do współorganizacji tego wydarzenia. 

Jeśli macie Państwo pomysł jak uatrakcyjnić spotka-
nie sąsiadów prosimy o kontakt.

Marks w miejsce Marksa, Sawicka za Sawicką, krasicki zamiast krasickiego. 
Radni w orzeszu postanowili przechytrzyć ustawę dekomunizacyjną. 

Bój to jest nasz ostatni

W urzędzie to jest życie
Możesz nic nie robić,
ale rób to suMiennie, 

starannie i terMinowo



Bieg przez Pl tki
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tel. 505 853 283
klimatyzacjaww@gmail.com

KLImATyzACjA
WeNTyLACjA WW

montaż, serwis, sprzedaż

przez Napoleona w 1807 roku konstytucji Księ-
stwu Warszawskiemu. I właśnie tę doniosłą dla 
Orzesza chwilę postanowili uczcić radni. Decy-
zję samorządowców można tłumaczyć na różne 
sposoby, ale cwaniackie podejście do tak waż-
nych spraw, jak pamięć historyczna, na pewno 
nie jest dobrym przykładem dla młodszych po-

koleń. Radni mogą mówić, co chcą, ale Marks, 
Sawicka czy Krasicki zawsze będą kojarzyć się 
z komunizmem. 

jeżeli ktoś brudną koszulkę 
założy na lewą stronę nie może 
mówić, że zmienił ubranie.

Taka informacja nadaje się nie do plotek, 
ale do kryminału. Na facebookowych pro-
filach poświęconych Mikołowowi znaleźli-

śmy zdjęcie z prośbą o udostępnienie. Na tyłach 
Ciepłowni przy ul. Grażyńskiego, ciężarówka 
wysypała - jak gdyby nigdy nic - stertę worków 
z odpadami. W pobliżu czekała już koparka, aby 

przysypać śmieci ziemią. Zapewne nie był to po-
jedynczy incydent. Po prostu traf chciał, że ktoś 
złapał tę sytuację w obiektyw aparatu fotograficz-
nego. Mamy nadzieję, że władze miasta i powia-
tu wiedzą, że takie rzeczy się dzieją. Z niecierpli-
wością czekamy na informację, że kogoś udało 
się nie tylko sfotografować, ale także złapać. 

M ikołowska dzielnica 
przemysłowa, nazy-
wana Nowym Świa-

tem albo Wymyślanką, często 
trafia na nasze łamy. Od lat trwa 
spór mieszkańców z właścicie-
lem firmy Lumatech. Chodzi  
o hałas. Mieszkańcy skarżą się, 
że maszyny przekraczają do-
puszczalne normy. Sąsiedztwo 
dokucza obu stronom. Przed-
siębiorcy, nie tylko Lumatech, 
chcą korzystać z przywilejów 
strefy przemysłowej, a miesz-
kańcy pragną mieć spokój, bo 
wielu mieszka tu dłużej, niż sto-
ją fabryki. Poprzednie i obec-
ne władze Mikołowa dzieli pra-
wie wszystko, ale do nielicz-
nych elementów wspólnych na 
pewno można zaliczyć bier-

ność wobec problemów Wymy-
ślanki. Nic więc dziwnego, że 
mieszkańcy biorą sprawy we 
własne ręce, a przyciśnięty do 
muru przedsiębiorca reaguje 
nerwowo. Hitem poprzednie-
go numeru naszej gazety był 
list, jaki adwokat właściciela 
Lumatechu skierował do człon-
ków stowarzyszenia Wymy-
ślanka. Zagroził im sądem, je-
żeli nie zaprzestaną działań na 
szkodę jego „Mandata”. Cze-
go mają zaprzestać? Wysyła-
nia pism, sms-ów, maili, zawia-
domień, udzielania wywiadów  
z nieprawdziwymi - zdaniem 
adwokata - informacjami na te-
mat właściciela Lumatechu. Też 
poczuliśmy na plecach mroź-
ny oddech mecenasa, ale jak 

tu nie pisać o jego „Mandacie” 
skoro zajął się nim Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego. Dosyć nieoczekiwa-
nie, chyba nawet dla członków 
Wymyślanki, PINB wydał nakaz 
rozbiórki w fabryce Lumatech 
części urządzeń, które powo-
dowały największy hałas. Nie 
oznacza to, że sprawa się koń-
czy. Zobaczymy, czy właściciel 
dostosuje się do zarządzenia, 
czy będzie bronił swoich racji 
na drodze prawnej. Na razie, 
mieszkańcy Wymyślanki poszli 
za ciosem i napisali list do me-
cenasa. Deklarują, że przestaną 
mówić i pisać na temat Lumate-
chu, pod warunkiem, że właści-
ciel firmy zadeklaruje, kiedy za-
czyna rozbiórkę.

powiatowy inspektor Nadzoru 
budowlanego nakazał właścicielowi firmy 
Lumatech rozebrać część urządzeń.

To nie jest wymyślanka, to fakt

Śmieć z ciężarówki

Marks w miejsce Marksa, Sawicka za Sawicką, krasicki zamiast krasickiego. 
Radni w orzeszu postanowili przechytrzyć ustawę dekomunizacyjną. 

Bój to jest nasz ostatni

W urzędzie to jest życie
W urzędzie to mają życie!  

W większości firm sumienność, 
terminowość, zaangażowanie i sta- 
ranność dostaje się w pakiecie  
z wypłatą. Kto nie przestrzega 
tych zasad wylatuje z roboty. Na-
tomiast w urzędzie, ten kto pra-
cuje normalnie, zostaje nagra-
dzany. Jest to grecki model za-
rządzania. W tym pięknym kraju, 
zanim splajtował, płaciło się kie-
rowcom premie za to, że nie po-
wodowali wypadków, a listono-
szom za doręczanie listów. Wzo-
rem władz Grecji i Mikołowa też 
przygotowaliśmy prywatną, wir-
tualna listę nagród:
n Kierowca autobusu 292 z Miko-

łowa do Rudy Śląskiej za to, że 
stanął na przystanku przy szko-
le w Śmiłowicach. 

n Kasjerka w Auchan. Wydała 
resztę co do grosza, zapako-
wała towar w torby foliowe i po-
wiedziała nawet „do widzenia”.

n Pracownik drukarni, który zapa-
kował „Naszą Gazetę” i nawet 
poukładał paczki na paletę.

n Adamowi W. (nazwisko znane 
redakcji), za to że uległ błaga-
niom rodziców i zapisał się na 
studia zaoczne. 

Możesz nic nie robić,
ale rób to suMiennie, 

starannie i terMinowo
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Dzięki atrakcyjnemu repertuaro-
wi Dni Mikołowa przyciąga-
ją miłośników dobrej zabawy 

także z innych miast. W tym roku bę-
dzie podobnie. Enej, Ewelina Lisowska  
i Rudi Schubert to uznane marki w świe-
cie krajowej rozrywki. Oczywiście, na 
scenie zobaczymy więcej artystów. Im-
prezę organizuje Miejski Dom Kultury.

M ikołowskie Centrum Spo-
łecznego Rozwoju zapra-
sza mieszkańców powiatu 

do udziału w projekcie „MOC-NGO 
- Silne organizacje, kompetentni lide-
rzy i wolontariusze w podregionie ty-
skim”. Jest on adresowany do osób 
zainteresowanych wolontariatem  
i członków organizacji pozarządo-
wych. Każdy uczestnik zakwalifiko-
wany do projektu będzie miał moż-
liwość opracowania swojego mikro-
projektu, z wybraną przez siebie or-
ganizacją pozarządową. Najlepsze  

5 projektów otrzyma dofinansowanie 
w kwocie 1000 zł!

Więcej informacji można uzyskać:
centrum społecznego rozwoju

ul. jana pawła ii 1/2
43-190 mikołów
Tel.: 32 444 64 53

e-mail: biuro@csr.biz.pl
www.csr.biz.pl

Udział w projekcie jest całkowicie 
bezpłatny.

Projekt dofinansowany ze środków 
krajowego Programu Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich - konkurs FIO 2017 

T rudno sobie wyobrazić ży-
cie bez znajomości obsługi 
komputerów i internetu. Fa-

cebook, Twitter, instagram, poczta, 
czy bankowość elektroniczna to na-
sza codzienność. Jeśli ktoś nie czuje 
się zbyt pewne w wirtualnym świe-
cie, to ma szansę za darmo się pod-
szkolić. Wystarczy zgłosić się do 
programu E-MOCNI organizowa-
nego przez Urząd Miasta w Mikoło-

wie. Program szkolenia jest podzie-
lony na 9 obszarów: praca i rozwój 
zawodowy, relacje z bliskimi, eduka-
cja, odpoczynek i hobby, zdrowie, fi-
nanse, religia i potrzeby duchowe, 
sprawy codzienne i zaangażowanie 
obywatelskie. Udział jest bezpłat-
ny. Szczegóły na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego w Mikołowie 
oraz w Wydziale Spraw Społecznych,  
tel. 32 32 48 462, 32 32 48 464.

M ateusz Handel, zastęp-
ca burmistrza, otworzył 
trzy inwestycje zreali-

zowane w ramach drugiej edycji 
Budżetu Obywatelskiego. W Śmi-
łowicach powstał plac zabaw dla 
dzieci. Wnioskodawcą tego pro-
jektu był Mieczysław Pełka. Ogro-
dzony teren z kolorowymi urzą-
dzeniami dla dzieci oraz siłownią 

„pod chmurką”, wkrótce pokryje 
się trawą. 

Podobna inwestycja powstała na 
Regielowcu, przy ul. Klonowej. Wnio-
sek przygotowała Anna Tomaszewska.

Plac zabaw powstał także na Ka-
mionce. Jego wnioskodawcą był Mi-
chała Dutkiewicza. Wszystkie nowe 
place zabaw wyposażono w stojaki 
dla rowerów. 

Od wielu tygodni miesz-
kańcy i goście wjeż-
dżający do Mikoło-

wa od strony Katowic zastanawia-
li się, co kryją rusztowania szczel-
nie zasłaniające ścianę budynku przy  
ul. Prusa 3. Tajemnica się wyjaśniła. 
Na ścianie powstał imponujący mu-
ral o wymiarach 14,5 x 14,7 metra. 
Obraz robi duże wrażenie. Artyści  
z rudzkiej firmy „NIETAK” wykorzy-
stali iluzję 3D, łącząc tradycyjną treść 
z nowoczesną formą. Mural przed-
stawia scenkę rodzajową z życia 
dawnego Mikołowa. Dotychczas ka-
mienica przy ul. Prusa 3 należała do 
najbardziej zaniedbanych wmieście. 
Wkrótce stanie się estetyczną pereł-
ką nie tylko dzięki muralowi, ale tak-
że gruntownemu remontowi, obej-
mującemu odnowienie elewacji i bal-
konów oraz naprawę dachu. 

Szansa i nowe wyzwania 
dla mieszkańców 
powiatu mikołowskiego

Moc jest z nami

Wirtualny świat 
bez tajemnic

Obywatelskie 
place zabaw

MAteusz HAndel, 
wiceburmistrz Mikołowa

Wcześniej na ścianie budynku wid-
niał herb miasta. Przez lata uległ jed-
nak znacznemu zniszczeniu i nie 
nadawał się do renowacji. Po demon-
tażu herbu ściana wymagała remon-
tu, wtedy właśnie zrodził się pomysł 
na mural przedstawiający historyczny 
Mikołów. Po zakończeniu remontu ka-
mienica przy Prusa 3 stanie się jedną  
z wizytówek Mikołowa.

Stary Mikołów 
w nowoczesnej oprawie

Od prawej: wiceburmistrz Mateusz Handel i sołtys Józef Świerczyna otwieraja 
„obywatelski” plac zabaw w Śmiłowicach.

stAnisŁAW PiecHulA, 
burmistrz Mikołowa

Repertuar został ułożony według 
zasady „dla każdego coś dobrego”,  
a zapraszając wykonawców kierowa-
liśmy się także Państwa opiniami. 
Warto pamiętać, ze Dni Mikołowa to 
nie tylko występy muzyczne, ale tak-
że cały szereg imprez towarzyszą-
cych. Przygotowaliśmy bogatą ofertę 
handlową i gastronomiczną. Na Ma-
łych Plantach zostanie zorganizowa-
na Strefa Dziecka z wieloma atrak-
cjami dla naszych milusińskich. Za-
praszam wszystkich bardzo serdecz-
nie i życzę dobrej zabawy.

W pierwszy weekend września bawimy się na dniach Mikołowa

Głośne pożegnanie wakacji

Niedziela, 3 września:
• Animacje dla dzieci 
• Kasia i Claudia Chwołka
• Karpowicz Family
• Jacek Silski
• Rudi Schuberth i Big Silesian Band

Sobota, 2 września:
• Fryna (śląski folk)
• Tabu (reggae)
• Ewelina Lisowska
• Enej
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Obok nowego ośrodka zdro-
wia, powstał kolorowy plac za-
baw. Na maluchy czeka tu wie-

le atrakcji, dzięki którym dzieci zapo-
mną o słowie nuda. Są huśtawki, zjazd 
linowy, na którym dzieci mogą poczuć 
się, jak prawdziwy Tarzan. Jest koloro-
wy zameczek, ze zjeżdżalniami i mini 
ściankami wspinaczkowymi. Dla tych, 

którzy lubią kręcić się w kółko, mamy 
karuzele. Nie mogło zabraknąć też kla-
sycznych „koników”, a dokładniej ry-
bek, na których dzieci mogą bujać się 
do woli. Jeśli jakieś dziecko lubi wspi-
naczkę, na placu zabaw znajdzie urzą-
dzenie, które jest połączeniem drabi-
nek w różnych wariacjach. Kto nie był, 
powinien tu zawitać!

W środę 23 sierpnia  
w godz. 9:00 do 14:00 
w Urzędzie miejskim 

w łaziskach górnych będzie 
można skorzystać z porad do-
radcy emerytalnego z zUs. 

Z pomocą kalkulatora emerytalne-
go wyliczy on wysokość świadcze-
nia, pomoże wypełnić dokumenty, 
podpowie, kiedy najbardziej opłaca 
się przejść na emeryturę. 

Jakie dokumenty warto zabrać 
ze sobą:
• Dowód osobisty,
• Dokumenty potwierdzające zatrud-

nienie potrzebne do skomplemen-
towania wniosku o emeryturę (np. 
świadectwa pracy, zaświadczenie 
o zatrudnieniu, książeczki wojsko-
we, akta urodzenia dzieci),

• Decyzję o kapitale początkowym,

• Informacje o stanie konta osoby 
ubezpieczonej - obecny stan na ra-
chunku OFE.
Podczas konsultacji ZUS będzie 

możliwość założenia bezpłatnego 
profilu na Platformie Usług Elektro-
nicznych - PUE ZUS-u.

K ąpielisko „Żabka” w upalne 
dni bije rekordy popularności. 
Duży, zielony teren, boiska, wy-

pożyczalnia sprzętu, Żabkoczytanie, 
czyli wspólna akcja prowadzona co-
rocznie z łaziską biblioteką, dzięki któ-
rej na terenie kąpieliska można wypo-
życzyć książkę czy gazetę. Atrakcji na 
„Żabce” na pewno nie brakuje, a jego 
największą zaletą są oczywiście base-

ny - sportowy, rekreacyjny i brodzik dla 
dzieci. Pamiętajmy, że z atrakcji kąpie-
liska korzystać można nie tylko w sło-
neczne dni, dla ochłody… Działa już 
zainstalowany system PEC, który po-
zwala na ogrzanie wody w basenach 
i utrzymywanie jej temperatury na sta-
łym poziomie: 24 stopnie w basenie 
sportowym, 26-27 w basenie rekreacyj-
nym i 29 stopni w brodziku.

Łaziskie placówki oświatowe, choć 
pozbawione gwaru uczniów, nie 
są wypełnione ciszą. Dzieje się 

tu bardzo dużo po to, by dzieci i mło-
dzież we wrześniu wróciły do przyja-

znych i miłych dla oka 
przestrzeni. Duża niespo-
dzianka czeka uczniów „Piątki”. Szkoła 
powiększyła się o 2 piękne klasy - che-
miczną i humanistyczną, a biblioteka zo-

stała przeniesiona na parter. Ucznio-
wie „Dwójki” spotkają się we wrześniu 
w wyremontowanej sali gimnastycznej. 
Czekać na nich będą nowe urządze-
nia sportowe - drabinki, bramki, tablice,  
lifting przeszła też scena, szatnie i po-
mieszczenie nauczycieli w-f. W łazi-
skiej „Szóstce” cyklinowane są parkiety,  

a 21 sal zostało pomalowanych. 
W „Jedynce” trwa kolej-

ny etap termomoderniza-
cji. Nie widać go z ze-
wnątrz, ale dla szko-
ły jest bardzo ważny, 
gdyż wymieniane jest 
centralne ogrzewanie. 

Nasze budynki gimna-
zjalne (od nowego roku 

szkolnego „Trójka” i „Czwór-
ka”) remontują dach i przystoso-

wują część klas dla maluszków, któ-
re zagoszczą tam już od nowego roku 
szkolnego.

Projekt „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Dworcowej 4 w Łaziskach Górnych” 
otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa IV - Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,  
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

okres realizacji projektu: 17.02.2014 - 30.10.2017
przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku 

szkoły podstawowej nr 1 w łaziskach górnych. 
Budynek szkoły objęty projektem przestrzennie podzielony jest na 3 strefy: - budynek starej szkoły, budynek nowej 

szkoły, budynek sali gimnastycznej z łącznikiem. Przedsięwzięcie zostało więc podzielone na 3 etapy: 
1. termomodernizacja starej szkoły - etap zrealizowany w 2014 roku
2. termomodernizacja sali gimnastycznej - etap zrealizowany w 2015 roku
3. termomodernizacja nowej szkoły - etap realizowany w latach 2016-2017.

Zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje: roboty budowlane w każdym z budynków, tj. wykonanie izolacji ścian 
zewnętrznych warstwą styropianu, wykonanie izolacji termicznej, ocieplenie połaci dachowej, ocieplenie stropu nad 
nieogrzewaną piwnicą, ocieplenie styropianem stropów pod skosami nad ostatnią kondygnacją budynku, wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej (częściowo), a także modernizację instalacji c.o.
wartość projektu: 5 477 376,93 zł

współfinansowanie Ue w kwocie nieprzekraczającej: 2 305 955,80 zł
Beneficjentem i realizatorem projektu jest Miasto Łaziska Górne. 

Operatorem infrastruktury powstałej w ramach inwestycji jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Łaziskach Górnych. 

„ŻABKA”… ŻABKA…

Kiedy przejść 
na emeryturę?

Grupa 45 dzieci z Łazisk Gór-
nych odpoczywała na kolo-
niach w Dźwirzynie, w ośrodku 

„Gród Piastów” zorganizowanych przez 
Urząd Miejski w Łaziskach Górnych. Po-
goda nad morzem nie sprzyjała nieste-
ty kolonistom, lecz atrakcyjne imprezy  
i wycieczki nie pozwoliły nikomu się nu-
dzić. Koloniści zwiedzili najbliższą oko-

licę, spacerowali brzegiem morza wdy-
chając jod, kilka razy kąpali się w mo-
rzu i bawili na plaży. Odbyło się 5 wy-
cieczek: do miasteczka kowbojskiego  
w Zieleniewie, parku rozrywki Pomera-
nia, do Aquaparku oraz 2 wycieczki do 
Kołobrzegu. Oprócz wyjazdów codzien-
nie dzieci brały udział w imprezach or-
ganizowanych przez opiekunów.

Kolonie...

TERMOMODERniZaCJa JEDYnKi 
Z DOFinanSOWaniEM UniJnYM

Maluchy mają nowy powód do radości!

Lato to nie dla wszystkich okres leniuchowania.

Wakacyjne 
remonty
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S kwer został zrewitalizowany 
właśnie z okazji jubileuszu. 
Zostały wykonane alejki, 
wzdłuż których stanęły ła-

weczki i kosze na śmieci, posadzone 
zostały również ozdobne rośliny. 

Pod tablicą pamiątkową złożo-
na została Kapsuła Czasu, do której 
oprócz listu burmistrza Mirosława 
Blaskiego sporządzonego w obec-
ności przewodniczącego Rady Miej-
skiej Jana Macha oraz jego zastęp-
cy Eugeniusza Szali włożone zosta-
ły informacje o Orzeszu i jego wła-
dzach, nuty wraz z uchwałą przyj-
mującą hejnał dla Orzesza oraz pen-

drive, na którym umieszczono plik  
z melodią, gadżety promocyjne, nu-
mer „Gazety Orzeskiej” z 2017 roku, 
mapę miasta, zdjęcia przedstawiają-
ce Orzesze i jego mieszkańców na 
przestrzeni ostatnich kilku lat po-
przedzających zamknięcie kapsuły 
oraz dokumenty związane z jej po-
wstaniem.

Kończąc swój list skierowany do 
mieszkańców Orzesza, którzy za 
45 lat otworzą kapsułę, burmistrz 
Mirosław Blaski wyraził życzenie: 
„Wspomnijcie nas na chwilę i pamię-
tajcie, że robiliśmy wszystko, aby 
mieszkańcom Orzesza żyło się do-

brze. Niech ta Kapsuła Czasu połą-
czy Przeszłość z Teraźniejszością  
i stworzy pomost ku Przyszłości”.

Kapsuła została wykonana z pla-
stiku typu PET, dzięki czemu może 
przetrwać nie tylko 45 lat, ale nawet 
400. Być może po odczytaniu listu 
kolejny burmistrz wykorzysta kap-
sułę ponownie, wkładając do niej 
w rocznicę 100-lecia nadania praw 
miejskich swoje ówczesne „pamiąt-
ki” dla potomnych. Być może tym 
czynem burmistrz Mirosław Bla-
ski rozpoczął tradycję, która będzie 
kontynuowana przez lata, setki lat… 
kto to wie…

O rzesze przyłącza się do 
Ogólnopolskiego Festynu 
Sportowego „Dzień Spor-

tu na Orliku”, który odbędzie się  
9 września. Jest to impreza sporto-
wo-rekreacyjna dedykowana całym 
rodzinom. Jej celem jest promocja 
zdrowego trybu życia poprzez gru-

pową aktywność fizyczną. Organi-
zatorzy zapraszają na orlik przy uli-
cy Bukowina na godz. 11 na wspól-
ną rozgrzewkę, po której rozpocz-
ną się gry i zabawy w grupach,  
a następnie odbędzie się minitur-
niej piłki nożnej drużyn międzypo-
koleniowych.

W idealnym wręcz momen-
cie, bo ledwo co po roz-
poczęciu sezonu waka-

cyjnego, burmistrz Mirosław Blaski  
w obecności zastępcy przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Eugeniusza Sza-
li oraz naczelnika Wydziału Inwesty-
cji i Remontów Marka Bema dokonał 
uroczystego otwarcia skateparku przy 
stadionie miejskim. 

Na betonowej płycie o wymiarach 
35 m x 13 m zostały ustawione nastę-

pujące urządzenia: Quarter pipe + 
Bank ramp, Funbox + grindbox, Fun-
box + Poręcz, Quarter pipe, dwie po-
ręcze proste dł. 4 m. Ponadto zabudo-
wano ławki i kosze na śmieci. Wartość 
projektu to prawie 245 tys. zł.

Inwestycja na pewno potrzebna  
i doceniona szczególnie przez mło-
dzież, dla której wymagająca aktyw-
ność fizyczna to sposób na aktywne 
spędzanie wolnego czasu, którego te-
raz, w wakacje, ma pod dostatkiem.

Od kilku lat orzeski tenis sto-
łowy sukcesywnie pnie 
się w górę zarówno na 

gruncie organizacyjnym, jak i w zakre-
sie osiągnięć sportowych. Niewątpliwie 
przełomowy charakter miało odłączenie 
się pingpongistów od piłkarzy nożnych 
skupionych w 2014 roku w Miejskim Klu-
bie Sportowym, z jednoczesną kontynu-
acją tradycji SOKOŁA, jako klubu będą-
cego niewątpliwie wizytówką sportową 
Orzesza.

Opublikowane ostatnio sportowe ran-
kingi wojewódzkie w tenisie stołowym 
są jednoznaczne - kończący się sezon 
jest najlepszym w dotychczasowej hi-
storii orzeskiego tenisa stołowego! SO-
KÓŁ w kategoriach „seniorskich” (obej-
mujących zawody indywidualne w kate-
gorii seniorów i seniorek, rozgrywki ligo-
we oraz w Pucharze Polski Kobiet i Męż-
czyzn) zajął bardzo wysokie - 5 miejsce 
na 72 sklasyfikowane kluby sportowe 
uczestniczące w województwie w tych 

rozgrywkach. W kolejnej klasyfikacji -  
w kategoriach młodzieżowych (obejmu-
jących rozgrywki indywidualne w kate-
goriach skrzat, żak, młodzik, kadet, junior  
i młodzieżowiec oraz Śląską Ligę Junio-
rek i Juniorów) SOKÓŁ znalazł się na po-
dium - na 3 miejscu (na 51 sklasyfikowa-
nych klubów w województwie szkolących 
w tenisie stołowym dzieci i młodzież). Po-
dobnie brązowy medal Orzesze wywal-
czyło w łączonych kategoriach senior-
skich i młodzieżowych! Tak znakomitych 
osiągnięć sportowych, przede wszystkim 
na masową skalę, nie było dotychczas 
w Orzeszu w ramach jednej dyscypliny 
sportu. Wynika to z tego, iż owe sukce-
sy indywidualne i zespołowe są efektem 
osiągnięć zawodniczek i zawodników  
w wieku od 8 do 49 lat, zarówno w zawo-
dach indywidualnych, jak i zespołowych.

Pełne podsumowanie osiągnięć za-
wodników UKTS Sokół znajduje się na 
www.orzesze.pl

Przemysław Piątek

Dzień Sportu w Orzeszu

Dla wymagających
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Tenisiści górą

W kapsule czasu

7 lipca, dokładnie w 55. rocznicę wydania 
Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w 
sprawie utworzenia niektórych miast, burmistrz 
Mirosław blaski uczcił nadanie praw miejskich 
orzeszu, odsłaniając tablicę pamiątkową na 
terenie skweru przy rondzie św. Wawrzyńca.
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K ampania Wrześnio-
wa 1939 roku to czas 
wyjątkowego boha-

terstwa żołnierza polskiego. 
Czego najlepszym przykła-
dem jest Bitwa Wyrska, któ-
ra rozegrała się w pierwszych 
dniach września - na polach  
w Gostyni. W szczytowym mo-
mencie wzięło w niej udział 
kilkanaście tysięcy żołnierzy 
po stronie polskiej i niemiec-
kiej. Tę bitwę żołnierze pol-
scy wygrali, ale zdecydowana 
przewaga wojsk niemieckich 
na całej linii frontu zmusiła 

dowództwo do wycofania ar-
mii ze Śląska i z terenu powia-
tu mikołowskiego. Na polach 
Gostyni walczyli i ginęli także 
mieszkańcy Gminy Wyry oraz 
powiatu. W hołdzie ich boha-
terskiej postawie - mieszkań-
cy Gostyni oraz Wyr, w dniach 
kiedy toczyła się bitwa wspo-
minają ich poświęcenie i pa-
triotyzm. w tym roku uro-
czystości odbędą się  
4 września o godz. 16.00  
pod pomnikiem pamię-
ci Żołnierzy września 
1939 roku koło schronu 

sowiniec w gosty-
ni - gmina wyry.  
Odbędzie się msza 
św. polowa, apel 
pamięci i salwa 
honorowa oraz 
złożenie kwia-
tów pod po-
mnikiem. Ca-
łość uroczysto-
ści uświetni występ 
koncert Chóru Wete-
ran z Ożarowic. 

Barbara Prasoł, wójt Gminy Wyry:
- Pamięć o poświęceniu, bohaterstwie 
i odwadze naszych przodków jest 
bardzo ważna dla kształtowania postaw 
przyszłych pokoleń. Trzeba pielęgnować 
pamięć o tamtych dniach, bowiem 
historia jest podstawą do budowania 
społeczeństwa. My pamiętamy o ofierze 
jaką ponieśli nasi ojcowie, byśmy mogli 
żyć i uczyć się w wolnym kraju. 

Urząd Gminy Wyry infor-
muje, że od 1 sierpnia 
2017 roku w kasie Urzę-

du można dokonać zapłaty do-
chodów gminy tj. podatków, 
opłat za gospodarowanie od-
padami oraz opłaty skarbowej 
i opłat czynszu, kartą płatniczą.

Zakup terminala i systemu do 
obsługi kart zrealizowano w ra-
mach projektu pn. „Uruchomie-
nie zaawansowanych e-usług 

w Gminie Wyry”, współfinanso-
wanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014-2020. 

D om Kultury w Gostyni oraz 
Gmina Wyry zapraszają  
mieszkańców 2 wrze-

śnia o godz. 17.00 na impre-
zę Dożynkową do Zagrody Śląskiej 
przy ul. Pszczyńskiej 366. W progra-
mie dużo dobrej rozrywki na sobot-
ni wieczór. Przyjedzie foodtruck, bę-
dzie wata cukrowa, balony. Organi-
zatorzy przewidzieli warsztaty dla 
dzieci i młodzieży z punktami i loso-
waniem nagród. Odbędzie się para-
da pluszaków - przynosimy ulubio-
ną maskotkę: zwierzątko, warzywo, 
owoc. Na scenie wystąpi Jerzy Ciur-
lok - Ecik z Kabaretu Masztalskich,  
a na koniec KRISS - disco polo i za-
bawa taneczna. 

Zapłacisz kartą

REKRUTACJA DO PROJEKTU 
„EMOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI”

Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Wyry bierze udział w projekcie „eMocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, w ramach którego 

160 mieszkańców naszej gminy nabędzie nowe lub wzbogaci swoje kompetencje cyfrowe.

Jeżeli chcą Państwo nauczyć się np. jak złożyć PIT przez Internet, robić zakupy przez Allegro, zapisać dziecko do szkoły, znaleźć 
najlepszą ofertę pracy, wybrać lokatę bankową to zachęcamy do zapisania się na bezpłatne szkolenia już dziś!  

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2020 zostaną 
zorganizowane praktyczne warsztaty w następujących obszarach tematycznych:

 

 

Dodatkowo istnieje możliwość wzięcia udziału w module podstawowym pt.: „Pierwsze kroki z komputerem” (blok 7h), 
który dedykowany jest osobom rozpoczynającym naukę obsługi komputera i Internetu.  
Po przejściu przez  „Pierwsze kroki z komputerem” uczestnicy/uczestniczki będą mogli dalej się szkolić w projekcie „e-Mocni”  
z wybranych przez siebie obszarów tematycznych. 
Każde szkolenie będzie prowadzone w grupach 6-8 osobowych, w terminie i miejscu ustalonym z uczestnikami/uczestniczkami projektu. 
Pierwsze warsztaty odbędą się we wrześniu br. Zajęcia będą organizowane w Zespole Szkół  w Wyrach i Zespole Szkół w Gostyni. 
Każdy uczestnik/uczestniczka projektu musi przejść cykl szkoleń z min. 3 obszarów tematycznych.

Ze szczegółami można się zapoznać na stronie internetowej Gminy Wyry www.wyry.pl oraz w Referacie Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy, tel. 32 325 68 32. 

Obszar 1 - Praca i rozwój zawodowy - blok min. 2h
Obszar 2 - Relacje z bliskimi - blok min. 2h
Obszar 3 - Edukacja - blok min. 2h
Obszar 4 - Odpoczynek i hobby - blok min. 2h
Obszar 5 - Zdrowie - blok min. 2h 

Obszar 6 - Finanse - blok min. 2h
Obszar 7 - Religia i potrzeby duchowe - blok min 2h
Obszar 8 - Sprawy codzienne - blok min. 2h
Obszar 9 - Zaangażowanie obywatelskie - blok min. 2h

78. rocznica walk obronnych na Śląsku

wójt gminy wyry Barbara prasoł oraz Komendant wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach 
zapraszają do udziału w uroczystości kombatantów, harcerzy oraz mieszkańców powiatu i gminy. 

Dożynkowo

Oddajmy mi cześć i honor!
Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

Wyry 9sierpień 2017r. • NASZA GAZETA /gminawyryZachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku



Ornontowickie dni 
z Kulturą to cykl 
wydarzeń kultu-

ralnych, organizowa-
nych w amfiteatrze par-
kowym, w parku gmin-
nym w ornontowicach. 
Każde przedsięwzięcie 
ma inny charakter i wy-
miar kulturowy. 

W swym założeniu są to za-
równo małe, kameralne 
koncerty, festyny rodzin-
ne, jak i duże przed-
sięwzięcia kultural-
ne, skierowane nie 
tylko do miesz-
kańców Ornon-
towic. W lipcowe 
niedziele każdy 
mógł znaleźć coś 
dla siebie.

9 lipca wystąpił 
zespół Latino Lovers, 
który wprowadził widzów  
w klimaty latynoamerykańskie, 
prezentując perfekcyjnie przy-
gotowane cover’y utworów 
m.in. Rickiego Martina, Enrico 
Iglesiasa czy Gusttavo Lima. 
Występ był mieszanką nastro-
jowych nut hiszpańskich oraz 
gorących rytmów z pogranicza 
muzyki pop i latino.

Kolejna niedziela to już kli-
maty reggae w wykonaniu 
dwóch zespołów. Pierwsze 
na scenie pojawiły się Iksy 
w składzie: Agata Duda, Ra-
dek Kasprzycki oraz Filip Boj-

doł. Ta stosunkowo „mło-
da” grupa, która ma za sobą 
już pierwsze demo (premie-
ra nastąpiła w zeszłym roku) 
i rozgrzała publiczność przed 
gwiazdą wieczoru. 

Rastafajrant to cieszyński 
projekt, który łączy ze sobą 
elementy muzyki reegae, 
rock i ska. Muzycy w niedziel-
ne popołudnie zagrali swoje 
utwory, m.in. Wolność czy Sen 
Wariata. 

23 lipca to niedziela lat 
20-tych, a „sprawcą” zmia-

ny wieku była formacja Za-

wiało. Zespół składa się z pie-
śniarki Marioli Rodzik-Ziemiań-
skiej, solisty Kamila Owczarka, 
akordeonisty Wojciecha Krus-
berskiego, kontrabasisty Ma-
teusza Paszka, bębniarza To-
masza Rodzika oraz pianistki 
Aleksandry Skotarek. Koncert 
ten był przeniesieniem w czasy 
dwudziestolecia międzywojen-
nego, gdzie w towarzystwie nie-
zwykłej muzyki mogliśmy usły-
szeć poezję tamtego okresu, 
m.in. wiersze Marii Pawlikow-
skiej - Jasnorzewskiej, Leopol-
da Staffa czy Juliana Przybosia. 
A wszystko to za sprawą inicja-
tywy „Retro Projekt” 2005, którą 
zespół ma w swoim dorobku ar-
tystycznym.

zapraszamy na kolej-
ne koncerty w każdą nie-
dzielę sierpnia.

Amfiteatr Parkowy

Świątynia Dumania

4 Czerwca
Niedziela z Dniem Dziecka
15.00	 Gry,	zabawy,	pokaz	mażoretek,	warsztaty	szczudlarskie,	
	 	 konkursy,	turniej	„Dużych	Szachów”	i	animacje	dla	najmłodszych.
17.00		Koncert	Piosenki	dla	dzieci	i	rozdanie	nagród.
17:30		Spektakl	dla	dzieci	pt.	„Teo,	Śląski	dinozaur”

2 Lipca
17.00 - Koncert zespołu Manowce

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów i rodzaju imprez. 
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych imprez będą zamieszczane  
na plakatach oraz w internecie.

Sponsorzy:

2 Września
Narodowe czytanie 2017 
organizator	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Ornontowicach

Wrzesień
Koncert chóru jutrzenka 

23 Lipca
Niedziela lat 20-tych - Koncert Zawiało
17.30	 Formacja	Zawiało	przeniesie	Państwa	w	czasy	dwudziestolecia	międzywojennego,	 
	 	 gdzie	w	towarzystwie	niezwykłej	muzyki	usłyszą	Państwo	poezję	tamtego	okresu,			
	 	 m.in.	wiersze	Marii	Pawlikowskiej	–	Jasnorzewskiej,	Leopolda	Staffa	
	 	 czy	Juliana	Przybosia.
19.00	 Finał	projektu	„Lato	w	teatrze”

30 Lipca
Young Stage
15.00	 Young	Stage	zabrzmi	po	raz	drugi,	mocniejszy	i	lepszy	niż	dotychczas.	Jest	okazją	
	 	 dla	młodych	zespołów	które	będą	mogły	zaprezentować	swoje	umiejętności	na	scenie.
20.00	 Gwiazda	wieczoru	Hertz	Klekot,	zwycięzcy	ubiegłorocznej	edycji.

6 Sierpnia
Niedziela z Radiem Piekary
16.00	 Festyn	Radia	Piekary.	Wystąpią:	Arkadia	Band	,	Bernardeta	Kowalska	i	Przyjaciele,
	 	 Magdalena	Pal,	Weronika,	Sandra	i	Joachim	Koj	,	Karolina	i	Adam	Krawczyk,	Edek		
	 	 Sikora.	Prowadzenie	:	Arkadiusz	Wieczorek	i	Ania	Włodarczyk

13 Sierpnia
Niedziela z Musicalem
17.30	 Muzyczno	taneczny	wstęp	do	musicalu
19.00	 „Ja	 się	 boję	 sama	 spać”	 Musical	 z	 Chorzowskiego	 Centrum	 Kultury.	 Spektakl	 
	 	 opowiada	 o	 grupie	 przyjaciółek,	 które	 spotykają	 się	 na	 wieczorze	 panieńskim.	 
	 	 Przyszła	panna	młoda	zastanawia	się	czy	dobrze	wybrała	życiowego	partnera.

20 Sierpnia
Niedziela Militarna - Piknik Militarny
16.00	 Piknik	 Militarny	 to	 impreza	 organizowana	 w	 ramach	 obchodów	 Dnia	 Wojska	 
	 	 Polskiego.	 W	 tym	 roku	 w	 ramach	 towarzyszącego	 programu	 artystycznego	 prze- 
	 	 widziana	 jest	 organizacja	 pierwszego	 koncertu	 piosenki	 wojskowej	 w	 wykonaniu	 
	 	 Śląskiego	tenora	Sylwestra	Targosza	–	Szalonka.	Oraz	pokazu	mażoretek	„Werwa”.

27 Sierpnia
Dożynki
15.00	 Msza	św.	w	intencji	dożynkowej
16.00	 Dożynki	–	Kolorowa,	przyjemna,	całodniowa	impreza	z	licznymi	atrakcjami.	
18.30	 Koncert	grupy	Bałamutki	który	zabierze	nas	w	pełną	energii	potańcówkę.
20.00	Koncert	zespoły	Krzikopa

3 Września
Niedziela z grą rodzinna - OGR
15.00	 OGR	 –	 Ornontowicka	 Gra	 rodzinna	 to	 czas	 na	 integrację	 rodziny	 i	 znajomych.	 
	 	 Zawodnicy	będą	musieli	zmierzyć	się	z	wieloma	zadaniami	na	terenie	parku	i	nie	tylko.
17.30	 Koncert	 zespołu	 „Prognoza	 na	 życie”	 a	 zwieńczeniem	 całej	 imprezy	 będzie	 pokaz	 
	 	 laserów	wraz	z	muzyką	elektroniczną.

10 Września
Niedziela z Parafiadą
Festyn	organizowany	przez	parafię	św.	Michała	Archanioła	w	Ornontowicach	

11 Czerwca
Niedziela ze szkołą tańca Gutowskyi
17.00	 Taniec	 z	 Gwiazdami	 organizowany	 przez	 Szkołę	 Tańca	 Igora	 Gutowskyi’ego.	 
	 	 To	prawdziwa	uczta	dla	miłośników	tańca	towarzyskiego.

27 Maja
Powiatowy Rajd Rowerowy  
Meta	rajdu	rowerowego

28 Maja
Festyn Rady Rodziców   

18 Czerwca
Niedziela z Orkiestrą i Chórami - Powiatowy koncert chórów i Orkiestr 
17.30	 Powiatowy	 koncert	 chórów	 i	 orkiestr.	 Wystąpi	 Chór	 „Jutrzenka”	 z	 Ornontowic,	 
	 	 Chór	„Chopin”	z	Bujakowa,	Towarzystwo	Śpiewacze	„Dzwon”	z	Orzesza
19.00		Koncert	orkiestry	dętej	„Tauron	wytwarzanie”.
  Impreza pod patronatem Starosty Mikołowskiego

25 Czerwca
Niedziela ze szkołą tańca StandART
17.30	 Gala	 taneczna	 szkoły	 tańca	StandART	 to	gwarancja	wspaniałego	 show	 tanecznego	 
	 	 o	współczesnym	brzmieniu.

9 Lipca
Niedziela z piosenką włoską - Latino Lovers
17.30	 Latino	Lovers	koncert	muzyki	włoskiej	gdzie	każde	pokolenie	znajdzie	coś	dla	siebie.		
	 	 Usłyszymy	utwory	min	Rickiego	Martina.

16 Lipca
Niedziela z Reggae
17.30		Impreza	z	muzyką	reggae.	
	 	 Dobry	czas	na	wsłuchanie	się	w	zachodnie	rytmy	muzyki	natury	i	wolności.	
18.30	 Gwiazdą	 wieczoru	 będzie	 zespół	 Rastafajrant	 składający	 się	 z	 muzyków	 znanych	 
	 	 na	polskiej	scenie.

Dni Ornontowic

Amfiteatr Parkowy
13 Sierpnia Niedziela z Musicalem
17.30 Muzyczno taneczny wstęp do musicalu.
19.00 „Ja się boję sama spać” Musical z Chorzowskiego Centrum Kultury. Spektakl

opowiada o grupie przyjaciółek, które spotykają się na wieczorze panieńskim.
Przyszła panna młoda zastanawia się czy dobrze wybrała życiowego partnera.

20 Sierpnia Niedziela Militarna - Piknik Militarny
16.00 Piknik Militarny to impreza organizowana w ramach obchodów Dnia Wojska

Polskiego. W tym roku w ramach towarzyszącego programu artystycznego przewidziana
jest organizacja pierwszego koncertu piosenki wojskowej w wykonaniu
Śląskiego tenora Sylwestra Targosza - Szalonka, oraz pokaz mażoretek „Werwa”.

27 Sierpnia Dożynki
15.00 Msza św. w intencji dożynkowej.
16.00 Dożynki - Kolorowa, przyjemna, całodniowa impreza z licznymi atrakcjami.
18.30 Koncert grupy Bałamutki który zabierze nas w pełną energii potańcówkę.
20.00 Koncert zespoły Krzikopa.
3 Września Niedziela z grą rodzinna - OGR
15.00 OGR - Ornontowicka Gra rodzinna to czas na integrację rodziny i znajomych.

Zawodnicy będą musieli zmierzyć się z wieloma zadaniami na terenie parku i nie tylko.
17.30 Koncert zespołu „Prognoza na życie” a zwieńczeniem całej imprezy będzie pokaz

laserów wraz z muzyką elektroniczną.
10 Września Niedziela z Parafiadą

Festyn organizowany przez parafię św. Michała Archanioła w Ornontowicach.

Świątynia Dumania
2 Września Narodowe czytanie 2017

Organizator Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach.

Amfiteatr Parkowy

Świątynia Dumania
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Niedziela z Dniem Dziecka
15.00	 Gry,	zabawy,	pokaz	mażoretek,	warsztaty	szczudlarskie,	
	 	 konkursy,	turniej	„Dużych	Szachów”	i	animacje	dla	najmłodszych.
17.00		Koncert	Piosenki	dla	dzieci	i	rozdanie	nagród.
17:30		Spektakl	dla	dzieci	pt.	„Teo,	Śląski	dinozaur”

2 Lipca
17.00 - Koncert zespołu Manowce

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów i rodzaju imprez. 
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych imprez będą zamieszczane  
na plakatach oraz w internecie.

Sponsorzy:

2 Września
Narodowe czytanie 2017 
organizator	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Ornontowicach

Wrzesień
Koncert chóru jutrzenka 

23 Lipca
Niedziela lat 20-tych - Koncert Zawiało
17.30	 Formacja	Zawiało	przeniesie	Państwa	w	czasy	dwudziestolecia	międzywojennego,	 
	 	 gdzie	w	towarzystwie	niezwykłej	muzyki	usłyszą	Państwo	poezję	tamtego	okresu,			
	 	 m.in.	wiersze	Marii	Pawlikowskiej	–	Jasnorzewskiej,	Leopolda	Staffa	
	 	 czy	Juliana	Przybosia.
19.00	 Finał	projektu	„Lato	w	teatrze”

30 Lipca
Young Stage
15.00	 Young	Stage	zabrzmi	po	raz	drugi,	mocniejszy	i	lepszy	niż	dotychczas.	Jest	okazją	
	 	 dla	młodych	zespołów	które	będą	mogły	zaprezentować	swoje	umiejętności	na	scenie.
20.00	 Gwiazda	wieczoru	Hertz	Klekot,	zwycięzcy	ubiegłorocznej	edycji.

6 Sierpnia
Niedziela z Radiem Piekary
16.00	 Festyn	Radia	Piekary.	Wystąpią:	Arkadia	Band	,	Bernardeta	Kowalska	i	Przyjaciele,
	 	 Magdalena	Pal,	Weronika,	Sandra	i	Joachim	Koj	,	Karolina	i	Adam	Krawczyk,	Edek		
	 	 Sikora.	Prowadzenie	:	Arkadiusz	Wieczorek	i	Ania	Włodarczyk

13 Sierpnia
Niedziela z Musicalem
17.30	 Muzyczno	taneczny	wstęp	do	musicalu
19.00	 „Ja	 się	 boję	 sama	 spać”	 Musical	 z	 Chorzowskiego	 Centrum	 Kultury.	 Spektakl	 
	 	 opowiada	 o	 grupie	 przyjaciółek,	 które	 spotykają	 się	 na	 wieczorze	 panieńskim.	 
	 	 Przyszła	panna	młoda	zastanawia	się	czy	dobrze	wybrała	życiowego	partnera.

20 Sierpnia
Niedziela Militarna - Piknik Militarny
16.00	 Piknik	 Militarny	 to	 impreza	 organizowana	 w	 ramach	 obchodów	 Dnia	 Wojska	 
	 	 Polskiego.	 W	 tym	 roku	 w	 ramach	 towarzyszącego	 programu	 artystycznego	 prze- 
	 	 widziana	 jest	 organizacja	 pierwszego	 koncertu	 piosenki	 wojskowej	 w	 wykonaniu	 
	 	 Śląskiego	tenora	Sylwestra	Targosza	–	Szalonka.	Oraz	pokazu	mażoretek	„Werwa”.

27 Sierpnia
Dożynki
15.00	 Msza	św.	w	intencji	dożynkowej
16.00	 Dożynki	–	Kolorowa,	przyjemna,	całodniowa	impreza	z	licznymi	atrakcjami.	
18.30	 Koncert	grupy	Bałamutki	który	zabierze	nas	w	pełną	energii	potańcówkę.
20.00	Koncert	zespoły	Krzikopa

3 Września
Niedziela z grą rodzinna - OGR
15.00	 OGR	 –	 Ornontowicka	 Gra	 rodzinna	 to	 czas	 na	 integrację	 rodziny	 i	 znajomych.	 
	 	 Zawodnicy	będą	musieli	zmierzyć	się	z	wieloma	zadaniami	na	terenie	parku	i	nie	tylko.
17.30	 Koncert	 zespołu	 „Prognoza	 na	 życie”	 a	 zwieńczeniem	 całej	 imprezy	 będzie	 pokaz	 
	 	 laserów	wraz	z	muzyką	elektroniczną.

10 Września
Niedziela z Parafiadą
Festyn	organizowany	przez	parafię	św.	Michała	Archanioła	w	Ornontowicach	

11 Czerwca
Niedziela ze szkołą tańca Gutowskyi
17.00	 Taniec	 z	 Gwiazdami	 organizowany	 przez	 Szkołę	 Tańca	 Igora	 Gutowskyi’ego.	 
	 	 To	prawdziwa	uczta	dla	miłośników	tańca	towarzyskiego.

27 Maja
Powiatowy Rajd Rowerowy  
Meta	rajdu	rowerowego

28 Maja
Festyn Rady Rodziców   

18 Czerwca
Niedziela z Orkiestrą i Chórami - Powiatowy koncert chórów i Orkiestr 
17.30	 Powiatowy	 koncert	 chórów	 i	 orkiestr.	 Wystąpi	 Chór	 „Jutrzenka”	 z	 Ornontowic,	 
	 	 Chór	„Chopin”	z	Bujakowa,	Towarzystwo	Śpiewacze	„Dzwon”	z	Orzesza
19.00		Koncert	orkiestry	dętej	„Tauron	wytwarzanie”.
  Impreza pod patronatem Starosty Mikołowskiego

25 Czerwca
Niedziela ze szkołą tańca StandART
17.30	 Gala	 taneczna	 szkoły	 tańca	StandART	 to	gwarancja	wspaniałego	 show	 tanecznego	 
	 	 o	współczesnym	brzmieniu.

9 Lipca
Niedziela z piosenką włoską - Latino Lovers
17.30	 Latino	Lovers	koncert	muzyki	włoskiej	gdzie	każde	pokolenie	znajdzie	coś	dla	siebie.		
	 	 Usłyszymy	utwory	min	Rickiego	Martina.

16 Lipca
Niedziela z Reggae
17.30		Impreza	z	muzyką	reggae.	
	 	 Dobry	czas	na	wsłuchanie	się	w	zachodnie	rytmy	muzyki	natury	i	wolności.	
18.30	 Gwiazdą	 wieczoru	 będzie	 zespół	 Rastafajrant	 składający	 się	 z	 muzyków	 znanych	 
	 	 na	polskiej	scenie.

Dni Ornontowic

P rzez dwa tygodnie gru-
pa dziewczyn i chłop-
ców szukała odpo-

wiedzi na pytanie, czym jest 
dla nich Śląsk. Pomagały im  
w tym warsztaty muzyczne, ta-
neczne, teatralne, scenogra-
ficzne, dramatopisarskie oraz 
spotkania z ludźmi, którzy 
w różny sposób postrzegają 
nasz region. 

W spotkaniach wzięli udział, 
m.in. zespół Neu Obershlesien, 
twórcy marki Pijani Folklorem, 
Teatr Naumiony oraz Robert Ta-
larczyk. 

Bazując na własnych odczu-
ciach i przy wsparciu instrukto-
rów, uczestnicy opracowali sce-
nariusz oraz przygotowali sce-
nografię plenerowego przed-

stawienia o tym samych tytule: 
(Nie)Straszny Śląsk. 

W ciągu dwóch dni spektakl 
obejrzało ponad trzysta osób. 
W realizacji całego przedsię-
wzięcia pomagało kilkunastu 
wolontariuszy, a w całym pro-
jekcie wzięło udział 23 uczest-
ników. Szczególne podzięko-
wania należą się dyrekcji Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjal-
nych, która użyczyła pomiesz-
czeń na potrzeby projektu, 
Gminie Ornontowice, ARTerii, 
oraz Starostwu Powiatowemu. 

Realizacja tego projektu była 
możliwa dzięki Fundacji Sza-
fa Gra, która pozyskała dota-
cję w ramach programu Lato  
w Teatrze Instytutu Teatralnego  
im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza dzieci na zajęcia wakacyjne, które 
odbędą się w godz. 10:00-12:00 w siedzibie biblioteki. Wstęp wolny, biblioteka zapewnia materiały.

17 sierpnia: „wesołe emotki i inne letnie stworki” - zajęcia techniczne
24 sierpnia: „Kocie historie” - zajęcia techniczne i zabawy ruchowe.

Biblioteka zaprasza

Manowce pełne poezji

2 lipca wystąpił w Ornontowicach zespół Manowce, wykonujący 
poezję śpiewaną. To był dobry, pełen wrażeń koncert. 

W arsztaty tematycz-
ne, podczas których 
dzieci tworzą praw-

dziwe arcydzieła to właśnie 
paKa czyli parkowa akade-
mia Kreatywna. dlatego też 
w każdą środę arTeria cen-
trum Kultury i promocji w or-
nontowicach przenosi swoje 
biura w plener, a dokładnie 
do amfiteatru parkowego.

A wszystko to dla młodych Or-
nontowiczan na okres letnich wa-
kacji. Prace wykonywane są z ma-
teriałów codziennego użytku, znaj-

dujących się praktycznie w każ-
dym domu. Zajęcia cieszą się co-
raz większym zainteresowaniem.

Zajęcia, które już są za nami: 
Filcowanie na sucho, Filcowa 
Łąka, Ramki na wspomnienia  
z wakacji… oraz Gadulce - co po-
wiedzą klamerki. 

Natomiast przed nami wciąż 
wiele inspirujących tematów: 
Zwierzątka ukryte w kamieniach, 
Morskie Opowieści, Kreatywne 
Druciki, Piankowe Cudoki, Origa-
mi na okrągło oraz Wyczarowane  
z kwadratów. 

Pobudzimy wyobraźnię, puści-
my wodze fantazji, stworzymy coś 
niezwykłego! Niezależnie od wie-
ku możesz zostać członkiem na-
szej PAKI!! Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszamy w każdą śro-
dę do Amfiteatru w godz. od 14:00 
do 16:00. 

Wakacje z ARTerią!

(Nie)straszny Śląsk, to tytuł 
zorganizowanych w ornontowicach 
letnich warsztatów teatralnych  
dla młodzieży.

lato w Teatrze
Ornontowickie Dni z Kulturą

OrNONTOWICe10
Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice
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LoNdoN - szkoła języka angielskiego w Or-
nontowicach zaprasza kursantów w każdym 
wieku. Działamy nieszablonowo, stosuje-
my indywidualne podejście - u nas naj-
ważniejszy jesteś Ty, Twoje potrze-
by i możliwości językowe. Chce-
my Cię poznać i dobrać najlepszą 
strategię jak nauczyć się języka.

LoNdoN to efektywność oraz 
komfort zajęć w przyjaznej, kame-
ralnej atmosferze. W naszej ofer-
cie znajdziesz kursy dostosowane 
do potrzeb i oczekiwań uczestni-
ków w każdym wieku. Zajęcia są pro-
wadzone w małych grupach.  

Każdego nauczymy języka angiel-
skiego!

- Jesteśmy wykwalifikowanymi nauczyciela-
mi z pasją i wieloletnim doświadczeniem w pracy 

z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Nie istnie-
je jedna słuszna metoda, dzięki której moż-

na szybko przyswoić język, dlatego w na-
szej szkole proponujemy podejście 

eklektyczne. Stosujemy szereg róż-
norodnych metod i technik z uży-

ciem nowoczesnych technologii. 
Każdego jesteśmy w stanie na-
uczyć języka angielskiego - za-
pewniają właścicielki szkoły.

W ofercie szkoły jest kilka-
naście kursów, m.in. dla dzieci  

w wieku przedszkolnych (3-6 lat), 
uczniów szkoły podstawowej, mło-

dzieży, a także dorosłych. Można tu 
zarówno nauczyć się języka od pod-

staw, jak i szlifować swoje umiejętności  
w trakcie indywidualnych konwersacji lub za-

jęć w parach. 

Szczegóły na temat kursów 
oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na: 

www.e-london.pl
Zapisy przyjmujemy także pod nr tel. 797 610 797, 797 611 797 

lub w Ornontowicach, ul. Zamkowa 8
www.facebook.com/LondonSzkola

Możesz do nas dołączyć w każdej chwili!

Kursy języka angielskiego, 
profesjonalne tłumaczenia

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

W prawdzie najlepsi kolarze 
świata przejechali tylko przez 
orzeskie dzielnice Zgoń i Kró-

lówkę, ale i tak każdy, kto chciał pokibi-
cować, znalazł się w odpowiednim miej-
scu i czasie. A czas był tutaj niezwykle 
istotny, bo przejazd przez Orzesze przy 
takiej prędkości trwał zaledwie kilka-
naście minut. Chętnych do kibicowania 
było wielu. Ogromne brawa należą się 
dzieciom ze Zgonia oraz młodym piłka-
rzom KS Niepokorni, którzy pod czuj-
nym okiem orzeskich radnych - Grażyny 
Bortlik i Eugeniusza Buchalika - specjal-
nie na tę okazję przygotowali żywą in-
stalację - ogromny rower w ruchu, któ-
ry z lotu ptaka robił spektakularne wra-
żenie! Zdecydowanie największą nie-
spodzianką było spotkanie z organiza-

torem Tour de Pologne Czesławem Lan-
giem - wicemistrzem olimpijskim oraz 
dwukrotnym medalistą mistrzostw świa-

ta w kolarstwie szosowym, a także z mi-
strzem świata w tej dziedzinie - Lechem 
Piaseckim!

- Bardzo rzadko wśród kibiców pojawia się organizator im-
prezy Czesław Lang, ale w Orzeszu zrobił wyjątek. O czym 
rozmawialiście?

- Na dłuższą rozmowę nie było czasu. Czesław Lang i Lech Pia-
secki, legenda polskiego kolarstwa, jechali osobno, kilkanaście 
minut przed kolarzami, już za kolumną sponsorską. W O`Rety  
Team Point były też dzieciaki z Orzesza, które bardzo chcia-
ły zrobić sobie zdjęcie z szefem Tour de Pologne, więc siłą rze-
czy… dzieci mają pierwszeństwo. 

- Wasze stylizacje się spodobały?
- Myślę, że organizatorom wyścigu pomysł się spodobał. Wy-

typowaliśmy bardzo dobre miejsce na kibicowanie i przygoto-
waliśmy przebrania. Generalnie wyszło zabawnie, trzeba mieć 
czasem trochę dystansu do siebie.

- Myślicie o organizacji tour de powiat Mikołowski dla 
amatorów? 

- Na drogach widać coraz więcej rowerzystów, ale infrastruk-
tura nie nadąża za popularnością kolarstwa, co widać chociaż-
by w Mikołowie. To dobry pomysł. Trzeba się zastanowić, aby 
w przyszłości zrobić taką imprezę. Gdyby ją dobrze przygoto-
wać przy współpracy z gminami, policją i strażą - myślę, że było-
by wielu chętnych.

- Jakie najbliższe plany dla O`Rety Team?
- Za kilka dni wyjeżdżamy z grupą mieszkańców Mikołowa do 

Ilavy (Słowacja) i Klimkowic (Czechy). Pomysł wyjazdu „mp3”, 
czyli miasta partnerskie 3, powstał już w trakcie naszej wypra-
wy na Hel. Chcemy pokazać, że da się tam pojechać rowerem,  
a odległość nie jest przeszkodą. Może uda się przy okazji wy-
promować Ilavę i Klimkovice u nas, a Mikołów wśród mieszkań-
ców miast partnerskich.

Na trasie Tour de pologne nie mogło zabrak-
nąć najbardziej rozpoznawalnych kola-
rzy-amatorów z powiatu mikołowskiego, 

czyli o`rety Team. Tym razem arTUr wNUK z eki-
pą wystąpili w stylizacji czarownic, które zamiast na 
miotle zameldowały się do kibicowania na rowerach. 

Kocioł czarownic

Mieliśmy 
swoje 15 minut

Jedna z najbardziej 
widowiskowych imprez 
sportowych, czyli kolarski  
tour de pologne przejechał w tym roku 
przez powiat mikołowski, a konkretnie zahaczył o obrzeża orzesza. 
dobre i tyle. darmowej, dobrej promocji nigdy nie jest za wiele.

Artur Wnuk w nowej fryzurze i Czesław Lang w ciemnych okularach.
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W pierwszym podejściu Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska miał wydać do koń-
ca stycznia opinię w sprawie 

fedrowania pod Orzeszem. Termin nie został 
dotrzymamy. W Orzeszu trwały protesty prze-
ciwko tej inwestycji, a pikieta ustawiła się 
nawet przed dyrekcją RDOŚ w Katowicach.  
W tej sytuacji, zażądano od spółki Silesian 
Coal, aby raport oddziaływania na środo-
wisko uzupełniła, m.in. o analizę konflik-
tów społecznych. RDOŚ miał wydać opi-
nię 30 czerwca, ale ten termin też okazał 
się nieaktualny. Kolejnej daty już nie wyzna-
czono. Sprawa utknęła i to na dobre, ponie-
waż wstrzymania procedury zażądał sam in-
westor. Zaprotestowały przeciwko temu 
środowiska nieprzychylne planowanej 
kopalni, chcąc aby RDOŚ nie zwlekał  
z wydaniem opinii środowiskowej. Spór 
musi teraz rozstrzygnąć Generalna Dy-
rekcji Ochrony Środowiska w Warsza-
wie, ale póki co, Katowice mają związa-
ne ręce. 

dlaczego silesian coal 
zagrał na czas? 

Opinia środowiskowa to ważny doku-
ment w całym łańcuchu decyzyjnym, ale 
byłoby naiwnością sądzić, że od szefa 
RDOŚ zależy los węgla pod Orzeszem. 
Górnictwo zawsze było w Polsce spra-
wą polityczną i nic się w tym względzie 
nie zmieniło. Trudno oczekiwać, że nie-
miecki inwestor chce przeczekać rządy 
Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież nie 
ma gwarancji, że za dwa lata zmieni się  
w Polsce władza. Nieoficjalnie mówi się, 
że spółka poszukuje kontaktów z wi-
cepremierem Mateuszem Morawiec-
kim. Nie jest tajemnicą, że dysponuje on  
w rządzie wolną ręką w sprawach go-
spodarczych. Przychylność Morawiec-

kiego dla każdego inwestora jest wartością 
bezcenną. Problem polega na tym, że to jest 
droga na skróty, a na takim szczeblu władzy 
nikt tego nie lubi. 

o kopalniach należy  
najpierw rozmawiać  
w ministerstwie energii.  
i to jest kolejny problem. 

Od samego początku Silesian Coal zapew-
nia, że nie zamierza drążyć w Orzeszu szybów. 
Cała technologia wydobycia ma być oparta na 
wykorzystaniu podziemnej infrastruktury kopalni 
„Krupiński” w Suszcu, należącej do Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Pierwsze rozmowy na ten te-
mat prowadzono jeszcze w czasach rządów PO- 
PSL. Skoro pojawił się pomysł z „Krupińskim” 
zapewne padły jakieś deklaracje o przychylno-

ści dla takiego rozwiązania. Po przejęciu wła-
dzy przez PiS, zmieniła się polityka pań-

stwa wobec górnictwa. Nowy 
rząd postawił sobie za cel 

postawienie na nogi pogrążone w długach spół-
ki węglowe. Na skraju bankructwa znajdowa-
ła się zwłaszcza Jastrzębska Spółka Węglowa. 
Konsorcjum banków, które miało w rękach obli-
gacje JSW, zażądało radykalnych reform organi-
zacyjnych i finansowych. Taki plan przyjęto. Jego 
fundamentem było zamknięcie i przekazanie do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń, przynoszącego 
300 mln zł strat rocznie „Krupińskiego”. 

Ten pomysł, choć uratował jsw, 
nie spodobał się nawet  
w samym pis. 

Zdaniem części polityków, z mikołowską po-
słanką Izabelą Kloc na czele, zamiast zamknąć 
kopalnię należało w nią zainwestować, aby do-
trzeć do nowych, zasobnych złóż najlepszego 
węgla koksującego typu hard. To żyła „czarne-
go złota”. Jeżeli ktoś, kiedyś uruchomi te pokła-
dy, zarobi krocie, bo na „hard” zawsze jest zbyt. 
Ministerstwo Energii nie ma jednak pieniędzy 
na taką inwestycję. Po przekazaniu do SRK, po-
jawił się inny plan zagospodarowania „Krupiń-
skiego”. JSW przemierza się do budowy w nie-
czynnym szybie elektrowni przepompowo- 
szczytowej. 

- Nawiązaliśmy współpracę z partnera-
mi zagranicznymi mającymi doświadczenie  
w zagospodarowywaniu terenów  
i wyrobisk po kopalniach węgla 
kamiennego. Na razie to 
bardzo wczesny 

etap, podpisaliśmy niedawno porozumienie  
w sprawie opracowania studium wykonalności 
i możliwych rozwiązań technologicznych.

Mamy też inne pomysły na zagospoda-
rowanie tego terenu. Nasza spółka zależ-
na, Jastrzębskie Zakłady Remontowe prze-
niesie tam część swojej działalności, może 
tam powstać duże centrum logistyczne. Za-
mierzamy też współpracować z PGNiG  

w zakresie pozyskiwania metanu towarzy-
szącego zasobom węgla, który byłby wy-
korzystywany do celów energetycznych. 
Oprócz tego współpracujemy z dużym ślą-
skim biurem architektonicznym, które ma 
przedstawić swoje koncepcje zagospoda-
rowania terenu - mówi Katarzyna Jabłońska- 
Bajer, rzecznik JSW.

Na tereny eksploatacyjne, 
którymi interesuje się  
silesian coal, dosyć 
nieoczekiwanie zwróciło 
ostatnio uwagę także… 
ministerstwo gospodarki 
morskiej i Żeglugi śródlądowej.

Wśród najważniejszych projektów, który-
mi chwali się wicepremier Morawiecki jest 
także przywrócenie żeglowności polskich 
rzek. Chodzi, m.in. o zbudowanie handlowej 
drogi wodnej łączącej Odrę, Dunaj i Łabę.  
W Gorzyczkach-Wierzniowicach miałoby 
powstać największe w Europie centrum lo-
gistyczne. W planach jest nawet przedłu-
żenie do tego miejsca szerokiego toru ze 
Sławkowa. W naszej części województwa 
powstałaby sieć terminali, portów rzecz-
nych, centrów przeładunkowych. Czy taki 
plan ma jakiekolwiek szanse powodze-
nia? Trudno powiedzieć, ale Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej, które firmuje projekt, przygotowu-
je dokumentację i szuka pod tę inwesty-
cję tzw. rezerw terenowych. Pod uwagę 
brane są także obszary, którymi intere-
suje się Silesian Coal.

Generalnie, sytuacja wygląda tak, 
że rząd PiS ma przynajmniej dwa pla-
ny dotyczące kopalni „Krupiński”. 
Być może powiodą się projekty fir-
mowane przez JSW. Jeżeli nie, a na 
szczytach Ministerstwa Energii doj-
dzie do zmian kadrowych, nie moż-

K  palnia 
int¤r¤$ów

Firma Silesian coal, która chce wydobywać węgiel pod orzeszem, wykonała zaskakujący ruch i zażądała, aby wstrzymać 
proces wydawania opinii środowiskowej dla tej inwestycji. Niemcy odpuścili? Nic podobnego. Raczej grają na czas. chcą 
przeczekać obecny, nieprzychylny im rząd? Liczą na zmianę władzy w orzeszu po wyborach samorządowych? a może chodzi 
przede wszystkim o kopalnię „krupiński”? W grze o orzeski węgiel pojawia się coraz więcej znaków zapytania. 
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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. 22-go Lipca 2

zapraszamy na I piętro DH „ zgoda”
Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów kuchennych oraz szkła i porcelany.

W placówkach PSS Społem akceptujemy karty:

Herbata 
Lipton Yellow Label
25 torebki

Kostki Knorr 3l 60g
- rosół z kury
- rosół wołowy

Worki na śmieci 
z taśmą 60l
10szt Chusteczki Travella Baby 

72 szt op

Kawa Mocca 
Fix Gold 
250g

Kawa 
Arabica 
ziarnista 
500g

Zawieszka WC 
Energy Flowers 
- Lemon Grass
- Lime&Jaśmine
- Ocean Bereze
- Summer Fruits 
szt

6,49

3,69
1,79

2,99

4,19 2,39

Oferta ważna od 1- do 31.08.2017r.

20,99
PROMOCJA WAŻNA DO 31 SIERPNIA

na wykluczyć powrotu do pomysłu fedrowa-
nia na nowych złożach. W dodatku wszyst-
kich może pogodzić wicepremier Mora-
wiecki, jeżeli ruszy z projektami żeglugi 
śródlądowej. 

można zadać pytanie, dlaczego 
niemiecki inwestor nie 
odpuszcza, mimo spiętrzenia 
tylu przeciwności?

Niedawno w „Rzeczpospolitej” ukazał się 
wywiad z Heinzem Schernikau - prezesem fir-
my Bergbau AG, której polską „córką” jest Si-
lesian Coal. 

- W tej chwili staramy się o pozyskanie 
koncesji wydobywczej. Mamy potwierdzo-
ną wielkość zasobów, znaleźliśmy bardzo 
bogate złoża, które umożliwiają opłacal-
ne wydobycie węgla. W szczególności, że 
chcielibyśmy wykorzystać nieużywaną obec-
nie część infrastruktury wygaszanej kopal-
ni Krupiński. Co oznacza, że na powierzchni 
nie potrzebujemy żadnego obszaru, nie bę-
dziemy stawiać żadnych obiektów, a całą in-
westycję przeprowadzimy pod ziemią - po-
wiedział prezes „Rzeczpospolitej”.

Od lat te same optymistyczne słowa, 
choć wiele wskazuje na to, że z tego intere-
su może nic nie wyjść. Ale w tej branży nikt 
nie odpuszcza. Od kiedy w świat poszła in-
formacja, że pod Orzeszem jest dobry wę-
giel, inwestorzy zrobią wszystko, aby go 

zgarnąć. Dobry węgiel sprzedaje się na 
świecie na pniu. Same Niemcy zużywa-
ją rocznie 50 mln ton tego surowca. Prezes 
Schernikau szacuje wydajność orzeskiego 
złoża na 3 mln ton rocznie. Taką ilość, po-

przez swoich znajomych z branży, sprzeda 
od ręki na niemieckim rynku.

Nie można wykluczyć, że gra na zwło-
kę w RDOŚ, ma na celu pozyskanie so-
juszników nie tylko na szczytach władzy, 
ale także tam, gdzie problemy się zaczę-
ły, czyli na orzeskich ulicach. 

Obecne władze miasta chłodno wypowia-
dają się na temat tej inwestycji. Trzeba jed-
nak pamiętać, że za rok odbędą się wybo-
ry samorządowe, a przymiarki do kampanii 
zaczną się już po tych wakacjach. Wszyst-

ko wskazuje na to, że jednym z przewodnich 
wątków kampanii wyborczej w Orzeszu bę-
dzie kopalnia. I na pewno pojawią się kandy-
daci, którzy zaczną przekonywać mieszkań-
ców, że dla Orzesza to dziejowa szansa i ży-
ciowy interes.

Jerzy Filar
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K  palnia 
int¤r¤$ów

Firma Silesian coal, która chce wydobywać węgiel pod orzeszem, wykonała zaskakujący ruch i zażądała, aby wstrzymać 
proces wydawania opinii środowiskowej dla tej inwestycji. Niemcy odpuścili? Nic podobnego. Raczej grają na czas. chcą 
przeczekać obecny, nieprzychylny im rząd? Liczą na zmianę władzy w orzeszu po wyborach samorządowych? a może chodzi 
przede wszystkim o kopalnię „krupiński”? W grze o orzeski węgiel pojawia się coraz więcej znaków zapytania. 

Droga do orzeskich złóż prowadzi przez nieczynną kopalnię Krupiński.



W CzASIe WOLNym14 NASZA GAZETA • sierpień 2017r.

Po raz drugi w mi-
kołowskim Ogro-
dzie Botanicznym 

odbyła się Botaniczna Piątka, 
czyli bieg oraz nordic walking 
na dystansie 5 km. W wakacyj-
ną, pierwszą niedzielę sierp-
nia na starcie stanęło 45 bie-
gaczy i chodziarzy z całego 
regionu, aby porywalizować 
ze sobą, zbiegając i wbiega-
jąc na wysokość 340 m n.p.m.,  
robiąc przy tym aż trzy pętle. 

Lekki wiatr i co chwila chło-
dzący zawodników deszczyk 
były jak na zamówienie po 
wcześniejszych upałach. Ła-
two nie było. Ale bieganie  
w otoczeniu bogatej roślinno-
ści sprawiało dużo frajdy.

Każdy, niezależnie od uzy-
skanego czasu, otrzymał 
drewniany medal przygoto-
wany specjalnie na tę okazję  
z motywem roślinnym nawiązu-
jącym do miejsca, a zwycięzcy 

z podium - dodatkowo pucha-
ry i dyplomy. Nie zabrakło pu-
bliczności, która ochoczo ki-
bicowała biegaczom. Jest to 
nowa inicjatywa Ogrodu, któ-
ry poza badaniami nad ochro-
ną przyrody i edukacją eko-
logiczną zaczyna się rozwijać 
również w innych kierunkach, 
proponując na swoim terenie 
coraz to nowe działania słu-
żące rekreacji, wypoczynkowi  
i zdrowemu stylowi życia.

Botaniczna Piątka w Ogrodzie

Pisaliśmy już na naszych ła-
mach o zainteresowaniu, 
jakim cieszy się sekcja gim-
nastyki artystycznej UKS 

RG MIKOŁÓW. Grupa powstała dzięki 
determinacji i uporowi Iwony Kminikow-

skiej. Dziewczyny trenują w sali gimna-
stycznej przy Gimnazjum nr 2 w Mikołowie. 
UKS idzie krok dalej i rozszerza ofertę. Od 

września ruszają zajęcia z tańca współ-
czesnego. Treningi odbywać się będą dwa 

razy w tygodniu, w czwartki i piątki. To 
wyjątkowa szansa i okazja dla dziewcząt  
i chłopców z powiatu mikołowskiego. Ta-
niec współczesny jest ogniwem łączącym 
gimnastykę artystyczną z klasycznym bale-

tem. Zajęcia poprowadzi mikołowianka Na-
talia, absolwentka Państwowej Szkoły Baleto-
wej w Bytomiu, finalistka prestiżowych konkur-
sów, uczestniczka międzynarodowych warszta-

tów pod okiem światowej sławy francuskiego tan-
cerza Jean-Claude Gallotta. 

po prostu 
tańcz!

od września ruszają w Mikołowie zajęcia 
z tańca współczesnego. Nie zmarnuj szansy!

iWonA kMinikoWskA:
Taniec współczesny jest wszechstronnie rozwijający.  

Podobnie jak balet uczy równowagi, koordynacji, estety-
ki ruchu, skoków i piruetów. Dodatkowo rozwija siłę mięśni, 
ekspresję ruchu i artyzm.

Więcej informacji: 519-197-286



w „naszej Gazecie” znajdzieMy 
wszystkie najważniejsze inforMacje.

doM • oGród • Motoryzacja • finanse • budownictwo • zdrowie • uroda • kuchnia ...

Dla 
Pani i Pana 

Domu
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sprzedaż, montaż, naprawa
przyciemnianie szyb

podnośniki szyb, mechanika elektro

Katowice-Zarzecze, ul. Świderskiego 1
(k. kopalni Barbara)

tel. 601 544 454

AUTO SZYBY

Na upały najlep-
szą są lody,  
a te ofero-

wane w Mikołowskiej 
Spiżarni należą do naj-
lepszych. Robione tra-
dycyjnymi, rzemieślniczymi 
metodami z wytwórni „Italia-
na” z Katowic - na tłuszczu ko-
kosowym bez glutenu. Ofe-
rujemy lody z owocami, z be-
zami, czekoladowe, a także 
na zamówienie torty mrożo-
ne bezowe i biszkoptowe. W 

naszej spiżarni oferujemy tak-
że ekologiczne warzywa z po-
bliskiego gospodarstwa w Bo-

rowej Wsi, które trafią do 
sklepu wprost z grządki. 

Zapraszamy do skosz-
towania młodych ziem-

niaków, kapusty, buraczków 
czy kruchej sałaty. Na półka za-
gościły majowe i czerwcowe 

miody akacjowe, wielokwia-
towe i spadziowe oraz nabiał 
z małych mleczarni. Czas gril-
lowania w pełni, a u nas kieł-

basy, szynki oraz najróżniejsze 
musztardy i przyprawy, zioła, 
które na pewno przydadzą się 
do przyrządzania dań z rusztu 
oraz sałatek.

W spiżarni znajdziecie Pań-
stwo także świeże pieczy-
wo z tyskiej piekarni. Oferuje-
my chleb bezglutenowy, ryżo-

wy, orkiszowy i gryczano-jagla-
ny oraz muffinki z kaszy jaglanej 
w różnych smakach: czekolado-
we, kokosowe z dodatkiem ba-

nana czy karmelowe z solą - sło-
dzone erytrolem.

Do tego smakowite piero-
gi z owocami, mięsem czy se-
rem, a także różnorakie kon-
fitury, kaszy, mąki i makarony 
Nudel-Ula oraz z jaj przepiór-
czych - wszystko zdrowe i eko-
logiczne.

Mikołowska spiżarnia 
przy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie 

- naprzeciwko stacji paliw (Shell) - 
zagościła w starej kamienicy,  

a wraz z nią naturalne, ekologiczne 
i swojskie wyroby. Oferowane tu 

produkty są wytwarzane w małych, 
rodzinnych firmach zgodnie  

z tradycyjnymi, sprawdzonymi przez 
pokolenia recepturami. 

W tym miesiącu zapraszamy na warzywa, 
miody, pieczywo, smakołyki, kasze, nabiał 

oraz przyprawy i musztardy, 
a także… wspaniałe lody różnych smaków

Ekologiczne i prosto od producenta

Zapraszamy! 



Pozwala przy niedużym nakładzie środków fi-
nansowych oraz pracy całkowicie odmienić na-
sze kuchnie, łazienki czy przedpokoje. Już nie trze-
ba skuwać starej glazury - teraz można ją przemalo-
wać! Pomogą nam w tym produkty firmy Tikkurila - 
podkład Otex Akva i - do wyboru - dwie farby: ema-
lia Everal Aqua (dostępna w trzech stopniach poły-
sku) oraz farba nawierzchniowa Optiva 20. Farby te 
można barwić na setki różnych kolorów, więc nawet 
najbardziej fantazyjne pomysły na zmianę wystroju 
wnętrza na pewno się powiodą. A emalią akrylową 
pomalujemy stare szafki i drzwi. 
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Jesteśmy doświadczoną firmą 
- na rynku od 1998 roku 

Oferujemy kompleksowe usługi dekarskie: 
l pokrycia papą termozgrzewalną, dachówką, gontem
l obróbki blacharskie dachów i kominów
l rynny (plastikowe, metalowe, tytan cynk)
l murowanie kominów
l docieplanie stropodachów (styropianem, wełną, pianką)

Posiadamy zwyżkę! 
„WIS” Tomasz Stupak

Katowice, ul. Koraszewskiego 22
www.dachy-wis.pl

tel. 501 404 611, 32 202 05 77

Firma istnieje już od ponad 20 lat, mam przyjem-
ność prowadzić firmę, którą założył mój ojciec. Prowa-
dzimy sprzedaż detaliczną i hurtową węgla i miałów, 
a także kruszyw budowlanych i drogowych. Od oko-
ło 10 lat istnieje Skład Opału w Orzeszu-Woszczycach, 
który zaopatrza przede wszystkim klientów z Orzesza, 
Łazisk, Mikołowa i Żor, ale także Katowic, Jastrzę-
bia, czy Rybnika. 

Staramy się pomagać i doradzać naszym 
klientom w kwestii wyboru opału, nie wszy-
scy klienci są znawcami tematu, nie mają 
czasu ani ochoty stawać się specjalista-
mi od węgla, dlatego przychodząc do nas 
mogą liczyć na fachową pomoc. Okazuje 
się, że w wielu przypadkach trzeba dosto-
sować opał do pieca, a węgiel z konkret-
nej kopalni sprawdza się u jednych klien-
tów, a u innych zupełnie nie, dlatego zachęcamy 
klientów do testowania opału, większość oferowanego przez nas asortymentu 
można nabyć również w workach i sprawdzić u siebie.

Dzisiaj klienci mają bardzo duży wybór, jeśli nie kupią u nas, to na pewno 
u kogoś innego, dlatego to czym możemy walczyć o nowych klientów i lojal-
ność naszych obecnych jest jakość oferowanego przez nas węgla, jest to bar-
dzo ważne zwłaszcza  jeśli chodzi o eko-groszki. Część osób trafia do nas z po-
lecenia, to dla nas największa satysfakcja, bo wiemy, że nasi klienci są zado-
woleni. Firma od wielu lat funkcjonuje z logiem, w którym jest nazwisko, to 
ono ma być gwarancją tego, że kupiony u nas opał nie zawiedzie.

STUDIO KUrPAS 
Wąska 9 | Łaziska Górne | tel. 32 738 92 33

www.kurpas.com.pl | biuro@kurpas.com.pl

 SKŁAD OPAŁU OrzeSze-WOSzCzyCe 
ul. Towarowa 5 (przy trasie Katowice-Wisła) 

tel. 666 059 642 | tel. 604 060 134
www.sprzedaz-opalu.pl | www.kolanczak.pl

Firma KURPAS - długoletni 
dystrybutor farb i artykułów 

wykończenia wnętrz 
proponuje trzy łatwe sposoby 

na udaną metamorfozę wnętrz 
- domów i biur.

metamorfoza

We WŁOSKIm STyLU

Kolejnym pomysłem na zmianę jest zastosowanie produk-
tów dekoracyjnych włoskiej firmy San Marco. Szeroki wachlarz 
rozwiązań nawiązujących do zabytkowej, architektury zadowo-
li nawet najbardziej wyszukane gusta (np. efekt Cadoro - jedwa-
biste w dotyku powierzchnie lub efekt Grassello di Calce - na-
wiązujący do tradycji stiuków weneckich). Ściany przypomina-
jące szczotkowany metal odnajdą Państwo w efekcie Maroopo-
lo, zaś doskonały połysk niezwykłych mikrokryształków zapew-
ni produkt My Art. Do ścian o niejednolitej powierzchni poleca-
my łatwą do nakładania farbę z efektem strukturalnym i z per-
łowym połyskiem o nazwie Cavenier. 

Dla odważnych proponujemy dekoracyjne panele gipsowe  
o efekcie 3D firmy Loft Design. Dostępne w różnych rozmiarach 
i wzorach, nadają wnętrzom niepowtarzalny styl.

 Po szczegóły i konkretne rozwiązania zapraszamy do punktu handlowego, gdzie 
chętnie odpowiemy na Wasze pytania i doradzimy, jakich użyć produktów!

WNęTrze W 3D

SzyBKA I TANIA

PRZED

PO

nie Ma to jak firMy 
z wieloletniM 

doświadczenieM i tradycjaMi



Kompleksowe ubezpieczone mieszkanie lub 
dom przed nieoczekiwanymi zdarzeniami  
i kradzieżą pozwoli Ci spokojnie spędzać waka-

cje. Zanim wyjedziesz odwiedź agenta ubezpiecze-
niowego, który dobierze polisę do twoich potrzeb. 

WArIANT PODSTAWOWy
Najbardziej popularny jest wariant polisy 

ubezpieczającej mury od ognia i innych zdarzeń 
losowych, która zapewnia odszkodowanie, gdy 
zniszczeniu ulegnie sam budynek oraz jego stałe 
elementy. Można go rozszerzyć o ochronę budyn-
ków gospodarczych, garażu oraz mienia znajdują-
cego się wewnątrz nieruchomości. Ale przed wy-
jazdem na wakacje należy pomyśleć o rozszerze-
niu jej o ochronę przed kradzieżą z włamaniem 
do wszystkich części nieruchomości, w tym piw-
nicy i garażu.

KOrzySTNe DODATKI
Polisę mieszkaniową można rozszerzyć o assistance 

techniczny, który obejmuje całodobową pomoc spe-
cjalisty w razie awarii komputera, a także assistance dla 
rowerzysty oraz pomoc medyczną w razie nieszczęśli-
wego wypadku. Elementem, o który warto uzupełnić 
ubezpieczenie jest OC w życiu prywatnym gwarantu-
jące ochronę na wypadek np. zalania sąsiada z dołu.

- Duża konkurencyjność i zróżnicowanie oferty to 
szansa dla klientów na znalezienie polisy dostosowa-
nej do indywidualnych wymagań - dla jednych uciąż-
liwy problem stanowią dzikie zwierzęta - innych po-
wodzie. Chcąc uwzględnić nietypowe rodzaje ryzyka 
najczęściej wybieramy polisę all-risks, chroniącą przed 
skutkami wszystkich zdarzeń losowych. Składki są ni-
skie w porównaniu do wartości ubezpieczanej nieru-
chomości i możliwych strat finansowych. Przykładowo 
za mieszkanie warte 200 tys. zł zapłacimy ok. 200 zł 
na rok - dodaje doradca ubezpieczeniowy.

Łaziska Górne, 
ul. Wyrska 1D

lody
gofry
rurki 
z nadzieniem
choco kebab
granita

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środ-
ków unijnych. Głównym celem projektu jest 
zwiększenie dostępności do usług opiekun-

czych w Orzeszu. Wsparciem objęte zostaną, m.in. ro-
dzice dzieci z niepelnosprawnosciami, a także osoby 
powracające na rynek pracy po przerwie związanej  
z urodzeniem/wychowaniem dziecka oraz pozosta-
jące poza rynkiem pracy ze względu na konieczność 
opieki nad dzieckiem do lat 3 i zatrudnione.

Utworzone zostaną dwie, małe grupy, nad któ-
rymi opiekę będą sprawować wykwalifikowane cio-
cie. W planach są także dodatkowe zajęcia z języka 
angielskiego, muzyczno-rytmiczne oraz logopedycz-
ne oraz dużo, edukacyjnej zabawy, także w ogrodzie. 
Jest to pierwszy żłobek w mieście, przystosowany 
dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. 

- Prowadzę w Mikołowie podobną placówkę od 
ponad siedmiu lat, gdzie przy współpracy całego ze-

spolu stworzyliśmy cudowne miejsce w domowej at-
mosferze, w którym dzieci czują się bardzo dobrze. 
Podobne chcemy stworzyć w Orzeszu - zapewnia 
właścielka „Zaczarowanej Krainy” Katarzyna Juranek.

zaniM pojedzieMy na wczasy, 
ubezpieczę jeszcze Mieszkanie. 

i nie MoGę zapoMnieć 
powiedzieć Gosi o nowyM 

żłobku w orzeszu.

Orzeska

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  dla osi priorytetowe: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 
dla poddzialania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia zycia zawodowego i prywatnego dla Poddziałania 

8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Od września rusza w Orzeszu Akademia Malucha 
„Zaczarowana Kraina” - żłobek dla dzieci do trzeciego roku życia. 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2017r. do 31.08.2018r. 
I w tym czasie rodzice będą płacić tylko za wyżywienie. 

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Orzesze, ul. Gliwicka 12a | Mikołów, ul. Plebiscytowa 34 | www.zaczarowanakraina.com

Mikołów, ul. Katowicka 1 | tel. 32 738 04 44 | kom. 725 880 008

zadbaj o bezpieczny dom

/fantazja.laziska
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GMINA MIKOłóW 
oferuje na sprzedaż 

atrakcyjne działki w Śmiłowicach 

lp. nr 
działki powierzchnia cena data przetargu kwota 

wadium
data wpłaty 

wadium 

1. 270/10 748 m² 75 000,00 zł 04.09.2017 r. godz. 14.00 7 500,00 zł 31.08.2017 r. 

2. 271/10 901 m² 90 000,00 zł 04.09.2017 r. godz. 14.20 9 000,00 zł 31.08.2017 r. 

3. 272/10 901 m² 90 000,00 zł 04.09.2017 r. godz. 14.40 9 000,00 zł 31.08.2017 r. 

4. 273/10 788 m² 79 000,00 zł 04.09.2017 r. godz. 15.00 7 900,00 zł 31.08.2017 r. 

5. 274/10 814 m² 82 000,00 zł 04.09.2017 r. godz. 15.20 8 200,00 zł 31.08.2017 r. 

6. 277/10 807 m² 81 000,00 zł 06.09.2017 r. godz. 13.00 8 100,00 zł 31.08.2017 r. 

7. 278/10 1828 m² 183 000,00 zł 06.09.2017 r. godz. 13.20 18 300,00 zł 31.08.2017 r. 

8. 279/10 1495 m² 150 000,00 zł 06.09.2017 r. godz. 13.40 15 000,00 zł 31.08.2017 r. 

9. 280/10 1229 m² 123 000,00 zł 06.09.2017 r. godz. 14.00 12 300,00 zł 31.08.2017 r. 

10. 281/10 1145 m² 115 000,00 zł 06.09.2017 r. godz. 14.20 11 500,00 zł 31.08.2017 r. 

11. 282/10 1230 m² 123 000,00 zł 06.09.2017 r. godz. 14.40 12 300,00 zł 31.08.2017 r. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów http://bip.mikolow.eu

lub w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, p. 16, nr telefonu 32 32 48 561 lub 566. 

W MPZP działki oznaczone są jako tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności 
zabudowy oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Dogodna lokalizacja - działki w cichej okolicy, blisko lasu, łatwy dojazd do Gliwic oraz Katowic. 
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT według stawki 

obowiązującej w dacie sprzedaży (aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%). 

Ośrodek Enterpri-
se Europe Network 
przy Oddziale Fun-

duszu Górnośląskiego S.A. 
zaprasza już po raz szósty na 
cykl bezpłatnych szkoleń dla 
przedsiębiorców w ramach 
Letniej Akademii Biznesu. 
Podobnie jak w poprzednich 
edycjach, spotkania dotyczą 
różnych aspektów prowa-
dzenia działalności gospo-
darczej przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa na rynku 
europejskim. 

Najbliższe spotkanie będzie 
poświęcone finansowaniu  
podnoszenia kwalifikacji pra-

cowników przedsiębiorstw 
oraz innym możliwościom wy-
korzystania środków EFS dla 
rozwoju firmy. Odbędzie się  
31 sierpnia o godz. 
10.00 w Centrum Konferen-
cyjnym Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Mogą wziąć 
w nim udział nie tylko osoby 

prowadzące firmy, ale rów-
nież te, które dopiero planują 
rozpocząć działalność gospo-
darczą. Kolejne i ostatnie w tej 
edycji seminarium zaplano-
wano na 12 września, pod-
czas którego przedsiębiorcy 
dowiedzą się wszystkiego na 
temat obowiązków przedsię-
biorstw, wynikających z prze-
pisów rozporządzeń REACH  
i CLP. 

Więcej informacji na temat 
spotkań i sposobu rejestra-
cji można znaleźć na stronie 
www.fgsa.pl lub pod nume-
rami telefonu (32) 72 85 829/  
72 85 907.

Nawet 23 tys. zł bez-
zwrotnej dotacji na 
wydatki inwestycyj-

ne oraz wsparcie w wysoko-
ści 1000-1700 zł na pokrycie 
kosztów pierwszych 6-12 mie-
sięcy prowadzenia własnej 
firmy. Taką wymierną pomoc 
oferuje osobom bezrobotnym  
i nieaktywnym zawodowo Fun-
dusz Górnośląski S.A. w Kato-
wicach, który realizuje obecnie 
dwa projekty z bezzwrotnymi 
dotacjami: „Pomysł na biznes”  
i „Dotacje na 50+”.

Oprócz wsparcia finansowego, 
w ramach tych projektów osoby 

bezrobotne mogą liczyć na pomoc  
w przygotowaniu planu biznesu, 
bezpłatne doradztwo, a także na 
szkolenia z zakresu prowadzenia 
firmy.

Projekty skierowane są 
przede wszystkim do osób dłu-
gotrwale bezrobotnych, z niski-
mi kwalifikacjami, do kobiet po-
wracających na rynek pracy po 
urodzeniu dziecka i osób nie-
pełnosprawnych. Nie mogą do 
nich natomiast przystąpić oso-
by, które prowadziły działalność 
gospodarczą w ciągu ostatnich 
12 miesięcy. Chcąc starać się  
o środki w ramach projektu „Po-

mysł na biznes”, trzeba mieć 
ukończone 30 lat. Projekt „Do-
tacje na 50+”, jak sama nazwa 
wskazuje, skierowany jest do 
osób powyżej pięćdziesiątki. 
Jak widać na podjęcie odważ-
nej decyzji i założenie własnej 
firmy nigdy nie jest za późno, 
zwłaszcza gdy jest się osobą 
bezrobotną.

Szczegóły dotyczące naboru 
można znaleźć na stronie interne-
towej: www.oddzial.fgsa.pl.  
Z decyzją nie warto zwlekać, 
ponieważ liczba miejsc w oby-
dwu projektach jest ograni-
czona.

Letnia Akademia Biznesu 
bezpłatnie szkoli przedsiębiorców

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

N owa maszyna wy-
ciągowa stanowi 
element większej 
inwestycji pro-

wadzonej w kopalni od dzie-
więciu lat. Chodzi o możli-
wość oddzielnego wydoby-
cia węgla typu 35 z nowego 
poziomu 1290. Wielka i skom-
plikowana konstrukcja wraz 
z 35-tonowym skipem (skrzy-
nia służąca do wyciągania 

urobku) należy do najnowo-
cześniejszych w europejskim 
górnictwie. Jak zapewniają 
projektanci i producenci, jest 
ona niezawodna, oszczędna i 
bardziej wydajna. 

- Maszynę wyciągową za-
projektowano w taki spo-
sób, aby przez trzydzieści lat 
eksploatacji była niezawod-
na. Zastosowano najnowsze, 
sprawdzone rozwiązania - 

mówi Stanisław Kubica, nad-
sztygar elektryczny oddziału 
szybowego. 

Całość inwestycji ma się 
zakończyć w czerwcu 2018r. 
Po jej pełnym uruchomieniu 
roczne wydobycie węgla net-
to w kopalni Budryk zostanie 
zwiększone do 3,4 mln ton. 
Zwiększy się też udział węgla 
koksowego w całości produk-
cji kopalni do 59 proc.

W ornontowicach, w kopalni 
budryk należącej do Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, ruszyła jedna  
z najnowocześniejszych w europie 
maszyn wyciągowych.

Maszyna 
w ruch
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Za miesiąc w województwie śląskim zacznie obowiązywać ustawa antysmogowa. 
przepisy wprowadzane przez sejmik samorządowy nie u wszystkich budzą 
entuzjazm. Nikt natomiast nie ma wątpliwości, że aby walka ze smogiem była 
skuteczna, najbardziej potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i pieniądze. 

Smog mniej groźny, 
ale kto za to zapłaci?

700 tys. 
liczba pieców do wymiany
w województwie śląskim

7 mld zł
szacunkowy koszt tej operacji

Ustawa przyjęta w kwietniu przez sa-
morząd województwa śląskiego ma 
historyczne znaczenie także z innego 
powodu. Jeszcze nigdy sejmik nie był 

tak zgodny. Radni opozycyjnego PiS i rządzącej 
koalicji PO-PSL-SLD-RAŚ w sprawie ustawy an-
tysmogowej glosowali tak samo, czyli na „tak”. 

Przepisy zabraniają od 1 września palenia 
węglem brunatnym, mułem, flotokoncentratami 
i biomasą, której wilgotność w stanie roboczym 
przekracza 20 procent. 

Uchwała wprowadza istotne 
zapisy dla tych, którzy 
planują instalację urządzeń 
grzewczych. 

Użytkownicy mają określony czas, by za-
opatrzyć się w kotły minimum klasy 5. Harmo-
nogram wymiany urządzeń grzewczych został 
rozłożony na 10 lat i wskazuje cztery daty gra-
niczne.

Kotły mające powyżej 10 lat trzeba wymie-
nić na klasę 5 najpóźniej w 2021 roku. Ci, któ-
rzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni postarać 
się o nowe do końca 2023 roku, a użytkownicy 
najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 
roku. Ze względu na to, że do roku 2016 wymia-
na na kotły 3 i 4 klasy była dofinansowywana, 
graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na 
klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027.

Przyjęty przez zarząd Województwa Śląskie-
go projekt jest wynikiem kompromisu. Przepro-
wadzono konsultacje społeczne, w trakcie któ-
rych wpłynęło prawie sześć i pół tysiąca uwag. 
Ponad 90 proc. gmin i powiatów opowiedziało 
się za wprowadzeniem uchwały. Dotyczy ona 

nie tylko kotłów, pieców i kominków w domach 
indywidualnych, ale także w usługach i przed-
siębiorczości.

generalnie, wszystkie 
„kopciuchy” mają zniknąć, 
najdalej w ciągu 10 lat. 

Przed głosowaniem, z proekologicznym 
przesłaniem do radnych województwa zwró-
cił się nawet metropolita katowicki arcybiskup 
Wiktor Skworc, który przywołał encykliki pa-
pieża Franciszka I i św. Jana Pawła II: Obecny 
papież zwraca uwagę na nasz wspólny dom, 
jakim jest Ziemia. Zaś panowanie nad jej za-
sobami to nie przywilej, a służba. Na to też  
w swojej encyklice, sprzed 30 lat, zwracał uwa-
gę św. Jan Paweł II, który wskazywał na odpo-
wiedzialne wykorzystywanie zasobów naszej 
planety. Przestrzegał przed niszczeniem śro-
dowiska naturalnego, które nie może służyć 
celom doraźnego użycia.

Oczywiście, brzmi to wszystko bardzo szla-
chetnie i optymistycznie, bo pojawia się realna 
szansa na poprawę jakości powietrza. Na Ślą-
sku alarmy smogowe stały się normą, zwłaszcza  
w mroźne i bezwietrzne dni. Pozostaje nato-
miast pytanie, na które ustawa nie daje precy-
zyjnej odpowiedzi. Kto za to zapłaci? Według 
różnych szacunków, w całym województwie 
śląskim kopci jeszcze ponad 700 tys. starych 
pieców. Koszt ich wymiany grubo przekroczy  
7 miliardów złotych. 

pieniądze mają wyłożyć sami 
konsumenci, gminy, samorząd 
województwa i rząd.

Czy wszyscy chętnie sięgną do kieszeni? 
Generalnie, najgorszym paliwem palą ludzie 
biedni. Trudno liczyć na to, że przestraszą 
się nowych przepisów, choć kładą one nacisk 
także na duże uprawnienia kontrolne ze strony 
władz samorządowych. Kiedy producenci wy-
cofają z rynku muł i miał, ludzie o niskich do-
chodach i starych piecach sięgną po następny 
produkt z listy tanich paliw, a jest nim węgiel 
rosyjski. Takiego efektu ustawy antysmogowej 
na pewno nie życzy sobie obecny rząd. Wiele 
gmin i miast na własną rękę poprawia jakość 
powietrza dotując wymianę starych kotłów na 
nowsze, ekologiczne. Środki na te programy 
pochodzą najczęściej z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. 

pieniędzy jest sporo, ale nie na 
tyle, aby sprostać oczekiwaniom 
wszystkich mieszkańców, 
których nowe przepisy zmuszą 
do wymiany źródła ciepła. 

Na szczeblu wojewódzkim ustawa anty-
smogowa może liczyć na środki z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach RPO 
przewidziano oś priorytetową: efektywność 
energetyczna, odnawialne źródła energii i go-
spodarka niskoemisyjna. Niestety, pula wynosi 
około 240 mln zł. To dużo, ale wciąż brakuje do  
7 mld zł. Samorządy lokalne i wojewódzki liczą 
na rząd, ale mogą się przeliczyć. Na szczeblu 
centralnym brakuje nie tylko pieniędzy, ale tak-
że dobrych przepisów. Wciąż trwają konsulta-
cje publiczne odnośnie projektu, przygotowa-

nego w Ministerstwie Energii, określającego 
jakość paliw stałych. 

Krytycznie i z niepokojem 
przygląda się temu,  
m.in. Nszz „solidarność”.

Przedstawiciele górniczej „S” przypominają, 
że małe instalacje grzewcze wykorzystujące, 
m.in. miał energetyczny znajdują zastosowanie 
w ogrodnictwie (szklarnie), hodowli zwierząt 
i wszędzie tam, gdzie piece używane są do 
ogrzewania hal, budynków gospodarczych czy 
całych zakładów przemysłowych.

- Najbardziej poszkodowane staną się nie-
wielkie podmioty gospodarcze dysponujące 
bardzo często nowoczesnymi, ekologicznymi 
instalacjami spalania węgla. Gdyby zapisy 
nowelizowanej ustawy weszły w życie, wła-
ściciele tych podmiotów zostaną ukarani tyl-
ko za to, że zdecydowali się na korzystanie 
z produktu sprzedawanego przez kopalnie 
i gotowi byli zainwestować w nowoczesne 
technologicznie kotły, tak by nie szkodzić 
„środowisku” - czytamy w związkowej infor-
macji. Takie same instalacje są wykorzysty-
wane np. przez szkoły czy szpitale. „Gdyby 
proponowane zmiany weszły w życie, one 
również dostałyby po kieszeni”.

Uchwała antysmogowa jeszcze nie weszła  
w życie, a już budzi sporo wątpliwości. Dobrze, 
że władze województwa pochyliły się nad pro-
blemem jakości powietrza w naszym regionie. 
Z drugiej strony szkoda, że przepisy nie są lep-
sze, uwzględniające finansowe realia oraz inte-
resy branży wydobywczej. 

Beata Leśniewska
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Prezydent Miasta 
Świętochłowice

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości

Położonej w Świętochłowicach w rejonie ul. Śląskiej będącej własnością Gminy Święto-
chłowice, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym: 4272/2 o powierzchni  
24 105 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KA1C/00012432/8 przez Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. 

Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana w dzielnicy Zgoda. W sąsiedztwie tereny 
usług, handlu, stacji paliw, zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności oraz terenów 
inwestycyjnych.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta teren 
oznaczony jako: 

Z2.4 U - tereny zabudowy usługowej i Z2.1 UP - tereny zabudowy usług komercyjnych 
i produkcyjnych.

Cenę wywoławczą do trzeciego przetargu ustala się w wysokości: 950 000,00 zł (słownie 
złotych: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy). Do w/w będzie doliczony podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2017r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim  
w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

Wadium w wysokości 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) należy 
wnieść przelewem na konto prowadzone przez ING Bank Śląski S.A. O/Świętochłowice  
nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia 18 września 2017r. (za datę wpłaty wadium 
przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium 
w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej 
najpóźniej w dniu przetargu:

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

2) kopię dowodu wniesienia wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieru-

chomości,
4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości lub wycinki 

drzew, uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.
Uczestnik, który wygra przetarg nabywa prawo własności nieruchomości na zasa-

dach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2016r., poz. 2147, z późn. zm.).

Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warun-
ków przetargu z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem: www.swietochlo-
wice.pl w BIP.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 3491-931.

Prezydent Miasta 
Świętochłowice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości

Położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego będącej własnością Skarbu 
Państwa, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Świętochłowice, stanowiącej 
działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 600/55 i 4113 o łącznej powierzchni 1 312 m2, 
dla których jest prowadzona jest księga wieczysta KA1C/00017127/2 przez Wydział Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. Działy III i IV w/w Księgi wolne są od wpisów.

Nieruchomość zlokalizowana bezpośrednio przy ul. Wojska Polskiego. Bezpośrednie są-
siedztwo stanowi zabudowa garażowa, handlowo-usługowa oraz budynki mieszkalne wie-
lorodzinne. 

Dla w/w działek brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Na przedmiotowym terenie przewiduje się zabudowę usług komercyjnych, w tym han-

del, usługi nieprodukcyjne, gastronomię, hotele, motele i schroniska, co zostanie określone  
w wydanej na wniosek przyszłego inwestora decyzji o warunkach zabudowy.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dla działki 600/55 wynosi 80,61 zł, dla 
działki 4113 wynosi 133,91 zł, łącznie dla całej nieruchomości 214,52 zł. Użytkowanie usta-
nowione zostaje do dnia 5 grudnia 2089r.

Opłata roczna winna być wnoszona przez cały okres trwania użytkowania wieczystego,  
w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok, począwszy od roku następ-
nego po zawarciu umowy notarialnej. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, nie 
częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. 

Cenę wywoławczą nieruchomości do pierwszego przetargu ustala się w wysokości 113 000,00 zł 
(słownie złotych: sto trzynaście tysięcy). 

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu jest objęta zwolnieniem z vat.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 września 2017r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim  

w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) należy 

wnieść przelewem na konto prowadzone przez ING Bank Śląski S.A. O/Świętochłowice  
nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia 28 sierpnia 2017r. (Za datę wpłaty wadium 
przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium  
w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej 
w dniu przetargu:

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

2) kopię dowodu wniesienia wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieru-

chomości,
4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik 

zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.
Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warun-

ków przetargu z ważnych powodów.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem: www.swietochlo-

wice.pl w BIP.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 

Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 3491-931.



Śląsk boryka się z proble-
mem smogu. Każde wspar-
cie i pomoc jest ważna i do-

ceniania zarówno przez miesz-
kańców, jak i samorządowców. 
Tym bardziej cieszy wizyta zapo-
znawcza ekspertów Banku Świa-
towego, która ma służyć wypraco-
waniu mechanizmów pomocy sa-
morządowi województwa w wal-
ce o czyste powietrze. Na począ-
tek eksperci spotkali się z przed-
stawicielami samorządów oraz  
z Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Zebrane podczas rozmów 
informacje, posłużą do przedsta-
wienia konkretnych propozycji. 

- Nasi eksperci przedstawili 
dotychczasowe dokonania i me-
tody walki ze smogiem na terenie 
województwa. Szczególne zainte-
resowanie gości wzbudziły pro-
gramy Funduszu skierowane do 
indywidualnych odbiorców reali-
zowane wraz z gminami i te, które 
są autorskim naszym pomysłem, 

czyli SMOG STOP - podkreślił An-
drzej Pilot, prezes Funduszu. 

- W ramach pierwszej edycji 
programu SMOG STOP zlikwido-
wanych zostało 750 dotychczaso-
wych źródeł ciepła opalanych pa-
liwem stałym, w drugiej edycji na 
podobną kwotę ponad 4 milio-
nów złotych dotacji złożono już 
ponad 4200 wniosków. Efekty ak-
cji edukacyjnych oraz zapewnie-
nie wsparcia finansowego przy-
noszą konkretne dla czystego 

powietrza efekty - podkreśla pre-
zes Andrzej Pilot. - Niemniej, by 
przymierzyć się do definitywne-
go rozwiązania problemu prze-
starzałych i emitujących nadmiar 
zanieczyszczeń pieców opala-
nych węglem konieczne są roz-
wiązania systemowe, obejmujące 
cały kraj i angażujące środki bu-
dżetowe, a jeśli będą takie moż-
liwości, to także pieniądze Banku 
Światowego. Dlatego takie spo-
tkania warte są zaangażowania  

i ścisłego współdziałania z takimi 
instytucjami - dodał prezes.

Po spotkaniach i rozmowach 
eksperci Banku Światowego będą 
mieć czas na analizy i przemyśle-
nia. Zapowiedzieli także przesła-
nie kolejnych pytań, by we wrze-
śniu pojawiła się część diagno-
styczna w postaci raportu tej orga-
nizacji. Ten odpowie na pytania, 
jakie działania podjąć w pierw-
szej kolejności i czy w realizację 
projektu angażować Komisję Eu-
ropejską.

Przedstawiciele Banku Świato-
wego odwiedzili Wojewódzki Fun-
dusz w Katowicach by - jak pod-
kreślił przewodniczący delegacji 
banku, Anand Subbiah - nauczyć 
się jak skutecznie i efektywnie 
wdrażać programy walki z niską 
emisją. - Cieszymy się niezmier-
nie, że know-how wypracowane 
w Funduszu będzie teraz wdra-
żane na znaczenie szerszą, glo-
balną skalę - zapewniają pracow-
nicy Funduszu.

czy bank Światowy pomoże nam w walce ze smogiem?

Pierwszy krok zrobiony

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

Impreza pod patronatem Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, który dofi-

nansował nagrody dla uczestników 
gry terenowej wystartowała wcze-
snym popołudniem, a im bliżej wie-
czoru tym było ciekawej. 

Na początek odbyły się warsztaty 
dla najmłodszych, było ulotnie, ete-
rycznie, ale i energetycznie. Malu-
chy robiły, m.in. ogromne mydlane 
bajki. W tym samym czasie amato-
rzy mocnych wrażeń mogli uczest-
niczyć w warsztatach „od pioruna 
do elektryczności”, które przygoto-
wali edukatorzy z Muzeum Energe-
tyki w Łaziskach Górnych. Był także 
Piecuch - bajtel Pioruna i warsztaty 

ślůnskij godki dlo bajtli. Skůnd wziy-
ny sie piecuchy? Czamu niý wolno 
polić harmoziami we piecu? A pod-
czas pokazów strażacy z OSP w Bu-

jakowie opowiadali jak się uchro-
nić przed porażeniem piorunem  
i co zrobić, jak postępować kiedy już 
nas porazi. Przestrzegali także przed 

lekceważeniem tej wyjątkowo nie-
bezpiecznej siły natury. 

Organizatorzy zaprosili także do 
poznania wojskowych tajemnic So-

śniej Góry - można było z zoba-
czyć tajemnicze i rzadko odwiedza-
ne miejsca, w których kiedyś stacjo-
nowało wojsko, m.in. zajrzeć do bun-
kra, zobaczyć okopy wojskowe, mał-
pi gaj, garaże i nie tylko… Było tak-
że ognisko, kiełbaski, a na koniec 
wyjątkowy pokaz laserowy z pio-
runami. Widzowie przenieśli się  
w świat przestrzeni poprzecinanej 
wirującymi laserowymi płaszczyzna-
mi i tunelami. Na tle mgły tańczy-
ły promienie lasera, tworząc w syn-
chronizacji z muzyką ruchome kon-
stelacje przestrzenne. Podczas im-
prezy można było również obejrzeć 
wielkoformatowe ptasie portrety na 
plenerowej wystawie fotograficznej 
„Władcy przestworzy - PTAKI”.

Śląski Ogród Botanicz-
ny w Mikołowie i Woje-
wódzki Fundusz Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach zapra-
szają dzieci i młodzież do 18 
roku życia do udziału w kon-
kursie fotograficznym „Lato, 
przyroda i ja”. Fotografie nale-
ży nadesłać w formie cyfrowej 

wraz z kartą zgłoszeniową na 
adres maila: konkurs@sibg.
org.pl, w tytule wpisując: kon-
kurs fotograficzny: „Lato, przy-
roda i ja”. Termin nadsyłania 
prac upływa 3 września. Re-
gulamin konkursu i formularz 
zgłoszeniowy na stronie Ogro-
du: www.obmikolow.robia.pl., 
w zakładce konkursy.

Uwaga! Konkurs!

dzień pioruna w Śląskim ogrodzie botanicznym w Mikołowie zakończył pokaz 
laserów imitujących prawdziwe pioruny, ale wcześniej też sporo się działo.

Wszystko 
o piorunach 
na Sośnej Górze

Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem

Strażacy z Bujakowa w akcji.

Prelegenci z Muzeum Energetyki mówili 
o piorunach i elektryczności.
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liGoWy rozkŁAd jAzdy
na 12 sierpnia Śląski związek Piłki nożnej wyznaczył start większości 
klas rozgrywkowych w sezonie 2017/2018. W tym sezonie w rozgryw-
kach 14 drużyn powiatu mikołowskiego zagra w czwartej lidze, „okrę-
gówce” oraz klasach „A” i „B”. ze względu na ograniczoną ilość miejsca, 
kibicom czwartej ligi oraz ligi okręgowej i klasy „A” prezentujemy ter-
minarze gier na własnych boiskach.

iV liGA
PoloniA ŁAziskA

12 sierpnia, sobota, godz. 17.00 Polonia - Szombierki Bytom
26 sierpnia, sobota, godz. 17.00 Polonia - MKS Myszków
9 września, sobota, godz. 17.00 Polonia - Piast II Gliwice
23 września, sobota, godz. 16.00 Polonia - Sarmacja Będzin
7 października, sobota, godz. 15.00 Polonia - Śląsk Świętochłowice
21 października, sobota, godz. 15.00 Polonia Łaziska - Polonia Poraj
4 listopada, sobota, godz. 13.00 Polonia - Przemsza Siewierz
11 listopada, sobota, godz. 13.00 Polonia - Raków II Częstochowa

GWArek ornontoWice
19 sierpnia, sobota, godz. 17.00 Gwarek - Polonia Poraj
2 września, sobota, godz. 16.00 Gwarek - Polonia Łaziska
16 września, sobota, godz. 16.00 Gwarek - RKS Grodziec
30 września, sobota, godz. 16.00 Gwarek - Ruch Radzionków
21 października, sobota, godz. 15.00 Gwarek Ornontowice - Piast II Gliwice
4 listopada, sobota, godz. 13.00 Gwarek - Sarmacja Będzin
18 listopada, sobota, godz. 13.00 Gwarek - Śląsk Świętochłowice

liGA okręGoWA
Aks MikoŁóW

19 sierpnia, sobota, godz. 17.00 AKS - LKS Ogrodnik Tychy
2 września, sobota, godz. 17.00 AKS Urania Ruda Śląska
16 września, sobota, godz. 16.00 AKS - Podlesianka Katowice
30 września, sobota, godz. 16.00 AKS - Wawel Wirek
14 października, sobota, godz. 15.00 AKS - Sokół Wola
28 października, sobota, godz. 14.00 AKS - Pogoń Nowy Bytom
18 listopada, sobota, godz. 13.00 AKS - Unia Kosztowy

orzeŁ Mokre
13 sierpnia, niedziela, godz. 16.00 Orzeł - Drama Zbrosławice
26 sierpnia, sobota, godz. 17.00 Orzeł - ŁTS Łabędy
9 września, sobota, godz. 17.00 Orzeł - LKS  
23 września, sobota, godz. 16.00 Orzeł - Naprzód Rydułtowy
30 września, sobota, godz. 16.00 Orzeł - Slavia Ruda Śląska
14 października, sobota, godz. 15.00 Orzeł - Przyszłość Ciochowice
28 października, sobota, godz. 14.00 Orzeł - Rymer Rybnik
11 listopada, sobota, godz. 13.00 Orzeł - LKS 1908 Nędza

klAsA „A”
FortunA Wyry

13.08. niedziela, godz. 17.00 Fortuna - Siódemka Tychy
27.08. niedziela, godz. 17.00 Fortuna - ZET Tychy
10.09. niedziela, godz. 17.00 Fortuna - LKS Studzionka
24.09. niedziela, godz. 16.00 Fortuna - Stal Chełm Śląski
8.10. niedziela, godz. 15.00 Fortuna - LKS Wisła Wielka
22.10. niedziela, godz. 15.00 Fortuna - Czapla Kryry
5.11. niedziela, godz. 13.00 Fortuna - JUW-e Tychy
19.11. niedziela, godz. 13.00 Fortuna - GTS Bojszowy

Aks ii MikoŁóW
27.08. niedziela, godz. 11.00 AKS II - Naprzód Lipiny
10.09. niedziela, godz. 11.00 AKS II - Jastrząb Bielszowice
24.09. niedziela, godz. 11.00 AKS II - Urania II Kochłowice
8.10. niedziela, godz. 11.00 AKS II - Śląsk II Świętochłowice
22.10. niedziela, godz. 11.00 AKS II - Stadion Śląski Chorzów
12.11. niedziela, godz. 11.00 AKS II - Siemianowiczanka II Siem-ce

strAżAk MikoŁóW
3.09. sobota, godz. 11.00 Strażak - Stadion Śląski Chorzów
16.09. sobota, godz. 16.00 Strażak - AKS II Mikołów
30.09. sobota, godz. 16.00 Strażak - 1.FC Katowice
14.10. sobota, godz. 15.00 Strażak - Victoria Katowice
4.11. sobota, godz. 13.00 Strażak - Urania II Kochłowice
18.11. sobota, godz. 13.00 Strażak - Śląsk II Świętochłowice

BurzA BoroWA WieŚ
19.08. sobota, godz. 17.00 Burza - Społem Zabrze
27.08. niedziela, godz. 11.00 Burza - Carbo Gliwice
10.09. niedziela, godz. 11.00 Burza - Ruch Kozłów
24.09. niedziela, godz. 11.00 Burza - Zryw Radonia
1.10. niedziela, godz. 11.00 Burza - Sośnica Gliwice
15.10. niedziela, godz. 11.00 Burza - Olimpia Pławniowice
29.10.niedziela, godz. 11.00 Burza - Młodość Rudno
12.11. niedziela, godz. 11.00 Burza - Amator Rudziniec

Sezon 2016/17 ornon-
towicki gwarek za-
kończył na dziewią-

tym miejscu. włodarze 
klubu tę lokatę przyjęli  
z mieszanymi uczuciami. 
z jednej strony była to po-
zycje lepsza od tej z se-
zonu 2015/16, z drugiej 
- mogło być lepiej, bo na 
to wskazywał potencjał 
drużyny. To jest już jed-
nak historią i pora myśleć  
o bieżących rozgrywkach. 

- Po poprzednim sezonie kil-
ku zawodników postanowiło 
zmienić otoczenie i nikogo na 
siłę nie zatrzymywaliśmy. Z kla-
sy „A” zdegradowany został 
nasz drugi zespół, niektórzy za-
wodnicy nie chcą grać w kla-
sie „B”, więc nie zabraniamy im 
szukać klubów z wyższych klas 
rozgrywkowych. Każda droga 
ma dwa kierunki i w myśl tego 
powiedzenia na „stare śmie-
ci” wrócili też zawodnicy, któ-
rzy barwy Gwarka już wcze-
śniej reprezentowali. Doszli też 
i nowi, szkoleniowcem pozosta-
je Wojciech Osyra, więc może 
uda nam się zbudować coś sen-
sownego, ale na miarę naszych 

możliwości. Wprawdzie założe-
nia były trochę inne, bo zakła-
daliśmy utrzymanie podstawo-
wego składu grającego w po-
przednim sezonie, ale jesteśmy 
klubem amatorskim i nie widzi-
my konieczności tworzenia „po-
tęgi” za wszelką cenę. Chętnych 
do gry za niemałe pieniądze 
nie brakuje, ale ci mogą szu-
kać szczęścia tam, gdzie te pie-
niądze mają i płacą. My chce-
my grać zawodnikami inwestu-
jącymi w siebie, a jeśli będą do-
brzy, to na pewno dostrzegą ich 
przedstawiciele wyższych klas 

rozgrywkowych. Naszym zda-
niem stworzyliśmy solidne pod-
stawy do gry w czwartej lidze  
i na tych podstawach chcemy 
bazować. Co z tego wyjdzie, zo-
baczymy w trakcje rozgrywek 
- mówi prezes klubu, Krzysztof 
Zdrzałek.

- Piłkarskie  życie jest brutal-
ne. Po zakończeniu poprzednie-
go sezonu zakładaliśmy zatrzy-
manie podstawowych zawod-
ników, wzmocnienie składu kil-
koma nowymi i kolejny postęp. 
Teoria - teorią, rzeczywistość 
bywa inna, często bolesna.  

W poszukiwaniu lepszego bytu 
odeszło czterech podstawo-
wych zawodników (Dawid Bo-
czar, Andrzej Niewiedział, Da-
mian Sadowski i Sławomir Her-
man), czyli 40 procent zespołu. 
To praktycznie zmienia obraz 
przygotowań, gdy zespół, który 
grał przez rok ze sobą, przestał 
istnieć. Drużynę trzeba monto-
wać na nowo, a to wymaga cza-
su. Ubytki uzupełniliśmy kilko-
ma zawodnikami (Andrzej Buch-
cik, Patryk Cepek, Łukasz Win-
kler, Łukasz Czajka oraz Paweł 
Nowak i Jakub Sewerin), którzy 
powrócili z wypożyczeń. Bacz-
nie im się przyglądaliśmy pod-
czas treningów i meczów kon-
trolnych. Czy będą to uzupeł-
nienia, czy wzmocnienia - po-
każe murawa. Nie, nie mówię, 
że nie damy rady i że nie zrobi-
my postępu, ale na pewno bę-
dzie to trudniejsze, niż byłoby 
przy zachowaniu całego składu. 
Nie każdy plan da się zrealizo-
wać, częsta trzeba go modyfiko-
wać i my to zrobiliśmy. Pracy się 
nie boimy, a jaki skutki przynie-
sie, zobaczymy w trakcie roz-
grywek - dodaje trener Gwarka, 
Wojciech Osyra.

Tadeusz Piątkowski

W ostatnich trzech sezonach kończyli 
rozgrywki na miejscach: dziewią-
tym, siódmym i dziewiątym, czyli 

poniżej oczekiwań. Klubowi działacze uważa-
ją, że aspiracje i potencjał klubu pozwalają na 
dużo lepsze rezultaty. Stąd też jeszcze pod-
czas trwania poprzednich rozgrywek, zaczę-
li myśleć o budowie drużyny, która te oczeki-
wania spełni w niedługim czasie.

10 maja pieczę nad pierwszą drużyną 
AKS-u objął trener Robert Gąsior. W ośmiu 
meczach pod jego batutą, mikołowianie 
odnieśli pięć zwycięstw, jedno spotkanie 
zremisowali i dwukrotnie schodzili z mu-
rawy jako pokonani. To pozwoliło przesu-
nąć się nieco w górę tabeli, ale wystarczy-

ło tylko do dziewiątego miejsca na zakoń-
czenie sezonu.

- Te osiem spotkań było meczami pod ką-
tem przyszłego sezonu. Duży odsetek ze-
społu, to młodzież. Średnia wieku, to 23 
lata i dziewięć miesięcy. W kadrze znajduje 
się kilku 16 i 17-latków, co jest dobrym pro-
gnostykiem na przyszłość. Rozpoczynają-
cy się sezon 2017/2018 będzie kontynuacją 
budowy drużyny na awans. Nie, jeszcze nie  
w tym roku, bo nawet Krakowa nie zbudowa-
no od razu. Chcemy się uplasować w pierw-
szej piątce naszej grupy i to ma być baza na 
kolejne sezony. Być może o awans spróbuje-
my powalczyć w sezonie 2018/19. Mamy solid-
ne zaplecze organizacyjne i kadrowe. W kla-

sie „A” utrzymaliśmy zespół rezerw, w któ-
rym seniorskie szlify zdobywać będą piłkarze 
rocznika 2000. Wracając do pierwszego ze-
społy, chcemy go wzmocnić dwoma - trzema 
doświadczonymi zawodnikami, którzy popro-
wadzą młodzież do boju. W niedługim czasie 
powinniśmy mieć drużynę opartą na własnych 
wychowankach, w których jako klub chcemy 
inwestować - mówi trener Gąsior.

Piłkarze AKS-u solidnie przepracowali 
krótki okres przygotowawczy. Pracę trenin-
gową przeplatali grami kontrolnymi, a ligo-
we boje rozpoczęli 12 sierpnia. Efekty budo-
wania zespołu przyszłości, powinny być wi-
doczne już w trakcie trwania pierwszej rundy.

Tadeusz Piątkowski

Sensownie, ale na miarę możliwości

Zbudować zespół na miarę oczekiwań

kibiców piłkarskich mikołowskiego akS-u nie satysfakcjonują wyniki zespołu 
w ostatnich latach. po spadku z czwartej ligi w sezonie 2013/14, „biało-zieloni” 
balansują w dolnych rejonach tabeli ligi okręgowej. 
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M ikołowskie Biegi 
Uliczne im. Henryka 
Biskupiaka mają już 

swoją renomę i stałych uczestni-
ków. Jesienne bieganie w dwóch 
miastach (Mikołów i Łaziska) 
przyciąga wielu amatorów ulicz-
nych imprez biegowych. Tego-
roczna, XV edycja imprezy ro-
zegrana zostanie 23 września w 
zmienionej formule. Zasadnicze 
zmiany, to trasa, która będzie 

wiodła wyłącznie ulicami Miko-
łowa oraz dystanse. Dotychczas 

rozgrywany był bieg na dystan-
sie dziesięciu kilometrów, teraz 
będzie sześć i dziesięć kilome-
trów. Start obydwu biegów od-
będzie się z mikołowskiego ryn-
ku.

Zapisy do tegorocznego biegu 
już trwają na stronie: http://chro-
notex.pl/opis-zawodow/?id_zawo-
dow=155

Więcej szczegółów w następ-
nym wydaniu „Naszej Gazety”. Tapi

Zawody Grand Prix składały się 
z trzech turniejów kwalifikacyj-
nych oraz wspólnej klasyfikacji, 

zaliczanej do całego cyklu oraz turnieju 
finałowego decydującego o wynikach 
końcowych. Rozgrywki prowadzone 
były na terenie Ośrodka Rekreacyjno- 
Sportowego „Żabka”, a ze startu wyklu-
czeni byli zawodnicy (mężczyźni) gra-
jący w II lidze i klasach wyższych. To 
dawało równe szanse startującym.

W pierwszym turnieju wystartowa-
ło 13 par mieszanych. 30 punktów za 
pierwsze miejsce zainkasowała para 
Włoka - Kowalski, wyprzedzając duety 
Komosarczyk - Pluta oraz Olchawa - Ja-
neczek.

Na drugi turniej stawiło się 11 mik-
stów. Dla trzech z nich był to drugi tur-

niej, a dwójka panów grała z innymi 
partnerkami. W tym turnieju tryumfowała 
para Paulina Babiarz i Wojciech Kowal-
ski, wyprzedzając pary Michalina Kno-
sek - Dariusz Hanuszkiewicz oraz Kata-
rzyna Stawarczyk - Michał Kotarski.

Ta niewielka liczba startujących po 
raz drugi par sprawiła, że po dwóch 
turniejach na czele znajdowały się 
dwie pary mające po 32 punkty (Ewe-
lina Szweda - Stanisław Ciupa oraz Ka-
tarzyna Stawarczyk - Michał Kotarski), 
wyprzedzając Wojciecha Kowalskiego, 
który z Darią Włoką i Pauliną Babiarz 
zgromadził po 30 punktów.

Do trzeciego turnieju eliminacyj-
nego zgłosiło się 12 mikstów. Połowa  
z nich, to zawodnicy lub zawodniczki, 
które już w tym Grand Prix grali, choć 

niekoniecznie z tym samym partnerem. 
To zwiastowało kolejne „zagęszczenie” 
czołówki rankingu. I tak też było. Zwy-
cięstwo i 30 punktów przypadło dueto-
wi Julia Dwornik - Denis Psota. Na dru-
gim stopniu podium stanęli Nikole Ry-
bakiewicz z Łukaszem Farną, a trze-
cie miejsce przypadło Paulinie Babiarz  
i Wojciechowi Kowalskiemu, którzy  
z dorobkiem 50 punktów zasiedli na fo-
telu liderów tego cyklu.

29 lipca osiem par z najlepszym ran-
kingiem stanęło do turnieju finałowe-
go. Finał rozgrywano systemem brazy-
lijskim, a każda para rozpoczynała ry-
walizację z zerowym kontem. Najlep-
si z tego turnieju zostawali tryumfato-
rami tegorocznego Grand Prix. Rywali-
zacja była zacięta, a zwycięsko wyszła 
z niej para Katarzyna Stawarczyk - Mi-
chał Kotarski, która wyprzedziła duety: 
Julia Dwornik - Denis Psota oraz Micha-
lina Konsek - Dariusz Hanuszkiewicz.

Łącznie w rozgrywkach wzięło 
udział 31 par i 60 zawodników.

Tadeusz Piątkowski

W akacje, to dobry czas na 
organizację różnego ro-
dzaju imprez dla niesto-

warzyszonych. Ci, którzy mają wa-
kacje lub urlopy, chętnie uczest-
niczą w takich imprezach spor-
towych. Największą popularno-
ścią cieszą się wszelkiego rodza-
ju zawody w wodzie oraz siatków-
ka plażowa i piłka nożna. Dla miło-
śników tej ostatniej, 22 lipca miko-
łowski MOSiR zorganizował Turniej 
Dzikich Drużyn w kategorii „open”,  
w którym wystartowało osiem dru-

żyn, często o egzotycznych na-
zwach. Zespoły najpierw rywalizo-
wały w grupach, grając systemem 
„każdy z każdym”, a potem już w fi-
nałach o miejsca. Turniej wygrała 
ekipa o nazwie FC Team, pokonując 
w finale „Dzicz Team” 2:0. Na naj-
niższym stopniu podium stanęła eki-
pa „No Name Team”. Przyznano też 
wyróżnienia indywidualne. Najlep-
szym zawodnikiem turnieju został 
Michał Duda, „królem strzelców” - 
Marcel Post, a najlepszym bramka-
rzem - Piotr Gryt. Tapi

PiŁkA nożnA

W przedsezonowych grach kontrolnych 

drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały 

rezultaty:

Polonia Łaziska wygrała z LKS-em Bełk 

2:1, uległa GKS-owi II Tychy 2:4, pokonała 

AKS Mikołów 6:1, przegrała z Unią Koszto-

wy 0:1, zremisowała z Kuźnią Ustroń 1:1.

Gwarek Ornontowice pokonał LZS Pio-

trówkę 5:1, uległ Unii Książenice 0:3, Ślą-

skowi Świętochłowice 1:2, pokonał AKS Mi-

kołów 1:0, przegrał z Dębem Gaszowice 2:6.

AKS Mikołów pokonał Slavię Ruda Ślą-

ska 4:0, uległ Polonii Łazsika 1:6, Uranii Ko-

chłowice 1:3, uległ Gwarkowi Ornontowice 

0:1, Bronowiance Krakow 0:3.

Orzeł Mokre wygrał z Sośnicą Gliwice 

6:3, zremisował z Rozbarkiem Bytom 2:2, 

przegrał z drugim zespołem GKS-u Tychy 

0:2, Łazowianką Łazy 1:4, pokonał Polonię 

Marklowice 3:0, Uranię Kochłowice 6:2.

Rezerwy AKS-u Mikołów uległy LKS-owi 

Woszczyce 1:3, zremisowały ze Strażakiem 

Mikołów 4:4, przegrały z drugą drużyną Po-

lonii Łaziska 2:3.

Strażak Mikołów przegrał z Gwiazdą 

Chudów 4:7, zremisował z drugim zespołem 

AKS-u Mikołów 4:4, uległ Piastowi Pawłów 

3:8, wygrał z Burzą Borowa Wieś 1:0, prze-

grał z Jednością Przyszowice 2:11.

Fortuna Wyry zremisowała z UKS-em 

Szopienice 1:1, przegrała z Podlesianką Ka-

towice 2:3.

Burza Borowa Wieś przegrała z Rozbar-

kiem Bytom 3:4, Strażakiem Mikołów 0:1, 

pokonała Orła Stanica 9:1.

LKS Woszczyce pokonał rezerwy AKS-u 

Mikołów 3:1, przegrał z Dębem Dębieńsko 

1:2 Czaplą Kryry 2:3.

LKS Gardawice pokonał Josieńca Rado-

stowice 6:1.

Drugi zespół Polonii Łaziska pokonał re-

zerwy AKS-u Mikołow 3:2.

siAtkóWkA

Na terenie Ośrodka Rekreacyjnego 

Planty w Mikołowie, turniej mikstów  

w ramach II Otwartych Mistrzostw Śląska 

w Siatkówce Plażowej 2017, któremu pa-

tronował Śląski Związek Piłki Siatkowej. 

Wystartowało 17 par, z których na podium 

stanęli: Dominika Bałdys i Maciej Jani-

kowski, którzy w finale pokonali Karolinę 

Kmitę i Macieja Madeja. Trzecie miejsce 

wywalczył duet para: Marta Wójcik i To-

masz Winiarski, a czwarte przypadło: Ka-

mili Colik i Konradowi Formeli.

***

Polski Związek Piłki Siatkowej podzie-

lił na grupy zespoły drugiej ligi kobiet. 

W tej klasie rozgrywkowej w sezonie 

2017/2018 w czterech grupach o awans do 

pierwszej ligi rywalizować będą 42 dru-

żyny. Polonia Łaziska trafiła do grupy III,  

w której oprócz niej grać będą: MKS Polo-

nia Świdnica, Silesia Volley MSK Mysłowi-

ce, KS Olimpia Jawor, KS Częstochowianka 

Częstochowa, MKS Sokół Radzionków, 

TKS Tychy, Sokół 43 AZS AWF Katowice, 

KPKS Halemba i SMS PZPS II Szczyrk. 

Grupa bardzo silna, z wieloma uznanymi 

na rynku siatkarskim markami. Kibiców 

może zastanawiać obecność KPKS-u Ha-

lemba, który w ubiegłym sezonie plaso-

wał się w dolnych rejonach trzeciej ligi. 

KPKS w drugiej lidze grał będzie na licen-

cji MCKiS-u Jaworzno, który wycofał się  

z rozgrywek. Start rozgrywek przewidzia-

ny jest na 7 października. Tapi

Sprintem przez sportowe areny

Wakacyjne 
gry na Orliku

pod patRoNateM „NaSZeJ GaZety”

Nowa formuła 
Biegu Biskupiaka

Plażowe miksty na mecie

Wyniki końcowe iii Grand Prix 
w siatkówce plażowej w Łaziskach:

1. Katarzyna Stawarczyk - Michał Kotarski
2. Julia Dwornik - Denis Psota
3. Michalina Konsek - Dariusz Hanuszkiewicz
4. Paulina Babiarz - Wojciech Kowalski
5. Joanna Komorek - Tomasz Żmuda

Ewelina Szweda - Stanisław Ciupa
7. Anna Olchawa - Igor Janeczek

Nikola Rybakiewicz - Łukasz Farana

organizatorzy tegorocznego Grand prix łazisk w siatkówce plażowej 
postanowili uatrakcyjnić ten cykl zawodów, wprowadzając rywalizację 
par mieszanych. pomysł sam w sobie trafiony, gdyż rozgrywki par 
męskich i żeńskich wydłużyłyby imprezę, a wprowadzenie klasyfikacji 
„open” zabierałoby szanse słabszym parom płci pięknej.
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ETRANS | Autoryzowany Dealer
\aziska Grrne, ul. Levna 1, tel. 32 32 57 412, www.etrans.pl

www.kia.com

7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczeg��owe okresy gwarancji oraz jej warunki okre�lone s� w ksi��ce gwarancyjnej. 

Nowa Kia Sportage już od 75 990 PLN

Robi wra�enie.

Nowa Kia Sportage. Pełna niesamowitych rozwiązań.

Wśród osób, które do 31 sierpnia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową. 
Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Maria Woźniak z Mikołowa. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

MikoŁóW - centruM:
• PSS Społem Zgoda,  

ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Starostwo Powiatowe,  

ul. Żwirki i Wigury 4a
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej,  

ul. Karola Miarki 9
• Sklep PSS Społem,  

ul. Rybnicka 23
• Księgarnia, ul. Rybnicka 23
• Tomas auto, ul. Rybnicka 25 
• Salwator Park,  

Pl. Salwatorianów 1
• Tele Pizza, ul. Pszczyńska 6
• Centermed, ul. Pszczyńska 22 
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• Redakcja „Naszej Gazety”,  

Rynek 18
MikoŁóW BujAkóW:

• Sklep spożywczy Bujaków,  
ul. F. Górka 48 
• Sklep spożywczy Bujaków,  

ul. F. Górka 79
MikoŁóW - kAMionkA:

• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123,  
(sklep spożywczy przy światłach)
• PSS Społem, ul. Paprotek 7 
• Eko Bio Organic Centrum,  

ul. Kościuszki 61 
MikoŁóW - ŚMiŁoWice:

• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa 
MikoŁóW - BoroWA WieŚ

• Delikatesy Centrum,  
ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,  

ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,  

ul. Strażacka 54
MikoŁóW PAnioWy:

• Sklep Spożywczy,  
ul. Wolności 25

MikoŁóW Mokre:
• Sklep Wielobranżowy,  

ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek,  

ul. W. Polskiego 21
• Piekarnia-Cukiernia u Moniki,  

ul. W. Polskiego 38a
ŁAziskA Górne:

• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• Kopalnia „Bolesław Śmiały”  

(dostępna dla pracowników)
• Delikatesy Centrum,  

ul. Wyszyńskiego 2
• PSS Społem, ul. Dworcowa 24
• Miejska Biblioteka Publiczna,  

ul. Świerczewskiego 1
• ABC, ul. Świerczewskiego 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2 
• Stomalux, ul. Chopina 5 
• My Center, ul. Orzeska 5 
• Sklep Kurpas farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1 
• Optica, ul. Świerczewskiego 4c 
• Sklep Zielarski Ewa Jegla,  

ul. Wąska 4 
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3 
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. 22 Lipca 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9 
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13 
• Sklep ABC po sąsiedzku,  

ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans,  

ul. Cieszyńska 48a,
• Kiosk przy kopalni  

„Bolesław Śmiały”

Wyry:
• Urząd Gminy,  

ul. Dąbrowszczaków 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy,  

ul. Dąbrowszczaków 91
• Sklep Rabat,  

ul. Dąbrowszczaków 109
• Pawilon Handlowy, 
ul. Dąbrowszczaków 58
• Miejska Biblioteka Publiczna,  

ul. Dąbrowszczaków 58
• Piekarnia „Garus”,  

ul. Dąbrowszczaków 56
• Sklep spożywczy „Armac”,  

ul. Dąbrowszczaków 103
• Sklep spożywczy (koło Urzędu),  

ul. Dąbrowszczaków 135
• Hurtownia Napojów,  

ul. Pszczyńska 112
• Sklep spożywczy „Jumo”,  

ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2

Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”,  

ul. Pszczyńska 347
• Dom Kultury,  

ul. Pszczyńska 366
• Miejska Biblioteka Publiczna,  

ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”,  

ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy,  

ul. Rybnicka 141
• Sklep spożywczy „Rabat”,  

ul. Rybnicka 80
orzesze:

• Urząd Miasta,  
ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny,  

ul. Mikołowska 2 
• Stacja Diagneo,  

ul. Mikołowska 92 
• Sklep ABC, ul. Słowiańska 26
• Sklep Lewiatan,  

ul. Mikołowska 158 
• Sklep „Emilia” „Od i Do”,  

ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
• ATN, ul. Krasickiego 10 
• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
• Sklep spożywczo-warzywny,  

ul. Rybnicka 98
• Elport, ul. Rybnicka 105a 
• Piekarnia - Cafe Bar  

Jan Szmajduch, ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Delikatesy „Od i Do”,  

ul. Żorska 172
• Fabryka Energii, ul. Szklarska 1 
• Budampex, ul. Gliwicka 37 
• Sklep monopolowy,  

ul. Długosza 31 
• Sklep spożywczy ABC,  

ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy,  

ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy,  

ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”,  

ul. Katowicka 1
• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy,  

ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy,  

ul. Katowicka 45
ornontoWice:

• Urząd Gminy,  
ul. Zwycięstwa 26a
• Piekarnia Ciastkarnia,  

ul. Orzeska 90
• Delikatesy Centrum,  

ul. Orzeska 17
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy,  

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

ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy,  

ul. Zwycięstwa 194
PAnióWki:

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

Tu jesteśmy!


