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 W wymiarze duchowym 
 koronacja Matki Bożej 
 Mikołowskiej spełniła 
 oczekiwania i marzenia 
 wiernych. Pozostał jeszcze 
 wymiar praktyczny. 
 Otwarły się nowe 
 możliwości budowania 
 marki i wizerunku miasta, 
 a nawet całego powiatu. 
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Kurator wszedł 
do AKS MikołówMIĘDZY

NAMI
FILARAMI

Dopuszczając do gazety  
w ramach „Otwartych Ła-
mów” autorów zewnętrz-

nych wiedzieliśmy, że będzie cie-
kawie, ale nie, że aż tak. Publi-
cystycznej krwi dodaje tym tek-
stom kampania wyborcza. W tym 
miesiącu za pióro chwycił sam 
burmistrz Mikołowa. I uderzył  
z grubej rury. W pierwszym aka-
picie nawrzucał swojej jedynej 
- jak na razie - rywalce, Irenie 
Radomskiej. Biedna Radomska, 
jeszcze nie zdążyła nic zrobić,  
a już ją krytykują. Sprawa jest 
ciekawa. Od kwietnia, kiedy dy-
rektorka „Miarki” ujawniła swo-
je samorządowe ambicje, mia-
ła dwukrotnie okazję wypowie-
dzieć się na naszych łamach. Ani 
razu słowem nie wspomniała  
o burmistrzu Piechuli. Ale on o niej  
pamięta. Swoją drogą, mąż Ra-
domskiej powinien przyjrzeć 
się tej sprawie, bo to nie wró-
ży nic dobrego, kiedy obcy fa-
cet stale myśli o jego żonie. Bur-
mistrz skrytykował swoją rywal-
kę, m.in. za spotkanie z mini-
strem rozwoju. W podobny spo-
sób kombinował Kali we „W Pu-
styni i w puszczy”. Kiedy Radom-
ska spotyka się z ministrem, to 
jest złe. Kiedy Piechula spoty-
ka się z marszałkiem wojewódz-
twa, to jest dobre. Wszyscy się 
cieszymy, że Mikołów pozyskał 
środki zewnętrzne z wojewódz-
twa śląskiego. Wszyscy też wie-
my, że kasę z tego źródła, mniej 
więcej po równo czerpią wszyst-
kie miasta. Nie jest też tajemnicą, 
że Wojciech Saługa, marszałek 
z Platformy Obywatelskiej, w ra-
mach przedwyborczego tournée 
odwiedza miasta rządzone przez 
PO i dodaje skrzydeł „swoim” 
burmistrzom i prezydentom. 
Można podgrzewać tym atutem 
kampanię wyborczą, ale trzeba 
uważać, aby się nie przegrzać.

Jerzy

C zasami mam wrażenie, 
że mentalnie wciąż tkwi-
my w czasach głębokiej 

„komuny”, kiedy ludzie bali się 
powiedzieć cokolwiek krytycz-
nego o władzy, bo nigdy nie 
było wiadomo, kto na kogo do-
nosił. Problem w tym, że wtedy 
negatywne albo ironiczne ko-
mentarze na temat „przewod-
niej siły narodu” mogły ściągnąć 
na głowę spore kłopoty. Po co  
w ogóle piszę o problemach, 
które zniknęły 30 lat temu? Bo 
one zniknęły w sensie praktycz-
nym, ale nadal tkwią w naszych 
głowach. Spotkałam niedaw-
no panią w średnim wieku. Dal-
szą znajomą i czytelniczkę „Na-
szej Gazety”. Spytała, czy nie 
boimy się zamieszczać krytycz-
nych artykułów na temat mia-
sta i powiatu. Przetarłam oczy 
ze zdumienia, ale uspokoiłam 
rozmówczynię, że staramy się  
w naszych publikacjach trzymać 
prawdy i zasad, ale jesteśmy też 
gotowi ponieść odpowiedzial-
ność procesową, jeżeli napi-
szemy nieprawdę. Okazało się, 
że nie o to jej chodziło. Nie sąd 
był dla niej straszny, ale - gene-
ralnie - zemsta WŁADZY. Zaczę-
łam drążyć temat. Pytałam, czy 
władza może nam przebić opo-
ny w aucie albo otruć kota. Miła 
i inteligentna osoba nie potrafi-
ła konkretnie wyjaśnić, co złe-
go może zrobić władza obywa-
telowi, ale była przekonana, że 
coś może. Z ciekawości zapyta-
łam, na kogo zagłosuje w nad-
chodzących wyborach. Na Pie-
chulę, Radomską czy kogoś in-
nego. Okazała się, że dotknęłam 
najgłębiej skrywanej tajemnicy. 
Nie chciała powiedzieć, bo bała 
się, że o tym napiszemy, a wte-
dy mogą ją dopaść macki przy-
szłego burmistrza, bez względu 
na to, kto nim zostanie.

Beata
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Zachęcamy również do zakupów w pozostałych sklepach na terenie Mikołowa przy ul. Miarki 11 DH Zgoda, 
Jana Pawła II 19 sklep piekarniczy oraz Łazisk Górnych przy ul. Szkolnej 14 , Górnośląskiej 2a.

Od 1921r. W MIkołoWIE pRZY ul. pApRotEk 7 /kAMIoNkA/ 
ZApRASZA od poniedziałku do piątku w godz. 7-18, w soboty 7-13

Sklep ogólnospożywczy w NoWEJ oDSłoNIE

ŻYCZYMY 
uDANYCH 
ZAkupÓW

polECAMY:
l pieczywo wyprodukowane w piekarni 

w Mikołowie przy Jana Pawła II 19l 
l mięso-wędliny l nabiał l napoje l warzywa l

www.spolem-mikolow.pl
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O sytuacji w AKS Mikołów piszemy 
od dawna, ale dopiero teraz spra-
wy zaczynają nabierać konkretów. 
Pod koniec czerwca sąd wyzna-

czył wreszcie kuratora. Porządek w klubie ma 
zrobić Grzegorz Schaefer, znany kurator i li-
kwidator spółek. Musi w ciągu sześciu miesię-
cy doprowadzić do zwołania Walnego Zebrania 
Członków, które wybierze władze AKS. 

teoretycznie nie powinno 
sprawić to problemu 
tak doświadczonemu 
prawnikowi, ale w warunkach 
mikołowskiego klubu zadanie 
wydaje się być karkołomne. 

 Przypomnijmy, że od ponad trzech lat klu-
bem rządzi Krzysztof Janeczek. Sposób, w jaki 
został prezesem, stał się powodem wielu pro-
cesów sądowych. O co poszło? W czerwcu 
2015 roku kończyła się kadencja starego za-
rządu AKS Mikołów. Zwołano Walne Zebra-
nie Członków, ale przyszło sporo ludzi, któ-
rzy nie należeli do stowarzyszenia. Zgodnie 
ze statutem nie powinni brać udziału w wybo-
rach władz, ale głosowali. Dzięki nim Krzysz-
tof Janeczek został prezesem. I rządzi do dziś, 
choć jego nazwiska nie ma w Krajowym Re-
jestrze Sądowym, w którym znajdują się infor-
macje o wszystkich spółkach i stowarzysze-
niach. Wchodząc do bazy KRS można dowie-
dzieć się, że prezesem AKS Mikołów wciąż 
jest Zbigniew Piecha. Wszystkie dotychcza-
sowe wyroki sądowe są niekorzystne dla 
Krzysztofa Janeczka. Kluczowe orzeczenie za-
padło 23 stycznia tego roku. Sąd Rejonowy  

w Katowicach po raz kolejny odmówił wpro-
wadzenia zmian w KRS. Ciekawe jest uzasad-
nienie wyroku: „Nie można uznać, że osoby 
wybrane w skład zarządu w dniu 23.06.2015 
posiadały mandat do sprawowania swoich 
funkcji”. W zaskakujący sposób zachowuje 
się w tej sprawie miasto. Klub utrzymywany 
jest z podatków mieszkańców. Nie może paść 
nawet cień podejrzenia, że 400 tys. zł z kie-
szeni mikołowian trafia w ręce niewłaściwych 
ludzi. Nie chcemy oceniać Krzysztofa Janecz-
ka. Gdyby jednak w AKS wszystko działało 
OK, sąd nie kazałby zrobić w klubie porząd-
ku. Co może zrobić kurator? 

opcje są trzy.

Kurator może wrócić do źródła sporu, 
czyli do czerwca 2015 roku. Jeżeli będzie 
chciał prawidłowo powtórzyć tamto walne, 
Krzysztof Janeczek pożegna się z władzą, 
bo ludzie którzy go wtedy wybrali, nie zo-
staną dopuszczeni do głosowania. Kurator 
może też uznać, że osoby, które przyszły do 
AKS z nowym prezesem mają status człon-
ków klubu. Wtedy wygra Janeczek. Kurator 
może też znaleźć trzecie wyjście. Nie wia-
domo jakie, bo na podjęcie decyzji ma jesz-
cze pięć miesięcy.  (fil)

Pisząc artykuł o AKS Mikołów, w ostatniej chwili dotarła do 
nas bardzo smutna informacja o śmierci Kazimierza Wojciecha, 
legendarnego trenera, wychowawcy i opiekuna wielu pokoleń mi-
kołowskich piłkarzy. Cześć Jego pamięci! W następnym numerze 
gazety przypomnimy sylwetkę Kazimierza Wojciecha.

Śladem naszych publikacji

u To wizerunkowa i organizacyjna porażka władz Mikołowa. 
u Z pieniędzy podatników utrzymują klub, ale nie potrafią zrobić w nim porządku.
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sześcioletniej hi-
storii „Naszej Ga-
zety” chyba jesz-
cze żaden artykuł 

nie spotkał się z taką reak-
cją Czytelników, jak „Układ 
zamknięty” z poprzedniego 
miesiąca. Szkoda miejsca 
na streszczenie, bo tekst 
jest w sieci, a w tym wyda-
niu kontynuujemy wątek. 
W każdym razie rzecz do-
tyczy wymiaru sprawiedli-
wości w powiecie mikołow-
skim. Zgłosiło się kilku Czy-
telników z takimi historiami, 
że włos się jeży i buty spa-
dają. Sprawdzamy teraz ich 
wiarygodność, ale szyku-
ją się hity na miarę „Ukła-
du”, a może i lepsze. W po-
wiecie mikołowskim jakość 
pracy policji, prokuratury  
i sądownictwa była dotych-
czas tematem szerzej nie-
znanym. Powód jest prosty. 
Powiat mikołowski jest za 
mały, aby się przebić do re-
gionalnych albo krajowych 
mediów. Nie dzieją się tu-
taj afery za miliony złotych  
i rzadko leje się krew. 
Zresztą grube sprawy i tak 
trafiają przed sądy wyższej 
instancji. Codziennością 
mikołowskiej wokandy nie 
są medialne hity, ale małe, 
dokuczliwe dla obywate-
li sprawy. Ale właśnie takie 
„drobiazgi” rujnują ludziom 
życie. Oprócz naszej ga-
zety, w powiecie mikołow-
skim nie ma żadnych nieza-
leżnych mediów. Ludziom 
w togach i mundurach nie 
miał dotychczas kto patrzeć 
na ręce, a trzeba pamię-
tać, że atmosfera prowin-
cji rozleniwia i demoralizu-
je wymiar sprawiedliwości.  
W układzie sąd - prokura-
tura - policja, nadal panuje 
przekonanie, że nikt im tu-
taj nie podskoczy. Do cza-
su. Jeżeli przeżyli Państwo 
„przygodę” z mikołowskim 
sądem, prokuraturą bądź 
policją, proszę się z nami 
skontaktować.

Jerzy

en numer gazety 
poszedł do drukar-
ni w historycznym 
dniu. Takie moż-

na było odnieść wrażenie 
czytając serwisy informa-
cyjne i oglądając w tele-
wizji tzw. programy śnia-
daniowe. „To ostatnia nie-
dziela” - puścił na pasku 
Polsat, a w TVN redaktor 
Kraśko uspokajał, że za kil-
ka lat sytuacja na pewno 
wróci do normy. Oczywi-
ście, chodzi o zakaz handlu  
w niedzielę. Wstyd się 
przyznać, ale dobrze pa-
miętam czasy schyłkowego 
komunizmu. Pamiętam, jak 
intelektualiści i studenci, 
ramię w ramię z robotnika-
mi walczyli o wolne sobo-
ty. Historia zatoczyła koło, 
które gdzieś po drodze się 
zwichrowało. Teraz inte-
lektualiści też walczą, ale  
o to, aby zagonić ludzi do 
roboty nawet w niedzielę. 
Na razie chcą, aby nie odry-
wać od pracy pracowników 
handlu. Ale kto wie, co bę-
dzie dalej? Może nowocze-
sny Kraśko i jemu podobni 
zaczną walczyć o siedmioty-
godniowy tydzień pracy dla 
wszystkich? Warszawscy 
telewizyjni celebryci lubią 
podkreślać, że oni pracują 
na okrągło i nie narzekają. 
Umyka im taki drobiazg, że 
oni prowadzą ciekawe, ko-
lorowe życie za kilkadzie-
siąt tysięcy złotych mie-
sięcznie. Kasjerka w mar-
kecie jest szczęśliwa, kie-
dy wyciągnie dwa tysiące na 
rękę. Gdzieś przeczytałam, 
że niektóre biura podró-
ży chcą organizować zaku-
powe, niedzielne wyciecz-
ki do Czech i podobno są na 
to chętni. To znaczy, że nie-
którym ludziom nie chce się  
w ciągu tygodnia podsko-
czyć dwie ulice dalej na za-
kupy, ale są gotowi zmarno-
wać niedzielę, aby zwiedzić 
czeski market. To jest tak 
głupie, że aż śmieszne.

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

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

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

TWÓJ SKŁAD OPAŁU

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

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

Autoryzowany sprzedawca:

*od 1 tony

Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych 
oraz wszelkiej pomyślności i radości życzy

właściciel z załogą Best Trans

tAxI 
19191MPT

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

na terenie powiatu mikołowskiego

UDZIELAMY 
RABATÓW

Szybko, niedrogo, na czas

KONA.
 Nowy Suv Hyundai.

O sytuacji w AKS Mi-
kołów pisaliśmy już 
kilkakrotnie, ale nic 
nie wskazuje na to, 

aby ten temat miał zejść z na-
szych łamów. Ciągle dzieje się 
coś nowego. Zwolennicy Krzysz-
tofa Janeczka zarzucają nam, że 
wspieramy „starych”, a nie do-
strzegamy sukcesów nowej eki-
py. To nie tak. Nie dzielimy stron 
sporu na „starych” i „młodych”, 
ale na tych, którzy przestrzega-
ją albo łamią prawo. W tej kon-
frontacji Janeczek nie wypa-
da korzystnie. Przeciwko niemu 
występuje nie tylko część dzia-
łaczy. Sąd wydał już kilka wyro-
ków kwestionujących legalność 
obecnego prezesa. Także sta-
rosta Henryk Jaroszek wystąpił  

o wyznaczenie dla klubu kura-
tora, który uporządkuje sprawy 
i doprowadzi do wyboru legal-
nych władz. Jedynie miasto udaje, 
że nic się nie dzieje i dopłaca do 
AKS 400 tys. zł rocznie. Burmistrz 
Stanisław Piechula wyjaśnia, że 
nie wstrzymuje dotacji, ponieważ 
byłby to cios nie w prezesa, ale 
w trenującą młodzież. To ryzy-
kowna decyzja, ponieważ w grę 
wchodzą finanse publiczne. 

Przypomnijmy  
w telegraficznym 
skrócie tło konfliktu. 

W czerwcu 2015 roku kończy-
ła się kadencja starego zarzą-
du AKS Mikołów. Zwołano Wal-
ne Zebranie Członków. Przyszło 
sporo ludzi, którzy nie należe-
li do stowarzyszenia AKS. Zgod-
nie ze statutem nie powinni brać 
udziału w wyborach władz, ale 
głosowali. Dzięki nim Krzysz-
tof Janeczek został prezesem. 
I rządzi do dziś, choć jego na-
zwiska nie ma w Krajowym Reje-
strze Sądowym, w którym znaj-
dują się informacje o wszyst-
kich spółkach i stowarzysze-
niach. Wchodząc do bazy KRS 
można dowiedzieć się, że pre-
zesem AKS Mikołów wciąż jest 
Zbigniew Piecha. Sprawa „pu-
czu” w mikołowskim klubie tra-
fiła do sądu. Zapadło już kilka 
wyroków i wszystkie są nieko-
rzystne dla Krzysztofa Janeczka. 
Kluczowe orzeczenie zapadło  
23 stycznia tego roku. Sąd Rejo-
nowy w Katowicach po raz ko-
lejny odmówił wprowadzenia 
zmian w KRS. Ciekawe jest uza-
sadnienie wyroku. 

- Nie można uznać, że oso-
by wybrane w skład zarządu 
w dniu 23.06.2015 posiadały 
mandat do sprawowania swo-
ich funkcji oraz, że mogły zwo-
łać Walne Zebranie Członków 
zgodnie z przeprowadzoną 
procedurą na dzień 3.03.2017r. 
- uzasadnił sąd.

Oznacza to, że - zdaniem 
sądu - Krzysztof Janeczek został 
wybrany nielegalnie i siłą rzeczy 
wszystkie jego decyzje nie mają 
mocy prawnej. Taki obrót spra-
wy rodzi kluczowe pytanie: kto 
w tej sytuacji może zwołać naj-
wyższą władzę w klubie, czyli 
Walne Zebranie Członków?

- Na pewno mają do tego 
prawo członkowie, którzy 
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podczas walnego w czerwcu 
2015 roku byli na liście nieza-
kwestionowanej przez sąd - 
wyjaśnia Przemysław Marek, 
zajmujący się sytuacją w AKS 
radny powiatowy. 

Ekipa przeciwników 
Janeczka, powołując 
się na sądowe  
wyroki, 
przeprowadziła 
Walne Zebranie. 

Wzięło w nim udział 21 z 28 
osób, spełniających statutowe 

zapisy klubu. To znaczy opła-
ciły składki i złożyły na piśmie 
deklarację członkowską. Wy-
brano władze AKS Mikołów na 
kadencję 2018-2022. Prezesem 
został Krzysztof Brysz. W skład 
zarządu weszli także Mirosław 
Nowakowski i Stefan Piszczek. 
Krzysztof Janeczek przypu-
ścił ostry atak i wydał oświad-
czenie, w którym walne uznał 
za nielegalne, a organizatorów 
nazwał skompromitowanymi 
działaczami. Czy miał na my-
śli wszystkich, którzy przyszli?  
W obradach uczestniczyli,  

m.in. Henryk Zawiszkowski, 
członek zarządu powiatu mi-
kołowskiego, Przemysław Ma-
rek, radny powiatowy oraz mi-
kołowscy radni: Eugeniusz Wy-
cisło, Józef Kurtycz i Piotr Sten-
cel. Można różnie oceniać ich 
działalność polityczną, ale są 
osobami publicznymi. Nie od-

ważyliby się firmować swo-
ją obecnością nielegalnej huc-
py. Informacja o walnym przez 
chwilę pojawiła się na oficjal-
nym profilu facebookowym 
Urzędu Miasta. Szybko ją zdję-
to, ale w Internecie nic nie gi-
nie. Pojawienie się tego new-
sa było zaskakujące, a zniknię-

cie wymowne. Co dalej? Orga-
nizatorzy walnego skierowa-
li do sądu wniosek, aby w KRS 
uwzględnić zmiany uchwalone 
5 marca.

Jeżeli w sądowych rejestrach 
pojawią się nazwiska nowych 
prezesów, nie będzie już wątpli-
wości, kto rządzi w AKS Mikołów.

Jerzy Filar

23 marca 2015
Podczas Walnego Zgromadzenia AKS Miko-

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

8 września 2016 
Sąd Rejonowy w Katowicach wydał wyrok 

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

2 marca 2017 
Wydział Gospodarczy Odwoławczy Sądu Okrę-

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

3 marca 2017 
Po dwóch latach w AKS Mikołów odbyło się 

kolejne Walne Zebranie Członków. Janeczek 
zdobywa wystarczającą liczbę głosów i po-
nownie obwołuje się prezesem.

29 maja 2017
Krajowy Rejestr Sądowy odmówił wpisania 

Krzysztofa Janeczka jako prezesa klubu.
1 czerwca 2017

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

12 lipca 2017
Starosta Powiatowy złożył wniosek o usta-

nowienie kuratora dla AKS Mikołów.

28 lipca 2017
Do udziału w toczącym się postępowaniu 

włączyła się Prokuratura Rejonowa Katowice 
Południe.

23 stycznia 2018 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział 

VIII Gospodarczy KRS, odmówił wpisania do 
rejestru osób powołanych uchwałami walne-
go zebrania AKS z 3 marca 2017 roku. W uza-
sadnieniu Sąd wskazał na nieprawidłowości, 
które w jego ocenie uniemożliwiają dokona-
nie wpisu. 

5 marca 2018
Walne Zebranie klubu wybrało nowe wła-

dze klubu. Prezesem został Krzysztof Brysz. 

KAlENDARIUM WYDARZEŃ W AKS

Od prawie trzech lat w AKS Mikołów sprawuje władzę Krzysztof Janeczek, ale według sądu i części działaczy jego 
rządy są nielegalnie. W tej sytuacji grupa „starych” członków zwołała Walne Zebranie i wybrała nowy zarząd. Janeczek 
władzy nie zamierza jednak oddać. Takiego cyrku i zamiesz ania już od dawna nie było w naszym powiecie. 

PRZEMYSłAW MAREK, 
radny powiatowy z Mikołowa

Nie ma powodu, aby kwestionować decy-
zje Walnego Zebrania AKS z 5 marca. Wzięli  
w nim udział działacze, którzy spełniali sta-
tutowe wymagania. To jedyny sposób, aby 
przywrócić klubowi normalność. AKS obcho-
dzi w tym roku jubileusz 95-lecia. Nie może-

my pozwolić, aby tak zasłużony dla miasta i powiatu klub działał w at-
mosferze wątpliwości, niedomówień i podejrzeń.

Dwuwładza w AKS

W internecie nic nie ginie, informacja o walnym w AKS 
pojawiła się na miejskim profilu, ale później zniknęła.
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TWÓJ SKŁAD OPAŁU

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

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

Autoryzowany sprzedawca:

*od 1 tony

Jeszcze w ubiegłym roku spora 
część mieszkańców Orzesza oba-
wiała się, że pod ich domami za-

cznie fedrować nowa kopalnia, którą 
chciał uruchomić niemiecki inwestor. 
Przypomnijmy, że chodziło o wykorzy-
stanie infrastruktury nieczynnej kopalni 
Krupiński w Suszcu. Zamiast budować 
nowe szyby, planowano podejść pod 
Orzeszem podziemnymi wyrobiskami.

ten pomysł upadł, a raczej 
znalazł się w prokuraturze. 

Doniesienie złożył Krzysztof Tchó-
rzewski, minister energii. Zawiadomił 
Prokuraturę Regionalną w Katowicach 
o możliwości popełnienia przestęp-
stwa przez zarząd Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej w latach 2013-2016, do któ-
rej należał Krupiński. Chodzi o poufne 

umowy między spółką a prywatnym in-
westorem dotyczące eksploatacji zło-
ża „Orzesze”. Niewykluczone, że zo-
stanie postawiony zarzut działania na 
szkodę JSW. Mowa jest o 87 mln zł. Pro-
kuratura sprawdzi też, czy w związku  
z tymi działaniami nie narażono JSW 
na szkodę o wartości blisko 11 mld 
złotych, czyli kwotę, na jaką w lutym 
2013 roku wyceniono aktywa giełdowe  

spółki. Niepowodzenie niemieckiego in-
westora nie oznacza, że Orzesze uwol-
ni się od eksploatacji górniczej. Jeszcze  
w tym roku pod miastem zacznie fedro-
wać kopalnia Bolesław Śmiały. 

Eksploatacja obejmie rejon, 
m.in. ulic Sikorskiego, 
Wawrzyńca, kościuszki, 
partyzantów oraz Szymały. 

W lipcu przeprowadzono w tej spra-
wie szereg konsultacji z mieszkańcami 
Orzesze. Nie wszyscy byli zachwyceni 
ekspansją łaziskiej kopalni. Mimo tego 
burmistrz Mirosław Blaski wydał zgo-
dę. Bez względu na wszystkie uciążli-
wości, jakie niesie ze sobą działalność 

górnicza, trudno sobie wyobrazić, aby 
orzeski samorząd przyblokował dzia-
łalność kopalni. Wejście na orzeskie 
złoża to jedyna szansa na przetrwanie 
„Bolesława Śmiałego”. Kopalnia jest 
największym pracodawcą w powiecie 
mikołowskim. Z samego Orzesza pra-
cuje tam około 400 osób. W strefie od-
działywania wydobyciem znajdzie się 
211 domów. Większość z nich w ogó-
le nie odczuje działalności górniczej. 
Na 90 proc. powierzchni mogą po-
wstać jedynie niewielkie szkody górni-
cze pierwszej i drugiej kategorii. Mimo 
tego, mieszkańcy ulic, pod którymi na 
przełomie listopada i grudnia zacznie 
się fedrowanie, obawiają się szkód  
górniczych.  (fil)

Opadły emocje po nieudanej próbie uruchomienia pod 
Orzeszem niemieckiej kopalni, ale do miasta wrócił 
temat eksploatacji górniczej. Kopalnia Bolesław Śmiały 
wkrótce rozpocznie wydobycie węgla pod kilkoma 
ulicami. Zgodził się na to burmistrz, ale raczej nie miał 
innego wyjścia. W przeciwnym wypadku największemu 
pracodawcy w powiecie mikołowskim groziłby upadek.

Śmiałe wejście 
pod Orzesze
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l Panele ogrodzeniowe 3D
l Ogrodzenia
l Bramy i furtki
l Automatyka do bram
l Podmurówki i łączniki

PODMURÓWKI
Betonowa płyta fundamentowa dla ogrodzeń

wymiary: 30x246 wzór: cegła/gładka

wymiary: 20x246 wzór: cegła/gładka

ŁĄCZNIKI

łącznik płyty
wymiar: 20 cm

łącznik płyty
wymiar: 30 cm

PANELE 3D

SŁUPKI
Słupek
60x40
ocynk
ocynk+malowanie

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

ceny od:

ceny od: 18zł

49zł

25zł

20zł

8zł 10zł
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Szukając filmowych analogii, za-
stanawialiśmy się, kim w naszej, 
lokalnej „Grze o tron” mógłby 

być starosta Henryk Jaroszek? Odpo-
wiedź jest oczywista. To Nocny Król. 
Groźny i nieśmiertelny. Skłócone króle-
stwa Westeros nie potrafią się zjedno-
czyć, aby stawić czoło zagrożeniu, któ-
re wraz z nim nadciąga zza muru. Skąd 
my to znamy? 

Do walki o stołki w Radzie 
powiatu szykują się trzy,  
a może cztery środowiska. 

Koalicja Platforma Obywatelska - 
Obywatelski Komitet Samorządowy - Fo-
rum Samorządowe widzi siebie w roli fa-
woryta, ale tak już było cztery lata temu. 
Wtedy też mieli dobre nazwiska na li-
stach. Też z góry podzielili samorządo-
we frukta, ale Henryk Jaroszek zawarł 
sojusz z Prawem i Sprawiedliwością,  
a PiS z obozu wroga przeciągnął jedną 
radną. Mieli głos przewagi, ale wystar-
czyło, aby powiatowy świat po raz kolej-
ny poukładać według woli Jaroszka. Po-
dobno, w tym sezonie PO-OKS-FS chce 
się wewnętrznie przeorganizować, a na-
wet otworzyć na współpracę z innymi 
środowiskami. Tylko z kim? Jak zawsze 
listę wystawi Prawo i Sprawiedliwość. 
Na pewno zdobędzie kilka mandatów, 
ale nie na tyle, aby samodzielnie ukła-
dać karty. Naturalnym koalicjantem dla 
PiS powinno być dla Gminy i Powiatu, 
którego liderem jest Jaroszek. Problem 
w tym, że ich sojusz się rozpadł, kiedy 
GiP zagłosował za odwołaniem z funkcji 

Adama Lewandowskiego, przewodni-
czącego Rady Powiatu i lidera PiS. Sytu-
acja jest prawie tak skomplikowana, jak 
w filmowej „Grze o tron”. PO-OKS-FS 
chce obalić Jaroszka. Taki plan ma też 
PiS, bo trudno sobie wyobrazić, aby Le-
wandowski pochował urazy do Jarosz-
ka i jego ludzi. Najprostszym rozwiąza-
niem byłoby utworzenie szerokiej ko-
alicji wszystkich ugrupowań przeciwko 
GiP. W politycznych realiach taki układ 
nie wchodzi jednak grę. Wojna między 
PiS i PO zaszła za daleko, aby oba ugru-
powania zasiadły po jednej stronie sto-
łu, nawet w małym powiecie mikołow-
skim. W tej sytuacji GiP nie musi nic ro-
bić oprócz puszczania oka do obydwu 
stron. Na polityczno-towarzyskiej gieł-
dzie pojawiają się plotki, że w wyborach 
do powiatu może się pojawić jeszcze je-
den gracz. 

Duetowi Irena Radomska/
Artur Wnuk dobrze idzie 
tworzenie list do Rady 
Miejskiej w Mikołowie. 
podobno, zachęceni 
sukcesem montują ekipę 
także do powiatu. 

Gdyby udało im się zdobyć kilka 
mandatów, mogliby zamieszać w lokal-
nych układach, bo nie są, jak PiS, za-
blokowani odgórnymi zakazami. Dla 
powiatu te intrygi mają kluczowe zna-
czenie, ponieważ w Polsce starostów 
nie wybiera się w wyborach bezpo-
średnich. Jeżeli któreś z ugrupowań 
zdobędzie większość w Radzie Powia-

tu nie będzie problemu - powsadza na 
stołki, kogo zechce. Na to się jednak 
nie zanosi. Starosta mikołowski zawsze 
rodzi się w bólach intryg, układów, ne-
gocjacji, ustępstw i nacisków. W gmi-
nach sprawa wygląda prościej. 

W ornontowicach od 
kilku kadencji panuje 
przekonanie, że z wójtem 
kazimierzem Adamczykiem 
nie da się wygrać.
 
Działa to na zasadzie samospeł-

niającej się przepowiedni. Na szczę-
ście (albo nieszczęście) dzięki nowym 
przepisom ograniczającym władzę do 
dwóch kadencji, wójt Adamczyk po-
rządzi już tylko dziesięć lat. W Wyrach 
sprawy nie wyglądają już tak różowo, 
albo - jak kto woli - szaro. Wójt Barba-
ra Prasoł jest zdecydowanym fawory-
tem tegorocznej rozgrywki, ale nie zna 
dnia ani godziny, kiedy z cienia wysko-
czy Adam Myszor. Po trzyletnim szlifo-
waniu samorządowego talentu w Świę-
tochłowicach, były radny powiatowy 
nie wyklucza powrotu do lokalnej po-
lityki. Póki co, częściej mówi się, że  
o fotel wójta może powalczyć Joanna 
Bieniek-Strączek, radna powiatowa. 

W orzeszu sytuacja 
mogłaby być ciekawa, ale  
na taką się nie zapowiada. 

W mieście przybyło mieszkańców 
i zwiększono pulę radnych do 21. To 
szansa na wprowadzenie do samorzą-

du nowych ekip i twarzy. Zarówno PO, 
jak i PiS odgrażają się, że wystawią 
swoje listy do Rady Miasta, ale jakoś 
politykom tych ugrupowań przecho-
dzi chęć do rozmowy, kiedy pada py-
tanie o kandydata na burmistrza. Boją 
się rywalizacji z burmistrzem Mirosła-
wem Blaskim, czy po cichu liczą, że  
w ostatniej chwili dogadają się z nim, 
co do wspólnej koalicji rządzącej  
i ugrają coś dla siebie we władzach 
miasta? Problem w tym, że Blaski nie 
może zrobić koalicji jednocześnie  
z PO i PiS. W Łaziskach Górnych sytu-
acja jest klarowniejsza. Burmistrz Alek-
sander Wyra cztery lata temu zdobył  
w wyborach jeden z najlepszych wyni-
ków na Śląsku. Rywalizowanie z nim to 
tak, jak wyjście na ring z Witalijem Klicz-
ko w czasach jego świetności. Wyra żyje 
w dobrej komitywie z PO, więc z tej stro-
ny nic mu nie grozi. Wciąż nie wiadomo, 
czy kogoś wystawi PiS albo GiP. Teore-
tycznie mają małe szanse, ale warto bu-
dować już teraz kapitał w Łaziskach, 
ponieważ obecny burmistrz na spotka-
niach towarzyskich podobno deklaruje, 
że nie będzie startować za pięć lat. 

Na koniec zostawiamy 
najlepsze, czyli zmagania  
o Mikołów. 

Już teraz jest ciekawie i aż miło po-
myśleć, co się będzie działo, kiedy pre-
mier Morawiecki oficjalnie ogłosi wy-
bory. Na razie do turnieju zgłoszono 
dwoje zawodników, choć czytając za-
mieszczoną w tym numerze gazety po-

lemikę burmistrza Stanisława Piechu-
li z Ireną Radomską, wyznawcy spi-
skowych teorii doszukaliby się jakie-
goś tajnego układu między nimi. Pie-
chula, zapominając o podstawowej za-
sadzie marketingu politycznego, że nie 
robi się reklamy przeciwnikowi, po-
święcił tekst Irenie Radomskiej, a przy 
okazji Arturowi Wnukowi i radnej Kry-
stynie Świerkot. Przeciwnicy obecnego 
burmistrza, a jest ich w mieście niema-
ło, dzięki tej publikacji nabiorą do całej 
trójki autentycznej sympatii, bo nic tak 
w mediach nie wzbudza współczucia, 
niż atak ze strony władzy. Na szczęście 
polityczne życie Mikołowa nie sprowa-
dza się do rywalizacji między tą dwój-
ką, choć jest to mocne starcie. Za Pie-
chulą stoi PO, a Radomska może liczyć 
na PiS. Oni będą się liczyć, ale nie za-
mykają całej stawki. Miejska giełda aż 
huczy od nazwisk kolejnych, potencjal-
nych kandydatów. Najprostsza sprawa 
jest z Krzysztofem Rogalskim, miejskim 
radnym i sołtysem w Paniowach. Na na-
sze pytanie, czy startuje odpowiedział, 
że jeszcze nie wie, czyli nie można go 
wykluczyć. Podobno sporo dzieje się  
w obozie Michała Rupika, przewod-
niczącego Rady Miejskiej. Dosyć nie-
oczekiwanie na giełdzie pojawiło się 
też nazwisko Mateusza Handla, wice-
burmistrza miasta, choć akurat w tym 
przypadku łatwo o podejrzenie, że jest 
to „ustawka” z obecnym burmistrzem, 
aby rozszerzyć elektorat. W każdym ra-
zie robi się coraz ciekawiej, a my nie 
zdejmujemy ręki z politycznego pulsu 
powiatu mikołowskiego.  (Filar)

Na finałowy sezon kultowego serialu trzeba poczekać do przyszłego roku. Póki co musimy się zadowolić 
grami o nasze, lokalne trony. Rozstrzygnięcie już jesienią. Chyba nie będzie tak krwawo, jak  
w serialu, ale możemy liczyć na intrygi, których nie powstydziłby się nawet filmowy Tyrion Lannister. 

Już za chwileczkę, już za momencik 

gra o tron 
zacznie się kręcić
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Im bliżej września, tym trudniej jest mi pogodzić się z myślą,  
że po raz pierwszy od ponad dekady nie usłyszę dzwonka mobilizującego społeczność 
„Miarki” do kolejnego roku ciężkiej i owocnej pracy. Jedenaście lat. Wystarczająco 
długo, aby szkołę zamienić w drugi dom, a uczniów i nauczycieli uznać za rodzinę.  
Z drugiej strony to za krótko, aby zrealizować wszystkie zawodowe plany i marzenia. 
Obejmując w 2007 roku stery „Miarki” miałam świadomość, że mierzę się z legendą 
jednego z najlepszych „ogólniaków” w naszym regionie. Szkoły, która przez prawie 
cały okres niepodległej Polski budowała wizerunek i markę Mikołowa, a wielu jej 
absolwentów stało się dumą i chlubą nie tylko naszego miasta.  
To były dla mnie ważne lata. Poznałam wielu wspaniałych  
i wartościowych ludzi. Było mi dane cieszyć się ich radościami i dzielić 
z nimi gorycz porażek. Te wspomnienia zostaną ze mną na zawsze. 
Stare przysłowie mówi, że wszystko co dobre, kiedyś musi się 
skończyć. Ale to nie jest moja życiowa dewiza. Charlotte 
Whitton, legendarna burmistrzyni Ottawy powiedziała słowa, 
które towarzyszą mi w całej zawodowej karierze:  
„Cokolwiek robią kobiety, muszą to robić  
dwukrotnie lepiej od mężczyzn - na szczęście  
to nie jest takie trudne”.

Nie wycofuję się z życia publicznego Mikołowa  
i dlatego nie mówię: żegnam. Chcę dalej służyć  
mojemu miastu zawodową wiedzą, życiowym 
doświadczeniem i energią, która pozwoliła mi  
przez 11 lat kierować „Miarką”.

Irena
Radomska
dyrektor I LO im. Karola Miarki w latach 2007-2018.

OGŁOSZENIE PŁATNE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

spotkajmy się wkrótce
� w biurze przy ul. Rynek 18 ( I piętro) 
� na stronie internetowej: www.irenaradomska.pl 
� na moim profilu facebookowym

Nie mówię żegnam. 
mówię spotkajmy się...
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- Coraz częściej nasi Czy-
telnicy alarmują o bliskich 
spotkaniach z dzikami. Na-
wet nie chodzi o to, że boją 
się tych zwierząt, ale że zo-
stali sami z tym problemem. 
Dziki pokonały starostę?

- Wszystko na to wskazuje. Od 
początku kadencji zwracaliśmy 
wielokrotnie uwagę na ten pro-
blem. Można powiedzieć, że po-
przez przerzucanie się sprawą 
dzików między gminami a staro-
stwem, różnicami w interpreta-
cji przepisów i brak zdecydowa-
nych działań ze strony starosty 
dziki wygrywają. Ale trzeba też 

pamiętać, że to my wkraczamy 
na ich teren. Pola, łąki przekształ-
camy w tereny budowlane i po-
wstają kolejne osiedla, domy. Za-
bieramy dzikom miejsca, na któ-
rych do tej pory żyły. Tak się dzie-
je teraz, np. w Śmiłowicach. Sta-
do po prostu przeniosło się mię-
dzy ludzi, a właściwie to ludzie 
zamieszkali na terenach bytowa-
nia dzików. Inna sprawa to wzrost 
populacji dzików na skutek wielu 
czynników, np. z powodu wzrostu 
estrogenów w pożywieniu, któ-
rym żywią się dziki (kukurydza, 
resztki ze śmietników) zwiększa 
się liczebność miotów w ciągu 

roku. Skala problemu w naszym 
powiecie jest duża. Dziki powo-
dują nie tylko szkody w użytkach 
rolnych, zniszczenia na polach, 
łąkach czy w naszych ogródkach, 
ale także są sprawcami wypad-
ków drogowych. 

- Co mamy zrobić, jeśli sta-
niemy z dzikiem oko w oko?

- Należy cicho i spokojnie 
zejść mu z drogi. Na pewno nie 
wolno dzika straszyć, bo może 
w sytuacji zagrożenia zaatako-
wać, szczególnie locha w obro-
nie swoich młodych.

- Dzikowi można zejść  
z drogi, ale nie da się ustą-
pić miejsca kleszczom. Jak 
postępować z tymi groźnymi 
roztoczami?

- Trzeba uważać, bo kleszcze 
buszują przez cały rok. Można 
je przywlec do domu nawet na 
drzewku bożonarodzeniowym. 
Jeżeli mamy zwierzęta, to musi-
my im cały rok podawać prepa-
raty przeciwkleszczowe w posta-

ci doustnych tabletek, spot-on do 
zakropienia na skórę czy też ob-
roży. Kleszcze przenoszą nie tyl-
ko boreliozę, ale także inne cho-
roby, groźne dla nas i naszych 
zwierzaków. Preparaty chronią-
ce przed tymi owadami trzeba 
dobierać do sytuacji. Inne dosta-
nie pies stróżujący, inne czworo-
nogi przebywające z nami blisko 
w domu. Pamiętajmy o tym, bo le-
piej zapobiegać niż leczyć.

Ale udało się zaczipować 
większość psów w powie-
cie…

- Tak. Psa można zaczipować 
bezpłatnie, m.in. w Mikołowie. 
I liczba bezdomnych znacząco 
zmalała, bo jak się komuś zgu-
bi pupil, to zaraz odnajdują wła-
ściciela. 

- Należy Pani do radnych, 
którzy często zajmują się 
sprawami drażniącymi sta-
rostę.

- Ja nikogo nie chcę drażnić, 
ale poważnie traktuję obowiąz-

ki radnej. Moje ostatnie pytania 
do starosty spotkały się z dość 
dziwną reakcją władz powia-
tu. Zapytałam o proste sprawy, 
a w odpowiedzi usłyszałam, że 
trzeba by przejrzeć tony doku-
mentów i całe starostwo mu-
siałoby porzucić swoje zaję-
cia, aby zaspokoić moją cieka-
wość.

- O co Pani pytała?
- O trzy rzeczy. Po pierwsze, 

ile w tej kadencji uzyskał po-
wiat z tytułu podatku dochodo-
wego od osób fizycznych i praw-
nych. Po drugie, ile wydaliśmy 
na inwestycje, główne drogowe. 
I po trzecie, ile pomocy finanso-
wej udzieliły gminy starostwu na 
poszczególne zadania oraz ile 
przekazał powiat gminom. 

- Nie powinni mieć dużo 
roboty z udzieleniem odpo-
wiedzi na te pytania, bo trud-
no mówić o jakieś gorącz-
ce inwestycyjnej w powiecie 
mikołowskim.

- Też tak myślałam, że nie bę-
dzie problemu. Tymczasem staro-
sta w odpowiedzi nakazał mi wy-
kazanie interesu publicznego, bo 
inaczej informacji nie dostanę. I te-
raz zachodzę w głowę, o co tak na-
prawdę staroście chodziło. Może  
o ulicę Małą w Paniowach…

- Co się dzieje na Małej.
- Katastrofa. Grunt należy do 

skarbu państwa, ale jest to ulica 
miejska. Choć trudno ją tak na-
zwać, bo to polna droga, pełna 
dziur, która w czasie ulewy za-
mienia się w rwący potok. Karet-
ka tędy nie przejedzie. Pokaza-
łam na sesji, jak wygląda ta ulica 
i podwórka mieszkańców pod-
czas deszczu. Zimą jest jeszcze 
gorzej. Mamy XXI wiek. Zbudo-
wanie utwardzonej drogi nie po-
winno stanowić aż takiego pro-
blemu. Mieszkańcy sami by to 
zrobili, ale nie mogą, bo to droga 
miejska na państwowym gruncie. 
Trochę wstyd, że w metropolii są 
jeszcze takie miejsca, jak ulica 
Mała w Paniowach.

Ulica Mała, problem duży
O dzikach, kleszczach i staroście powiatowym rozmawiamy 

z MirOsłaWą LeWicKą, 
radną Powiatu Mikołowskiego, lekarzem weterynarii.

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

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

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

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

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

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

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

Ale to nie wszystkie niespodzianki, 
jakie czekają na klientów!

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

Kupujesz nowy samochód?

postaw na Hyundai

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

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

wego samochodu swoje stare auto 
zostawisz w rozliczeniu, w firmie 
WITPOL otrzymasz dodatkowy ra-
bat w kwocie 2000 zł!
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

Dzięki otrzymanym środkom 
w najbliższej przyszłości 
obserwować będziemy zna-
czące zmiany w przestrze-

ni Mikołowa. Największe dofinanso-
wanie, 13  080  000  zł (wartość pro-
jektu 13 788 958 zł), dotyczy budo-
wy Centrum Przesiadkowego. Dzięki 
inwestycji mikołowianie już za kilka lat 
będą podróżowali po metropolii w spo-
sób szybki i wygodny. Ponadto jedna  
z głównych ulic centrum miasta  
(ul. Prusa) przebudowana zostanie tak, 
by nie powstawały na niej korki i by 
ruch odbywał się płynnie.

Marszałek docenił sukcesy władz 
Mikołowa w dziedzinie termomoder-
nizacji. Miasto realizuje obecnie histo-
ryczny projekt, jakiego do tej pory nikt 
tu nie widział. Chodzi o termomoder-
nizację ok. 50 budynków, dzięki cze-
mu nowe oblicza zyskują całe osie-
dla. Marszałek przyznał miastu kolej-
ne 3 598 652 zł na termomoderniza-
cję bloków przy ul. Prusa 5 a-f i os. Mic-
kiewicza 24, na termomodernizację bu-
dynku przy ul. Podleskiej 60. 

Burmistrz Stanisław Piechula stawia 
nie tylko na rozwój infrastruktury mia-
sta, ale inwestuje również w społecz-
ność. Dzięki projektowi „Szkoła otwarta 
na wiedzę”, który został dofinansowany 
przez Marszałka w 90. procentach, czy-
li kwotą 921  701  zł, aż 950 uczniów  
z mikołowskich szkół podstawowych 
rozwinie swoje umiejętności dzięki 
udziałowi w nieodpłatnych zajęciach 

pozalekcyjnych z języka angielskiego, 
matematyki, przyrody czy informaty-
ki. Wsparciem zostaną objęci również 
uczniowie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Chodzi o zajęcia z peda-
gogiem, logopedą, psychologiem, sur-
dopedagogiem oraz tyflopedagogiem.

W ramach projektu 43 nauczycieli 
podniesie swoje kompetencje zawodo-

we, powstanie pracownia matematycz-
no-fizyczna w Szkole Podstawowej nr 8, 
a wszystkie szkoły zostaną doposażone 
w nowoczesne pomoce dydaktyczne  
i sprzęt elektroniczny.

Jeszcze wyższe, bo aż 95-procento-
we dofinansowanie Marszałek przyznał 
Programowi wsparcia społeczności lo-
kalnych. Całkowita wartość projektu to 

651 812,5 zł. Kwota 619 221,87 zł 
to wspomniane dofinansowanie. Ce-
lem programu jest łagodzenie skutków 
ubóstwa poprzez pomoc najbardziej 
zagrożonym grupom społecznym, inte-
gracja mieszkańców zamieszkujących 
zdegradowane obszary Mikołowa oraz 
wzmacnianie potencjału społecznego  
i zawodowego mieszkańców. 

Miliony dla mieszkańców Mikołowa
Przed kilkoma dniami Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech saługa odwiedził Burmistrza 
stanisława Piechulę. Nie była to wizyta czysto kurtuazyjna. Marszałek był pod wrażeniem osiągnięć 
Mikołowa i przywiózł z sobą umowy na dofinansowanie aż 5 projektów. łączna kwota środków, jakie 
dzięki staraniom Burmistrza z zespołem zasilą budżet, to przeszło 18 milionów złotych. 

WOjCIECh SAŁuGA, 
marszałek Województwa Śląskiego

- Podpisaliśmy z burmistrzem Mi-
kołowa pięć umów na środki europej-
skie, które będą służyć mieszkańcom. 
Samorząd walczy ze smogiem, wal-
czy o czystsze powietrze. Mimo że za 
oknem gorąco i wysoka temperatu-
ra, to podpisujemy dziś umowy na to, 
jak radzić sobie zimą, jak radzić sobie 
z niską emisją. Bardzo dobre projek-
ty z Mikołowa. Prszejście na gaz i no-
woczesne kotły, podpięcie się do źró-
deł elektrociepłowni to dobry trend. 
Dzięki temu powietrze będzie czyst-
sze, jesienią i zimą można będzie le-
piej oddychać.

GRZEGORZ WOlNIK, 
wiceprzewodniczący Sejmiku

- W ubiegłym roku Sejmik Woje-
wództwa Śląskiego uchwalił Strategię 
walki ze smogiem. Projekty mikołow-
skie doskonale wpisują się w walkę ze 
smogiem.

MIROSŁAW DużY, radny powiatowy
- Kibicuję władzom Mikołowa i in-

nym samorządom naszego powiatu 
w walce o unijne pieniądze. Wiem, jak 
duża jest konkurencja. Centrum prze-
siadkowe będzie wizytówką całego 
powiatu.

Gratuluję!

Od lewej: Mirosław Duży, radny powiatowy, Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego, burmistrz Stanisław Piechula, 
Grzegorz Wolnik, wiceprzewodniczący Sejmiku i Mateusz Handel, zastępca burmistrza Mikołowa.

Wizualizacja Centrum Przesiadkowego. Tak będą wyglądały odrestaurowane kamienice w Rynku.

Miasto pozyskało pieniądze na termomodernizację budynków przy ul. Prusa.



MATEuSZ hANDEl, 
wiceburmistrz Mikołowa

Przestrzeń publiczna to nasze wspól-
ne dobro, o które warto dbać. Cel, jaki 
wyznaczyliśmy sobie rok temu, to ure-
gulowanie zasad na jakich będzie moż-
na reklamować się w przestrzeni publicz-
nej w Mikołowie i uwolnienie jej od cha-
osu. Jest to jednak proces bardzo złożo-
ny, a my zdajemy sobie sprawę z faktu, 
że wśród mieszkańców znajdują się Ci, 
którym reklamy przeszkadzają, jak i Ci, 
którzy reklamują swoje usługi. Wszyst-
kim nam jednak z pewnością zależy na 
ładnym i estetycznym mieście. Musi-
my zatem znaleźć złoty środek. Potrze-
ba tutaj wielkiej wrażliwości i wsłucha-
nia się w argumenty obu stron. Mikołów 
ma szansę, jako pierwsze miasto na Ślą-
sku, wypracować schemat, dzięki które-
mu naszej wspólnej przecież przestrzeni, 
przywrócimy ład i godny wygląd.
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Aż 600 tys. zł zostanie 
podzielone w ramach 
„Programu wsparcia 

społeczności lokalnych” pomiędzy 
seniorów, dzieci i młodzież, matki 
samotnie wychowujące dzieci, or-
ganizacje pozarządowe oraz oso-
by bezrobotne. 

Projekt przyniesie wiele nowości -  
w rewitalizowanych obecnie kamieni-
cach rynku powstanie specjalne miej-
sce spotkań mieszkańców oraz klub 
dziecięco-młodzieżowy „Stacja Ry-
nek”. Utworzony zostanie klub Mamy 
i Malucha, organizowane będą także 
wydarzenia integrujące mieszkańców 
miasta na Rynku. 

Program przewiduje specjalne miej-
sce dla młodzieży. W ramach cyklu 
spotkań i warsztatów grupowych pn. 
„Opowiedz mi swoją historię” mło-
dzi ludzie będą mogli wymieniać swo-

je doświadczenia z seniorami. Efektem 
tego swoistego mostu pokoleń będzie 
materiał filmowy przedstawiający histo-
rie wybranych osób. 

Mieszkańcy chcą angażować się  
w życie swojej okolicy. Dziś działanie 
lokalne to nie tylko budżet obywatelski, 
ale również zakładanie lokalnie funk-
cjonujących stowarzyszeń, organiza-
cji, bieżący kontakt z władzami miasta 
i konstruktywna współpraca. Burmistrz 
Piechula wprowadził niedawno tzw. ini-
cjatywę lokalną - narzędzie, dzięki któ-
remu wspólnie z miastem można reali-
zować, m.in. lokalne inwestycje. Oddol-
ne inicjatywy realizowane przez lokalne 
społeczności to fundament samorząd-
ności, dlatego tak istotne jest tworzenie 
miejsc i placówek, w których wspólnie 
można służyć swojemu miastu. 

Powyższe cele zostaną osiągnięte  
w ciągu najbliższych dwóch lat. 

W Mikołowie już niedługo 
mieszkańcy będą się cie-
szyć nowym boiskiem wie-

lofunkcyjnym. Tartanowa nawierzchnia, 
a na niej miejsce do gry w koszykówkę, 
piłkę nożną czy tenisa. Dookoła nich 
trzytorowa bieżnia z wkomponowanym 
miejscem do skoku w dal. Do tego par-
king rowerowy ze stojakami, ławki, ko-
sze i altana na sprzęt sportowy. Całość 
ogrodzona, oświetlona i pod czujnym 
okiem kamer. Choć z pozoru nie wy-
gląda to na skomplikowaną inwestycję, 
miejscy urzędnicy z boiskiem, które 
powstanie na Recie, nie mieli z górki. 

- Miasto nie posiadało odpowied-
niego terenu, który nadawałby się pod 
budowę boiska. Stąd decyzja o wyku-
pie działki od Mikołowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Negocjacje nie były 
ani łatwe ani krótkie, jednak ostatecz-

nie udało się wykupić działkę po bar-
dzo preferencyjnej cenie. Duży w tym 
udział władz spółdzielni, które przy-
chylnie podeszły do pomysłu budowy 
boiska, za co jeszcze raz bardzo dzię-
kuję. Sam teren jest dość specyficz-
ny. Początkowe prace nie będą łatwe, 
ze względu na nachylenie terenu. Reta 
to jedno z ostatnich miejsc w Mikoło-
wie bez sportowo-rekreacyjnej infra-
struktury, dlatego uważam, że warto 
mieszkańcom takie miejsce zapewnić 
- mówi Mateusz Handel, zastępca bur-
mistrza Mikołowa. 

Boisko na Recie będzie ogólnodo-
stępne, ale to uczniowie pobliskiego 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ucie-
szą się z niego najbardziej. Lekcje wy-
chowania fizycznego na nowych bo-
iskach z pewnością przypadną im do 
gustu.

Światłem w tunelu jest ustawa kra-
jobrazowa, wprowadzona w ży-
cie trzy lata temu. To narzędzie 

dające gminom możliwość wpływania 
na wygląd otoczenia. Regulacje pra-
wa lokalnego mogą przyczynić się do 
wprowadzenia porządku i ładu w prze-
strzeni publicznej. 

Mateusz Handel, zastępca burmistrza 
chce, by Mikołów był pierwszym ślą-
skim miastem, które uchwali swój ko-
deks reklamowy. Prace trwają. Urzęd-
nicy opracowują zasady i warunki sytu-
owania obiektów małej architektury, ta-
blic i urządzeń reklamowych oraz ogro-

dzeń. Nie jest to łatwa materia, dotych-
czas w Mikołowie podobne regulacje 
nigdy nie były uchwalane. 

Specyfikę przedsięwzięcia ma przy-
bliżyć mieszkańcom specjalnie zorga-
nizowana wystawa na Rynku. 

- Prezentuje ona zbiór zdjęć, pro-
jektów, a także wypowiedzi osób, któ-
rym zależy na uporządkowanej prze-
strzeni publicznej. Pokazuje także, jak 
Mikołów reklamował się w przeszło-
ści, np. przez odwzorowanie czcionek 
używanych od końca XIX w. - wyjaśnia 
Andrzej Gortel, główny specjalista ds. 
zabytków. 

Z ekspozycją na Rynku będzie moż-
na zapoznać się do końca sierpnia. Na-
tomiast od jakiegoś czasu w centrum 
Mikołowa oglądać można budynek  
z wzorcowymi szyldami reklamowy-

mi. To wyremontowana kamienica przy  
ul. Pszczyńskiej 8. Zarządzany przez 
Gminę budynek prezentuje się napraw-
dę dobrze. Subtelnie wkomponowa-
ne szyldy sklepowe, przytwierdzone 
do elewacji wyglądają jakby stanowiły 
część ozdoby budynku.

To dobry przykład i prognostyk na 
przyszłość.

O przestrzeń miasta chcą także za-
dbać młodzi. Właśnie zawiązali grupę 
o nazwie „Mocni Pomocni”. Fotogra-
fują miejsca oszpecone przez różnego 

rodzaju napisy malowane sprayem czy 
niewybredne graffiti, a następnie zama-
lowują je nadając dawny wygląd elewa-
cji czy danemu obiektowi, np. wiacie 
autobusowej czy ławce. 

Mieszkańcy to nasz 
największy skarb

Mieszkańcy to największy i najcenniejszy skarb każdej gminy, dlatego 
Mikołów konsekwentnie stawia na wsparcie lokalnych społeczności. 
Burmistrz Stanisław Piechula i jego zespół pozyskał kolejne środki 
finansowe, które spłyną bezpośrednio do mieszkańców. 

STANISŁAW PIEChulA, 
burmistrz Mikołowa

Słowo rewitalizacja oznacza przy-
wrócenie do życia. Taka jest nasza in-
tencja. Chcemy, by w wyremontowa-
nych kamienicach stworzona została 
przestrzeń dla mieszkańców. By mo-
gli się tu spotykać, rozmawiać i dzia-
łać dla Mikołowa. To właśnie tu mają 
szanse powstawać najciekawsze, bo 
oddolne inicjatywy służące miastu

Na Recie też 
się inwestuje

W czystym żyje się lepiej
Wielu z nas letnie urlopy spędza za granicą. To, co najczęściej zauważamy jako 
podstawową różnicę między krajobrazem polskich miast, a tych zagranicznych  
(i to niekoniecznie zachodnich), to brak bijącej po oczach pstrokacizny wszelkiej 
maści reklam, billboard-ów, ledowych węży udających dawne, stylowe neony. 



K artę uzyskać mogą 
wszyscy mieszkań-
cy Mikołowa powyżej  

60 roku życia. Po wypisaniu 
krótkiego wniosku (potrzeb-
ny jest dokument tożsamości) 
karta wydawana jest na miej-
scu, od ręki. W ciągu trzech 
dyżurów Rada Seniorów wy-
dała już ponad 500 kart!

W całej Polsce skorzystać 
można z około 1500 punktów 

(sklepy, ośrodki wypoczynko-
we, ośrodki kultury i sportu, 
usługi rehabilitacyjne, sanato-
ria itd.), które udzielają zniżek 
posiadaczom karty, a ich licz-
ba stale i regularnie rośnie.

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

Zapraszamy wszystkie mi-
kołowskie firmy, które chcia-
łyby przystąpić do progra-
mu - zyskując stałych klien-
tów i dużą rozpoznawalność 
w społeczności seniorów. 
Zgłoszenia przedsiębiorców  

chcących przystąpić do 
Ogólnopolskiej Karty Senio-
ra przyjmuje: Sabina Grzy-
wok - Główny Specjalista ds 
Polityki Senioralnej (od po-
niedziałku do czwartku od 
8:30 do 13:30, Urząd Mia-
sta Mikołów ul. Rynek 16 po-
kój nr 40, tel. 32 324 85 22,  
e-mail: sabina.grzywok@ 
mikolow.eu.)

9MIkołÓWsierpień 2018r. • NASZA GAZETA

Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

W budynku komunalnym przy Rynku 13 
pod koniec lipca rozpoczął się grun-
towny remont. Prace potrwają do koń-

ca sierpnia. Bez zakłóceń przebiegają także pra-
ce w budynku przy ul. Wyszyńskiego 5. Rozebrano 
już stropy i ścianki działowe. 

Trwają prace termomodernizacyjne na os. Mic-
kiewicza 21 i 19, os. Grunwaldzkim 4 i 11, ul. Żwir-
ki i Wigury 46, ul. Górniczej 6. Opóźnił się remont 
Wspólnoty Mieszkaniowej na os. Mickiewicza 11, 
gdzie, z uwagi na katastrofalny stan balkonów, 
właściciele zadecydowali o wykonaniu nowych 
konstrukcji. 

Początek sierpnia przyniósł zakończenie prac 
termomodernizacyjnych w budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej na os. Mickiewicza 14.

u Zakład Gospodarki lokalowej

u Miejski ośrodek pomocy Społecznej

Kolejne remonty

Zajęcia z gimnastyki ogól-
nokondycyjnej dla senio-
rów odbywają się w każ-

dą środę w godz. 16:00 - 17:00 
w Hali MOSIR (ul. Bandurskie-
go 1a). Z kolei 30 września od-
będzie się wycieczka rowerowa 
dla seniorów. Start o godz. 10:00 

z mikołowskiego rynku. Trasa 
powiedzie wzdłuż doliny Jamny.

Od września, w każdy piątek 
o 16:00 w Miejskim Domu Kul-
tury odbywać się będą bezpłat-
ne zajęcia z Latino Solo (do tań-
ca nie jest wymagana para) - ta-
niec indywidualny.

Fundacja Zakątek Poko-
leń zaprasza seniorów 
na bezpłatne zajęcia 

prozdrowotne, które odbywać 
się będą do listopada w sołec-
twach Gminy Mikołów, w któ-
rych zgłosi się odpowiednia 
ilość chętnych uczestników. 

W ramach zajęć przewidujemy: 
n Zajęcia usprawniania ruchowego, 

- gimnastykę ogólnousprawniającą dotyczącą 
schorzeń osób starszych, 

- Nordic Walking,
- porady rehabilitanta,

n ćwiczenia poprawiające pamięć, koncentrację i kreatywność,
n zdrowe życie seniora - profilaktyka chorób wieku starszego.

ZaPisY i iNFOrMacJe: 
Fundacja Zakątek Pokoleń - tel. 608 639 570; 

fundacja@zakatekpokolen.pl 
www.zakatekpokolen.pl

W sierpniu i wrześniu Urząd Miasta 
kontynuuje akcję Fitsenior.

Dla każdego coś dobrego

Aktywny zakątek

Bezpieczny senior
We wrześniu Ko-

menda Powiato-
wa Policji w Mi-

kołowie wraz z Urzędem Miasta 
zorganizują akcję profilaktyczną 
„Bezpieczny Senior”.

W każdy wrześniowy czwar-
tek o godz. 17:00 w Miejskim 
Domu Kultury odbędą się pre-
lekcje i zajęcia praktyczne do-
tyczące bezpieczeństwa senio-
rów w domu i przestrzeni pu-
blicznej. Tematyka warsztatów:

n 6 września - działanie Kra-
jowej Mapy Zagrożeń i kon-

cepcja „Dzielnicowy bliżej 
nas”, 

n 14 września - bezpiecz-
ne poruszanie się po drogach 
oraz udzielanie pierwszej po-
mocy,

n 20 września - najczęstsze 
metody oszustw, których ofia-
rami są seniorzy (na wnucz-
ka, na policjanta itp.) oraz 
podpisywaniu umów w miej-
scu zamieszkania,

n 27 września - bezpieczeń-
stwo seniorów w sieci i pod-
stawy samoobrony.

Ogólnopolska Karta seniora wydawana jest na terenie naszego 
miasta przez radę seniorów w każdy poniedziałek  
od 10:00 do 12:00 w Miejskim Domu Kultury (rynek 19) w sali 21. 

W dwa miesiące wydano ok. 500 kart!

Pierwsze Firmy, które zgłosiły się do programu z Mikołowa to:
- GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o Ul. Stefana Okrzei 3
- Centrum Opiekuńczo Rehabilitacyjne Salwator Park , Pl. Salwatorianów 1
- Lodziarnia Rurański ul. Bluszcza 5
- Centrum Rehabilitacji REMEDICO ul. Konstytucji 3 Maja 60
- Golf Park Mikołów ul. Golfowa 2
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Poza standardowymi urzą-
dzeniami zabawowymi, ta-
kimi jak: - huśtawki, pia-
skownice, wieże do zaba-

wy przeznaczone dla różnych pozio-
mów wiekowych, karuzele czy zjazd 
linowy, warto również zwrócić uwa-
gę na miasteczko ruchu. Jest to stre-
fa, w której zasad ruchu drogowe-
go mogą uczyć się młodzi (i nie tyl-
ko) rowerzyści. Jeżdżąc po asfalto-
wej drodze zapoznają się ze znaka-
mi drogowymi i w praktyce poznają 
zasady działania ruchu drogowego. 
Dla starszych dzieci, a może rów-
nież ich rodziców niewątpliwą atrak-
cją są stoliki szachowe. Amatorów 
aktywnego spędzania czasu wolne-
go na Frajdę przyciągnie z kolei si-
łownia zewnętrzna. Wyposażona jest 
ona w takie urządzenia, jak orbitrek, 
prasa nożna czy wioślarz. Ponad-
to obok siłowni umiejscowiono do-

skonale wyposażony plac do street 
workoutu. Połączenie tych wszyst-
kich atrakcji i bliskość hali sportowej 
MOSiR sprawia, że trudno nie zna-
leźć czegoś dla siebie i całej rodzi-
ny. Już niedługo, gdy trawa pokryje 
teren otaczający Centrum Frajdy, po-
wstanie tam ogrodzenie, a cały teren 
stanie się doskonałym miejscem pik-
nikowym. Połączenie tak wielu atrak-
cji sprawia, że Centrum Frajdy Ogro-
dowa ma potencjał, aby stać się no-
wym punktem odwiedzanym przez 
całe rodziny nie tylko z naszego mia-
sta. Dodajmy, że atrakcja otrzyma-
ła wsparcie w ramach Funduszu So-
lidarności Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii. Członkostwo Ła-

zisk w Metropolii niesie wiele ko-
rzyści, ta jednak jest najbardziej za-
uważalna. Dofinansowanie wyniosło 
1 493 000 zł, gdzie koszt całego pro-
jektu to 1 756 474 zł. Oficjalne otwar-
cie Centrum Frajdy Ogrodowa odbę-
dzie się 1 września, a towarzyszyć 
temu będą: weekendowy Zlot Food 
Trucków oraz pożegnanie wakacji 
organizowane przez łaziski Miejski 
Dom Kultury.

Od 1 lipca istnieje możli-
wość elektronicznego 
składania wniosków 

na świadczenia: Dobry start, 500+.  
W naszym mieście z tej formy sko-
rzystało już wiele rodzin - zło-
żono 805 wniosków w progra-
mie „Dobry start” oraz 364 wnio-

ski w programie 500+. Od 1 sierp-
nia łaziski MOPS przyjmuje wnio-
ski w formie papierowej. Przypo-
minamy, że online wnioski składa-
my przez portal Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej  
www.empatia.mrpips.gov.pl, a tak-
że przez bankowość elektroniczną.

Tegoroczna, trzecia już edy-
cja konkursu fotograficznego 
„Łaziskie Krajobrazy” będzie 

trwała trochę dłużej. Zarząd Towa-
rzystwa Przyjaciół Łazisk, które jest 
organizatorem konkursu, zdecydo-
wał, że przedłuża termin składania 

zdjęć zakątków naszego Miasta. Za-
praszamy do fotografowania i zgła-
szania prac. Nagrody czekają, a ter-
min mija 21 września. 

Szczegóły konkursu na stronie: 
www.laziska.pl w zakładce Towarzy-
stwo Przyjaciół Łazisk.

W środę 11 lipca 
odbyło się uro-
czyste przeka-

zanie przedstawicielom 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Łaziskach Górnych, 
Średnich i Dolnych sprzę-
tu ratownictwa, zakupio-
nego ze środków Funduszu Spra-
wiedliwości - Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Postpeni-
tencjarnej, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości. Miasto Ła-
ziska Górne zakupiło sprzęt za łączną 
kwotę 28 836 złotych. Łaziskim jed-
nostkom przekazano sprzęt ratownic-
twa do udzielenia pomocy poszkodo-
wanym bezpośrednio na miejscu po-
pełnienia przestępstwa. W uroczy-
stym przekazaniu udział wzięli Bur-
mistrz Miasta Łaziska Górne Aleksan-
der Wyra, Komendant Powiatowy Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 
mł. bryg. mgr inż. Damian Krawczyk, 
przedstawiciele Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej: Łaziska Górne - Leszek 
Wróbel, Łaziska Średnie - Eugeniusz 
Ferdus i Arkadiusz Bartoszczyk, Ła-
ziska Dolne - Monika i Marek Kaszu-
ba oraz przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego w Łaziskach Górnych.

Wnioski: Dobry start, 500+

„Łaziskie Krajobrazy” 
po raz trzeci

Pomoc dla OSP Frajda 
na Frajdzie

Od lipca można już korzystać z atrakcji centrum Frajdy 
Ogrodowa! Teren położony jest w zasięgu wzroku drogi 
krajowej 81, dzięki czemu wiele osób przejeżdżających 
obok naszego miasta może zobaczyć i odwiedzić jeden 
z najnowocześniejszych placów zabaw w regionie. 

AlEKSANDER WYRA, 
burmistrz Łazisk Górnych

Bardzo się cieszę, że w na-
szym mieście powstała kolej-
na, atrakcyjnie zaaranżowana 
przestrzeń, gdzie każdy znaj-
dzie coś dla siebie. To jeden  
z naszych priorytetów, który 
będzie kontynuowany.
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Miejski Żłobek

Już wkrótce zakończą się pra-
ce budowlane Miejskiego Żłob-
ka w Orzeszu, jednej z najbar-
dziej oczekiwanych inwestycji 
w mieście. Pierwsze dzieci za-
goszczą tam już we wrześniu.

Budynek został funkcjonalnie 
powiązany z istniejącym Przed-
szkolem nr 7 w Orzeszu-Gar-
dawicach. Zawiera sale zabaw 
i sypialnie dla każdej z dwóch 
grup liczących po 16 dzieci. 
Każdy oddział posiada również 
zaplecze sanitarne oraz zespół 
rozdziału posiłków.

Obok budynku znajduje się 
rozbudowany plac zabaw wy-
posażony w 12 urządzeń, dosto-
sowanych do różnych katego-
rii wiekowych. W planach jest 
jeszcze montaż piaskownicy 
oraz gumowej figury do wspi-
nania.

Na budowę Miejskiego Żłob-
ka przeznaczono 1,6 mln zł, ale 
Burmistrz Miasta postarał się  
o to, żeby inwestycja uzyskała do-
finansowanie. Miasto otrzymało 
400 tys. zł z programu Maluch+.

W czerwcu przeprowadzo-
no rekrutację, w wyniku której 
wybrano pierwszych 32 wycho-
wanków. Jednak na liście ocze-
kujących znalazło się kolej-
nych 53 kandydatów. W związku  
z tym Burmistrz stara się o przy-
znanie dofinansowania z Fundu-
szy Europejskich na utworzenie 
kolejnych miejsc w żłobku.

Budynek komunalny

Powoli dobiega końca budo-
wa budynku komunalnego zlo-
kalizowanego w Orzeszu przy 
ul. Ulbrycha. Inwestycja po-
wstaje w otoczeniu dwóch ist-
niejących obiektów o podobnej 
funkcji. Wszystkie mieszkania 
komunalne w Orzeszu są przy-

znawane na podstawie zasad 
określonych w Uchwale Rady 
Miejskiej. Jednym z głównych 
kryteriów jest dochód, dzięki 
czemu lokale komunalne wynaj-
mowane są osobom najbardziej 
potrzebującym.

Nowy budynek będzie dwu-
klatkowy, częściowo podpiw-
niczony, o czterech kondygna-
cjach nadziemnych. Na par-
terze zaprojektowano sześć 
mieszkań, z czego dwa z nich 
przystosowano do potrzeb 
osób niepełnosprawnych na 

wózkach inwalidzkich. Ogó-
łem budynek będzie posiadał 
20 lokali mieszkalnych. Obok 
obiektu powstanie również 
parking obejmujący 35 miejsc 
postojowych dla samochodów 
osobowych.

Na inwestycje przeznaczo-
no 3 mln zł, z czego 35%, czy-
li ok. 1 mln zł stanowi uzyskane  
z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego dofinansowanie. Pierwsi 
lokatorzy będą mogli się wpro-
wadzić w ostatnim kwartale bie-
żącego roku.

Nowe boiska

Z początkiem lipca przy 
Szkołach Podstawowych nr 4  
w Orzeszu-Jaśkowicach i nr 5  
w Orzeszu-Zazdrości rozpoczę-
ły się prace związane z budo-
wą nowych boisk wielofunkcyj-
nych.

Na boisku w Jaśkowicach bę-
dzie można grać w siatkówkę, 
koszykówkę i piłkę nożną. Na-
wierzchnia wykonana zostanie 
z poliuretanu na podbudowie 
dynamicznej, co zagwarantuje 

bezpieczeństwo młodym spor-
towcom. Dodatkowo boisko zo-
stanie otoczone piłkochwytami

Szkoła w Zazdrości wzbogaci 
się o pola do siatkówki i koszy-
kówki, a także rozbieg i skocz-
nię do skoku w dal. Tutaj rów-
nież płyta boiska zostanie wyko-
nana z poliuretanu, a samo bo-
isko zostanie otoczone z trzech 
stron piłkochwytami.

Obie inwestycje to łączny 
koszt 380 tys. zł i podobnie jak 
w poprzednich miejskich pro-
jektach, także tutaj uzyskano 

dofinansowanie w wysokości  
178 tys. zł z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

„Małe” Inwestycje

W ostatnim czasie w Orze-
szu pojawiło się także kilka 
mniejszych obiektów sportowo- 
rekreacyjnych.

Przy ul. Skośnej w Orzeszu, 
obok siłowni plenerowej po-
wstał nowy plac zabaw, na który 
mieszkańcy tamtej okolicy z nie-
cierpliwością czekali. W Orze-

szu-Zawadzie obok Przedszko-
la nr 3 pojawił się nowy plac za-
baw oraz siłownia na świeżym 
powietrzu, a kolejna siłownia 
powstała przy Szkole Podstawo-
wej nr 6 w Orzeszu-Zawiści.

Nowe wyposażenie  
dla orzeskich oSp

W lipcu OSP z Gardawic, 
Woszczyc, Zgonia i Zawiści 
otrzymały nowy sprzęt, który 
pozwoli im na jeszcze spraw-
niejsze działanie. Wśród zaku-

pionych narzędzi znalazły się: 
średni zestaw hydrauliczny 
(OSP Gardawice), defibryla-
tor (OSP Zawiść), defibrylator  
z kluczem pediatrycznym 
(OSP Woszczyce) oraz zestaw 
PSP-R1, torba, szyny i deska 
(OSP Zgoń).

Zakup był możliwy dzię-
ki uzyskanemu dofinansowaniu  
z Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści ze środków Funduszu Pomo-
cy Pokrzywdzonym oraz Pomo-
cy Postpenitencjarnej - Fundu-
szu Sprawiedliwości o łącznej 
wartości 85 tys. zł, co stanowiło  
99% kosztów zakupu.

Dalsze inwestycje  
w orzeskie drogi

Miasto od początku roku in-
westuje także w kolejne remon-
ty i przebudowy dróg. W czerw-
cu zakończyły się prace na od-
cinku bocznym ul. Wiosny Lu-

dów oraz remont ul. Staszi-
ca. Droga obok stadionu miej-
skiego jest jedną z pierwszych, 
które uzyskały dofinansowanie  
z Rządowego Programu na 
rzecz Rozwoju oraz Konkuren-
cyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruk- 
tury Drogowej.

W sierpniu i wrześniu będą 
kontynuowane następujące re-
monty i przebudowy:
n „Remont odcinków ul. Koper-

nika w Orzeszu”
n „Remont ul. Słowiańskiej  

w Orzeszu- Jaśkowicach - 
odc. II”

n „Przebudowa ul. W. Łokietka 
w Orzeszu-Woszczycach”

n „Przebudowa ul. Dębowej  
w Orzeszu-Zawadzie”
W tym samym okresie zapla-

nowano także rozpoczęcie re-
montu odcinka bocznego ul. Gli-
wickiej w Orzeszu oraz przebu-
dowę ul. Reymonta w Orzeszu.

Nowe inwestycje w Orzeszu
Mimo wakacji w Orzeszu wciąż wiele się dzieje. Kolejne inwestycje dobiegają końca, a inne 
właśnie się rozpoczynają. czego mogą oczekiwać mieszkańcy w najbliższych miesiącach?

MIROSŁAW BlASKI, Burmistrz Miasta
Docelowo chcemy zapewnić podobne boiska  
w każdym sołectwie miasta. Planowane jest 
rozpoczęcie procedury przetargowej związanej  
z budową kolejnych takich obiektów w Mości-
skach, Woszczycach i Zgoniu.

Żłobek Miejski w Orzeszu-Gardawicach. Budynek Komunalny ul. Ulbrycha w Orzeszu.

Siłownia w Orzeszu-Zawiści.

Boczna Wiosny Ludów.

Boisko w Orzeszu-Zazdrości.
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Jeżeli poszukujesz działki pod usługi, nie zwlekaj i zapoznaj się z ofertą sprzedaży 
działek w Ornontowicach. 3 września odbędą się przetargi na sprzedaż:
n niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z 6 działek o łącznej powierzchni 

0,7212 ha przy ul. Skośnej. Grunty są objęte aktualnym planem zagospodarowania prze-
strzennego i przeznaczone są pod usługi, takie jak: obiekty handlowe - handlu hurtowego 
i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjer-
stwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

n niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z 4 działek oznaczonych ewi-
dencyjnymi numerami: 2933/60, 3372/60, 3374/60, 3377/60 o powierzchni 4,2667 ha przy  
ul. Działkowej. Przeznaczenie podstawowe terenu to zabudowa usługowa, taka jak: obiek-
ty handlowe-handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyj-
ne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

AktuAlne Oferty sprzedAży nieruchOmOści mOżnA sprAwdzić 
nA strOnie internetOweJ: www.bip.OrnOntOwice.pl.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami 

w godzinach pracy Urzędu Gminy, pod numerem telefonu (32) 33 06 229.

Tegoroczna akcja wakacyjnych zajęć 
zorganizowana przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Ornontowicach, 

przeżywa prawdziwe oblężenie! W każdy 
czwartek czytelnia wypełniona jest dziećmi, 
które razem z prowadzącymi, biorą udział  

w zajęciach plastycznych i animacyjnych. 
Tematyka zajęć jest różnorodna, ale wspól-
nym mianownikiem jest dobra zabawa, hu-
mor, kreatywność i aktywnie spędzany czas.

Zajęcia odbywają się w czwartki,  
w godz. 10:00-12:00. Wstęp wolny.

Wakacje są nie tylko czasem 
odpoczynku, ale także snu-
cia planów na kolejny se-

zon teatralny. Ornontowicki Teatr Na-
umiony lato rozpoczął od zdobycia 
nominacji do 35. Ogólnopolskiego 
Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tar- 
nogrodzie ze spektaklem „Szac”.  
W trakcie wakacji spektakl zobaczą 
jeszcze widzowie w Chorzowie podczas 
Chorzowskiego Teatru Ogrodowego. 

Nowy sezon Naumiony otworzy  
15 września w Ornontowicach - odbę-
dzie się tutaj niezwykły pokaz „Szaca”. 
Tuż po nim zaprosimy wszystkich wi-
dzów na prawdziwą ludową potańców-

kę, do której przy-
grywać będą mu-
zycy znanego ze 
spektaklu zespo-
łu Rube Świnie. Bi-
lety na wydarzenie 
dostępne są do ku-
pienia w sklepie 
Anatol i w salonie 
fryzjerskim Sabiny 
Baron. 

We wrześniu ru-
sza także nowy se-
zon Akademii Te-
atru Naumione-
go. Akademia to 
cykl całorocznych 
zajęć dla dzieci  
w wieku 7-14 lat. 
Pod okiem arty-
stów i instrukto-
rów dzieci kształ-
ciły będą umie-
jętności aktorskie, 
śpiewu i tańca lu-

dowego. Intencją zajęć jest także za-
szczepienie poszanowania dla trady-
cji w najmłodszym pokoleniu, aby to 
ono mogło pielęgnować dalej to, co 
najpiękniejsze w kulturze Ornontowic. 
Spotkanie informacyjne Akademii od-
będzie się 5 września 2018r. (środa)  
w sali Teatru Naumionego (Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Ornontowicach).

FuNDACJA SZAFA GRA
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice

+48 884 886 083
biuro@szafagra.org 
http://szafagra.org/

To pytanie zaczęło zadawać so-
bie coraz więcej młodych 
osób. To właśnie młodzi lu-

dzie na całym świecie wracają do korze-
ni, chcą poznać swoje dziedzictwo kultu-
rowe, które jest efektem wielowiekowych 
ścierań się różnych wpływów. Taki trend 
zaczyna być widoczny również w całej 
Polsce i ostatnio również na Śląsku. Co 
roku organizowane są coraz liczniejsze 
imprezy folkowe w różnej formie. Taki-
mi inicjatywami stały się Tabory, które łą-

czą dawnych mistrzów tradycji i młodych 
adeptów muzyki chcących poznawać 
swe korzenie. Efektem ma być ochrona 
niestylizowanych melodii, tekstów, tań-
ców, zwyczajów i obrzędów oraz przeka-
zanie ich w użytkowanie młodszym poko-
leniom muzyków. 

Z inicjatywą organizacji pierwsze-
go Taboru na Śląsku wyszła grupa nie-
formalna Śląsk Folkowy, która wspólnie 
z ARTerią podjęła się organizacji tego 
przedsięwzięcia w Ornontowicach. 

Tabor trwał 5 dni od 18-22 lipca. Gości-
liśmy w Ornontowicach osoby z całej Pol-
ski, które w ramach warsztatów poznawa-
ły, m.in. dawne śląskie tańce pod okiem 
szacownej Pani Zofii Marcinek oraz Igi Fe-
dak, uczyły się czytania nut i śpiewu z ze-

branych przez Pana Norberta Adamczy-
ka piosenek naszego zespołu folklory-
stycznego „Marzanki”. Warsztaty śpiewa-
cze prowadziła Katarzyna Dudziak oraz 
Karo Przewłoka. Moderacji warsztatów 
instrumentalnych podjęli się Jakub Fe-
dak, Andrzej Teofil, Mateusz Dyszkiewicz. 
Ci, którzy przywieźli własne instrumen-
ty, grali dawne śląskie piosenki razem  
z mistrzem Stanisławem Wodnickim oraz 
szefem Kapeli Śląskie Bajery, Henrykiem 
Spyrą. Ciekawostką muzyczną było spo-

tkanie ze Zbigniewem Wałachem budują-
cym gajdy istebniańskie, na których rów-
nież sam gra. W ramach spotkań z gwarą 
śląską uczestnicy Taboru poznali specy-
fikę twórców nieprofesjonalnych z grupy 
janowskiej, spotkali się z twórcą filmów  
o śląskich kowbojach Józefem Kłykiem, 
zobaczyli spektakl „Kopidoł” naszego 
wspaniałego Teatru Naumiony. 

Ciekawym dopełnieniem muzyczno- 
instrumentalnych działań stały się warsz-
taty z gry w skata prowadzone przez na-
szego skaciarza Jacka Adamczyka oraz 
warsztaty z szycia kiecek do tańca pro-
wadzone przez dyrektora ARTerii Alek-
sandrę Malczyk oraz spacery etnobota-
niczne zakończone gotowaniem potraw  
z roślin zebranych z naszych łąk. 

Oczywiście każdy dzień Taboru za-
kończony był potańcówką, na któ-
rej zagrali Zbigniew Wodnicki, Kape-
la Fedaków, Kapela Dejcie Pozór, Ka-
pela Rube Świnie oraz spontanicznie 
tworzona przez muzyków Ochotnicza 
Straż Potańca. Na Śląsku nie mogło za-
braknąć oczywiście orkiestry górni-
czej, która zagrała w sobotę w Amfite-
atrze, przed znaną w całej Polsce, wy-
wodzącą się z Ornontowic, Kapelą Ślą-
skie Bajery. 

Pięć taborowych dni było przepeł-
nionych muzyką, tańcem i śpiewem, za-
równo tym warsztatowym, jak i sponta-
nicznym. To było magicznych pięć dni, 
gdzie nasi goście zbliżyli się do śląskich 
korzeni i pokochali Ornontowice, za-
pewniając, iż na pewno tutaj wrócą. 

Całe przedsięwzięcie mogło być zre-
alizowane dzięki wsparciu Gminy Ornon-
towice, Starostwa Powiatowego w Mi-
kołowie, Regionalnego Instytutu Kultury 
oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Mamy nadzieję, że Tabor na stałe wpi-
szę się w śląski kalendarz imprez, a lu-
dzie z całej Polski coraz chętniej będą 
przyjeżdżać do pięknych i gościnnych 
Ornontowic.

Nieruchomości na sprzedaż 
w drodze przetargu!

Wakacyjne
godziny pracy 

biblioteki
Gminna Biblioteka 

Publiczna 
w Ornontowicach 

informuje, że w sierpniu 
placówka będzie czynna 

od poniedziałku 
do piątku, 

w godz. 8:00-16:00.
Zapraszamy!

Wakacje w Bibliotece

Teatr Naumiony

„Szac” z potańcówką  
i nowy nabór do Akademii

Teatr Naumiony na Sejmiku Teatrów Wiejskich.
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Śląski Tabor
w OrnontowicachW dzisiejszych czasach 

podróżując po świecie 
zachwycamy się regionalną 
kuchnią, strojami, brzmieniem 
lokalnej muzyki, zaczynamy 
uczyć się tańców na 
wieczorach poświęconych 
kulturze danego kraju, 
później tańczymy na naszych 
imprezach zorbę i inne tańce. 
A co z naszą rodzimą kulturą?



WYRY 13sierpień 2018r. • NASZA GAZETA

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

Projekt skierowany jest dzieci urodzonych 
w 2015 roku i ma na celu zaproszenie do 
Bibliotek trzylatków i ich rodziców.

„Biblioteka to instytucja kultury, w której ży-
cie może włączyć się dziecko, niezależnie od 
wieku. Uczy go samodzielności, pozwala po-
dejmować pierwsze własne wybory, rozwi-
ja myślenie oraz kształtuje na całe życie na-
wyk czytania i pogłębiania wiedzy. Bibliote-
ka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dziec-
kiem może spędzić czas w sposób twórczy,  
a gdy już opuszczą jej mury, przeżyć nową, fan-
tastyczną przygodę z wypożyczoną książką.”

Odwiedzając Bibliotekę w Wyrach lub w Go-
styni, zapisując się do projektu oraz wypożycza-
jąc przynajmniej jedną książkę z księgozbio-

ru dziecięcego, mały 
czytelnik otrzyma „Wy-
prawkę Czytelniczą”. 
W jej skład wchodzą: 
książka „Pierwsze wier-
sze dla…”, Karta Małe-
go Czytelnika do zbie-
rania bibliotecznych na-
klejek, a także broszu-
ra dla rodziców „Książ-
ką połączeni, czyli o roli 
czytania w życiu dziec-
ka”. Każda kolejna wi-
zyta w Bibliotece zakoń-
czona wypożyczeniem 
książki przez trzylat-
ka zaowocuje otrzyma-

niem naklejki do bibliotecznej karty. Po uzyska-
niu dziesięciu naklejek Mały Czytelnik zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem. W ten spo-
sób dziecko zapamięta bibliotekę jako ciekawe 
miejsce, zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego oraz przeżyje niesamowite 
przygody ukryte w świecie książek. 

Serdecznie zapraszamy dzieci, które są już 
zapisane do biblioteki oraz te, które chciałyby 
zostać Czytelnikami do odwiedzenia gminnych 
Bibliotek i włączenia się w akcję „Mała Książka 
- Wielki Człowiek”.

Projekt dofinansowany jest przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa.

Także i w tym roku 3 września 
zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do wzięcia udziału  

w tym patriotycznym wydarze-
niu. Uroczystości mają miejsce 
przy pomniku Pamięci Żołnierzy 

Września 1939 roku w Gostyni 
- grobie zbiorowym poległych 
tam żołnierzy 73. pułku piechoty 
z 23. Górnośląskiej Dywizji Pie-
choty Armii „Kraków”. Szczegó-
łowy plan uroczystości na pla-
kacie.

Karolina Kopacz

Obchody wrześniowe
Od 28 lat gmina Wyry organizuje uroczysto-

ści upamiętniające walkę obronną Polski we 
wrześniu 1939 roku na Śląsku, na początku  

ii Wojny Światowej, na terenie miejscowości Wyry i Gostyń. 

„Mała Książka - Wielki człowiek” to tytuł projektu, który od 
września, we współpracy z instytutem Książki w Krakowie będzie 
realizowany w Bibliotece Publicznej w Wyrach i w Gostyni.

Książka dla trzylatka

Drugiego lipca podpisa-
no umowę na wykonanie 
zadania pn. „Rozwój tu-

rystyki rowerowej poprzez prze-
budowę dróg w gminie Wyry -  
ul. Tyska, Tęczowa w Gosty-
ni oraz Wagonowa w Wyrach - 
opracowanie dokumentacji pro-
jektowej - Etap I.” z firmą Col-
lect Consulting z Katowic. Umo-
wa przewiduje wykonanie, m. in. 
projektu przebudowy ul. Tyskiej  
i Tęczowej w Gostyni oraz ul. Wa-
gonowej w Wyrach na wskaza-
nych odcinkach wraz z (w mia-
rę możliwości terenowych i tech-
nicznych): ciągami pieszo-rowe-
rowymi lub pieszymi, miejsca-

mi parkingowymi (także dla ro-
werów), spowalniaczami ruchu 
drogowego na odcinkach, gdzie 
są one konieczne oraz zjazda-
mi do posesji, poprawiającą do-
stępność i sposób użytkowania 
ww. dróg pod kątem turystyki ro-
werowej. Dokumentacja projek-

tów będzie również obejmowa-
ła projekt budowy oświetlenia 
ulicznego typu LED oraz projekt 
przebudowy istniejącego oświe-
tlenia na oświetlenie typu LED. 
Zgodnie z umową dokumentacja 
projektowa powinna być gotowa 
do 14 grudnia.2018r.

Drogi przyjazne rowerzystom

Informuje się o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wyry wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  
od 16 sierpnia do 8 września 2018r., w poniedziałki 
w godz. 10.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 
10.00-14.00 w Urzędzie Gminy Wyry, ul. Główna 58,  
w soboty w godz. 10.00-14.00 w Domu Kultury  
w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przy-
jętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Wyry odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018r.,  
o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Wyry, ul. Główna 58, 
(budynek Pawilonu Handlowego - I p.).

Zgodnie z art. 11 pkt 8 Ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do 
projektu Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Wyry wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko mogą 
wnosić osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
nieposiadające osobowości prawnej.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gmi-
ny Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  
do 1 października 2018r. 

Szczegóły na stronie internetowej: www.wyry.pl 
i tablicach ogłoszeń.

Projekt studium
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na terenie powiatu mikołowskiego

UDZIELAMY 
RABATÓW

Szybko, niedrogo, na czas
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Ci, którzy nie docenia-
li siły kultu maryjnego  
w Mikołowie, 5 sierp-

nia musieli zweryfikować swoją opi-
nię. W uroczystościach koronacyj-
nych wzięły udział setki, jeśli nie ty-
siące wiernych. Koncelebrowa-
nej mszy przewodniczył abp Wiktor 
Skworc, metropolita katowicki. To-
warzyszyli mu, m.in. abp senior Da-
mian Zimoń oraz występujący w roli 
gospodarza biskup nominat Grze-

gorz Olszowski, pochodzący z parafii 
św. Wojciecha. Ten dzień był zwień-
czeniem trwającego trzysta lat kultu 
maryjnego w Mikołowie. W 1707 roku 
kopię obrazu Matki Bożej Śnieżnej 
sprowadził do miasta Sebastian Ro-
stabiński, ówczesny proboszcz pa-
rafii św. Wojciecha. Obraz został na-
zwany Salus Populi Nicopolensis - 
Ratunek Ludu Mikołowskiego.

Dzięki koronacji, miasto i powiat 
stanęły przed wielką szansą.

Bez względu na to, czy 
samorządowcy są ludźmi 
wierzącymi, muszą sobie 
zdawać sprawę nie tylko 
z duchowej, ale także 
promocyjnej siły kultu 
maryjnego. 

Piekary Śląskie są tego najlepszym 
przykładem. Gdyby zapytać, z czym 
kojarzy się to miasto, najprostsza odpo-
wiedź brzmi: z Matką Bożą. To jest ko-
rzystna identyfikacja. Ludzie przyjeż-
dżają do Piekar, aby się pomodlić, ale 
muszą też coś zjeść, zatankować auto, 
kupić pamiątki. Zostawiają w mieście 
pieniądze. Na całym świecie, w Polsce 
też, coraz popularniejsza staje się tury-
styka specjalistyczna. Większość z nas 
nadal woli spędzać urlop leżąc na pia-
sku. Rośnie jednak liczba ludzi, którzy 
jeżdżą i zwiedzają konkretne miejsca. 
Największy biznes w tej gałęzi turystyki 

kręci się wokół zabytków techniki prze-
mysłowej oraz miejsc kultu religijnego. 

Czy na taką ścieżkę może wejść Mi-
kołów? Miejmy nadzieję, że tak. 

Sporo zależy od 
duchownych i wiernych, 
ale najwięcej mają do 
zrobienia samorządowcy. 

Tylko władze miasta dysponują środ-
kami i możliwościami, aby kult maryj-
ny włączyć w politykę promocyjną mia-
sta. Jest to łatwe z dwóch powodów. 
Po pierwsze, dotychczas nie udało się 
zbudować wokół Mikołowa spójnej  
i pozytywnej narracji wizerunkowej. Tę 
lukę, przynajmniej w części, może za-
pełnić Bazylika i niezwykły obraz. To 
prezent dla samorządowców, bo nie 
muszą sami niczego wymyślać. Pyta-
nie tylko, czy chcą i potrafią z tego daru 
skorzystać?   (fil)

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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Mikołów na maryjnym szlaku
W wymiarze duchowym koronacja Matki Bożej Mikołowskiej spełniła oczekiwania i marzenia wiernych, którzy 

w pierwszą niedzielę sierpnia tłumnie zjawili się w Bazylice św. Wojciecha, aby wziąć udział w uroczystościach, 
jakich jeszcze w naszym powiecie nie widziano. Pozostał jeszcze wymiar praktyczny. Otwarły się nowe możliwości 

budowania marki i wizerunku miasta, a nawet całego powiatu. czy samorządowcy wykorzystają tę szansę?

ks. dr MIROSŁAW GODZIEK, 
proboszcz bazyliki św. Wojciecha

Maryja uczy nas pobożności. Uczy, jak uczestni-
czyć w sakramentach świętych, jak się modlić. Maryja 
wypełnia przestrzeń, w której wierni, my wszyscy, do-
świadczamy szczególnej łaski Bożej.

Jako osobisty dar 
ołtarza, w podzięce 

Matce Bożej 
Mikołowskiej, Irena 
Radomska złożyła 

Ornat Maryjny. Obok 
poseł Izabela Kloc.
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17 lat na rynku ubezpieczeń w Polsce

Nowe ubezpieczenia w Twoim mieście!

RCU UBEZPIECZENIA ZAANGAŻOWANIE / JAKOŚĆ / PROFESJONALIZM

Możemy Ci zaproponować:

oferty wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych

dodatkową zniżkę z kartą Automobil Club

upominek jeżeli nas odwiedzisz

ciekawe rabaty w wielu towarzystwach

i w sumie będzie taniej niż u znajomego!

ORNONTOWICE
ul. Zamkowa 8

(obok wjazdu na Kopalnię, naprzeciwko stacji paliw)

pon.- pt. 09.30 - 17.00
tel. 793 788 642
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Mikołów na maryjnym szlaku
W wymiarze duchowym koronacja Matki Bożej Mikołowskiej spełniła oczekiwania i marzenia wiernych, którzy 

w pierwszą niedzielę sierpnia tłumnie zjawili się w Bazylice św. Wojciecha, aby wziąć udział w uroczystościach, 
jakich jeszcze w naszym powiecie nie widziano. Pozostał jeszcze wymiar praktyczny. Otwarły się nowe możliwości 

budowania marki i wizerunku miasta, a nawet całego powiatu. czy samorządowcy wykorzystają tę szansę?

abp WIKTOR SKWORC, 
metropolita katowicki 

Dobro nie czyni się w zgiełku. Siła 
miłości wyraża się w spokojnej dyskre-
cji codziennej służby. Zatrzymajmy się 
na tych trzech podstawowych słowach: 
dyskrecja, codzienna służba. Niech te 
słowa będą wskazaniem w naszych re-
lacjach z bliźnimi w pełnieniu dzieła mi-
łosierdzia. Wysłuchujmy dyskretnie na-
szych bliźnich. Bądźmy dla nich opar-
ciem i źródłem pomocy. Bądźmy wobec 
nich miłosierni i delikatni, dochowujący 
powierzonej tajemnicy. 

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

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

tel. 502 861 519

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE
DORADZTWO FINANSOWE
KREDYTY GOTÓWKOWE

KREDYTY KONSOLIDACYJNE
POŻYCZKI POZABANKOWE

POŻYCZKI DLA FIRM

nowe oferty 
pożyczek 

na raty

CENTRUM9.PL
telefon:
32 790 09 08

złóż wniosek online na stronie: WWW.CENTRUM9.PL

CENTRUM 9
wiele banków

w jednym miejscu
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Polecają szczególnie dąb, 
bo to drewno wysokoka-
loryczne i można je ku-

pić w szczapach nadających się 
do kominka lub jako opał do pie-

ców. Jest ono pakowane w bloki, 
foliowane na palecie euro zawie-
rające 1 metr sześcienny, a każ-
dy kawałek drewna ma około  
24 centymetr długości. Dąb do-

skonale nadaje się także 
do wędzenia na zimno 
dziczyzny oraz dużych 
kawałków mięsa. Na-
daje produktom silnie 
brązowe zabarwienie. 

Kolejny produkt, 
którym możemy palić  
w kominku lub pie-
cach są pellety z czy-
stej trociny iglastej fir-
my Lava. W workach po 

15 kg klienci znajdą tylko 

drewno z drzew iglastych - sosny 
i świerka. Średnica trocin to oko-
ło 6 mm, a wartość kaloryczna: 
około 18 MJ. 

Także Brykiety kominkowe 
RUF z drzewna mieszanego do-
skonale nadają do kominków, 
pieców kaflowych, jak i wszel-
kiego typu kotłów oraz pieców 
na paliwa stałe. Brykiety to ide-
alna alternatywa dla drewna, bo 
jest łatwy w magazynowaniu  
i w użyciu. Poręczne kostki pa-
kowane w worek foliowy spala-
ją się o wiele wolniej niż drew-

no, dając przy tym więcej cie-
pła i pozostawiając bardzo małą 
ilość popiołu przy wartość opa-
łowej18 MJ.

Zapewniamy własny trans-
port na terenie Śląska do 25 ton!

Dąb, brykiety i pellet
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Choć za oknem wciąż tropikalne upały. To jednak kalendarz pokazuje już sierpień i jesień zbliża się do nas dużymi krokami. 
Firma Gawlik zaprasza do zakupu ekologicznego opału - doskonałego na jesienne chłody i zimowe mrozy. 

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

Ja jestem stale dostępny 
dla mieszkańców i biorę 
udział w dyskusji na każ-
dy, ważny dla mieszkań-

ców temat. I tak jest od początku mojej 
kadencji, gdyż uważam, że taki otwarty 
styl zarządzania i pełny kontakt miesz-
kańców z burmistrzem jest podstawą 
do wspólnego zarządzania miastem.

Nie miejmy złudzeń, że spotkanie 
Pani Radomskiej, protegowanej Pani 
Poseł Izabeli Kloc (PiS) z ministrem in-
frastruktury w temacie mieszkalnictwa 
i pomocy osobom niepełnosprawnym 
było „meetingiem politycznym”, któ-
ry oprócz kreowania wizerunku mo-
jej kontrkandydatki nie wpłynie realnie  
w żaden sposób na projekty i działa-
nia, które konsekwentnie w tych te-
matach już realizujemy. Pomoc oso-
bom niepełnosprawnym w Mikołowie 
jest faktem, a najlepszą tego wizytów-
ką jest działalność powołanego przeze 
mnie Głównego Specjalisty ds. Osób 
z Niepełnosprawnościami. Jego co-
dzienna praca może być niewygod-
na dla miejskiego środowiska Prawa  
i Sprawiedliwości, bo to rzeczywista 
pomoc ludziom potrzebującym, a nie 
zamiatanie ważnego tematu pod dy-
wan, czego nie tak dawno byliśmy 
świadkami w wykonaniu polityków 
partii rządzącej. Podobnie sprawa ma 
się z Programem Mieszkanie+, który 
niestety - i mówię to z przekonaniem, 
bo uważam temat mieszkalnictwa za 
szczególnie ważny - nie spełnia na ra-
zie pokładanych w nim oczekiwań - za-
równo w kwestiach finansowych, jak  
i efektów społecznych. W obecnej ka-
dencji w Mikołowie reaktywowali-
śmy po latach program budownictwa 
mieszkaniowego. 32 mieszkania wybu-
dowane na Nowym Świecie z udziałem 
funduszy zewnętrznych jest tego naj-
lepszym przykładem. Z powodzeniem 
sięgamy po dostępne fundusze na re-
alizację ważnych dla Mikołowa tema-
tów (w rejonie tyskim jesteśmy liderem 
w wykorzystaniu dotacji w przelicze-

niu na mieszkańca). Akces do Progra-
mu Mieszkanie+ złożyliśmy już w po-
łowie kadencji - dwa lata temu. Liczę, 
że jednak - mimo nie najlepszego star-
tu tego programu - przyniesie on wy-
mierne korzyści także naszemu miastu. 
Projekty mieszkaniowe są dla nas bar-
dzo istotne, ale realizujemy je wybiera-
jąc najbardziej korzystne rozwiązania 
zarówno dla mieszkańców, jak i miej-
skiego budżetu.

Inaczej sprawa wygląda w kwestii 
osób, które w debacie publicznej bio-
rą udział i tym samym wydawałoby się, 
że ich świadomość i wiedza na temat 
funkcjonowania miasta powinna być 
wyższa. Pan Artur Wnuk, prezes Stowa-
rzyszenia Reta - pomimo tego, że jest 
promowany na pierwszego rowerowe-
go aktywistę w mieście, to w żadnej  
z prężnie działających mikołowskich 
grup rowerowych nie zagrzewa miej-
sca. Mało tego - w internecie apeluje 
do magistratu o budowę ścieżek rowe-
rowych, ale gdy przyszło do przekony-
wania swoich sąsiadów do poszerze-
nia dróg na Recie, w taki sposób, aby 
mogły tam powstać ścieżki dla rowe-
rów - nie miał odwagi zabrać w tym te-
macie publicznie głosu. Łatwo obie-
cywać, ale trudniej jest bronić swoich 
racji bez komfortu anonimowości, ja-
kie dają media społecznościowe. Ze 
smutkiem można zaobserwować jak  
z postaci kreującej się na „społeczni-
ka” Pan Wnuk zmienił się ostatecznie 
w cynicznego polityka, który nie zawa-
ha się użyć wszelkich środków w dro-
dze do ratusza.

Odniosę się po krótce do kilku wy-
suwanych przez niego zarzutów. Jed-
nym z moich priorytetów jest budowa 
ścieżek rowerowych w taki sposób, 
aby łączyły sołectwa i dzielnice z cen-
trum. Chcę to jednak robić w uzgod-
nieniu z mieszkańcami i za ich akcep-
tacją. Prace nad - w moim odczuciu - 
bardzo istotną ścieżką łączącą Mo-
kre, Ogród Botaniczny i Bujaków już 
się rozpoczęły. A to dopiero początek 

większego planu. Budżet Obywatel-
ski, który obiecywałem w poprzednich 
wyborach, został wprowadzony. Jest 
on wspólnym sukcesem mieszkańców  
i urzędu miasta. Odpowiada on na bie-
żące potrzeby najmniejszych społecz-
ności i z roku na rok się zmienia. Po-
mimo tego, że na realizację projektów 
zgłaszanych do BO przez mieszkań-
ców rocznie przekazujemy ponad mi-
lion złotych, to jestem otwarty na rze-
czową dyskusję, co do jego wielkości 
w przyszłych edycjach. Pan Wnuk za-
rzuca mi, że odmówiłem powołania 
dzielnicy Reta, pomimo tego, że dosko-
nale wie, że to nie ja uchwalam dzielni-
ce, a taki projekt uchwały przedłoży-
łem Radzie Miejskiej, którego radni nie 
uchwalili. Poruszany jest również temat 
konieczności remontu domu kultury. 
Dokładnie taki gotowy projekt remon-
tu i rozbudowy powstał w tej kaden-
cji i poszukiwane są zewnętrzne środ-
ki na dofinansowanie, bez którego mia-
sto nie udźwignie takiego wydatku. Po 
jednym z konkursów jesteśmy na liście 
rezerwowej.

Najbardziej jednak zdumiewająca 
jest wypowiedź Pani Krystyny Świer-
kot. Czytając wywiad z nią trudno 
uwierzyć, że tak wiele mijających się 
z prawdą informacji przekazuje Rad-
na Rady Miejskiej, czyli osoba mają-
ca łatwy dostęp do wszelkich infor-
macji i posiadająca wpływ na miej-
ską politykę. Nie chce mi się wierzyć, 
że po 44 posiedzeniach Rady Miej-
skiej Pani Radna nie rozumie funk-
cjonowania budżetu, sposobu finan-
sowania Ogrodu Botanicznego, czy 
kompetencji burmistrza i rady w kwe-
stii podziału administracyjnego gmi-
ny. Jednak ktoś, po lekturze tego wy-
wiadu, mógłby taki wniosek wysunąć. 
Pani Świerkot zarzuca rozrost admini-
stracji, co również nie jest prawdą, ale 
nie zadała sobie minimum trudu, aby 
to sprawdzić. Zatrudnienie w urzę-
dzie i jednostkach nie wzrasta, pomi-
mo tego że samorząd wciąż jest obar-

czany nowymi zadaniami przez rząd. 
Pani Radna Świerkot w swoich wypo-
wiedziach jest w sprzeczności z samą 
sobą. Wypisuje, ile to kosztownych 
rzeczy należy zrobić, a jednocześnie 
była przeciwna emisji obligacji, dzię-
ki którym ustabilizowaliśmy miejskie 
finanse i możemy realizować wiele 
potrzebnych dla mikołowian inwesty-
cji. Jako członek komisji budżetowej 
wielokrotnie sprzeciwiała się rozwią-
zaniom finansowym gwarantującym 
rozwój Mikołowa, jednak jej posta-
wa ogranicza się jedynie do krytyki, 
nie proponując w zamian żadnych, al-
ternatywnych rozwiązań. Pusta kryty-
ka, pozbawiona merytorycznych pro-
pozycji i działanie obliczone na łatwy 
efekt i poklask, czyli najkrócej rzecz 
ujmując demagogia. 

W najbliższych miesiącach spodzie-
wam się wzmożonej aktywności mo-
ich politycznych przeciwników. Jestem 
otwarty i gotowy na rzeczową i mery-
toryczną dyskusję na temat przyszło-
ści Mikołowa i potrzeb mieszkańców. 
Jednak stanowczo jestem przeciwny 
demagogii, populizmowi i dezinfor-
macji w debacie publicznej. Uważam, 
że mikołowianie nie zasłużyli sobie na 
to, aby ich okłamywać, wprowadzać  
w błąd ani mamić obietnicami, które 
nie mają pokrycia w rzeczywistości. 
Moje propozycje dla mikołowian wyni-
kają z potrzeb mieszkańców i - co naj-
ważniejsze - są osiągalne i będą mo-
gły zostać zrealizowane. Nie chcę, aby 
kampania moich przeciwników spro-
wadzała się jedynie do krytyki bez 
przedstawienia pomysłów na miasto, 
a póki co do tego się to sprowadza. 
Moja polityka otwartości i dostępności 
daje wszystkim możliwość na spraw-
dzenie i wyjaśnienie każdej zasłysza-
nej i niepokojącej informacji, do czego 
gorąco zachęcam szczególnie w okre-
sie wyborczym, gdy zapewne manipu-
lowanie informacją sięgnie zenitu. Ja 
jak zwykle jestem dla Wszystkich za-
wsze dostępny.

STANiSŁAW 
PieChULA, 

burmistrz Mikołowa

kampania ruszyła

Ze zdumieniem czytałem 
ostatni numer „Naszej 
Gazety”. Szczególnie  
w oczy rzuca się otwarta  
- i co zasmucające - często 
bezpodstawna krytyka 
adwersarzy obecnej polityki 
Mikołowa. Pani Irena 
Radomska, która przez 
ostatnie 4 lata nie zabierała 
głosu w żadnej toczącej się 
debacie publicznej, nagle 
jest kreowana na łamach 
gazety (na 3 miesiące przed 
wyborami) na eksperta 
w sprawach miejskich. 
Mam nadzieję, że nikt 
się na to nie nabierze, 
bo taka „przedwyborcza 
metamorfoza” jest po 
prostu nieautentyczna.



- Piotr Buras, członek Rady 
Sołeckiej w Paniowach, opu-
blikował w naszej gazecie 
tekst „Zapomniane Paniowy” 
i rozpętała się burza. Bur-
mistrz Stanisław Piechula za-
rzucił mu kłamstwo i prze-
słał do Rady Sołeckiej pismo 

z pytaniem, czy to jest także 
ich stanowisko. Czytał Pan 
ten artykuł?

- Oczywiście, że czytałem  
i z uwagą śledzę zamieszanie, 
jakie wywołał. Pomijam nie-
elegancką formę pisma bur-
mistrza, który domaga się od 

członków Rady i ode mnie też 
ustosunkowania się do artyku-
łu. To jest wolny kraj. Skoro ga-
zeta stwarza takie możliwości, 
Piotr Buras ma prawo dzielić 
się swoją opinią z Czytelnika-
mi oraz mieszkańcami Paniów 
i całego Mikołowa.

- Dlaczego burmistrz zare-
agował tak gwałtownie?

- Stare przysłowie mówi, że 
prawda boli najbardziej. Uwa-
żam, że w tekście Piotra Bura-
sa nie było przekłamań, nadin-
terpretacji i naciągania faktów. 
Podpisuję się pod jego artyku-
łem. Autor powiedział w nim 
prawdę o Paniowach pod rzą-
dami obecnego burmistrza.

- Tekst wychodzi też poza 
Paniowy. Piotr Buras dowo-
dzi, że burmistrz, wbrew fak-
tom, przypisuje sobie i „swo-

jemu” radnemu ze Śmiłowic 
starania o lepszą wodę dla 
sołectw. Jaka jest prawda? 

- Prawda jest taka, jak w ar-
tykule „Zapomniane Paniowy”. 
Już w styczniu 2015 roku pod-
czas zebrania wiejskiego za-
alarmowaliśmy władze mia-
sta o złej jakości wody. Nasz 
apel pozostał oczywiście bez 
echa. Dopiero na początku 2017 
roku, kiedy w części mikołow-
skich kranów pojawiła się bak-
teria coli, burmistrz zaintereso-
wał się stanem miejskiego uję-
cia Rusinów. Nawet podczas ze-

brania wiejskiego w marcu 2017 
Stanisław Piechula przyznał, że 
temat wody jest dla niego nowy. 
O czym więc mówimy? 

- Piotr Buras twierdzi, że 
w tej kadencji miasto wy-
dało na Paniowy zaledwie  
185 tys. zł.

- Bo taka jest prawda. To nie 
jest kwota z sufitu, ale z zesta-
wienia przygotowanego przez 
Wydział Inwestycji, Utrzyma-
nia Infrastruktury i Usług Ko-
munalnych Urzędu Miejskiego. 
Jeżeli burmistrz twierdzi, że to 

kłamstwo, to w takim razie kła-
mią jego urzędnicy. Sztandaro-
wym przykładem, w jaki spo-
sób miasto traktuje Paniowy, 
jest problem szkoły. Piotr Buras 
napisał w artykule „burmistrz 
zainicjował rozbudowę szkoły, 
lecz tylko w niewielkim zakre-
sie i moim zdaniem są to tylko 
nerwowe ruchy spowodowa-
ne gorączką wyborczą, niż rze-
czywistym dbaniem o intere-
sy mieszkańców Paniów”. Tak 
jest. W projekcie tegoroczne-
go budżetu nie przewidziano 
na początku ani złotówki, do-

piero rozpędzająca się karuze-
la wyborcza spowodowała że  
w maju br. Burmistrz pod presją 
zbliżających się wyborów zde-
cydował o zapisie w budżecie 
środków na remont i moderni-
zację kuchni tłumacząc, że to 
zadanie kryje w sobie realiza-
cję projektu rozbudowy szkoły, 
moim zdaniem i tak w bardzo 
niewielkim zakresie. Pamiętaj-
my również o tym, że szkoła 
nasza jest Zespołem Szkolno- 
Przedszkolnym i nasze przed-
szkole również wymaga po-
większenia, zresztą od prawie 

9 lat rokrocznie z mieszkańca-
mi monitujemy do Burmistrza 
o rozbudowę tej bazy. Co in-
nego, niż zbliżające się wybo-
ry, może być powodem nagłe-
go zainteresowania burmistrza 
stanem bazy edukacyjnej w na-
szym sołectwie? 

- Jak Pan ocenia pracę bur-
mistrza w tej kadencji?

- Pomijam wątki obyczajo-
we i wizerunkowe choć - moim 
zdaniem - przy ocenie pracy 
osoby publicznej są one waż-
ne. Jako samorządowca mar-
twi mnie natomiast stan finan-
sów miasta. Podczas kam-
panii wyborczej i na począt-
ku urzędowania Stanisław Pie-
chula ostro krytykował swoje-
go poprzednika za nadmierne 
zadłużanie Mikołowa, ale po 
czterech latach zmian na lep-
sze nie widać. Burmistrz obej-
mował Gminę z - jak twierdził 
- 56 mln zł zadłużenia. Obec-
nie spłacono około 21 mln zł. 
jednakże nie zapominajmy, że 
zostały wyemitowane obliga-
cje na kwotę 20 mln zł. Jest to 
zmiana kosmetyczna, a nie do-
wód na zracjonalizowanie po-
lityki finansowej miasta. Bur-
mistrz emituje obligacje, aby 
spłacać stare kredyty i chwali 
się, że tak jest oszczędniej. Nie 
zmienia to faktu, że kwota dłu-
gu nadal przekracza poziom  
50 mln zł, a obligacje i tak będą 
musieli wykupić jego następcy.

- W Paniowach i nie tylko 
mówi się, że wystartuje Pan 
w wyborach na burmistrza 
Mikołowa?

- Możemy wrócić do tego 
pytania za miesiąc?

- Na pewno wrócimy. Dzię-
kuję za rozmowę. 

Rozmawiał: Jerzy Filar
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Piotr Buras powiedział prawdę
Rozmowa z KrZYsZTOFeM rOGaLsKiM, mikołowskim radnym i sołtysem Paniów.

Podsumowując działalność burmistrza 
Mikołowa pomijam wątki obyczajowe  
i wizerunkowe choć - moim zdaniem - przy 
ocenie pracy osoby publicznej są one ważne. 
Jako samorządowca martwi mnie natomiast 
stan finansów miasta. 

Piotr Buras i Krzysztof Rogalski.
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Drogi Czytelniku ostrzegam: piszę, 
co myślę. Nie ma taryfy ulgowej. Po-
prawność polityczną mam w nosie. 
Czytasz na własną odpowiedzialność. 
Mogę pisać o niepełnosprawnych bez 
owijania w bawełnę, bo znam to środo-
wisko. Sam od 30 już lat poruszam się 

tylko wózkiem inwalidzkim. A po moje-
mu postrzega się niepełnosprawnych 
dwubiegunowo: albo jako bohaterów, 
albo jako ofiary losu.

Bohaterów, bo w mediach słyszymy 
o coraz to bardziej niesamowitym wy-
czynie kolejnego „kulawego”. A to gość 
bez nóg zdobył dwa bieguny, a to inny 
zdobył jakiś szczyt górski. Niewidomy 
sportowiec skacze w dal, itd. Jest tego 
w mediach całe mnóstwo. Ofiary losu to 
zaś ludzie potrzebujący, bo potrzebują 
wózka, podjazdu czy windy, aby wyjść  
z domu. Do tego zdjęcie pokazujące 
delikwenta w najbardziej niekorzyst-
nym ujęciu. Starsi rodzice niemogący 
już opiekować się niepełnosprawnym 
dorosłym dzieckiem. Wszystko, aby 
wzbudzić litość i współczucie.

klamrą spinającą te 
pozorne przeciwstawności 
są pieniądze. 

W jednym jak i drugim przypadku 
dokładnie o to chodzi. Brak niezależ-
ności finansowej to problem dotyka-
jący niepełnosprawnych szczególnie 
boleśnie. Wiem to i ja z własnego do-
świadczenia. Wielu spotkanych ludzi 

wychwala mnie widząc, że mam peł-
ną rodzinę standardowe 2+2. Zachwy-
cają się jak to sobie doskonale radzę, 
itp. No bo inni - w domyśle sprawni 
- nie dają tak sobie rady w życiu. Tak, 
gdyby tylko oni wiedzieli, jakim to jest 
kosztem, np. pogarszającego się stanu 
i tak „kulawego” zdrowia, wielu wyrze-
czeń i poświęceń… A i tak wiele rzeczy 
i spraw to dla mnie tylko marzenia…

Ale zostawmy mnie - wybaczcie tę 
dygresję. Wróćmy do sedna. Jak na-
pisałem zarówno „bohaterowie” jak  
i „ofiary losu” wyciągają ręce po pie-
niądze. I tutaj znowu wstawka - tym 
razem ogólnej natury. Od przemian 
„okrągłostołowych” w naszym kraju - 
zwanym przez Stanisława Michalkiewi-
cza nieszczęśliwym - do dziś wszystko 
nieustannie się zmienia. Rzecz jasna na 
lepsze, bo nie może być inaczej. Cią-
gle jednak nasz polski złoty to średnio 
4,5 do 1 w stosunku do dolara czy euro. 

oznacza to, że dobry wózek 
inwalidzki, nie elektryczny 
i najczęściej nie polskiej 
produkcji, kosztuje 
przynajmniej 8 do nawet 
20 tysięcy złotych. 

Oczywiście producenci wózków 
stosują ten sam marketingowy chwyt 
co dealerzy aut. Cena od np. 4,5 ty-
siąca złotych. W praktyce w takiej ce-
nie można kupić wózek dla małego 
dziecka, a nie dla dorosłego, rosłego 
„chłopa”. A wspomniany wyżej mar-
ketingowy chwyt polega na podawa-
niu ceny sprzętu z bardzo podstawo-
wym „wyposażeniem”. Jeżeli ktoś nie 
ma dość krzepy, to szuka jak najlżej-
szego i najłatwiejszego do prowadze-
nia wózka, a to już bardzo znacznie 
zwiększa koszt zakupu. Inna sprawa, 
że ten wózek musi być często indywi-
dualnie dopasowany pod daną osobę, 
co też na jego ostateczną cenę wpływ 
ma niebagatelny. Państwo jak zwykle 
„staje na wysokości zadania” dając  
z funduszy NFZ 1,5 tysiąca złotych. 
Widzicie to? 

Czyli taki „połamaniec” czy 
inny „kulawy” musi skądś 
wytrzepać 6,5 tysiąca. 

Czyli tyle, za ile pracuje idiota  
wg słów pani komisarz Bieńkowskiej. 
Paranoja. Oczywiście ktoś się żachnie - 
zaraz - ale jest jeszcze PCPR. No jest, 

ale środki są dla tych, co odpowiednio 
wcześnie złożyli wnioski o dofinanso-
wanie, a i to nie dla wszystkich. Wszak 
środki ograniczone. Ale nawet z tymi 
pieniędzmi z PFRON-u, co je rozdy-
sponowuje PCPR i tak brakuje przynaj-
mniej połowę na ten porządny wózek. 
No i teraz mamy, co mamy. 

Bohaterowie zbierają na 
wyprawy na Alaskę, a reszta 
na wyjście z domu, albo 
porządną kąpiel (podnośnik 
wannowy). 

Podsumowując, nie kategoryzu-
ję tych dwu typów niepełnospraw-
nych. Każdy chce godnie żyć. Potrzeby 
i oczekiwania są tak różne jak ludzie, 
których dotknęła niepełnosprawność. 
Martwi mnie tylko, że z okazji kolejnych 
wyborów, coraz to inna opcja politycz-
na pcha ten inwalidzki wózek krzycząc 
o prawach niepełnosprawnych. A zaraz 
po ogłoszeniu wyników wszystko zo-
staje po staremu. Mnie, jako wózkowi-
cza od 30 już lat, to boli. Jeżeli prowa-
dzę pracowite życie, bez ekstrawagan-
cji, nie mogę na nic liczyć. Ale to już te-
mat na osobny felieton.

W ramach „Otwartych Łamów” dostajemy coraz więcej tekstów i - co szczególnie nas cieszy 
- nie wszystkie dotyczą polityki. Polecamy lekturę artykułu na temat osób niepełnosprawnych. 

Tekst jest ciekawy nie tylko ze względu na temat, ale także z powodu samego autora.

Bohaterowie czy ofiary losu?

TOMASZ URBAN
Od 30 lat porusza się na 

wózku inwalidzkim. Mieszka 
w Borowej Wsi (w ośrodku 

Caritas). Aktywny zawodowo.
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SZukASZ pRACY?
Aktualnie poszukujemy dwóch osób chcących rozpocząć 
karierę zawodową w bankowości na stanowisku kasjer.

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

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

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

oczekiwanego produktu 
- sprzedaż produktów bankowych w zakresie ROR, 

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

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

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

i cierpliwość,
- doświadczenie w pracy  

z gotówką,
- mile widziany kurs kasjera 

złotowego,
- komunikatywność  

i otwartość.

oferujemy:
- umowę o pracę,
- szkolenie wstępne 

organizowane  
przez Bank w centrali,

- możliwość rozwoju 
zawodowego 

- jasno określona ścieżka 
kariery,

- atrakcyjne wynagrodzenie 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekruta-
cyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., nr 0, poz. 922). Przyjmuję do wiadomości,  
że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”
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Bar&grill u Sikorki zaprasza 
mieszkańców Mikołowa na chwi-
lę wytchnienia w upalne dni. 

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

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

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

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

U Sikorki dobrze zjesz!

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

Orzesze, ul. stuska 26, tel. 502-396-562 www.ticek.pl

Pod wieloma względami zawadzki 
bieg z kartoflem jest imprezą nie-
zwykłą. Przede wszystkim niepo-

wtarzalna jest sama idea. Przeszukaliśmy 
dokładnie Internet i wśród wielu, czasem 
bardzo zaskakujących biegów, nie znaleź-
liśmy kartoflanego wyścigu. Chwała orga-
nizatorom za kreatywność. Po drugie jest 
to impreza, na każdym etapie organizo-
wana „od dołu”. Jej pierwsza edycja mia-
ła uświetnić nadanie Zawadzie statusu so-
łectwa. Bartłomiej Marek, pierwszy sołtys, 
rzucił pomysł, aby zintegrować mieszkań-

ców podczas rodzinnego festy-
nu. Pomysł chwycił. Przed 
nami czwarta edycja 
„Zawadzkiego biegu 
z kartoflem”. Jak za-
wsze impreza zapo-
wiada się wyjątkowo. 
Wystąpią, m.in. 
De silvers, Me-
trum reni & Mar-
co, Michalina staro-
sta oraz Orkiestra Dęta 
Tauron Wytwarzanie s.a.
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Mieszkam w Łaziskach Gór-
nych i niestety spędzam wa-
kacje w mieście. Całe dnie 

spędzam na „Żabce” i byłam jedną  
z pierwszych osób, które przetesto-
wały nowo otwarte centrum rekreacyj-
ne „Frajda”. Nie mam żadnych zastrze-
żeń do tego obiektu. Jest nowoczesny, 
atrakcyjny, najlepszy w całym powie-
cie. Mam tylko jedno zastrzeżenie. Na 
„Frajdzie” nie ma frajdy w takie upa-
ły, jakich doświadczyliśmy na początku 
sierpnia. Nie ma cienia. Nie ma gdzie 
się schować przed spiekotą. 

CO NA TO uRZąD MIEjSKI 
W ŁAZISKACh GÓRNYCh?

Podpisaliśmy umowę na ogrodzenie 
terenu. Na samej Frajdzie nie będzie du-
żych zalesień, trawa została zasiana na 
skarpach przy atrakcjach. Tuż obok Fraj-
dy znajduje się lasek i tam chcemy przy-
gotować miejsce wytchnienia ze ścież-
kami i ławeczkami. Obok znajdzie się 
strefa piknikowa. 

list do 
redakcji

W upale 
nie ma frajdy

Jedyny taki festyn w Polsce!

Pobiegną z kartoflem

Tak się bawiliśmy w ubiegłym roku

18 sierpnia
godz. 15.30

hala namiotowa na boisku
w Orzeszu-Zawadzie
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Wysoka jakość w dobrej cenie

MIkołÓW |  ul. GlIWICkA 120B |  tel. 513 129 219

l MoNtAŻ INStAlACJI lpG
l CAR AuDIo
l CENtAlNE ZAMkI
l AlARMY

l kAMERY CoFANIA
l lokAlIZAtoRY GpS
l HAkI HoloWNICZE
l CZuJNIkI pARkoWANIA

l ŚWIAtłA DZIENNE
l MECHANIkA SAMoCHoDoWA
l klIMAtYZACJA
l NApRAWY BIEŻąCE

RAtY

Szanowni Państwo, witam Was w ten gorą-
cy czas kanikuły i jeszcze gorętszy okres 
przedwyborczy. Tak, wybory samorzą-
dowe tuż, tuż. Jestem właśnie po lektu-

rze miesięcznika „Wicie” nr 7, w którym obec-
ni radni opisują swoje „osiągnięcia”. Odniosłam 
wrażenie, że jedyną sprawą w naszej gminie są 
drogi lub ich brak. Jest jeszcze kwestia oświe-
tlenia i kanalizacji. Wszystkie one rozrastają się 
zresztą głównie w roku wyborczym, co możemy 
obecnie zaobserwować. Nie pozwolę sobie na 
bagatelizowanie tych problemów, ale obserwu-
jąc ich realizację można dojść do przekonania, 
iż Wyry tkwią w tzw. pułapce średniego wzrostu. 
Niby coś się dzieje, niby po latach oczekiwań,  
w wielkim mozole i częstokroć o wiele za drogo 
powstaje element bazy sportowej, kawałek chod-
nika czy kilka kilometrów dróg, z których obywa-
tele muszą się cieszyć, bo co innego im pozostało? 

Ale czy to rzeczywiście zarządzanie, 
czy tylko administrowanie? 

Wychodzenie naprzeciw potrzebom miesz-
kańców czy jednak gaszenie pożarów post 
factum? Zwykłe potrzeby dnia codziennego 
mieszkańców, które przez opóźnienia władzy 
urastają do rangi strategicznych problemów, 
to niestety w Wyrach codzienność. Cóż, ustrój 
słusznie miniony również „dzielnie” walczył  
z problemami, które sam tworzył. Czy przy-
padkiem czegoś to Państwu nie przypomina? 
Jednym z tego typu problemów do rozwiązania 
na już to kwestia śmieci. Jest fenomenem w na-
szej gminie, że koszty wywozu odpadów rosną, 
a jakość usług spada. Czyli krótko mówiąc, 
płacimy za wywóz i sami wywozimy odpady na 
PSZOK. Faktycznie miał rację ten, który twier-
dził, że śmieci to złoty interes. Uważam, że na-
leży jak najszybciej przywrócić wywóz odpa-
dów zielonych z naszych posesji. To, co się 
dzieje w punkcie zbiórki w każdą sobotę, pra-
cownik firmy Master określił jako „sajgon”. Za-
kładam, że doczekamy się jeszcze kilku cieka-
wych określeń na ten stan rzeczy. Mieszkań-
ców nam nie ubywa lecz przybywa, tak jak nie-
legalnych wysypisk, na które zwraca nam uwa-
gę w tym samym nr „Wicie” Referat Gospodar-
ki Komunalnej. 

Na rychłe zmiany w tej  
i innych kwestiach się nie zanosi, 
gdyż brak jest kontrkandydatów  
do fotela wójta. 

Brak konkurencji sprawia, że władza nie musi 
obawiać się niczego, bo mieszkańcy z braku laku 
wybiorą właśnie ich. Pozostaje zadać pytanie, 
dlaczego my wszyscy, którzy tu mieszkamy mu-
simy ponosić przykre konsekwencje tych niedo-
puszczalnych zaniedbań? Uważam, iż dla rozwią-
zania wielu problemów w naszej gminie nie trze-
ba ogromnych nakładów finansowych. Potrzeba 
chęci, zaangażowania, konsekwencji, uporu i wy-
trwałości - czego sobie i Państwu życzę.

W tym roku mija 16 lat od wyboru 
pierwszego i póki co ostatnie-
go wójta Gminy Wyry pochodzą-
cego z Gostyni. W ciągu blisko  

30 lat funkcjonowania Wyr i Gostyni w jednej 
gminie tylko raz na stanowisku wójta, przez 
cztery lata, interesy naszej miejscowości repre-
zentował „Raciorz”. Przez te trzy dekady parę 
projektów udało się zrealizować, również w mi-
jającej kadencji. Jest jednak wiele inwestycji, 
na które od lat czekają nasi mieszkańcy, a które 
wciąż nie doczekały się realizacji. Pojawiają się 
również nowe potrzeby. 

Gostyń, jako do tej pory strona 
słabsza w tym gminnym 
„małżeństwie z rozsądku”, jest 
w kwestii inwestycji w sytuacji 
absolutnie niewspółmiernej do 
potrzeb i oczekiwań, a zwiększenie 
nakładów na nasze gostyńskie 
sprawy jest po prostu niezbędne.

Decyzje w tej sprawie podejmują oczywi-
ście władze gminy. Dzięki nowym mieszkań-
com obecnie u nas mieszka więcej ludzi niż  
w Wyrach, i pojawiła się szansa na 8, przeważają-
cy mandat w gminnej radzie dla naszej miejsco-
wości. Mimo protestów niektórych radnych, nie 
udało się przekonać władz gminy do odstąpie-
nia od niekorzystnego dla Gostyni podziału man-
datów w radzie, choć ten dodatkowy mandat po 
prostu mieszkańcom Gostyni się należał. Klamka 
zapadła i tej decyzji, przynajmniej w najbliższym 
czasie, już nie zmienimy. Jedyną możliwością 
wzmocnienia głosu mieszkańców naszej miej-
scowości w urzędzie gminy byłoby wybranie na 
wójta kandydata z Gostyni, który tę dysproporcję 
by łagodził. W jednej z piosenek rockowa woka-
listka Urszula śpiewała: Czego wciąż mi brak? 
Co tak cenne jest? Że ta nienazwana myśl, rysą 
jest na szkle... W kontekście Gostyni ta nienazwa-
na myśl to zdecydowanie brak kandydata na wój-
ta w tegorocznych wyborach samorządowych. 

W realiach zmiany kodeksu 
wyborczego niepojawienie 
się żadnego kandydata może 
doprowadzić do sytuacji, że na wójta 
z Gostyni będziemy czekać nawet 
kolejnych 10 lat!
 
Zwykle wystarczyło rozłożyć ręce i powie- 

dzieć: I tak mieszkańców Wyr jest więcej  
i przez to nie możemy nic zrobić.

To niestety nie było prawdą, gdyż historia po-
kazała wielokrotnie, że mniejsza, ale lepiej zor-
ganizowana i bardziej zaangażowana grupa lu-
dzi jest w stanie skutecznie wpłynąć na bieg 
wydarzeń. Teraz, kiedy pojawiła się szansa na 
zmiany, być może nie będzie jej komu wykorzy-
stać. Pytanie, czy jeśli pojawiłby się taki kandy-
dat, my mieszkańcy Gostyni będziemy umieli 
się zmobilizować i zawalczyć o swoje? Odpo-
wiedź na to pytanie pozostaje otwarta. 

cieszymy się, że nasze „Otwarte łamy” wyszły wreszcie 
poza ramy Mikołowa. W tym numerze Wyry i Gostyń mają głos.

Wyry 
w pułapce średniego wzrostu

Gostyń 
- rysa na szkle…

MAŁGORZATA JeZiORNy, 
mieszkanka Wyr, założyciel 

Stowarzyszenia Podróżników TROP

SZyMON DANieLCZyK, 
gostynianin, w latach 2011-2014 
pracownik Urzędu Gminy Wyry



Na otwartych łamach 
„Naszej Gazety” 
od jakiegoś czasu 

możemy wczytywać się w opi-
nie i zapoznawać ze zdaniem 
osób na temat przedwybor-
czej atmosfery w Mikołowie. 
Poszczególne wypowiedzi 
przypominają trochę zawodo-
wy boks. W lewym narożniku 
obrońca pasa mistrzowskie-
go, w prawym pretendent do 
tytułu. 

Na całe szczęście, w ruch zamiast 
pięści idą opinie i sądy, ale co do za-

sady, kto mocniej uderzy w czuły punkt 
przeciwnika, ten poczuwa się zwycięz-
cą pojedynku. Sytuacja kuriozalna, bo 
każdy z interlokutorów jest święcie 
przekonany o swojej racji, nic nie ro-
biąc sobie z argumentów drugiej strony. 

Gdy jeden pisze, że miasto 
działa sprawnie i bez 
zarzutów, drugi robi co 
może, żeby tę tezę obalić. 

I niby powinniśmy być do tego 
przyzwyczajeni przez opiniotwór-
cze programy telewizyjne, felietony 
w poczytnych tygodnikach czy au-
dycje radiowe. Od co najmniej 10 lat, 
wszędzie tam, gdzie mowa o polityce 
czy sprawowaniu władzy jako takiej, 
brakuje miejsca na odrobinę cho-
ciaż szarości. Wszystko albo czarne, 
albo białe. Jedni mówili Polska w bu-
dowie! Inni w tym samym czasie kon-
testowali, że jednak w ruinie. Taka 
narracja niespecjalnie mi odpowia-
da, szczególnie jeśli narrator opo-
wiada o naszym mieście. Bo jak ina-
czej odebrać hurtem jak ze sztancy 
pisane artykuły, że w mieście dzieje 
się źle i nic nie zmienia się na lepsze, 
skoro gołym okiem widać, mieszka-
jąc w Mikołowie, że wiele się jednak 

zmieniło. Owszem, daleko nam jesz-
cze do ideału, wciąż sporo jest jesz-
cze do zrobienia, jednak we wszyst-
kim warto zachować zdroworozsąd-
kowe podejście, do czego i Państwa 
gorąco namawiam.

Nadchodzące wybory samorządo-
we to niewątpliwie ważna sprawa. 
Skreślonym krzyżykiem na karcie do 
głosowania zdecydujemy, czy wy-
bierzemy nowego, czy pozostawimy 
na stanowisku obecnego Burmistrza. 
Wystawimy tym samym rzeczywistą 
ocenę poprzedniej kadencji w miko-
łowskim Samorządzie. 

Miasto to ludzie, trochę utarty slo-
gan, jednak ciężko z nim dyskutować. 

Mieszkańcy aktywnie 
uczestniczący w życiu 
miasta stanowią o jego sile. 

Z roku na rok rośnie też liczba 
osób, które to miejskie życie chcą 
możliwie dobrze kreować. Nie cze-
kając na gotowe, nie wychodząc  
z założenia, że zrobi się samo. Punk-
tem wyjścia do osiągnięcia cho-
ciażby najmniejszego sukcesu jest 
współpraca. O tym, że da się współ-
działać z urzędem przekonałem się 
zresztą na własnej skórze.

Od kilku lat wzorem innych miast 
działa w Mikołowie Budżet Obywa-
telski. Dzięki niemu co roku mamy 
okazję „wzbogacić się” o nowe 
urządzenia do ćwiczeń, place za-
baw czy inne, potrzebne i służące 
mieszkańcom realizacje projektów 
(jak np. pokój maluszka w miejskiej 
bibliotece). 

Z perspektywy czasu  
i z pełnym przekonaniem 
mogę powiedzieć, że i mój 
projekt - Centrum Muzyczne 
na krawczyka XXI, był 
strzałem w dziesiątkę. 

Dotacja z Budżetu Obywatelskie-
go pomogła w remoncie i doposaże-
niu sal prób, w których swoje utwory 
ogrywa kilkanaście zespołów i stale 
ich przybywa! Większość z nich star-
tuje w przeglądach zespołów ama-
torskich, zdobywając liczne nagro-
dy. Uzdolniona mikołowska młodzież 
jest wybitnie dobrym przykładem na 
to, że wprowadzenie Budżetu Oby-
watelskiego do Mikołowa było kapi-
talnym pomysłem!

Zgłaszanie projektów przez miesz-
kańców i ich późniejsza realizacja to 
jedno. Nasze miasto rozwija się rów-

nież dzięki coraz prężniej działają-
cym organizacjom pozarządowym.

Tak zwane NGO’sy (non govern-
mental organisation) codzienną cięż-
ką pracą wspierają mieszkańców, 
pomagając im w rozwiązywaniu pro-
blemów, wyznaczając nowe kie-
runki działań czy integrując środo-
wiska. Cieszy więc fakt, że miasto,  
a w zasadzie jego zarządcy, stawiają 
na współpracę z organizacjami poza-
rządowymi, wspierając je nie tylko fi-
nansowo, ale i organizacyjnie.

Wracając do samych wyborów,  
a w zasadzie przedwyborczej gorącz-
ki, która (na całe szczęście) może  
i nie rozszalała się jeszcze na do-
bre, ale ustawia już powoli tremometr  
w okolicach 38 kreski. Festiwal obiet-
nic zaczyna już działać. Pretendenci 
do fotela Burmistrza mają ułatwione 
zadanie. Obiecać mogą nam wszyst-
ko i w zasadzie od ręki. W końcu 
święcie wierzą, że to ich rządy będą 
jedynymi słusznymi i że znajdą na to 
wszystko pieniądze. Zamiast pustych 
obietnic wolałbym jednak meryto-
ryczną dyskusję. Jak Mikołów może 
wyglądać w najbliższych latach? Jakie 
zmiany nas czekają? Jaką rolę będzie-
my pełnić w Metropolii? To najlepszy 
czas, żeby zacząć o tym rozmawiać.

otWARtE łAMY 21sierpień 2018r. • NASZA GAZETA
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Od totalnej porażki do wielkiego sukcesu 
na kilku stronach tej samej gazety.

MATeUSZ BieS, 
społecznik



Uchwałę o powołaniu  
jednostki budżetowej  
pod nazwą Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Łaziskach Górnych podjęli 

radni 16 września 2008 roku. 
Formalnie zaczęła działać 1 lis- 
topada. 

Obecnie łaziski MOSiR to 
przede wszystkim Ośrodek Re-
kreacyjno-Sportowy „Żabka” przy 
ul. Sportowej 1 - najpopularniej-
sze kąpielisko w powiecie i nie 
tylko, Skatepark, Stadion Miej-
ski wraz z boiskiem treningo-
wym przy ul. Sportowej oraz chlu-
ba miasta: nowoczesna hala wi-
dowiskowo-sportowa z kręgiel-
nią bowlingową przy ul. Ogrodo-
wej, a także hala sportowa i bo-
isko przy ul. Staszica oraz od 

niedawna boisko sportowe przy  
ul. Chopina. 

Stawiają na 
najmłodszych 

Dzieci i młodzież mogą tre-
nować w ośmiu sekcjach: piłki 
nożnej chłopców, piłki ręcznej 
oraz siatkowej dziewczyn, Ju-Jit-
su, tenisa stołowego, podnosze-
nia ciężarów, lekkoatletyki, krę-
glarstwa klasycznego. Ćwiczy 
tu ponad 500 sportowców w 32 
grupach wiekowych. Wiodące 
sekcje to piłka nożna chłopców 
- ponad 280 zawodników i siat-
kówka dziewcząt - ponad 90 za-
wodniczek.

Zachęcają 
mieszkańców  
do rekreacji

Rocznie MOSiR organizuje 
ponad 200 różnego rodzaju im-

prez sportowo-rekreacyjnych 
jak: mecze, turnieje, wystawy, 
biegi, rozgrywki ligowe i ama-
torskie, w których bierze udział 
ponad 13 tysięcy osób. Do naj-
większych, sztandarowych na-

leżą: bieg uliczny o „Łaziskie Li-
ście” im. Alojzego Kalei; zawody 
w narciarstwie alpejskim o Pu-
char Burmistrza Miasta; Indywi-
dualne i Drużynowe Mistrzostwa 
Śląska Juniorów w Szachach 

Szybkich czy Grand Prix Łazisk 
Górnych w siatkówce plażowej. 
A także amatorskie ligi tenisa 
ziemnego i stołowego, sobotnia 
liga bowlingowa czy nordic wal-
king z MOSiR-em. 

Lato, lato 
wszędzie...

TADEuSZ MARSZOlIK, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Łaziskach Górnych

- Staramy się organizować imprezy,  
w których zechce wziąć udział jak naj-
większa liczba łaziszczan. Do tego nale-
ży dodać zawody szkolne (miejskie, po-
wiatowe, rejonowe) organizowane wspól-
nie ze Szkolnym Związkiem Sportowym. 

W ubiegłym roku w 26 zawodach sportowych wzięło udział łącznie po-
nad 1860 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Naszą misją jest zachęcanie małych i dużych do uprawiania 
sportu. Nasze obiekty są otwarte dla mieszkańców. Także naszą rocz-
nicę powstania chcemy uczcić na sportowo i razem z mieszkańcami. 
Na obie imprezy wstęp jest wolny. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

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

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

www.szkolkadrzewek.com.pl

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

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

Sprzedaż roślin prowadzimy 
od wczesnej wiosny do późnej jesieni:

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

Przy zakupie większej ilości, 
istnieje możliwość dostawy towaru 

naszym transportem.

PROWADZIMY SPRZEDAŻ 
HURTOWĄ I DETALICZNĄ

Szkółka drzew, krzewów 
owocowych i ozdobnych

Macie ochotę na pyszne lody? Zapraszamy Was 
do lodziarni kApRYS w Mikołowie - Kamionce, 
na ulicę Plebiscytową 202. Choć ta lodziarnia 

powstała w 2011 roku, to jednak ma swoją długą historię, 
która sięga aż roku 1957. kApRYS, to już trzecie pokolenie 
rodzinnej tradycji. Obok lodziarni znajduje się ogródek 
piwny i miejsce do spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi. 

ul. plebiscytowa 202

Lody dla ochłody!
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Wielki Festyn
9 września (niedziela) Stadion Miejski w Łaziskach od 

14.00 do 18.00 - dedykowany dzieciom i młodzieży - za-
praszamy do udziału w grach, zabawach, konkursach. 
Będą także darmowe dmuchańce, a na finał o 17.00 
koncert niespodzianka.

Sparing siatkarski
14 września (piątek) w hali MOSiR przy ul. Ogrodowej, 

o godzinie 18.00 odbędzie się oficjalny sparing zespo-
łów Plus Ligi, czyli siatkarskiej Ekstraklasy Jastrzębskie-
go Węgla i GKS-u Katowice.

Sportowa dekada
10. rocznicę powstania obchodzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych. Dziś jest to niezwykle 
prężnie działająca w mieście instytucja, która nie tylko administruje obiektami sportowymi, ale przede 
wszystkim organizuje imprezy, turnieje, zawody i prowadzi sekcje sportowe dla dzieci oraz młodzieży. 
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- Na co może liczyć klient przycho-
dząc do Pana sklepu?

- Z całą pewnością na fachową obsłu-
gę profesjonalnego zespołu. To podsta-
wa w prowadzeniu tego rodzaju biznesu. 
Sklep - serwis Amigo-Bike jest najstar-
szym w powiecie, bo istnieje w tym miej-
scu od 27 lat. Posiadamy nie tylko swo-
ją historię, ale bogate doświadczenie, 
dlatego powiem nieskromnie, że potrafi-
my dobrać rower dla każdego użytkow-
nika. Zanim ktokolwiek zdecyduje się  
u nas kupić rower, najpierw przeprowa-
dzamy wstępną rozmowę z klientem. Py-
tamy, gdzie będzie z niego korzystał,  
w mieście czy w górach, jakie ma ocze-
kiwania względem niego. Należy pa-
miętać, że wybór roweru to nie tylko ko-
lor, ale przed wszystkim typ, rozmiar kół, 
oraz wielkość ramy. Ważne jest również 
dostosowanie roweru pod budowę cia-
ła, wzrost czy też gust. Oferujemy rów-
nież jazdę próbną, by na życzenie klienta 
dopasować rower do jego wymagań. Po 
prostu jazda na nim ma sprawiać frajdę, 
a źle dobrany sprzęt może wywoływać 
bóle pleców, nadgarstków, łokci czy też 
kolan i wtedy często przygoda z jedno-
śladem nie trwa zbyt długo. 

- Jaką markę roweru preferuje Pana 
salon?

- Głównie oferujemy rowery marki Le-
ader Fox - czeskiej firmy, która od dawna 
mocno się rozwija i jest, m.in. pionierem 
w konstruowaniu rowerów elektrycznych. 
To marka, która potrafi bardzo dobrze po-
łączyć jakość i cenę oferując rowery dla 
mniej i bardziej wymagających klientów. 
Sprzedawane przez nas modele bazują na 
renomowanym osprzęcie, m.in. marki Shi-
mano. W naszej ofercie mamy rowery dzie-
cięce, juniorskie, MTB, Crossowe, miejskie, 
elektryczne oraz trójkołowe dla osób nie-
pełnosprawnych. Całą kolekcję można zo-
baczyć na naszej stronie: www.leaderfox.pl  
oraz w sklepie na powierzchni 100 me-
trów kwadratowych, gdzie prezentujemy 
około 200 modeli jednośladów. Dysponu-
jemy szeroką gamą rozmiarów i kolorów, 
co pozwala na indywidualne dopasowanie 
roweru i zakup niemal „od ręki”. Ponad-
to sklep oferuje bogatą ofertę akcesoriów  
i części zamiennych.

- Czy to prawda, że zanim model tra-
fi do sprzedaży, jest testowany przez 
zespół Leader Foxa?

- Tak. Firma posiada własny zespół MTB 
Leader Fox Team, który testuje nowe mo-
dele rowerów zanim trafią do sprzeda-
ży. Dzięki temu w sklepie mamy modele 
sprawdzone, które świetnie służą klientom 
przez wiele lat. 

Rower dla każdego
Rozmowa z reMiGiUsZeM KUsieM, właścicielem salonu firmowego aMiGO BiKe 

w Mikołowie - Śmiłowicach przy ul. Górnośląskiej 10.

www.kia.comNowa Kia cee’d
ciesz się chwilą.

Kia cee’d. Pełna zaskakujących rozwiązań.

7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej. 
Każdy nowy samochód marki Kia, fabrycznie wyposażony w system nawigacji, umożliwia korzystanie przez 7 lat 
z najnowszych wersji map bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Nowa Kia cee’d już od

61 990 PLN

ETRANS | Autoryzowany Dealer
\aziska Grrne, ul. Levna 1, tel. 32 32 57 412, www.etrans.pl

Lato, lato wszędzie...

Szerzenie wiedzy 
i zachowań 

proekologicznych

Integracja społeczna 
i zawodowa

Działalność 
na rzecz ekologii 

i ochrony zwierząt

WYKONUJEMY:
Nasadzenia drzew i krzewów

Wycinki i wykoszenia
Karczowanie pni

Zrębkowanie gałęzi

Spółdzielnia Socjalna Zielona
Mikołów, ul. Sosnowa 5, tel. 533 064 769

Gostyń, 
ul. Drzymały 2
tel. 501 048 806



1. W budynku przy ul. Wojska Polskiego 83 zawiązała się Wspólnota Mieszkaniowa. Udział 
Gminy, na dzień 27 lipca 2018r., wynosi: 967/1000.

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi 
wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 26/1000 we współwłasności:

- sprzedażą udziału w wysokości 26/1000 we współwłasności części wspólnych budynku  
i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu lub dotychczasowego wła-
ściciela nieruchomości,

- sprzedażą udziału w wysokości 26/1000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu, 
obejmującego działkę oznaczoną w obrębie Świętochłowice numerami ewidencyjnymi 3910 
o powierzchni 1112 m2, do dnia 5 grudnia 2089r., dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - 
Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00015239/6. 

3. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 26,50 m2. Lokal usytuowany 
jest na pierwszym piętrze, składa się z jednego pokoju i kuchni. Wspólne wc znajduje się na 
klatce schodowej. Lokal sprzedawany jest wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą 
o powierzchni użytkowej 2,80 m2.

4. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, brak 
ogrzewania. 

5. Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Admini-
stracją Domów Mieszkalnych nr 3 przy ul. Katowickiej 33, tel. 32 245 21 85.

6. Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości lokalowej ustala się na kwotę 30 000 zł. Opłaty 
roczne płatne do 31 marca każdego roku począwszy od 2019r. stanowią 1% ceny gruntu. 

7. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim 
w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

8. Wadium w wysokości 3 500 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świę-
tochłowicach (pokój 5.) lub przelewem na konto w PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 
3602 0574 0586 do dnia 27 sierpnia 2018r., z dopiskiem „GN/2018/wadium do przetargu 
ul. Wojska Polskiego 83/2”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków 
pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu. 

9. 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.

10. 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) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, 
imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL,

2) dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z Krajowego Rejestru 
Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby 
prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomoc-
nictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępo-
wania przetargowego,

3) kopię dowodu wniesienia wadium,
4) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
5) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym 

również udostępnianie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu 
w/w. nieruchomości”.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaofe-
ruje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

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

13. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego,  
do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w PKO BP SA  
nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 ceny nabycia prawa własności nieruchomości. 
Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej  
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

14. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od za-
warcia umowy notarialnej.

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

16. Termin uiszczenia wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, pomniejszonej  
o wpłacone wadium, zostanie ustalony z osobą, która wygrała przetarg.

17. Nabycie nieruchomości nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego  
w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty 
sądowej ponosi nabywca.

18. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba wygrywająca przetarg zostanie powiadomiona 
na piśmie.

19. Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość lokalową na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2018r., poz. 716).

20. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem: www.swietochlowice.pl, 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

21. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Świętochłowicach, pokój 118, tel. 32 349 19 31.

22. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się  
w budynku nr 83 przy ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach wraz  

ze sprzedażą udziału w użytkowaniu wieczystym ułamkowej części gruntu
1. W budynku przy ul. Sportowej 2 zawiązała się Wspólnota Mieszkaniowa. Udział Gminy, na 

dzień 27 lipca 2018r., wynosi: 528/1000.
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi 

wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 17/1000 we współwłasności:
- części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, 
- gruntu obejmującego działkę oznaczoną w obrębie Chropaczów numerem ewidencyjnym: 

1001/187 o powierzchni 1561 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00017226/6. 

3. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 23,09 m2. Lokal usytuowany 
jest na drugim piętrze, składa się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki z toale-
tą. Lokal sprzedawany jest wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni 
użytkowej 5,18 m2.

4. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, 
centralne ogrzewanie. 

5. Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Admini-
stracją Domów Mieszkalnych nr 2 przy ul. Wallisa 2, tel. 32 245 33 61.

6. Cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości lokalowej ustala się na kwotę 45 000 zł.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim 

w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
8. Wadium w wysokości 5 000 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świę-

tochłowicach (pokój 5.) lub przelewem na konto w PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 
3602 0574 0586 do dnia 27 sierpnia 2018r., z dopiskiem „GN/2018/wadium do przetargu  
ul. Sportowej 2/23”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pienięż-
nych na rachunku bankowym Urzędu. 

9. 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.

10. 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) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, 
imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL,

2) dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z Krajowego Rejestru 
Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby 
prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomoc-
nictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępo-
wania przetargowego,

3) kopię dowodu wniesienia wadium,
4) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
5) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym 

również udostępnianie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu 
w/w. nieruchomości”.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaofe-
ruje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

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

13. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego,  
do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w PKO BP SA  
nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 ceny nabycia prawa własności nieruchomości. 
Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej  
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

14. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od za-
warcia umowy notarialnej.

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

16. Termin uiszczenia wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, pomniejszonej  
o wpłacone wadium, zostanie ustalony z osobą, która wygrała przetarg.

17. Nabycie nieruchomości nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego  
w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty 
sądowej ponosi nabywca.

18. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba wygrywająca przetarg zostanie powiadomiona 
na piśmie.

19. Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość lokalową na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2018r., poz. 716).

20. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem: www.swietochlowice.pl, 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

21. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Świętochłowicach, pokój 118, tel. 32 349 19 31.

22. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 23 znajdującego się  
w budynku nr 2 przy ul. Sportowej w Świętochłowicach  

wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wod-

nej w Katowicach ogłosił na-
bór ciągły wniosków na zakup 
sprzętu ratowniczego dla jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej 
z terenu województwa śląskie-
go w ramach „Ogólnopolskie-
go programu finansowania służb 
ratowniczych”. - Beneficjenta-
mi środków są podmioty (z wy-
kluczeniem państwowych jed-
nostek budżetowych) znajdują-
ce się na liście zaakceptowanej 

przez Ministra Środowiska w ra-
mach porozumienia Ministrów: 
Spraw Wewnętrznych oraz Śro-
dowiska z dnia 30.10.2015r.  
w sprawie współdziałania w za-
kresie zwalczania zagrożeń dla 
środowiska, które zostały poin-
formowane o możliwości skła-
dania wniosków przez WFO-
ŚiGW w Katowicach. Formą do-
finansowania jest dotacja w wy-
sokości do 50% kosztów kwali-
fikowanych przedsięwzięcia - 
wyjaśnia WFOŚiGW w Katowi-
cach. Kwota alokacji do dofi-

nansowania w formie dotacji wy-
nosi 5.860.000 zł, w tym: NFO-
ŚiGW - 3.760.000 zł, WFOŚiGW - 
2.100.000 zł.

Wnioski wraz z załącznika-
mi należało składać w siedzi-
bie WFOŚiGW w Katowicach (ul. 
Plebiscytowa 19, 40-035 Katowi-
ce) do 31 lipca lub do wyczerpa-
nia alokacji środków.

W przypadku nadania wnio-
sku pocztą lub przesyłką ku-
rierską, decyduje data wpły-
wu wniosku do Funduszu. Wnio-
ski wraz z załącznikami należy 

sporządzić na obowiązujących 
formularzach, dostępnych na 
stronie internetowej Funduszu: 
www.wfosigw.katowice.pl, w za-
kładce - Dofinansowanie zadań 
/ Zapobieganie poważnym awa-
riom.

Wnioski rozpatrywane będą 
w oparciu o poniższe dokumen-
ty: Regulamin naboru wniosków 
i dofinansowania zadań w ra-
mach „Ogólnopolskiego progra-
mu finansowania służb ratowni-
czych”; Program Priorytetowy  
NFOŚiGW w Warszawie pn.: 

„Ogólnopolski program finanso-
wania służb ratowniczych”; Po-
rozumienie Ministrów: Spraw 
Wewnętrznych oraz Środowi-
ska z dnia 30.10.2015r. w sprawie 
współdziałania w zakresie zwal-
czania zagrożeń dla środowiska. 

Komplet dokumentów do pobra-
nia znajduje się na stronie interne-
towej: www.wfosigw.katowice.pl.  
Kontakt z Zespołem Gospo-
darki Wodnej i Ochrony Wód: 
tel. 32 60 32 342, 32 60 32 343,  
32 60 32 344, 32 60 32 341.

Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
wspomagają Jednostki Ochotniczej straży Pożarnej w zakupie sprzętu ratowniczego.

Wsparcie dla strażaków

W ojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach i Ślą-

ski Ogród Botaniczny w Mikołowie 
zaprasza dzieci i młodzież do udzia-
łu w konkursie literackim pt. „Rzeka, 
rzeczka, rzeczułka”, który organizo-
wany jest w ramach kampanii „Klimat 

dla Śląska” działanie II Śląski Kalen-
darz Ekologiczny. Zadaniem uczest-
ników konkursu jest napisanie baj-
ki, opowiadania lub wiersza z okazji 
Dnia Rzeki, z wykorzystaniem słów 
kluczy: deszcz, powódź, regulacja, 
barka, pluskać. Celem konkursu jest 
popularyzacja wiedzy przyrodniczej, 
promowanie idei ochrony przyrody 

oraz budowanie i rozwijanie postaw 
proekologicznych.

Prace, wraz z kartą zgłoszeniową, 
należy nadsyłać: w formie cyfrowej 
(format JPG lub PDF bez kompresji) 
na adres e-mailowy konkursu: kon-
kurs@sibg.org.pl. W tytule maila na-
leży wpisać: Konkurs literacki; w for-
mie papierowej na adres Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, 
ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów. Kar-
tę zgłoszeniową można pobrać ze 
strony: http://www.obmikolow.robia.
pl/konkursy. Nazwa pliku cyfrowe-
go powinna zawierać imię i nazwisko 
autora w formie: Jan Kowalski. Termin 
nadsyłania prac konkursowych upły-
wa 3 września.

Oceny prac dokona komisja po-
wołana przez organizatora. Jej decy-
zja jest ostateczna i nie przysługuje 
od niej odwołanie. Twórcy nagrodzo-
nych prac zostaną poinformowani  
e-mailowo lub telefonicznie.

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz 
uroczyste rozdanie nagród odbędzie 
się 16 września w Centrum Edukacji 
Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskie-
go Ogrodu Botanicznego podczas 
obchodów Dnia Rzeki, organizowa-
nego w ramach Śląskiego Kalenda-
rza Ekologicznego. Obecność osób 
nagrodzonych w dniu rozdania na-
gród jest obowiązkowa, gdyż organi-
zator nie przewiduje odbioru nagród 
w terminie późniejszym.

Nagrody rzeczowe w konkursie 
będą sfinansowane ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Dodatkowe informacje 
można uzyskać u koordynatora kon-
kursu (e-mail: konkurs@sibg.org.pl, 
tel. 534 994 578).

Masz pomysł na bajkę, opowiadanie lub wiersz z wykorzystaniem słów kluczy: deszcz, 
powódź, regulacja, barka, pluskać? Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody!

Rzeka, rzeczka, rzeczułka

Natomiast 16 września 2018r. w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikoło-
wie na Sośnej Górze odbędzie kolejna, już siódma z dziecięciu, impre-
za z cyklu Kalendarz Śląski. Do tej pory w ramach cyklu poruszano te-

maty związane z ochroną zasobów ziemi, mówiono o ptakach, naszych skrzydla-
tych przyjaciołach, a także o sile i potędze żywiołów: wodzie, ogniu i wietrze.

Tym razem tematem przewodnim będzie rzeka. Może niektórzy z Was zasta-
nawiają się, po co mamy dyskutować o rzekach - przecież wody jest pełno? Nic 
bardziej mylnego. Tylko kilka dni intensywnych opadów wystarczyło, by wszy-
scy przekonali się, jak potrzebna jest dbałość i troska o czyste zasoby wodne. 
Jak doskwierał nam żar, a rośliny w ogródka więdły w oczach - wielu z utęsknie-
niem patrzyło w niebo i czekało na deszcze. Tych kilka dni pokazało, jak ważne 
jest gromadzenie wody deszczowej, m.in. do podlewania ogródka. Celem świę-
ta będzie zwiększenie społecznej świadomości na temat potrzeby starannej tro-
ski nad zasobami wodnymi, uwypuklenie znaczenia rzek i konieczności lepsze-
go zarządzania nimi (m.in. ograniczenia zanieczyszczeń i poprawy jakości wód, 
wdrażania zrównoważonej żeglugi rzecznej i potrzeby renaturyzacji).

Dzień Rzeki



Jedną z najpopularniejszych 
dyscyplin sportowych w cza-
sie letnich wakacji jest siat-

kówka plażowa. Miarą tej popu-
larności jest ilość turniejów be-
achvolleya organizowana w ca-
łym kraju. Takie wakacyjne tur-
nieje odbywają się też na te-
renie powiatu mikołowskiego. 
Jednym z nich jest Grand Prix 
Mikstów, organizowany na bo-
iskach „Żabki” przez łaziski 
MOsir.

Tegoroczne Grand Prix trwało od 
17 czerwca do 14 lipca i składało się 
z trzech turniejów eliminacyjnych  
i turnieju finałowego.

W pierwszym turnieju wystartowa-
ło dziewięć par. Zwyciężył duet An-
gelika Bruderek i Robert Ptak, którzy 
w finale pokonali parę Stawarczyk - 
Kotarski. W meczu o 3 miejsce para 
Magdalena Pudełko - Przemysław 
Paliwoda pokonała parę Konsek - Ha-
nuszkiewicz.

W turnieju numer dwa parę Ange-
lika Bruderek - Robert Ptak pokonał 
mikst Magdalena Pudełko - Przemy-
sław Paliwoda.

Zwycięzcy turnieju drugiego powtó-
rzyli wynik w ostatnich eliminacjach. 
Tym razem pokonali parę Izabela Kru-
czek - Wojciech Kowalski. W meczu 
o trzecie miejsce Angelika Bruderek 
grająca w tym turnieju z Igorem Ja-
neczkiem pokonała duet Katarzyna Fu-
ra-Seweryn - Dawid Wieczorek. 

W turnieju finałowym wystąpi-
ło sześć par, które wywalczyły miej-
sca w finale w turniejach eliminacyj-
nych. Zgodnie z przewidywaniami, 
w tym gronie znalazło się kila osób, 
które na co dzień grają w siatkówkę 

na hali. Niektóre z zawodniczek moż-
na było oglądać w barwach drugoli-
gowej Polonii.

Uczestnicy turnieju finałowego 
uhonorowani zostali statuetkami i na-
grodami ufundowanymi przez bur-
mistrza Łazisk Górnych, Aleksandra 
Wyrę oraz Decathlon Mikołów, wrę-
czonymi przez Przewodniczącego 
Rady Miasta Łaziska Górne Tadeusza 
Króla oraz przedstawiciela sklepu De-
cathlon Mikołów - Patryka Serafina.

Tadeusz Piątkowski
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Pan Dariusz Zając jest nie tyl-
ko menadżerem syna, ale 
również działaczem Federa-

cji Kickboxingu WKF. Okazuje się, 
że nie szeregowym działaczem, po-
nieważ w ubiegłym miesiącu został 
prezesem Narodowej Kadry Kick-
boxingu WKF Poland. To ogromne 

wyróżnienie, docenione przez Mię-
dzynarodową Federację WKF, któ-
ra ten wybór podkreśliła w specjal-
nie wydanym komunikacie. - Jest 
nam bardzo miło taką wiadomość 
słyszeć, bo tacy ludzie powinni ta-
kie funkcje pełnić. Jesteśmy pew-
ni, że Prezes Dariusz Zając wy-
pełni swoje zadania w stu procen-
tach, a organizowane Gale i Tur-
nieje będą na najwyższym pozio-
mie. Jednocześnie jesteśmy prze-
konani, że najlepsi zawodnicy będą 
wyjeżdżać na Mistrzostwa Świata 
oraz Europy i godnie reprezento-
wać swój kraj.

Poproszony o komentarz do tego 
komunikatu, nowy Prezes Federa-
cji WKF powiedział krótko: tu nie ma 
co komentować, trzeba działać, a tę 
działalność w niedługim czasie zo-
baczymy również w Mikołowie.

- Lubisz mikołowski futbol?
- Wygląda na to, że tak, to moje 

trzecie podejście do klubów z tego 
rejonu. Najpierw była Polonia Łazi-
ska, potem Orzeł Mokre, teraz Burza.

- Przypomnij swoje piłkarskie 
dossier.

- Moja przygoda z piłką nożną 
rozpoczęła się w wieku 11 lat w Ru-

chu Chorzów. Jestem wychowan-
kiem tego klubu i w nim zdobywa-
łem wszystkie najważniejsze do-
świadczenia. Uczyłem się piłkar-
skiego „abecadła” od trampkarza 
do juniora. W czasie tej nauki by-
łem powoływany do reprezenta-
cji Makroregionu Śląskiego, zdo-
byłem trzy tytuły Mistrza Polski. Po 
zakończeniu wieku juniora trafiłem 
do szerokiej kadry Ruchu Chorzów. 
Ale nie dane mi było w tym klubie 
grać. W roku 2002 trafiłem do Grun-
waldu Ruda Śląska, gdzie spędzi-
łem dziewięć lat z roczną przerwą 
na grę w Polonii Łaziska Górne,  
z którą wywalczyłem awans do 
trzeciej ligi. Kolejnym krótkim, ale 
myślę, że bardzo znaczącym okre-
sem, był czas gry w klubie Orzeł 
Mokre. Krótki, dlatego że czynną 
karierę piłkarza przerwała, a ra-
czej zakończyła kontuzja. Przed 
sezonem 2014/2015 otrzymałem 
od działaczy Orła propozycję ob-
jęcia pieczy trenerskiej nad ze-
społem, który walczył wtedy o byt  
w lidze okręgowej. Długo się nie 

zastanawiałem i zostałem trene-
rem, a była to moja pierwsza praca 
w roli szkoleniowca. Wiele sobie 
po niej nie obiecywałem, ale na po-
czątek chciałem tylko poukładać 
drużynę. Poukładałem na tyle, że  
w drugim sezonie pracy, wywal-
czyliśmy pierwszy w historii awans 
do czwartej ligi. Dola trenera po-
dobna jest w pewnym stopniu do 
doli sapera. Dziś jest, jutro go nie 
ma i ja w Mokrem takie doświad-
czenia też zdobyłem.

- Co skłoniło Cię do podjęcia 
pracy w Burzy?

Zadzwonił do mnie prezes klubu 
z propozycją pracy. Ponieważ nie 
prowadziłem żadnego zespołu se-
niorów, a chciałem do seniorskie-
go futbolu wrócić, więc powiedzia-
łem - tak!

- Widziałeś ten zespół?
- Tak, widziałem kilka spotkań, śle-

dziłem wyniki, znam kilku zawodni-
ków. Mam wiedzę na temat tej dru-
żyny.

- Pracujesz w Chorzowie z dru-
żyną juniorów. Chcesz łączyć 
trenowanie dwóch drużyn?

- Tak, pracuję z młodzieżą w UKS 
Ruch Chorzów i będę łączył pracę  
w dwóch klubach

- Takie łączenie pracy przez 
poprzedniego trenera Burzy do-
prowadzało do nieporozumień...

- Poprzedni trener prowadził 
dwie drużyny seniorów i czasa-
mi stawał przed dylematem, z któ-
rą drużyną jechać na mecz. W moim 
przypadku takich kolizji nie będzie. 
Juniorzy grają w innych terminach 
niż seniorzy, a ponadto w Ruchu jest 
nas trzech i zawsze ktoś może mnie 
zastąpić. W burzy będę do dyspozy-
cji w każdym terminie rozgrywania 
meczu.

- Czy postawiono Ci jakieś za-
dania typu: walka o awans?

- Nie, takiej presji nie ma. Zarów-
no ja, jak i działacze oraz zawodnicy, 
zdajemy sobie sprawę z tego, że dla 
każdego beniaminka najtrudniejszy 

jest drugi sezon. Nie będziemy już 
dla nikogo niewiadomą.

- Trzecie miejsce w sezonie 
2017/18, to wysoko zawieszona 
poprzeczka...

- Na pewno, ale ta drużyna ma 
swój potencjał i będę go chciał  
w pełni wykorzystać.

- Wzmocnienia?
- Być może ktoś dojdzie, ale chcę 

pracować z tymi, którzy tak dzielnie 
walczyli w poprzednim sezonie.

- Będziecie grać w soboty czy 
niedziele?

- W soboty. Niedziele przeznaczo-
ne będą dla drugiej drużyny, która 
będzie grać w klasie „C”. Ta druży-
na rezerw będzie jednocześnie po-
ligonem seniorskiego futbolu dla ju-
niorów.

- Zatem powodzenia!
- Dziękuję w imieniu drużyny.

Rozmawiał: Tadeusz Piątkowski

Chyba lubię mikołowski futbol
Beniaminek zabrzańskiej klasy „A”, Burza Borowa Wieś był rewelacją rozgrywek, kończąc je na trzecim 
miejscu. Sukces, który zakończył się niespodziewaną zmianą trenera. Nowym szkoleniowcem został  
MATeUSZ KARCZ. Postać związana z piłką powiatu mikołowskiego, jako że w przeszłości był zawodnikiem 
Polonii Łaziska i Orła Mokre, a także trenerem Orła, wprowadzając go do czwartej ligi. Teraz poprowadzi Burzę. 
Nim jednak zasiądzie na ławce trenerskiej klubu z Borowej Wsi, udzielił nam krótkiego wywiadu!

ROBERT jANECKI, organizator MOSiR Łaziska Górne
Na pewno turnieje par jednorodnych cieszyłyby się większym powodzeniem, ale chcieliśmy 
wyjść naprzeciw tym, dla których okazji do gry nie ma zbyt wielu. Okazuje się, że mikstów jest 
sporo i chętnie do nas przyjeżdżały. Cieszy też fakt, że na piasku można było też zobaczyć wiele 
zawodniczek i zawodników oglądanych na parkietach. Gratuluję zwycięzcom i dziękuję za po-
moc w organizacji całego cyklu turniejów Joannie Komorek.

WYNIKI TuRNIEju FINAŁOWEGO:
1. Angelika Bruderek - Robert Ptak
2. Katarzyna Stawarczyk - Michał Kotarski
3. Izabela Kruczek - Wojciech Kowalski
4. Ewelina Szweda - Stanisław Ciupa
5. Katarzyna Fura-Seweryn - Dawid Wieczorek
6. Joanna Komorek - Tomasz Żmuda.

Grand Prix
dla Angeliki i Roberta Jaki ojciec, taki syn

Jednym z posiadaczy statuetki sportowej 
Osobowości „Ziemi Mikołowskiej” roku 2017 
jest Michał Zając. Przedstawiciel „sportów 
walki”, który oprócz talentu, ma tzw. „rogatą 
duszę”. W trakcie prezentacji swojej sylwetki, 
Michał przyznał, że ogromny wpływ na rozwój 
jego kariery miał ojciec - Dariusz Zając.
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- To Twoje trzecie „podejście” 
do Fortuny...

- Trzecie jako zawodnika i pierw-
sze jako trenera. Jestem wychowan-
kiem Fortuny. Stąd przeszedłem 
do Polonii Łaziska, w której debiu-
towałem 24 marca 2001 roku w li-
dze okręgowej. Na krótko wróciłem 
do Wyr, by w 2003 roku po raz dru-
gi przenieść się do Polonii, z którą 
awansowałem do czwartej ligi. Do-
strzegła mnie trzecioligowa Kosza-
rawa Żywiec, w której zdobyłem 
trzecioligowe obycie. Potem był 
Pniówek Pawłowice i po raz trze-
ci Polonia i z nią jako kapitan, wy-
walczyłem awans właśnie do III ligi. 
Tam spróbowałem swoich sił jako 
trener, pracując z grupami młodzie-
żowymi, by potem zostać trenerem 
pierwszego zespołu. Przez półto-
ra sezonu pełniłem podwójną rolę 
jako grający trener, zajmując drugie 
miejsce w czwartej lidze. Lat przy-

bywało, a mnie wciąż ciągnęło na 
zieloną murawę. Grałem przez pół 
sezonu w LKS-ie Bełk, by wrócić 
„do korzeni”.

- Właśnie, co sprawiło, że zde-
cydowałeś się na grę w klasie 
„A”?

- Kiedyś obiecałem ojcu, że zakoń-
czę czynną karierę piłkarza w Fortu-
nie i pomogę w wywalczeniu awan-
su. Tę obietnicę spełniłem i do tego 
sukcesu dołożyłem sporą cegiełkę.

- Przyszedłeś jako zawodnik, 
zostajesz jako trener.

- Mógłbym jeszcze pograć na tym 
poziomie rozgrywek, ale chyba przy-
szedł czas, by przejść na drugą stro-
nę. Stronę, którą już znam.

- Zmiana trenera w Fortunie 
nastąpiła w trochę dziwnych 
okolicznościach...

- To była decyzja trenera Idczaka. 
Wypełnił swoje zadanie i podjął się 
następnego w innym klubie.

- Trenowanie kolegów, z który-
mi się grało jest dużą przeszko-
dą?

- W moim przypadku to druga taka 
sytuacja. Mam doświadczenie w tej 
materii i myślę, że wiem jak prze-
kształcić się z zawodnika w trenera. 
Tym bardziej, że nie przewiduję już 
wyjścia na murawę w roli grającego 
trenera.

- Skład, w jakim Fortuna wy-
walczyła awans do „okręgówki” 
daje szansę na utrzymanie się  
w tej klasie rozgrywek?

- Nasz skład mocno się zmienił. 
Wielu zawodników odeszło, a my 
nie jesteśmy potentatem z pieniędz-
mi, który zakontraktuje kolejnych pił-
karzy. Wielu zawodników też zostało, 
jest młodzież i nie ukrywam, że roz-
glądam się za wzmocnieniami, czy 
uzupełnieniem składu. Póki co, trud-
no przewidzieć, kogo uda się pozy-
skać. Na początku okresu przygoto-
wawczego, ci, którzy chcą grać, szu-
kają klubów. Zaczynają od wyższych 

lig, potem schodzą do niższych. 
My szukamy rozwiązań z pozyska-
niem lub wypożyczeniem zawodni-
ków młodych z klubów powiatu mi-
kołowskiego. Takich, którzy w wyż-
szych klasach rozgrywkowych nie 
mają jeszcze stałego miejsca, a u nas 
będą mieli szansę na grę w dużym 
wymiarze czasowym. Trzeba jednak 
mierzyć siły na zamiary.

- Będą piątoligowe derby po-
wiatu...

- Szkoda, że tylko jedne, z AKS-em 
Mikołów. Orzeł Mokre jest w innej 
grupie. Takie derby przyciągają kibi-
ców, wytwarzają dodatkową atmos-
ferę i emocje. Dla Fortuny takie der-
by i gra w piątej lidze, to wielkie wy-
zwanie. Pod względem sportowym  
i organizacyjnym. Wszak na tym po-
ziomie zagramy po raz pierwszy  
w historii klubu.

- Sprostacie tym zadaniom?
- Jestem przekonany, że tak. Ja 

zawsze myślę pozytywnie i jestem 
optymistą, i w tym przypadku nie 
może być inaczej!

Rozmawiał: Tadeusz Piątkowski

11 sierpnia startują rozrywki czwartej i piątej ligi. W tych klasach rywalizować będzie 
pięć drużyn powiatu mikołowskiego: dwie w czwartej (Polonia Łaziska i Gwarek Or-
nontowice) i trzy w piątej lidze (AKS Mikołów, Orzeł Mokre i Fortuna Wyry). Dla kibi-
ców tych teamów podajemy terminarz gier na własnych boiskach w rundzie jesiennej.

IV lIGA
GRuPA I - GWAREK ORNONTOWICE

11.08. sobota, godz. 17.00 Gwarek - Warta Zawiercie
18.08. sobota, godz. 17.00 Gwarek - Slavia Ruda Śląska
1.09. sobota, godz. 16.00 Gwarek - Szombierki Bytom

15.09. sobota, godz. 16.00 Gwarek - Raków II Częstochowa
22.09. sobota, godz. 16.00 Gwarek - RKS Grodziec

6.10. sobota, godz. 15.00 Gwarek - Sarmacja Będzin
20.10. sobota, godz. 15.00 Gwarek - Unia Dąbrowa Górnicza

3.11. sobota, godz. 14.00 Gwarek - Górnik Piaski
GRuPA II - POlONIA ŁAZISKA

11.08. sobota, godz. 17.00 Polonia - Tyski Sport S.A.
18.08. sobota, godz. 17.00 Polonia - GKS Radziechowy-Wieprz

1.09. sobota, godz. 16.00 Polonia - Decor Bełk
8.09. sobota, godz. 16.00 Polonia - Drzewiarz Jasienica
22.09. sobota, godz. 16.00 Polonia - Płomień Połomia

6.10. sobota, godz. 15.00 Polonia - Szczakowianka Jaworzno/Kuźnia Ustroń
20.10. sobota, godz. 15.00 Polonia - MKP Odra Centrum Wodzisław Śląski

3.11. sobota, godz. 14.00 Polonia - MRKS Czechowice-Dziedzice

V lIGA
GRuPA I - AKS MIKOŁÓW

15.08. środa, godz. 17.00 AKS - Górnik MK Katowice
25.08. sobota, godz. 17.00 AKS - LKS Łąka

8.09. sobota, godz. 16.00 AKS - Piast Bieruń
22.09. sobota, godz. 16.00 AKS - Podlesianka Katowice

6.10. sobota, godz. 15.00 AKS - MKS Lędziny
20.10. sobota, godz. 15.00 AKS - Iskra Pszczyna
3.11. sobota, godz. 14.00 AKS - Ogrodnik Tychy

FORTuNA WYRY
12.08. niedziela, godz. 17.00 Fortuna - Iskra Pszczyna

19.08. niedziela, godz. 17.00 Fortuna - Wyzwolenie Chorzów
2.09. niedziela, godz. 16.00 Fortuna - AKS Mikołów

9.09. niedziela, godz. 16.00 Fortuna - Sparta Katowice
23.09. niedziela, godz. 16.00 Fortuna - Urania Ruda Śląska

7.10. niedziela, godz. 15.00 Fortuna - Pogoń Imielin
21.10. niedziela, godz. 15.00 Fortuna - LKS Łąka

4.11. niedziela, godz. 14.00 Fortuna - Podlesianka Katowice
GRuPA II - ORZEŁ MOKRE

12.08. niedziela, godz. 15.00 Orzeł - Piast II Gliwice
18.08. sobota, godz. 17.00 Orzeł - MKS Czerwionka

25.08. sobota, godz. 17.00 Orzeł - Zameczek Czernica
8.09. sobota, godz. 16.00 Orzeł - Naprzód Lipiny

22.09. sobota, godz. 16.00 Orzeł - Pierwszy Chwałowice
6.10. sobota, godz. 15.00 Orzeł - Rymer Rybnik

20.10. sobota, godz. 15.00 Orzeł - LKS Przyszłość Ciochowice
3.11. sobota, godz. 14.00 Orzeł - Jedność 32 Przyszowice

jESIENNY ROZKŁAD jAZDY IV I V lIGI

Powrót do korzeni
Dzień 16 czerwca 2017 roku w dziejach Fortuny Wyry wpisał się jako data 
historyczna. W tym to dniu sekcja drużyna seniorów piłki nożnej wywalczyła 
awans do ligi okręgowej, kończąc wieloletnią tułaczkę po najniższych klasach 
rozgrywkowych. Kilka dni po tym sukcesie z funkcji szkoleniowca zrezygnował 
Sebastian idczak, a po nim pieczę nad zespołem przejął MAReK MAZUR.  
Postać w Wyrach znana, jako że jest wychowankiem tego klubu i jako zawodnik, 
również przyczynił się do awansu. O powrocie do sportowych korzeni i o planach 
na najbliższy okres rozmawiamy z nowym szkoleniowcem Fortuny.

Jaki ojciec, taki syn
Jednym z posiadaczy statuetki sportowej 
Osobowości „Ziemi Mikołowskiej” roku 2017 
jest Michał Zając. Przedstawiciel „sportów 
walki”, który oprócz talentu, ma tzw. „rogatą 
duszę”. W trakcie prezentacji swojej sylwetki, 
Michał przyznał, że ogromny wpływ na rozwój 
jego kariery miał ojciec - Dariusz Zając.

Tyle o ojcu, teraz kilka słów o synu: 
22 września 2018 roku Michał Zając 
stoczy swój kolejny pojedynek na Gali 
w Wiedniu. Jego rywalem będzie tre-
nujący w Austrii, Amir Sahil, Mistrz Eu-
ropy z roku 2016. Pojedynek zakon-
traktowany na trzy rundy po dwie mi-
nuty Kickboxing Low Kick w wadze 
do 71 kilogramów. Michał Zając so-
lidnie przygotowuje się do tego poje-
dynku. Trenował na „własnych śmie-
ciach”, w lipcu wyjechał na trzy dni na 
treningi i sparingi do swojego mento-
ra i trenera kadry, piętnastokrotnego 
Mistrza Świata - Frenky Flash Pawlaka. 
Zarówno Dariusz Zając, jak i sam Mi-
chał zgodnie twierdzą, że „zapowia-
da się bardzo dobra i mocna walka”. 
- Trzymajcie kciuki, aby nie dopadły 
mnie żadne kontuzje, a resztę zrobię 
sam - apeluje do kibiców Michał. Za-
tem czekamy do 22 września. Tapi



Wśród osób, które do 31 sierpnia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżów-
ki, rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatką poprzedniej krzyżówki jest 
Natalia Romanowska z Orzesza. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!
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Nie masz pomysłu
na aranżację łazienki?
Z nami znajdziesz inspirację.

SALON 
ŁAZIENEK 

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

*szczegóły w salonie

DO ZAKUPU PŁYTEK KLEJ - FLEX I TRANSPORT GRATIS*

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

Dobry dekarz to dziś praw-
dziwy skarb. Wie o tym 
każdy, kto miał jakieś pro-
blemy z dachem. Ale oka-

zuje się, że sukces w tym trudnym fa-
chu to kompilacja wiedzy fachow-
ca i jakości materiałów, których uży-
wa. FirMA „WiS” ToMASZ STu-
PAK od 20 lat zajmuje się dekarstwem. 
To dość trudny fach, bowiem pierwszy 
deszcz weryfikuje jakość wykonanej 
pracy. Dlatego do naprawy lub stawia-
nia dachu firma wybiera materiały naj-
wyższej jakości, m.in. dachówki, gon-
ty, papy termozgrzewalne czy blacho-
dachówki. Ponadto zajmuje się monta-
żem systemów rynnowym - także po-
łączonych z odprowadzeniem desz-
czówki do zbiorników.

- Przy remoncie dachu domu pole-
camy naszym klientom, by pomyśleli  
o zagospodarowaniu deszczówki. 
Wraz z remontem dachu i wymianą ry-
nien montujemy także zbiornik, do któ-
rego ciągniemy rury łączące się z ryn-
nami. Zgromadzoną wodę można wy-
korzystać, m.in. do podlewania ogro-
du - wyjaśnia ToMASZ STuPAK, wła-
ściciel FirMy „WiS”. 

Firma „WIS” przy naprawie lub mon-
tażu dachu wybiera najlepsze materia-
ły. - Wybierając do pracy systemy firmy 
Gamrat lub Galeco mamy pewność, że 
sprostają oczekiwaniom klientów i na-
szym. Mają długie gwarancje producen-
ta i są produkowane z wysokiej jakości 
materiałów odpornych na grad i czas - 
dodaje właściciel FirMy „WiS”.

u Z pCV
Są najpopularniejsze i najlepsze na 

rynku rynny plastikowe - z PCV, naj-
twardsze - odporne na gradobicie, naj-
wolniej blaknące. W zależności od pro-
ducenta klient może wybierać w kształ-
tach i kolorach: są nie tylko owalne, ale 
także kwadratowe. Dostępne są w czte-
rech najbardziej popularnych kolorach: 
ciemnobrązowym, czarnym, grafitowym 
i białym.

u DlA WYBREDNYCH
Rynny powstałe w wyniku połączenia 

tradycyjnego PVC z nowoczesnym two-
rzywem akrylowym przeznaczone są 

dla najbardziej wymagających klientów 
poszukujących oryginalnej kolorystyki  
i wysokiej jakości produktu - odporne 
na działanie promieni UV. Dostępne są 
w kolorach miedzianym i srebrnym oraz 
czarnym, zielonym i ceglanym. 

u ZE StAlI
Firma „WIS” wykorzystuje w swo-

jej pracy także rynny firmy Gamrat ze 
szwedzkiej stali produkowanej z niezwy-
kle czystej rudy żelaza, zabezpieczonej 
przed działaniem szkodliwych czynni-
ków atmosferycznych. Struktura powłok 
zapewnia trwałość kolorów przez wie-
le lat i ochronę przed porysowaniem.  

W przypadku rynien metalowych moż-
na wybierać z sześciu kolorów: ciemno-
brązowego, brązowego, czarnego, grafi-
towego, ceglastego i srebrnego zgodne  
z aktualnymi trendami architektonicznymi. 

u tYtAN - CYNk
Natomiast tytanowo-cynkowe z gwa-

rancją producenta na 100 lat to rynny  
z blachy naturalnej o grubości 0,7 mm,  
o zawartości cynku na poziomie 99,995%. 
System opiera się na tradycyjnych meto-
dach produkcji oraz montażu systemów 
z tytanowo-cynkowych, czyli przez luto-
wanie lub klejenie, co sprawia, że nie są 
wymagane złączki czy uszczelnienia. 

Od 20 lat naprawiamy dachy, wymieniamy rynny, ocieplamy budynki.

Zagospodarujmy wodę!

Rynny odporne na gradobicie i czas


