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Mikołów, ul. Stawowa, 
tel. 32 411 51 01, 
www.armoptyk.pl,

     /armoptyk
od poniedziałku do piątku: 9:30 - 17.00 

sobota: 9:30 -13.00

Zapraszamy i oferujemy:
v bezpłatne badanie wzroku 
v bezpłatny serwis okularów
v modne oprawy 
     w gwarantowanej cenie 38 zł
v lekkie szkła okularowe 
     plastikowe 40 zł komplet
v szeroki asortyment modnych 
     oraz eleganckich opraw okularowych

Studio 
Optyczne 13

zaprasza na PizzĘ z pieca 
również z dowozem

zadzwoń: 32 322 64 43 
ul. Łączna 1, mikoŁów

www.restauracjaukusia.Pl

Restauracja 

U Kusia

Thuja Plicata
wys. 150-175 cm

od 25 zł

Thuja Smaragd
wys. 70-80 cm

9,90 zł

Cyprys Ivonne
wys. 60-70 cm

9,90 zł

Nasza produkcja

Mikołów-Mokre, 
ul. Wojska Polskiego 74
tel. 32 22 61 393, 
www.juniprex.pl
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Cud w kranach
Tegoroczna susza, przy wszystkich 

nieszczęściach, jakie sprowadziła, przyniosła 
mieszkańcom Mikołowa nieoczekiwane korzyści. 

Z kranów zaczęła płynąć lepsza, niż zwykle 
woda. Ale wszystko, co dobre kiedyś się skończy.

----------

DODATEK

SPECJALNY

----------
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MIĘDZY
NAMI

FILARAMI

Nie znam nikogo, kto po-
szedł głosować w re-
ferendalną niedzie-

lę. Przepraszam. Jeden ze zna-
jomych, u którego krucho jest 
z kasą, załapał się do komisji. 
Przedrzemał jakoś ten dzień. Li-
czenie głosów trwało dwie mi-
nuty. W jego komisji pojawiło 
się w ciągu całego dnia 17 osób. 
Chciałoby się powiedzieć, jaki 
prezydent, takie referendum. 
Po co to było Bronisławowi Ko-
morowskiemu? Przecież mógł 
odejść w spokoju i zapisać się  
w naszej pamięci, jako jowialny, 
trochę rubaszny pan, popełniają-
cy zabawne i nieszkodliwe gafy. 
Ale na koniec wymyślił najdroż-
szy happenig w historii polskiej 
demokracji. Za desperacką i nie-
skuteczną próbę ratowania sta-
nowiska Bronisław Komorowski 
wystawił polskiemu podatniko-
wi rachunek na 100 mln zł. Szko-
da nie tylko kasy, ale i tej sytu-
acji. Przez ten cyrk ludzie stra-
cą zaufanie do instytucji refe-
rendum, a niektórych spraw 
nie wolno zostawić tylko poli-
tykom. Wszystko wskazuje na 
to, że nadchodzi czas ważnych 
decyzji. Aż się prosi, aby wszy-
scy Polacy mieli prawo zagłoso-
wać nad tym, czy chcą, aby nasz 
kraj zalała fala muzułmańskich 
uchodźców. Przez idiotyczną 
poprawność polityczną, narzu-
coną przez obecne elity władzy 
i chodzące na ich pasku media, 
żaden przekaz, który nie glory-
fikuje śniadych imigrantów, nie 
trafia do publicznej dyskusji.  
A temat jest zbyt poważny, aby 
zostawić go tylko politykom.

Jerzy

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Redakcja „Naszej Gaze-
ty” mieści się przy Ryn-
ku w Mikołowie, ale 

okna mamy także na tył małe-
go skweru graniczącego z tar-
giem. Pod naszą kamienicą są 
także ławeczki, na których lu-
bią przesiadywać panowie, lu-
biący stan nieważkości. Nie 
będę tu moralizować, ani kryty-
kować władz, że centrum miasta 
opanowały „niebieskie ptaki”, 
jak zwykło się mawiać o ama-
torach procentów w poprzed-
niej epoce. Chcę jedynie skło-
nić naszych Czytelników do re-
fleksji nad pewnym zjawiskiem.  
W kamienicach okalających 
główny plac w mieście nie za-
mieszkują już bogaci mieszcza-
nie. Są tu głównie siedziby firm 
oraz mieszkania komunalne. Dla-
tego też w pogodne, ciepłe dni 
całkiem mimo woli uczestniczy-
my w życiu prywatnym panów  
i pań okupujących ławki na skwe-
rze i przy parkingu. Tu sprawy 
sporne omawia się dosyć gło-
śno. W środę (9 września) odbyła 
się też regularna bitwa, a jeden 
z najbardziej pokiereszowanych 
uczestników poszedł się umyć 
do fontanny. Ostatnio zauważy-
liśmy nowe twarze. Pojawili się 
młodzi amatorzy takiego stylu ży-
cia. Choć może nie powinniśmy 
się temu dziwić? Przecież jeste-
śmy na Śląsku, gdzie na podwór-
kach w familokach i kamienicach 
zawsze stały ławeczki, na któ-
rych siadywały rodziny i toczyło 
się życie towarzyskie. Może po-
winniśmy docenić zaangażowa-
nie naszych panów w kultywowa-
nie tradycji?

Beata

Zazwyczaj Czytelnicy dzwo-
nią do naszej redakcji, kiedy 
dzieje się coś złego. Tym ra-
zem było inaczej. Pod koniec 

sierpnia zadzwoniła do nas miesz-
kanka mikołowskiego sołectwa Śmi-
łowice.

- Czy wiecie, co się stało z wodą, 
która leci z kranu? - zapytała zaafero-
wana Czytelniczka.

Byliśmy przekonani, że chodzi o to,  
co zwykle. W lipcu tamtego roku 
daliśmy wodę z ujęcia głębinowe-
go Śmiłowice do badania w specja-
listycznym laboratorium przy Gór-
nośląskim Przedsiębiorstwie Wo-
dociągów w Katowicach. Analiza 
nie wykazała zanieczyszczeń bio-
logicznych, ale zawartość żelaza 
znajdowała się w górnych rejonach 
dopuszczalnej normy. „Żelazowa” 
woda nie służy nerkom, nie mówiąc 
już o sprzęcie domowym. Jeden  
z naszych Czytelników z Borowej 
Wsi musiał zamontować w domu 
stację uzdatniania. Takie cudo kosz-
tuje około 2 tys. zł, ale inaczej się 
nie dało. Wszystkie domowe sprzę-

ty, od spłuczki w ubikacji po eks-
pres do kawy, psuły się z powodu 
kamiennych osadów.

Tymczasem w sierpniu, w czę-
ści mikołowskich kranów zdarzył się 
cud. W czajnikach przestał się osa-
dzać kamień, a nerki, jeżeli zabolały, 

to raczej od innych płynów, niż woda. 
Ruszyliśmy tropem tej sensacyjnej in-
formacji. Okazało się, że z powodu 
suszy, wyschło ujęcie w Śmiłowicach. 
Awaryjnie, Zakład Inżynierii Miej-
skiej zwrócił się o pomoc do Górno-
śląskiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów, a woda z GPW, jak się okazało, 
jest zdecydowanie lepsza. 

- Mamy na tyle bogate zasoby i tak 
zbudowane sieci przesyłowe, że je-
steśmy w stanie dostarczyć wodę do 
praktycznie każdego miasta w na-
szym regionie. Z Mikołowem nie ma 
najmniejszych problemów, ponieważ 
znajduje się tam jedna z naszych naj-
ważniejszych stacji przesyłowych - 
mówi Piotr Biernat, rzecznik praso-
wy GPW.

Zapytaliśmy w Zakładzie Inżynierii 
Miejskiej, czy jest perspektywa pod-
pisania stałej umowy z GPW. Z odpo-
wiedzi wynika, że szanse na to są mi-
zerne. Zapytaliśmy także, czy kupno 
lepszej wody w GPW (po 2,19 zł za 
metr sześcienny) nie okazałoby się 
dla miasta oszczędnością, biorąc pod 
uwagę straty, jakie ponoszą miesz-
kańcy. Ta kwestia nie została podnie-
siona w odpowiedzi ZIM. 

Tegoroczna susza, przy wszystkich nieszczęściach, jakie 
sprowadziła, przyniosła mieszkańcom Mikołowa nieoczekiwane 
korzyści. Z kranów zaczęła płynąć lepsza, niż zwykle woda. Ale 
wszystko, co dobre kiedyś się skończy.

Cud w kranach

odPowiEdź Zim PublikujEmY w całości.
Woda z ujęcia w Śmiłowicach spełnia wszystkie parame-

try i wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi zmiana-
mi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na ujęciu, są prze-
prowadzane regularne badania wody oraz kontrole przez Pań-
stwową Inspekcję Sanitarną. Z ujęcia wód głębinowych w Śmi-
łowicach woda dostarczana jest dla mieszkańców: sołectwa 
Borowa Wieś, Paniowy, Śmiłowice i Bujaków (z wyjątkiem uli-

cy Zbożowej, Sośnia Góra, Szkolnej, Radosnej, Starych Mły-
nów i Spółdzielczej) oraz realizowana jest sprzedaż hurtowa 
dla Gminy Gierałtowice. 

Ujęcie w Śmiłowicach jest głównym źródłem zasilania przed-
miotowego obszaru, działa w oparciu o aktualne pozwolenie 
wodno-prawne wydane przez Starostę Mikołowskiego, ważne 
do 2024 roku. Czasowe przełączanie mieszkańców tego rejonu 
na zasilanie w wodę GPW, jest awaryjnym rozwiązaniem i trak-
towane jest jako źródło dodatkowe (drugorzędne) w celu za-
pewnienia mieszkańcom ciągłości w dostawach wody.

Od lipcowej suszy wodę do części mieszkańców Mikołowa dostarcza GPW.

W lipcu ubiegłego roku zleciliśmy badanie wody z ujęcia w Śmiłowicach. Analiza wy-
kazała wysoką zawartość żelaza.
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Autoryzowany 
sprzedawca:

TWÓJ SKŁAD OPAŁU

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

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

W Mikołowie ponad ty-
siąc osób czeka na 
mieszkanie. Niektó-
rzy nawet od kilkuna-

stu lat. Taki jest efekt zaniedbań ze 
strony poprzedniej ekipy rządzą-

cej w magistracie. Ostatni budynek 
z mieszkaniami komunalnymi wybu-
dowano w Mikołowie w 2002 roku. 
To wstyd, jak na tak bogate - przy-
najmniej w statystykach - miasto. 
Planowane osiedle tylko częściowo 

rozwiąże proble-
my mieszkanio-
we, ale od cze-
goś trzeba za-
cząć. Projekt i do-
kumentację tech-
niczną osiedla 
wykonali pracow-
nicy Urzędu Miej-
skiego, co też jest 
swego rodzaju 
nowością. W po-
przednich latach 
normą było zle-
canie projektów 
firmom zewnętrz-
nym. Osiedle po-
wstanie w dziel-
nicy Nowy Świat. 
W jego sfinanso-
waniu pomoże 
Bank Gospodar-

stwa Krajowego. Do dyspozycji zo-
stanie oddanych około 40 mieszkań, 
o niewielkiej powierzchni, od 20 do 
25 metrów kwadratowych. Do wielu 
z nich wprowadzą się zapewne star-
sze osoby ze śródmieścia. Mieszka-

nie w dużych kamienicach sprawia 
im coraz więcej kłopotów finanso-
wych i organizacyjnych (problemy  
z wnoszeniem sprawunków na wyso-
kie piętra). 

- Sami wybierzemy lokatorów. Na 
pewno nie trafią tam osoby, nie pła-
cące czynszów w poprzednim miej-
scu zamieszkania. Nasza oferta adre-
sowana jest do ludzi niezamożnych, ale 
uczciwych. Nie będziemy lokować tam 
osoby, wobec których została zasądzo-
na eksmisja oraz takich, które naru-
szają zasady współżycia społecznego. 
Planujemy, aby na powstające na No-
wym Świecie kameralne osiedle skła-

dały się skromne, niedrogie w utrzy-
maniu mieszkania, które pozwolą na 
nowy start wielu oczekującym na lo-
kum mieszkańcom naszego miasta - 
mówi Bogdan Uliasz, zastępca burmi-
strza miasta.

Mieszkania zostaną zbudowa-
ne w energooszczędnej technologii, 
aby zredukować koszty ogrzewania. 
Ktoś rozpuścił plotkę o piecach wę-
glowych i zagrożeniu pożarowym dla 
dzielnicy. Ale to nieprawda. Miesz-
kania będą ogrzewane prądem. Przy 
domkach powstaną parkingi. Pięć-
dziesiąt metrów dalej znajduje się 
plac zabaw.  (fil)

komENtaRZ

W tle zamieszania wokół planowanego osiedla, jak ponury żart brzmi czerwco-
wa odezwa radnych klubu Dla Gminy i Powiatu. Zaapelowali oni do obecnego bur-
mistrza, aby… kontynuował działania z poprzedniej kadencji radnych GiP i burmi-
strza Marka Balcera, związanych z oddawaniem do użytku nowych mieszkań ko-
munalnych. Czyli, gdyby te słowa traktować dosłownie, obecna ekipa nie powinna 
robić nic. Skoro radni GiP i ich duchowy przywódca, Marek Balcer, ostatni budynek  
z mieszkaniami komunalnymi oddali trzynaście lat temu, to Stanisław Piechula, 
idąc tym śladem, powinien zająć się problemem w okolicy 2028 roku. 

Jeszcze nie powstało, a już budzi emocje. Przy ul. Nowy Świat w Mikołowie, władze miasta chcą 
postawić osiedle domków z tanimi, komunalnymi mieszkaniami. Pojawiły się głosy sprzeciwu, choć 
nie wiadomo, przeciw czemu i komu tutaj protestować. Osiedle nie zburzy ładu architektonicznego  
i układu komunikacyjnego dzielnicy, a przede wszystkim nie zamieszka tutaj tzw. element. 

Nowy Świat, stare problemy

Wizualizacja osiedla.
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Starosta Henryk Jaroszek zaprezentował zalety strategii dla powiatu.

3 września w mikołowskim MDK-u odby-
ła się konferencja inaugurująca realizację 
projektu J-ednolita S-trategia T-erytorial-

na - Spójny Obszar Funkcjonalny Powiatu Mi-
kołowskiego poprzez wzmocnienie mechani-
zmów efektywnej współpracy jednostek samo-
rządu terytorialnego. Liderem projektu jest po-

wiat, zaś partnerami pięć gmin go tworzących.  
Jej oficjalnego otwarcia dokonał starosta Henryk 
Jaroszek, a uczestniczyli przedstawiciele gmin 
i jednostek samorządu terytorialnego. Celem 
projektu  ma być zwiększenie spójności spo-
łeczno-gospodarczej powiatu mikołowskiego 
poprzez wypracowanie mechanizmów współ-

pracy pomiędzy jednostkami samorządu teryto-
rialnego. Dzięki temu ma powstać zintegrowana 
strategia rozwoju dla powiatu mikołowskiego na 
lata 2014-2020.

- Dokument podzielony został na kilka 
podstrategii, m.in. rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych, działań na rzecz rozwo-

ju przestrzeni publicznej, roz-
woju sfery teleinformatycz-
nej oraz powstania Centrum 
Przetwarzania Danych czy lo-
kalnego rynku pracy, ochrony 
środowiska, zrównoważone-
go transportu czy kwestii de-
mograficznych - wyjaśnia Alek-
sandra Łataś-Makuch, naczel-
nik Wydziału Promocji i Rozwo-

ju Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Pro-
jekt korzysta z dofinansowania w wysokości 
289 000 euro pochodzącego ze środków Me-
chanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Informacje na temat realizacji projektu moż-
na szukać na stronie www.jst.mikolowski.pl 
oraz facebooku.

Strategia dla powiatu

„Radość i Nadzieja” pod ta-
kim tytułem 6 września odbył 
się w amfiteatrze w Łaziskach 
Średnich koncert charytatyw-
ny, dla stowarzyszenia „Bia-
łe Misie”, „Debra Polska Kru-
chy Dotyk” i „Pomocna Dłoń 
Krystyn i Sympatyków”. Inicja-
torami imprezy byli Krystyna  
i Edmund Pucher, a wydarze-
nie było objęte szczególnym 
patronatem przez starostę, 
burmistrza Łazisk Górnych, 
Mikołowa oraz wójtów gmin 
Wyry i Onontowice. Podczas 
trwania imprezy charytatyw-
nie wystąpiła: Orkiestra Dęta 
KWK „Bolesław Śmiały”, Kry-
stynki, Mateusz Sobieszczuk, 
Mateo, Rafał Lewandowski - 

pokaz ratownictwa me-
dycznego, duet Optima, 
Grupa Kabaretowa Ligi 
Kobiet, EMSisters, duet 
Dana&JeanPierre. 

- Program był skon-
struowany tak, by osią-
gnąć trzy podstawowe cele: 
przedstawić uczestnikom fe-
stynu stowarzyszenia je or-
ganizujące, pozyskać środ-
ki finansowe na rehabilitację, 
zakup leków i środków opa-
trunkowych dla podopiecz-
nych stowarzyszeń oraz za-
pewnić dobrą zabawę - po-
wiedział Edmund Pucher, je-
den z organizatorów festynu.

Zamierzony cel został 
osiągnięty. Licytacja pro-

fesjonalnie poprowadzona 
przez Adama Gizę, redak-
tora radia Silesia pozwoli-
ła na sprzedanie wszystkich 
eksponatów przekazanych 
przez darczyńców. Wiel-
kim powodzeniem cieszyły 
się podarowane przez firmę 
ogrodniczą Szczepek - Słota 

rośliny, a i publiczność oka-
zała dobre serce. Z uwagi na 
warunki atmosferyczne pro-
gram koncertu niestety mu-
siał zostać skrócony. 

Jako inicjatorzy koncer-
tu w imieniu STOWARZY-
SZEŃ składamy serdecz-
ne podziękowania Staro-
ście, Burmistrzom, Wójtom 
i Radnym. Dziękujemy rów-
nież wszystkim darczyńcom, 
a byli nimi: Ponar-Silesia - 
Aleksandra Cieślik, Dyrek-
cja KWK „Bolesław Śmiały”, 
Mavi Area, Firma Ogrodni-
cza Szczepek&Słota, PGKiM 

Łaziska Górne, Towarzy-
stwo Przyjaciół Ła-

zisk, Restauracja 
Kredens, Piekar-

nia Ewa, MDK  
w Łaziskach 
Górnych, Hur-
townia Spo-
ż y w c z a 
Szczyrba, Liga 

Kobiet i pra-
cownicy kopal-

ni Bolesław Śmiały, 
Stowarzyszenie Dia-

betyków w Mikołowie, 
Henryk Zientek, Gabrie-
la Botor, Eugeniusz Pukała, 
Bogdan Grzywa, Leon Ucka, 
Władysław Tkacz, Krystyna 
Świerkot, Bożena Niedziel-
ska, Gabriela Zdziebło. 

Dziękujemy wszystkim 
darczyńcom za okazane 
serce. 

Krystyna i Edmund Pucher

Radość i Nadzieja

Piąty festiwal „Pod górę” 
rusza w piątek 25 wrze-
śnia o godz. 16.30  

w Miejskim Domu Kultury  
w Łaziskach Górnych - zaczy-
namy od Madagaskaru Moni-
ki Piątek i Radosława Jareckie-
go. W pierwszym dniu zapla-
nowano, m.in. rozmowy z go-
śćmi i konkursy dla widzów,  
a w sobotę projekty filmowe. 
Ale to nie wszystko, bowiem na 
amatorów gór wysokich oraz 
wszelakich form podróżowa-
nia czeka wiele niespodzianek 
- goście festiwalowi z najwyż-
szej półki, tematyka gór wyso-
kich, wspinaczki wielkościa-
nowej, podróży, rowerów, bie-
gania, lotów balonem oraz in-
nych sportów ekstremalnych. 
Będą też liczne, jak w po-
przednich edycjach, konkursy 

z nagrodami dla widzów festi-
walu, a także smaczny poczę-
stunek, wystawa fotografii gór-
skiej oraz wiele innych atrakcji. 
W tym roku festiwal zaszczy-
cą: Janusz Gołąb, Beata Cho-
ma, Mieczysław Bieniek, Mo-
nika Witkowska, Robert Gon-
dek, Kamil Leśniak, Łukasz 
Dudek i Jacek Matuszek. Będą 
także zajęcia warsztatowe dla 
uczestników festiwalu, m.in. 
„Jak zorganizować podróż do-
okoła świata?”, „Jak najłatwiej 
polecieć w Himalaje?”, czy 
„Ratownictwo i bezpieczeń-
stwo w górach”. Impreza jest 
bezpłatna i bardzo ciekawa. 
Szczegółowe informacji na te-
mat festiwalu można znależć 
na stronie: www.pod-gore.pl 
oraz na facebooku www.face-
book.com/podgore.

„Pod górę” 
w Łaziskach

Występ „Krystynek” ocieplił atmosferę festynu
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Weź udział w konkursie 
„Cztery pory roku”. Zrób 
ciekawe fotografie i wygraj 

nagrody. Celem konkursu jest wyło-
nienie pracy fotograficznej obrazują-
cej na przestrzeni czterech pór roku 
najbardziej zadbane, w opinii Jury 
miejsce w Mikołowie (ogródek, plac, 
działka, balkon, podwórko, itp.).

Celem dodatkowym konkursu 
jest rozbudzanie wśród mieszkań-
ców Mikołowa poczucia estetyki 
otoczenia i przestrzeni publicznej 
oraz promowanie twórczości miesz-
kańców  w dziedzinie fotografii.

Dodatkowe informacje: 
www.mikolow.eu/?id=761

Miło nam przypomnieć, że sesje Rady Miejskiej Mikołowa są 
nie tylko transmitowane w internecie w trybie „na żywo”, na 
stronie internetowej www.sesja.mikolow.eu, ale także 

ich retransmisje można oglądać w dowolnym momencie, w serwisie 
youtube, na kanale urzędu miasta pod adresem: „UM Mikolow”. Naj-
bliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 września. Zachęcamy do 
śledzenia jej przebiegu na żywo w internecie.

Co to jest Budżet 
oBywatelski? troChę 
teorii na poCzątek.

Budżet obywatelski (partycypacyj-
ny) to proces, w którym mieszkań-
cy decydują o przeznaczeniu czę-
ści budżetu danego miasta. Najważ-
niejszym elementem budżetu oby-
watelskiego są regularne spotkania 
mieszkańców, którzy są informowa-
ni o możliwości współdecydowania  
o wydatkach w kolejnym roku.

W Mikołowie od kwietnia trwały 
prace nad Budżetem Obywatelskim. 
Odbywały się spotkania z mieszkań-
cami, radnymi, pracownikami Urzędu 
Miasta. W sprawę od samego począt-
ku zaangażowany jest Mateusz Han-
del - zastępca Burmistrza Mikołowa.  

Jak sam wielokrotnie powtarza, 
jest mu niezmiernie miło, iż dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców i po-
parciu Rady Miejskiej wyrażonym 
uchwałą z 30 czerwca 2015r., miko-

łowianie będą mieć realny wpływ na 
to, jak zostaną wydatkowane pienią-
dze z budżetu miasta. 

Już we wrześniu zaplanowane są 
spotkania z mieszkańcami poszcze-
gólnych okręgów miasta. Mikołowia-
nie zadecydują, czy w danym miej-
scu powstanie nowy plac zabaw, si-
łownia na wolnym powietrzu, czy też 
pieniądze zostaną przeznaczone na 
poprawę ich bezpieczeństwa. Cykl 
spotkań w okręgach pozwoli poznać 
mechanizm zgłaszania pomysłów, 

głosowania oraz wyboru projektów 
do realizacji. Im większe zaangażo-
wanie mieszkańców wokół wspólne-
go pomysłu, tym większa szansa na 
jego realizację. 

Ponadto zachęcamy do regularne-
go zaglądania na stronę www.obywa-
telski.mikolow.eu oraz na profil Face-
book - Budżet Obywatelski w Miko-
łowie. Na bieżąco ukazują się tam in-
formacje, które pozwolą Państwu za-
poznać się z mechanizmem Budżetu 
Obywatelskiego.

Szukasz nowej pasji? Potrafisz 
śpiewać? Kochasz tradycje 
Górnego Śląska? Ta propozy-

cja jest właśnie dla Ciebie! Miło nam 
poinformować, że działający od po-
nad ćwierć wieku Regionalny Zespół 
„Mikołowianki” szuka nowych gło-
sów! Chętne Panie zapraszamy na 
próby zespołu, które odbywają się  
w Miejskim Domu Kultury, w każdy 
poniedziałek od 10.00 do 13.00. Chęt-
nym życzymy powodzenia!

Konkurs fotograficzny 
„Cztery pory roku”

Sesja Rady Miasta 
w internecie

Panie „ze śpiewem na ustach” 
Mile widziaNe! 

Już od września w Mikołowie rusza Budżet Obywatelski. 

Mieszkańcy 
zdecydują

tERmiNaRZ sPotkań 
(część z nich odbyła się przed ukazaniem się tego numeru gazety)

7 września - godzina 18:00 - kamionka, budynek osP
8 września - godzina 17:30 - Paniowy, budynek osP
10 września - godzina 17:30 - śmiłowice, sołtysówka

14 września - godzina 18:00 - borowa wieś, sołtysówka
15 września - godzina 17:30 - mokre sołtysówka

16 września - godzina 17:30 - biblioteka miejska mikołów
21 września - godzina 18:00 - bujaków, sołtysówka

30 września - godzina 17:30 - Zespół szkolno-Przedszkolny, ul. skalna 10

HARMONOGRAM
BUDZETU OBYWATELSKIEGO

W MIKOŁOWIE
.

wrzesień – październik 2015

od 12.10.2015
do 08.11.2015

listopad 2015 – styczeń 2016

styczeń 2016

styczeń 2016

styczeń – luty 2016

luty 2016

Akcja informacyjna
i spotkania w okręgach

Składanie wniosków

Weryfikacja wniosków

Przygotowanie
ostatecznej listy projektów

Spotkania
informacyjno-promocyjne.

Prezentacja projektów przez autorów

Głosowanie internetowe oraz tradycyjne
w wyznaczonych punktach

Ogłoszenie wyników głosowania

TWOJE
MIASTO
TWÓJ
GŁOS
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W dniach 21-25 września 2015 
roku na terenie Łazisk Gór-
nych odbędzie się zbiórka 

odpadów wielkogabarytowych zbiera-
nych w zabudowie jednorodzinnej.

Odpady wielkogabarytowe - to odpa-
dy z gospodarstw domowych, które ze 
względu na swoje wymiary (nie miesz-
czą się w standardowych urządzeniach 
do gromadzenia odpadów komunal-
nych) wymagają odrębnego traktowania.

Do tej grupy odpadów zaliczamy: 
stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fo-
tele, dywany, materace, wykładziny, ro-
wery, zabawki dużych rozmiarów itp.

Nie będą odbierane odpady remon-
towo - budowlane, odpady niebez-
pieczne, zmieszane odpady komunal-
ne, opony, zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, który można oddać do 
Punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych przy ul. Łazy lub 
do sklepu, w którym kupujemy nowy 
sprzęt, na zasadzie „jeden za jeden”.

UWAGA: Odpady są odbierane 
zgodnie z poniższym harmonogramem 

od godziny 6.00, dlatego odpady wiel-
kogabarytowe powinny być wystawio-
ne przed posesję.

HaRmoNoGRam 
Poniedziałek (21.09.2015r.)

Barlickiego, Bukowa, Cegielniana, Cho-
pina, Cicierz, Cieszyńska, Działkowców, 
Fornalskiej, Górna, Hutnicza, Jana III So-
bieskiego, Kąty, Kieszki, Kościelna, Łazy, 
Łączna, Marchlewskiego, Miarki, Młyń-
ska, Moniuszki, Okrężna, Plac Ratuszo-
wy, Pocztowa, Poręba, Sawickiej, Staro-
wiejska, Spokojna, Waryńskiego, Wąska, 
Wiejska, Wiosenna, Wróblewskiego, Za-
kątek, Zawadzkiego, Zielona,

wtorek (22.09.2015r.)
1 Maja, Astrów, Bratków, Brzozowa, 

Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Generała 
Świerczewskiego, Goździków, Grabowa, Ja-
worowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Konwalii, Krokusów, Kwiatowa, 
Leśna, Modrzewiowa, Narcyzów, Ogrodo-
wa, Olchowa, Radosna, Różana, Rybnicka, 
Sienkiewicza, Sosnowa, Stara, Świerkowa, 
Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa, Zacisze,

środa (23.09.2015r.)
Cicha, Górnicza, Kałuże, Kamienna, 

Kopalniana, Krótka, Ligonia, Mikołow-
ska, Mokierska, Pawła Wyry, Piaskowa, 
Pogodna, Polna, Poprzeczna, Stara Dro-
ga, Stroma, Szkolna, Szybowa, Święte-
go Jana, Widokowa, Wierzysko, Wieżo-
wa, Wodna, Wodociągowa, Wspólna, Wy-
niosła,

czwartek (24.09.2015r.)
Brada, Kolejowa, Kardynała Wyszyń-

skiego, Księdza Głowińskiego, Księ-
dza Szwedy, Lipowa, Malinowa, Mar-
ta Waleska, Miodowa, Orzeska, Paprot-
na, Piękna, Powstańców, Prądna, Przy-
siółki, Pstrowskiego, Pszczelna, Rolna, 
Salamander, Staszica, Torowa, Tuwima, 
Wyrska, Wyzwolenia, Zwycięstwa,

Piątek (25.09.2015r.)
22 Lipca, Boczna, Długa, Gajowa, Ge-

nerała Sikorskiego, Gostyńska, Graniczna, 
Konopnickiej, Lasoki, Łąkowa, Miła, Mor-
cinka, Nowa, Osiedle Kościuszki, Pokoju, 
Południowa, Promienna, Słoneczna, Sło-
wackiego, Stawowa, Wapienna, Zwałowa, 
Źródlana.

Trwa budowa ośrodka zdrowia w centrum Łazisk Górnych. Ściany parteru już są. Nad par-
terem zalano też strop. Przed nami budowa piętra budynku.

Parter już jest

Wakacje były czasem 
odpoczynku dla dzie-
ci i młodzieży. w ła-

ziskich placówkach oświa-
towych trwały jednak inten-
sywne prace modernizacyjno 
- remontowe. 

I tak w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
ks. prałata Konrada Szwedy przepro-
wadzono remont i termomoderniza-
cję sali gimnastycznej. W ramach prze-
prowadzonych prac wewnątrz sali do-
konano: wymiany instalacji centralne-
go ogrzewania i instalacji elektrycznej, 
wymieniono posadzki, pomalowano 
ściany, wymieniono też wyposażenie 
sali. Prace zewnętrzne objęły wykona-
nie izolacji przeciwwilgociowej i ciepl-
nej  ścian fundamentowych, drenaż, 
wykonanie izolacji cieplnej ścian wraz 
z tynkiem, docieplenie dachu wraz  
z wymianą pokrycia dachowego, obró-
bek blacharskich i rynien, a także wy-
mianę przyłącza kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej sali. Koszt tego przed-
sięwzięcia to prawie 1,5 mln zł, nato-
miast miastu udało się na tę inwestycję 
pozyskać środki z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, z Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej w wysokości 457 000,00 zł.

Po sporym „liftingu” są pomieszczenia 
gimnazjum w Zespole Szkół im. Piastów 
Śląskich przy ul. Cieszyńskiej. W ubie-
głym roku nowo wyremontowanymi kla-
sami cieszyły się dzieci szkoły podstawo-

wej. W tym roku szkolnym to gimnazjali-
ści korzystają z pachnących świeżością 
modernizacyjną pomieszczeń. Na dru-
gim piętrze szkoły wymieniono posadz-
ki, wykładziny, położono gładzie, stare 
lamperie zastąpiono tynkami żywicznymi, 
klasy i korytarz pomalowano i wyposażo-
no. Całość jest nowoczesna i przyjazna.

W przypadku Zespołu Szkół wymie-
niono też przyłącze kanalizacji sanitar-
nej i wodociągowej. 

W Szkole Podstawowej nr 6 z Od-
działami Integracyjnymi w Łaziskach 
Średnich wymieniono okna dachowe, 
częściowo wyremontowano też scho-
dy zewnętrzne, a także podwyższono 
piłkochwyty na boisku zewnętrznym.  
W przypadku „Szóstki” wykonano też 
dwa projekty techniczne - pierwszy 
na adaptację pomieszczeń na oddział 
przedszkolny i drugi na dobudowanie 
żłobka do obiektu szkoły.

W przypadku przedszkoli - dla 
Przedszkola nr 4 sporządzono projekt 
na dostosowanie dróg ewakuacyjnych 
do obowiązujących przepisów prze-
ciwpożarowych, a w Przedszkolu nr 6 
wymieniono posadzki w pomieszcze-
niach na piętrze i pomalowano ściany.

W Gimnazjum nr 1 wymieniono zuży-
tą wykładzinę na płytki gresowe w holu 
głównym i części szatniowej szkoły,  
a w Gimnazjum nr 3 zamontowano do-
datkowe oświetlenie na boisku ze-
wnętrznym.

Dodajmy, że w roku szkolnym 
2015/2016 łaziskie przedszkola i 5 od-
działów przedszkolnych przyjęły 709 
dzieci, w szkołach podstawowych uczy 
się 1461 uczniów (wzrost o 168 dzieci 
względem roku szkolnego 2014/2015), 
a do łaziskich gimnazjów uczęszcza 
523 uczniów (o 14 mniej względem 
roku szkolnego 2014/2015).

Trwają prace związane ze Stra-
tegią Rozwoju Miasta Łazi-
ska Górne. Zakończony zo-

stał etap prac grupy strategicznej, 
który składał się z trzech warszta-
tów przeprowadzonych 27 maja,  
23 czerwca i 9 września. Na po-
szczególnych spotkaniach wykona-
no analizę SWOT (katalog szans i za-
grożeń rozwoju miasta, a także sła-
bych i mocnych stron miasta Łaziska 
Górne), wypracowano wizję jego 
rozwoju, określono wyzwania stra-

tegiczne, wskazano kluczowe pro-
gramy i projekty związane z plano-
wanym rozwojem miasta, a także 
wyznaczono mierniki efektów dzia-
łań. Teraz nastąpią prace redakcyjne 
związane z tworzeniem dokumentu, 
następnie projekt Strategii zostanie 
poddany konsultacjom społecznym. 
Przypomnijmy, że Strategia Rozwo-
ju Miasta jest ważnym dokumentem 
planistycznym, wyznaczającym naj-
ważniejsze cele i główne kierunki 
rozwoju Łazisk Górnych. 

Projekt „Łaziska do 
pary” złożony przez 
Centrum Społecz-

nego Rozwoju i realizowa-
ny we współpracy z Gmi-
ną Łaziska Górne otrzymał 
dofinansowanie w II edy-
cji konkursu grantowego 
„Tu mieszkam, tu zmieniam” 

Fundacji Banku Zachodnie-
go WBK. Na konkurs wpły-
nęły 2224 wnioski, a łaziski 
projekt znalazł się w gronie 
300 wybranych do dofinan-

sowania. Jego istotą jest po-
pularyzacja i promocja naj-
ciekawszych miejsc, cha-
rakterystycznych budowli  
i urokliwych zakątków Ła-

zisk Górnych poprzez za-
projektowanie i wyproduko-
wanie popularnej gry me-
mory. Gra wyprodukowana 
zostanie w dwóch wersjach: 
w wersji maxi - do użycia 
na imprezach plenerowych  
i w wersji mini - do użytku 
indywidualnego.

Strategia Rozwoju 
Miasta 2016-2023

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Łaziska do pary

placówki oświatowe rozpoczęły nowy rok szkolny

Pierwszy dzwonek
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Rafał Franke
bramkarz, lat 31
Ruch Chorzów

Patryk słupik
bramkarz, lat 19

Wychowanek

bartosz wójcik
bramkarz, lat 17

Wychowanek

wiktor marszałek
bramkarz, lat 27

Wychowanek

krzysztof Gersok
obrońca, lat 26
Wychowanek

bartłomiej Fabian
obrońca, lat 20
Wychowanek

dawid Fuchs
obrońca, lat 16
Wychowanek

damian czupryna
pomocnik, lat 24

GKS Tychy

ireneusz badura
pomocnik, lat 19

Wychowanek

Radosław kaczmarczyk
pomocnik, lat 33
Urania Ruda Śl.

alex tyszczak
napastnik, lat 20

Stadion Śląski

sebastian sadłocha
napastnik, lat 19

Wychowanek

artur korcz
napastnik, lat 23

Wychowanek

marek mazur 
trener

michał majsner
trener

karol króliczek
obrońca, lat 25
Wychowanek

mateusz kruk
obrońca, lat 26
AKS Mikołów

wojciech oltman
pomocnik, lat 20

Wychowanek

mateusz wawoczny
pomocnik, lat 23

Unia Bieruń

daniel Paszek
pomocnik, lat 22

Wychowanek

Piotr botor
pomocnik, lat 16

Wychowanek

jacek Rączka
pomocnik, lat 30

Wychowanek

łukasz dubaniewicz
obrońca, lat 26
Wychowanek

miłosz węglarz
pomocnik, lat 20

Stadion Śląski

michał łoboda
pomocnik, lat 22
Rozwój Katowice

bartosz just
pomocnik, lat 17

Wychowanek

mateusz mazurek
pomocnik, lat 21

GKS Katowice

Funkcjonowanie drużyny sportowej 
można porównać do matema-
tycznej sinusoidy. Raz się jest na fali 
wznoszącej, raz na opadającej. 

Fragment takiej sportowej sinusoidy za-
demonstrowali piłkarze Polonii. Po czte-
rech dobrych sezonach gry w trzeciej 
lidze przyszła seria porażek i degradacja 
do czwartej ligi. Najwyraźniej wypraco-
wany wcześniej model funkcjonowania 
zespołu przestał się sprawdzać. Nowy 
Zarząd Klubu przyjął nową strategię 
budowania przyszłościowego teamu. 
Postanowiono odmłodzić zespół i oprzeć 
go na własnych wychowankach. Proces 

takiej przebudowy nie trwał długo i do 
czwartoligowych rozgrywek przystąpiła 
drużyna o znacznie zmienionym składzie 
- „nowa Polonia”. W 27-osobowej kadrze 
znajduje się 17 wychowanków klubu z Ła-
zisk, a średnia wieku wynosi 21 lat i cztery 
miesiące. Jak długo potrwa cementow-
nie tej drużyny do stanu pozwalającego 
grać w wyższej klasie rozgrywkowej, po-
każe czas. Póki co, prezentujemy kibicom 
Polonii twarze i „metryczki” zawodników 
znajdujących się w kadrze pierwszej 
drużyny. W prezentowanej „metryczce” 
obok nazwiska podajemy pozycję, wiek  
i klub macierzysty.

Nowa PoloNia

Góra od lewej: sebastian sadłocha, łukasz dubaniewicz, bartłomiej Fabian, bartosz just fuchs, Robert janecki (kierownik), alex tysz-
czak, Piotr botor, damian czupryna, mateusz kruk. Środek od lewej: mateusz wawoczny, krzysztof Gersok, wojciech oltman, Patryk 
słupik, bartosz wójcik, miłosz węglarz, ireneusz badura, karol króliczek, michał majsner (trener). Dół od lewej: urszula cholewińska 
(masażystka), jacek Rączka, daniel Paszek, michał łoboda, Rafał Franke, wiktor marszałek, artur korcz, Radosław kaczmarczyk, mate-
usz mazurek, marek mazur (trener).   Foto: Martyna Strzeżyńska



Piękne słoneczne po-
południe, osada śre-
dniowieczna, na kost-

kach ze słomy bochen chle-
ba, płody rolne i kwiaty - to 
sceneria festynu dożynko-

wego w Zagrodzie Śląskiej 
w Gostyni, który odbył się  
w ostatnią sobotę sierpnia. 
Tu i ówdzie bito monety, od-
bywały się konkursy i pokazy 
walk rycerskich. Można było 
przymierzyć zbroję i inne re-
kwizyty. Dookoła roznosiła 
się woń gulaszu z dziczyzny 
kucharza Tomka, który za-
praszał do degustacji. A od-
ważni samodzielnie wypie-
kali podpłomyki z rybą i wa-
rzywami. Licznie przybyłym 
mieszkańcom Gminy Wyry 
do zabawy przygrywała ka-

pela Trojoki prezentując cy-
gańskie, kowbojskie i śląskie 
stroje i piosenki. Zagroda 
tego dnia była również miej-
scem zakończenia rodzinne-
go rajdu rowerowego i wrę-
czania przez Panią Wójt dy-
plomów uczestnictwa oraz 
upominków. 

Serdecznie dziękujemy 
Państwu Gorzawskim za do-
roczny wypiek dożynkowego 
chleba, Klubowi Kobiet Ak-
tywnych (Teresie Lipińskiej, 
Jolancie Sitk, Amalii Gołosz) 
oraz Panu Józefowi Skrzyp-

czyk za pomoc w stworzeniu 
klimatu dożynkowego, po-
przez udostępnienie słomy, 

płodów rolnych i innych de-
koracji.

Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska
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- Podczas tegorocznych uro-
czystości, które odbyły się dru-
giego września, pod pomni-
kiem Pamięci Żołnierzy Wrze-
śnia 1939 roku, w sąsiedztwie 

schronu bojowego Sowiniec 
dużo uwagi poświęcono rów-
nież żołnierzom, którzy bronili 
pociągu pancernego „Groźny” 
dowodzonego przez kpt. Jana 

Rybczyńskiego, a walczącego 
o Wyry, Gostyń oraz Mikołów  
i Żwaków - powiedziała Barbara 
Prasoł, wójt Gminy Wyry.

Uroczystości rozpoczęła Msza 
św. polowa, której przewodni-
czył ks. proboszcz Jan Podsiadło,  
a homilię wygłosili ks. dziekan 
Rafał Październiok i ks. mjr SG 
Kornel Undas - dziekan Ewange-
licki Straży Granicznej.

Następnie mjr Arkadiusz 
Bartnik odczytał Apel Pamięci, 
a kompania honorowa 6 Batalio-
nu powietrzno-desantowego im. 
gen. dyw. Edwina Rozłubirskie-
go oddała salwę honorową. Na 
uroczystość przybyli przedsta-
wiciele władz samorządowych 
gmin powiatu mikołowskiego, 
starostwa, Tychów oraz Wojsko-
wej Komendy Uzupełnień w Ty-
chach, jak również kombatanci, 
którzy złożyli kwiaty pod pomni-
kiem. Na uroczystości zabrał 
głos także Jarosław Ptaszkowski 
- krewny ppłk. Władysława Kieł-
basy, który zwrócił uwagę na 
potrzebę podtrzymywania pa-

mięci o wydarzeniach tamtych 
dni, bowiem coraz mniej wśród 
nas żołnierzy września 39 roku. 
Ponadto Henryk Piróg oraz Jaro-
sław Tomalik z Oświęcimskie-
go Centrum Kultury wygłosi-
li monodram: „Ostatni bój puł-
kownika Władysława Kiełbasy 
02.09.1939r.” 

Medal z okazji 40-lecia Woj-
skowej Komendy Uzupełnień  
w Tychach dla Gminy Wyry ode-
brała z rąk ppłk. Leszka Klaga, 
komendanta WKU w Tychach, 
wójt Barbara Prasoł. 

Natomiast kombatanci za 
wieloletnią współpracę przy 
obchodach rocznicowych wy-

różnili medalem „Za zasłu-
gi dla Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i By-
łych Więźniów Politycznych”, 
m.in. Magdalenę Kocima, dy-
rektora Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Wyrach, Jarosława 
Ptaszkowskiego, Henryka Pi-
róga i Jarosława Tomalika, mjr 
Arkadiusza Bartnika z Woj-
skowej Komendy Uzupełnień  
w Tychach oraz Janusza Dzie-
wiora, zastępcę dyrektora Za-
kładu Gospodarki Komunalnej 
w Wyrach. Wyróżnienia wrę-

czali Włodzimierz Czechow-
ski, prezes Śląskiego Zarządu 
Województwa ZKRPiBWP oraz 
wiceprezesi Eugeniusz Jarguz 
i Stanisław Piasecki. 

Uroczystości uświetnił wy-
stęp chórów: Zorza z Domu Kul-
tury w Gostyni pod dyrekcją Li-
liany Czajkowskiej i węgier-
skiego Echa Matry z Recsk pod 
dyrekcją Zuzanny Vajk oraz Or-
kiestry Sił Powietrznych z By-
tomia pod dowództwem kapel-
mistrza st. chor. Sztab. Pawła 
Szczota. 

Termin rajdu: 10 października 2015 roku (sobota)
wyjazd z wyr o godz. 730 - powrót do Wyr około godz. 1630

Trasa: ŁUKOWIEC SZKOŁA (start 845)- szlakiem niebieskim 
przez WIELKĄ GÓRĘ i MAŁY BUKOWIEC do skrzyżowania z tra-
są żółtą - szlakiem żółtym do BOBOLIC - z Bobolic do MIROWA 
(meta ok. 1300)

dojazd: autokar (zapewnia organizator)
koszt ponoszony przez uczestników rajdu: osoby 

dorosłe - 20 zł, dzieci - 10 zł (osoby do 26 roku życia - niepracują-

ce). Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy Wyry przed 
dokonaniem zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie (szczegóły w re-
gulaminie Rajdu).

zgłoszenia udziału do dnia 4 października 
2015 roku na adres: sport@wyry.pl (ilość miejsc 
ograniczona).

Regulamin Rajdu dostępny na stronie: www.wyry.pl
Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy Wyry: Zofia Syta  

tel. 32 325 68 12.

„Gardzę śmierci postrachem…
Nie lękam się ich kul…”
Początek września to czas, kiedy mieszkańcy Gminy Wyry wracają myślami do 1939 roku, 
kiedy to tuż pod oknami ich domów zwycięski bój stoczyli i utrzymali pozycje żołnierze 
73. pułku piechoty, 23 Dywizji Piechoty Armii ,,Kraków”. Wielu z nich poległo na tej ziemi, 
walcząc bohatersko, m.in. dowódca ppłk. Władysław Kiełbasa. 

uroczystość 76. rocznicy wojny obronnej na Śląsku „wrzesień 1939 roku”

Rajd Jurajski
wójt oraz rada sportu Gminy wyry zapraszają do udziału 

w i Gminnym rodzinnym rajdzie jurajskim.

dożynki na średniowieczną nutę
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I nie chodzi bynajmniej  
o odwieczne: czy jesteś za 
PiS, PO, Kukizem czy jesz-
cze kimś innym, lecz o bar-

dziej przyziemne pytania doty-
czące najbliższego otoczenia 
mieszkańców Mikołowa.

wymyŚlanka

Sondaż Stowarzyszenia Wy-
myślanka miał na celu ustale-
nie, czy opinie mieszkańców 
pokrywają się z „wyczuciem” 
osób kierujących organizacją. 
Pytano o sposób zagospoda-
rowania działki przy ul. Nowy 
Świat oraz o wskazanie najpil-
niejszych potrzeb, które mo-
głyby być wskazówką do dal-
szego działania dla władz sto-
warzyszenia. Jeśli chodzi o wy-
niki - nie było niespodzianki, 
budowę chodnika wzdłuż ulicy 
Nowy Świat za „bardzo pilną” 
uznało aż 81% ankietowanych. 
Nowy Świat do droga powia-
towa, której mieszkańcy od lat 
bezskutecznie starają się o po-
prawę bezpieczeństwa w tym 
miejscu. Tym bardziej dziwi 
stanowisko Henryka Jaroszka, 
starosty mikołowskiego, któ-
ry wprost przyznaje w oficjal-
nej korespondencji, że „chod-
nik przy ulicy Nowy Świat  
w Mikołowie z przyczyn oczy-
wistych nie będzie realizowa-
ny jako zadanie priorytetowe, 
tylko etapami w miarę możli-
wości finansowych”.

- Ankieta jest czymś, do cze-
go społeczeństwo musi doro-
snąć, trzeba pokazywać wła-
dzy potrzeby mieszkańców, na-
tomiast władza mogłaby przy-
glądać się wynikom ankiet  
i rzeczywistym potrzebom. To 
co dla ludzi jest priorytetem, 
powinno nim być również dla 
władz starostwa. Czy ktoś musi 
zginąć, żeby sprawa stała się 
priorytetowa - pyta retorczynie 
Mirosław Chmiel, prezes Sto-
warzyszenia Wymyślanka. 

- Zaskoczyło mnie, że po-
trzebny jest łącznik dla pie-
szych pomiędzy Nowym Świa-
tem a Żwirki i Wigury. To po-
kazało, że ankieta była po-
trzebna - dodaje Piotr Gibas, 
twórca ankiety i jednocześnie 
członek Stowarzyszenia. Spo-
dziewaliśmy się natomiast, że 
mieszkańcy wskażą na potrze-
bę zagospodarowania działki  
i jej ogrodzenie.  

OSieDle 
MickieWicZa

Współinicjatorem badania 
opinii mieszkańców na osiedlu 
Mickiewicza jest Andrzej Ba-
docha, mieszkaniec tego osie-
dla. Ankieta zawierała jedno 
otwarte pytanie, tak żeby nie 
zamykać możliwości pisania 
„o wszystkim”. Urny wystawio-
no 2 czerwca, opinie przyj-
mowano przez 8 dni. 
W 89 ankietach poru-
szono 452 sprawy. Za 
najważniejsze miesz-
kańcy uznali remon-
ty chodników, dróg, 
zwiększenie liczby 
miejsc parkingowych, 
ocieplenie budynków 
i modernizację placów 
zabaw. - Chciałem, żeby 
powstał zaakceptowa-
ny przez mieszkańców 
plan działań niezbęd-
nych do naprawy tego 
osiedla, żeby wszyscy 
mogli się wypowiedzieć 
- mówi Andrzej Badocha. 
Jego zdaniem kolejnym 
krokiem powinny być 
szczegółowe konsultacje 
z mieszkańcami, zadanie py-
tania: „Gdzie chcesz mieć plac 
zabaw?”, czy „Którą drogę wy-
remontować w pierwszej ko-
lejności?”. Póki co z ankiety na 
osiedlu Mickiewicza niewiele 
jednak wynika. Są rozpoznane 
potrzeby, ale nic więcej się nie 
dzieje. Podsumowanie ankie-
ty obiecano mieszkańcom na 
czerwiec (spotkanie w LO zor-
ganizowane przez urząd miej-
ski i radną), tymczasem mamy 
wrzesień, a mieszkańcy w dal-
szym ciągu nie wiedzą, jakie 
są opinie ich sąsiadów. - Dla 
mnie plan jest prosty. Jest an-
kieta, teraz trzeba przedsta-
wić plan roboczy, postawić 
dużą tablicę z planem osiedla, 

żeby ludzie mogli się wypo-
wiedzieć, czy to im odpowia-
da. Trzeba rozmawiać - doda-
je lekko poirytowany bezczyn-
nością władz Badocha.

ReTa

Ankietę na Recie zorganizo-
wało Stowarzyszenie Reta. Tu 
również chodziło o rozpozna-
nie potrzeb i wywołanie dysku-
sji o priorytetach. Ankiety wy-
pełniło 68 mieszkańców Rety, 
którzy zadeklarowali, że repre-
zentują 270 osób. Zaskoczenia 
nie było, choć wyniki są cieka-
we. Na pierwszym miejscu an-

kietowani wskazali poprawę 
stanu nawierzchni dróg. Więk-
szość ankietowanych jest za 
podjęciem działań w celu pod-
niesienia bezpieczeństwa na 
drogach (wprowadzenie rów-
norzędnych skrzyżowań, ogra-
niczenie prędkości, tworze-
nie stref zamieszkania, bu-
dowa chodnika wzdłuż ulicy 
Dzieńdziela). Co ciekawe po-
nad 80% respondentów uzna-
ło za mało ważne dwa postu-
laty (które również wpisano do 
ankiety) zgłoszone przez rad-
ną do urzędu miejskiego. Ta 
rozbieżność sprawiła, że wy-
niki badań opinii mieszkańców 
niezwłocznie przekazano rad-

nej oraz burmistrzowi 
Mikołowa. Zdecydowa-

na większość ankietowa-
nych opowiedziała się za 

utworzeniem Dzielnicy Reta 
(obecnie to tylko nazwa zwy-

czajowa części miasta, a nie 
faktyczna dzielnica), co napa-
wa optymizmem w kontekście 
trwających konsultacji społecz-
nych w tym zakresie. - Ankietę 
udostępniliśmy wyłącznie w in-
ternecie, a mimo to odpowie-
dzi udzieliło 68 osób z rodzi-

nami. W przyszłym roku pla-
nujemy powtórzenie badania  
i z całą pewnością wprowadzi-
my wersję papierową, tak żeby 
jeszcze więcej osób mogło 
wziąć w niej udział - mówi To-
masz Wieczorek z zarządu Sto-
warzyszenia Reta. Podobne pla-
ny ma Piotr Gibas ze Stowarzy-
szenia Wymyślanka, który za-
kłada cykliczne przeprowadza-
nie ankiet wśród mieszkańców, 
kolejne być może już na przeło-
mie roku. 

masz Głos, 
MaSZ WybóR

Tak. Gorąco zachęcam do 
większej aktywności - chodźcie 
na wybory, bierzcie udział w re-
ferendach i konsultacjach spo-
łecznych, wypełniajcie osiedlo-
we ankiety. Daleko nam jesz-
cze do demokracji bezpośred-
niej w modelu szwajcarskim, ale 
chyba już najwyższa pora wziąć 
sprawy w swoje ręce. Oddaj 
Głos, przecież Masz Wybór.

Mikołów, ul. Rajcy 2  tel. 501 42 42 44
(na przeciw D.H. Zgoda)
www.bodyspace-mikolow.pl

Doskonałe efekty w zwalczaniu cellulitu i tkanki tłuszczowej

Poćwiczymy razem!
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aRtuR wNuk

Co Pani/Pan sądzi o…?

6 września odbyło 
się pierwsze od wielu 
lat ogólnokrajowe 
referendum. Kilka 
dni wcześniej 
Senat RP głosami 
senatorów partii 
rządzącej odrzucił 
propozycję kolejnego, 
zgłoszonego przez 
nowo wybranego 
prezydenta RP.  
W cieniu wielkiej 
polityki warto 
pamiętać, że tylko 
w tym roku mieliśmy 
w Mikołowie co 
najmniej trzy inicjatywy 
związane z pytaniem 
o zdanie zwykłych 
obywateli. 



Dnia 8 lipca 2015r. 
w godzinach ran-
nych na terenie 

województwa Śląskie-
go, w tym na terenie 
powiatu mikołowskiego 
miała miejsce nawałni-
ca powodująca dotkli-
we zniszczenia i straty 
m.in. w infrastrukturze 
komunalnej, energe-
tycznej, mieniu prywat-
nym oraz drzewostanie 
- znaczna część powia-
tu mikołowskiego od-
cięta została od energii 
elektrycznej, powalone 
drzewa i gałęzie bloko-
wały drogi, uszkodzone 
zostały dachy domów 
jednorodzinnych. Bez-
pośrednio po nawałni-
cy służby, straże oraz 
samorząd terytorialny 
(gminy i powiat) przy-
stąpiły do działań usu-
wania skutków tego wy-
darzenia.

„Nasza Gazeta” w jej sierpnio-
wym wydaniu na stronie 12 opi-
sała różnorakie problemy organi-
zacyjne, które miały miejsce pod-
czas usuwania skutków nawałnicy, 
zrzucając jednocześnie całą od-
powiedzialność i winę na Powiato-
we Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego (PCZK) - cytaty i wyjaśnienia 
poniżej.

cyTaT 1.
„Władze gminne bezskutecznie 
usiłowały skontaktować się z kom-
petentną osobą w spółce Tauron, 
która potrafiłaby wyjaśnić, dlacze-
go tak długo trwa usuwanie awa-
rii. Nie pomogło też w tej sprawie 
powiatowe centrum zarządzania 
kryzysowego, które nie potrafiło 
uzyskać oczekiwanych prze gminę 
i mieszkańców informacji.”

Dyspozytorzy PCZK niejedno-
krotnie próbowali nawiązać kon-
takt (szczególnie w sytuacjach 
wymagających natychmiastowej 
reakcji) z dyżurnym Spółki Tau-
ron Dystrybucja S.A., co w więk-
szości przypadków okazywało 
się bezskuteczne w przeciągu 

największego nasilenia zdarzeń 
(pierwsze dwa dni) - najczę-
ściej nikt nie odbierał telefonu,  
a obowiązująca „Proce-
dura postępowania na 
wypadek przerwy w do-
stawie energii elektrycz-
nej na obszarze Powia-
tu Mikołowskiego” oraz 
uruchomiony, specjal-
ny numer telefonu na po-
trzeby zarządzania kry-
zysowego były po prostu 
bezużyteczne.

cyTaT 2.
„A to przecież centrum 
zarządzania kryzysowe-
go przejmuje dowodzenie 
i koordynuje akcją, kiedy 
dzieje się coś złego. Stąd 
płyną decyzje o wysyłaniu 
jednostek straży pożarnej 
w konkretne miejsca”

Pragniemy poinformo-
wać, że PCZK nie koordy-
nuje prowadzonych dzia-
łań w tego typu przypad-
kach, a tym bardziej nie 
kieruje zastępami stra-
ży pożarnej, której dyspo-
nentem jest Komenda Po-
wiatowa Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Mikoło-
wie. Dyspozytor PCZK a Dyspo-
zytor Państwowej Straży Pożar-
nej to dwie różne osoby, choć ści-
śle współpracujące ze sobą przez 
całą dobę. 

W następstwie nawałnicy Dys-
pozytorzy PCZK wspólnie z Dys-
pozytorami Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej (KP 
PSP) w Mikołowie przyjęli 525 
zgłoszeń z terenu Powiatu Miko-
łowskiego tj. 
• 133 z terenu Gminy Łaziska 

Górne,
• 198 z terenu Gminy Mikołów,

• 17 z terenu Gminy Ornontowice,
• 138 z terenu Gminy Orzesze,
• 39 z terenu Gminy Wyry.

Dotyczyły one między innymi: 
zabezpieczenia dostarczenia awa-
ryjnego zasilania agregatami prą-
dotwórczymi do obsługi sprzę-
tu medycznego podtrzymującego 
funkcje życiowe, zabezpieczenia 
zerwanych dachów, przerw w do-
stawach energii elektrycznej, nie-
bezpiecznych zwisających prze-
wodów energetycznych, oraz po-
łamanego drzewostanu. Do więk-
szości tych zdarzeń zadysponowa-
ne zostały zastępy Straży Pożarnej 
w zależności od zaistniałych za-
grożeń, potrzeb i możliwości.

Jednocześnie należy zazna-
czyć, że do ustawowych zadań 
PCZK należy (ustawa o zarządza-

niu kryzysowym):
• pełnienie całodobowe-
go dyżuru w celu zapew-
nienia przepływu informa-
cji na potrzeby zarządza-
nia kryzysowego,
• przyjmowanie zgłoszeń 
i pomoc telefoniczna oso-
bom poszkodowanym np. 
w pożarach, wypadkach, 
katastrofach,
• alarmowanie ludności za 
pośrednictwem systemu 
sms-owego SISMS,
• współdziałanie z innymi 
centrami zarządzania kry-
zysowego organów admi-
nistracji publicznej,
• nadzór nad funkcjono-
waniem systemu wykrywa-
nia i alarmowania oraz sys-
temu wczesnego ostrzega-
nia ludności,
• współpraca z podmio-
tami realizującymi moni-
toring środowiska oraz 
współdziałanie z podmio-
tami prowadzącymi akcje 
ratownicze, poszukiwaw-
cze i humanitarne,
• dokumentowanie prowa-
dzonych działań,

• realizacja zadań stałego dyżuru 
na potrzeby obronne państwa.

cyTaT 3.
„Problem w tym, że łaziskie jed-
nostki wysłano już do Wyr, a do 
Łazisk Górnych przyjechały eki-
py z Mokrego, z Mikołowa. Brak 
koordynacji w podejmowaniu de-
cyzji, nie pomagał w usuwaniu 
szkód, stwarzających realne za-
grożenie dla życia. (…) W miarę 
upływu dnia władze w gminach 
na własna rękę zajęły się usuwa-
niem szkód”

Kierowanie jednostek straży 
pożarnej do usuwania określo-
nych szkód zależny był od bieżą-
cej sytuacji i potrzeb jakie zaist-
niały. Nie powinno więc dziwić, 
że np. jednostki z Łazisk Górnych 
zostały w pierwszej kolejności za-
dysponowane do Wyr, gdzie stra-
ty były najpoważniejsze i najbar-
dziej dotkliwe. W związku z tym 
do Łazisk zadysponowano inne 
jednostki, które były akurat do-
stępne.

Należy zwrócić uwagę na fakt, 
iż zarówno gmina jak i powiat 
mają podobne ustawowe zadania 
do realizacji w sytuacjach kryzy-
sowych. Do zadań wójta lub bur-
mistrza w sprawach zarządzania 
kryzysowego należy (ustawa o za-
rządzaniu kryzysowym):
• kierowanie monitorowaniem, pla-

nowaniem, reagowaniem i usu-
waniem skutków zagrożeń na te-
renie gminy,

• realizacja zadań z zakresu pla-
nowania cywilnego, 

• zarządzanie, organizowanie i pro-
wadzenie szkoleń, ćwiczeń i tre-
ningów z zakresu zarządzania 
kryzysowego,

• wykonywanie przedsięwzięć 
wynikających z planu opera-
cyjnego funkcjonowania gmin  
i gmin o statusie miasta,

• zapobieganie, przeciwdziałanie 
i usuwanie skutków zdarzeń  
o charakterze terrorystycznym;

• organizacja i realizacja zadań  
z zakresu ochrony infrastruktu-
ry krytycznej,
oraz:

• całodobowe alarmowanie człon-
ków gminnego zespołu zarzą-
dzania kryzysowego, a w sytu-
acjach kryzysowych zapewnie-
nie całodobowego dyżuru w celu 
zapewnienia przepływu informa-
cji oraz dokumentowania prowa-
dzonych czynności,

• współdziałanie z innymi cen-
trami zarządzania kryzysowe-
go organów administracji pu-
blicznej,

• nadzór nad funkcjonowaniem 
systemu wykrywania i alarmo-
wania oraz systemu wczesnego 
ostrzegania ludności w gminie,

• współpraca z podmiotami re-
alizującymi monitoring środo-
wiska,

• współdziałanie z podmiotami 
prowadzącymi akcje ratowni-
cze, poszukiwawcze i humani-
tarne,

• realizacja zadań stałego dyżuru 
na potrzeby gotowości obron-
nej państwa.
Gmina bowiem w pierwszej 

kolejności jest odpowiedzial-
na za zapewnienie bezpieczeń-
stwa mieszkańcom oraz usuwanie 
szkód na własnym terenie i nikt jej 
z tych zadań nie zwolni. 

Jeśli jednak ze zdarzeniem nie 
potrafi poradzić sobie sama, to  
w sytuacji wyjątkowej może zwró-
cić się do powiatu z prośbą o po-
moc, a powiat w miarę możliwości 
może takiej pomocy udzielić. 

Starosta również kieruje dzia-
łaniami usuwania szkód i zapo-
biegania ich powiększeniu. Jed-
nak tylko w momencie, jeśli ogło-
szono stan klęski żywiołowej na 
obszarze więcej niż jednej gmi-
ny wchodzącej w skład powiatu. 
W sytuacji, gdy stan klęski żywio-
łowej zostanie ogłoszony na tere-
nie jednej gminy zadaniami kieru-
je wójt (burmistrz, prezydent mia-
sta). Natomiast, jeżeli obszar stanu 
klęski żywiołowej przekroczy gra-
nicę powiatu to zadania te przej-
muje wojewoda. Należy podkre-
ślić, że w dniu 8 lipca 2015 roku 
(jak również w dniach poprzed-
nich i następnych) nie ogłoszono 
stanu klęski żywiołowej. Oznacza 
to, że usuwanie szkód przez gmi-
ny „na własną rękę” nie było żad-
nym odchyleniem od normy.

Reasumując informujemy, że 
zarówno PCZK jak i Straż Pożar-
na realizowali swoje zadania we 
właściwy sposób. Przy czym nale-
ży jednocześnie pamiętać, iż pro-
blemy z dostawami np. energii 
elektrycznej czy też wody, szkody 
w drzewostanie związane z dzia-
łaniami czynników pogodowych 
mają miejsce nie tylko na terenie 
naszego powiatu, ale również na 
terenie całego kraju oraz w róż-
nych miejscach na świecie - nie 
są, więc niczym nadzwyczajnym, 
wymagają jednakże skoordyno-
wanych (czyt. wspólnych) działań 
administracji publicznej, służb, 
straży, firm zewnętrznych np. do-
starczających energię elektrycz-
ną dla poszczególnych obywateli.

Relacja pomiędzy gminą a po-
wiatem powinna polegać przede 
wszystkim na wzajemnej współpra-
cy, a nie na obarczaniu się winą za 
problemy związane z dostawą ener-
gii i usuwaniem szkód tym bardziej, 
że jednostki te mają bardzo podob-
ne obowiązki w zakresie szerokoro-
zumianego bezpieczeństwa.

Z wyrazami szacunku
zastępca naczelnika Wydziału 

Zarządzania Bezpieczeństwem
Bartłomiej Depa
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Śladem naszyCh puBlikaCji

Polemika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem na temat artykułu 

„Deszcze niespokojne” 
zamieszczonego w sierpniowym numerze „Naszej Gazety”



Dotarły do nas niepokoją-
ce informacje, jakoby dy-
rekcja Poczty Polskiej pla-

nowała zamknąć mikołowski pla-
cówkę przy ul. Krakowskiej. To 
jest zły i szkodliwy dla mieszkań-
ców pomysł. Poczta, jeżeli ma pro-
blemy finansowe, niech zastano-
wi się nad innymi metodami uzy-
skania rentowności, niż pozbywa-
nie się klientów. Informacja o pla-
nach likwidacyjnych dotarła także 
do grupy mikołowskich radnych, 
którzy wystosowali już pismo pro-
testacyjne. Jeżeli to nie pomoże, 
„Nasza Gazeta” chętnie włączy się 
w szerszą akcję protestacyjną
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PocZta Polska s.a. 
oddZ. katowicE

Radni Mikołowa przyłączają się do prośby mieszkańców o 
utrzymanie w naszym mieście Urzędu Pocztowego nr 3, przy ul. 
Krakowskiej.

Zaniepokojeni dochodzącymi sygnałami o planach likwidacji 
tej placówki, zwracamy uwagę, że w tak rozległym mieście, jak 
Mikołów, mieszkańcy dotkliwie odczuliby jej brak.

U zbiegu ulic - Pszczyńskiej, Kard. Wyszyńskiego i Krakow-
skiej, w pobliżu czterech wielkich osiedli (os. Norwida, Kocha-
nowskiego, osiedla przy ul. Słowackiego i Krakowskiej) Urząd nr 
3 jest mieszkańcom prawie 40-tysięcznego miasta bardzo po-
trzebny.

Z poważaniem
Radni Klubu Rozwoju i Promocji 

Ziemi Mikołowskiej - Prawica

jeżeli nie zostanie cofnięta decyzja  
o likwidacji, rozpoczniemy akcję zbierania 
podpisów pod listem protestacyjnym

Obrona 
poczty mikołowskiej

O tej sprawie pisaliśmy przed dwo-
ma miesiącami. Działkowcy z ROD 
„Barbara” w każdej chwili mogą 

stracić dostęp do swoich ogródków. Do-
jeżdża się do nich ulicą Skośną do końca, 
a dalej przez las. 
Polski Związek 
D z i a ł k o w c ó w 
użytkuje ten te-
ren od ponad 30 
lat. Zostawili tu-
taj sporo swoje-
go zaangażowa-
nia, pracy i pie-
niędzy. Kilka 
lat temu poja-
wił się pomysł, 
aby posze-
rzyć kompleks  
o 70 kolej-
nych ogród-
ków. Naj-
pierw trzeba 
jednak upo-
rządkować sprawy formalne. Droga dojaz-
dowa, jak i cała najbliższa okolica należy do 
Głównego Instytutu Górnictwa. GIG chciał-
by sprzedać te tereny, ale nie zamierza zo-
stawić działkowców na lodzie. Pojawił się 
pomysł, aby w pobliżu dotychczasowej dro-

gi wytyczyć nowy dojazd do ROD „Barba-
ra”. Teoretycznie sprawa jest prosta, ale 
problem przerósł organy administracji pań-
stwowej, samorządowej i sądowniczej. Oka-
zało się, że nie wiadomo, kto powinien wyty-

czyć drogę przez las. Działkow-
cy przez pra-
wie dwa lata 
krążą mię-
dzy GIG, sta-
rostwem po-
w i a t o w y m  
i magistra-
tem w Mikoło-
wie. Urzędni-
cy bezradnie 
rozkładali ręce.  
W końcu ura-
dzili, że sprawę 
trzeba oddać 
do sądu. Dział-
kowcy tak zrobili  
i w sierpniu usły-
szeli wyrok. Dro-
ga się im nie na-

leży. GIG w każdej chwili może sprzedać le-
śny teren, którym obecnie dojeżdżają dział-
kowcy. Jeżeli zostanie odcięta ta droga, nie 
pozostanie im nic innego, jak uruchomić 
most lotniczy do ROD „Barbara”. 

To dobrze, że starostwo po-
wiatowe zareagowało na 
nasz artykuł. publikujemy 

tę polemikę nie tylko z tego powo-
du, że tak nakazuje prawo praso-
we, ale także, aby Czytelnicy mie-
li okazję zapoznać się z retoryką, 
stosowaną przez urzędników, 
kiedy poczują się dotknięci. 

Nawałnica, która przeszła 8 lipca, tym się 
różniła od wcześniejszych anomalii pogodo-
wych, że po raz pierwszy na taką skalę dotknę-
ła bez wyjątku cały powiat. W ubiegłych la-
tach też zdarzały się gradobicia, burze i ule-
wy, ale pole rażenia ograniczało się do jed-
nej albo dwóch miejscowości. Usuwanie skut-
ków potężnej i niszczycielskiej wichury mogło 
być dobrym poligonem współdziałania całe-
go powiatu, bo skoro tworzymy jeden organizm 
administracyjnych, to w krytycznych momen-
tach powinniśmy się trzymać razem. Siłą rze-
czy, kierowanie akcją w takich sytuacjach po-
winien wziąć na swoje barki powiat. Czy 8 lip-

ca wszystko poszło, jak należy? Zdaniem służb 
podległych powiatowi - tak. Według opinii sa-
morządowców z poszczególnych miast i gmin, 
akcja mogła przebiegać sprawniej. Coś musia-
ło być jednak na rzeczy, skoro  poświęcono tej 
sprawie specjalną sesję Rady Powiatu. Część 
opozycyjnych radnych zwróciła uwagę na kil-
ka problemów, z których dwa mogą mieć za-
sadnicze znaczenie w przyszłości, jeżeli pogo-
da znów nie będzie łaskawa dla powiatu miko-
łowskiego: 

- dlaczego w czasie akcji nie utwo-
rzono sztabu kryzysowego, z udzia-
łem przedstawicieli wszystkich gmin 
i miast?

- przez większą część krytyczne-
go dnia, na drogach leżały zerwane 
kable energetyczne. tauron nie miał 
czasu na ich usuwanie, a inne służby 
nie mają prawa ich dotykać. Czy nie 
można podpisać z tauronem umowy, 
która pozwalałby w kryzysowych sy-
tuacjach prywatnym firmom zabez-
pieczyć kable.

mikołowski sąd rozwiał nadzieję 
działkowCów z rod „BarBara”

Sorry, takie mamy prawo
POleMika DO POleMiki

Jest dobrze?
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- w poprzednich numerach ga-
zety sugerowaliśmy, że może 
pan znaleźć się na listach wy-
borczych platformy obywatel-
skiej, ale pan odmawiał komen-
tarza.

- Nie chciałem robić sztucznego za-
mieszania. Poza tym, aż tak bardzo się do 
tego startu nie paliłem. Ruchy i roszady na 
listach trwały do końca sierpnia. 

- startuje pan z siódmego miej-
sca. 

- Lista naszego okręgu wyborcze-
go liczy 18 osób. Przede mną są tylko 
obecni posłowie oraz dwie panie, któ-
re są dobrymi kandydatkami, no i gwa-
rantują zachowanie wymaganego pary-
tetu... Uważam, że moja pozycja starto-
wa nie jest zła, a siódemka to podobno 
szczęśliwa liczba.

- słyszał pan o akcji „nie gło-
sujemy na pierwsze piątki”?

- Trudno to nazwać akcją. To raczej je-
den z wątków dyskusji na temat, jak po-
prawić i odświeżyć naszą ofertę politycz-
ną. Na czołowych miejscach znajdują się 
obecni posłowie, którzy firmują politykę 
rządu, z całym bagażem jego sukcesów, 
ale także błędów. 

- nie boi się pan mówić o błę-
dach?

- Nie boję się, ponieważ moje konto po-
lityczne jest czyste. Nie byłem nigdy po-
słem ani ministrem. Tam, gdzie pracowa-
łem, zostawiałem po sobie porządek. Poza 
tym błędy są taką samą częścią polity-
ki, jak sukcesy. Nie popełnia ich tylko ten, 
kto nic nie robi. Platforma Obywatelska 
przez osiem lat rządów zrobiła wiele do-
brego, choć niektóre sprawy można i trze-
ba rozwiązać lepiej. Tak czy inaczej nie wi-
dzę Polski w ruinie. Jeżeli w PO coś trze-
ba zmienić, to nie program, ale ludzi. Sam 
jestem praktykującym wyznawcą poglądu, 
że funkcje wybieralne powinny być pełnio-
ne nie dłużej niż dwie, ewentualnie trzy ka-
dencje. Wybory stwarzają taką możliwość. 

- tym razem listy po w na-
szym okręgu nie otworzy „spa-
dochroniarz”. Cztery lata temu, 
z pierwszego miejsca startowała 
joanna kluzik-rostkowska, któ-
ra z rybnikiem czy mikołowem 
nie ma nic wspólnego. 

- W samym Mikołowie pani Kluzik-Rost-
kowska zebrała ponad trzy tysiące głosów. 
Tymczasem naszemu kandydatowi Stani-
sławowi Piechuli, obecnemu burmistrzo-
wi Mikołowa, zabrakło kilkuset głosów do 

zdobycia mandatu poselskiego. Zawsze 
się zastanawiam, dlaczego mieszkań-
cy nie kierują się patriotyzmem lokalnym  
i głosują na ludzi nieznanych?

- Bo działa magia „jedynek”. 
spory procent wyborców skreśla 
pierwsze nazwisko z brzegu.

- To jest powód dla którego jestem go-
rącym zwolennikiem Jednomandatowych 
Okręgów Wyborczych. Identyfikacja par-
tyjna jest dla polityków ważna, ale powin-
ni też być zakotwiczeni w konkretnej spo-
łeczności i przed nią rozliczać się ze swo-
jej działalności.

- Platformie Obywatelskiej 
spadają notowania. jest wielce 
prawdopodobne, że partia może 
po wyborach oddać władzę…

- Z notowaniami bywa różnie. Jeszcze na 
kilka dni przed pierwszą turą prognozowa-
no pewne zwycięstwo Bronisława Komo-
rowskiego, ale wyborcy napisali inny sce-
nariusz. Zresztą nie władza jest najważniej-
sza, ale pozytywne działanie na rzecz ogó-
łu. Natomiast wracając do sondaży, jeżeli 
niektóre z nich oddają panu Kaczyńskiemu 
i PiS-owi władzę absolutną, to uważam, że 
trzeba się temu przeciwstawić...!

Rozmawiał: Jerzy Filar

Bieg przez Pl   tki

Moje konto polityczne 
JeSt CZySte
Rozmowa z mirosławem dużym, liderem PO w powiecie mikołowskim, kandydatem do Sejmu RP.

JeSZcZe nie 
zaCzął, a już 

skońCzył
Polityczny świat zatrząsł się w posa-

dach, kiedy gruchnęła wieść z Mikoło-
wa, że Marek Balcer, poprzedni burmistrz 
tego miasta, chce wystartować w wybo-
rach parlamentarnych. Nikt nie miał wąt-
pliwości, że tak zacna persona powinna 
celować wyżej, niż w stołek zwykłego po-
sła. Człowiek kalibru Balcera kwalifiku-
je się przynajmniej do Senatu. I tak miało 
być. Zaskakiwać mogły jedynie politycz-
ne skrzydła, pod którymi chciał się schro-
nić wieloletni burmistrz Mikołowa. Teore-
tycznie powinna to być Platforma Obywa-
telska, z którą Balcer był związany przez 
lata, a jeszcze w ubiegłym roku otwierał 
drzwi Biblioteki Miejskiej przed samym 
Donaldem Tuskiem. Ale to nie było PO.  
A może Prawo i Sprawiedliwość, które 
niezrażone „platformerskimi” skłonno-
ściami przytuliło Balcera do swojej koali-
cji w Radzie Powiatu? To też nie był PiS. 
Pora na rozwiązanie zagadki. Marek Bal-
cer postanowił wesprzeć swoim autoryte-
tem partię Nowoczesna. Jak ktoś nie wie, 
to warto przypomnieć, że jej liderem jest 
charyzmatyczny i medialny Ryszard Petru, 

zwany przez złośliwych komentatorów 
„Rumunem Balcerowicza”. Jak donoszą 
mikołowskie wiewiórki, Marek Balcer w 
ostatniej chwili wycofał się z tego transfe-
ru. Jako doktor matematyki dokonał szyb-
kich obliczeń i wyszło mu, że jego szan-
se na fotel senatora mieszczą się w grani-
cach błędu statystycznego.

PuTkOWSki Jak 
RuTkOWSki

W mikołowskiej Radzie Miejskiej wpa-
dli w końcu na stary i sprawdzony w Sej-
mie patent, jak ożywić obrady. Nie jest ta-
jemnicą, że kiedy nie ma kamer, posłowie 
drzemią, dzwonią albo nie ma ich wcale. 
W Mikołowie też bywało niemrawo, ale 
od ubiegłego miesiąca, sesje Rady Miej-
skiej można oglądać w Internecie - trans-
misja on line. Kto nie widział premie-
ry, niech żałuje. Na prawdziwą gwiazdę 
szklanego ekranu wyrósł Adam Putkow-
ski, były wiceburmistrz i obecny wicepre-
zes Zakładu Inżynierii Miejskiej. Jego wy-
stęp przypominał telewizyjne popisy de-
tektywa Krzysztofa Rutkowskiego, kiedy  
z kamienną miną i donośnym głosem 
sprowadzał do parteru najtwardszego zbi-

ra. Putkowski też poszedł na całość. Wy-
stąpił, jako szary obywatel i mieszkaniec 
Kamionki. Jak to się mówi - dał do wiwa-
tu. Nawrzucał obecnym władzom, że nie 
budują szkoły w Kamionce. Nie wspo-
mniał, że on i jego były szef, Marek Balcer, 
przeznaczyli na tę inwestycję w budżecie  
100 tys. zł, a szkoła ma kosztować około  
8 mln zł. W telewizji nie chodzi przecież  
o takie drobiazgi. Nie liczy się treść, waż-
na jest forma. A formę tego dnia miał Put-
kowski wyjątkową. Tak na marginesie mó-
wimy o pracowniku miejskiej spółki, któ-
rego nadrzędnym szefem jest burmistrz 
Stanisław Piechula. W dzień po transmi-
sji zadzwonił do nas Czytelnik z pytaniem: 
dlaczego Piechula nie zwolni w końcu 
Putkowskiego? Nas Pan pyta? 

 SZORSTka 
przyjaźń

Nie jest tajemnicą, że stosunki między 
starostą powiatu a burmistrzami i wójta-
mi nie należą do najcieplejszych. A te-
raz mogą się jeszcze pogorszyć. Do jed-
nej z ulubionych organizacji firmowa-
nych przez powiat należy Stowarzysze-
nie Wspierania Samorządności. Zajmuje 

się tym, na co wskazuje nazwa. Najbliższe 
wspieranie samorządności ma się odbyć 
w Szczyrku, podczas wyjazdu szkolenio-
wo-integracyjnego powiatowych i gmin-
nych urzędników. Na Stowarzyszenie 
zrzucają się gminy i miasta. Najwięcej wy-
kłada Mikołów, bo aż 20 tys. zł. Podobno, 
szukający oszczędności burmistrz Sta-
nisław Piechula chce przykręcić kurek.  
Z Łazisk Górnych płyną podobne wieści. 
Jak zabraknie kasy, to nie będzie stowa-
rzyszenia. Nie będzie stowarzyszenia, nie 
będzie integracji…

nie ChCą 
fedrować

A skoro jesteśmy przy stowarzysze-
niach. Mikołów chce wystąpić ze Sto-
warzyszenia Gmin Górniczych. Rocz-
na składka wynosi tam 11 tys. zł, a efek-
tów z przynależności nie ma żadnych. 
Kiedyś, delegacje SGG jeździły przynaj-
mniej na zagraniczne wycieczki, aby po-
chylić się nad problemami z górnictwem, 
jakie mają gminy w bratnich europejskich 
krajach. Mikołów, mając w herbie zielo-
ny ogród, postanowił odciąć się od czar-
nych skojarzeń. 



SKŁAD WĘGLA
Marek Bartniczek

tel. 32 221 57 83, 664 943 281
www.skladweglabartniczek.pl

bartniczek@op.pl
Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 44 a

WĘGIEL
kamienny, brunatny
ekogroszek, orzech
flot, kostka, miał

kruSzyWa budOWLanE
żwir, piasek, cement

kontynuujemy publikację cyklu 
dodatków tematycznych. 

w tym numerze prezentujemy
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ORZESZE

n Edukacja 
n Rozmowa z burmistrzem
n Turniej rycerski
n Festyn w nowym sołectwie
n Ważne sprawy
n Dożynki
n Kandydat na posła



Na terenie stajni znajduje się także specjalistyczny sklep jeździecki Profit - szczegóły na stronie: 
www.profithorseshop.pl oraz na www.facebook.com/stajniaProfitorzesze

Numer telefonu instruktorki: 668528027

PoNadto oFERujEmY:
pensjonat dla koni l sprzedaż koni sporto-
wych l hipoterapię l treningi koni i jeźdźców 
l transport koni l profesjonalne przygotowa-
nie do egzaminów na brązową, srebrną i zło-
tą odznakę jeździecką l przygotowanie do eg-
zaminów licencyjnych na iii i ii klasę sportową

Stajnia

miłośNikÓw koNi i jEźdZiEctwa ZaPRasZamY  
do NasZEj stajNi w oRZEsZu,  

PRZY ul. ŻoRskiEj 68 a (ZaZdRość)

l Nasza stajnia jest doskonałym miejscem, by roz-
począć naukę jazdy konnej. Zapraszamy - dzieci, 
młodzież oraz dorosłych.

l Do Państwa dyspozycji jest 8 wyszkolonych koni 
oraz wykwalifikowani instruktorzy. Naukę moż-
na zacząć w każdej chwili, po wcześniejszym te-
lefonicznym umówieniu terminu jazdy z instruk-
torem prowadzącym.

l Osobom, dobrze lub bardzo dobrze jeżdżącym 
konno proponujemy rekreacyjne wyjazdy w teren.

l Specjalną ofertę kierujemy do szkół - zaprasza-
my do odwiedzenia stajni. Zapewniamy moc wra-
żeń, m.in. spacer na koniu lub kucu. Istnieje także 
możliwość przyjazdu z końmi do szkoły.
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lP Placówka Zakres prac

1. Przedszkole Nr 7 Gardawice
1. Wymiana drzwi zewnętrznych
2. Remont parkietu w sali zabaw 
3. Wykonanie prac malarskich w sali zabaw

2. Przedszkole Nr 1 Orzesze

1. Remont parkietu w sali zabaw
2. Wykonanie prac malarskich w gabinecie logopedy, sypialni dla dzieci, 

sanitariatu oraz archiwum
3. Wycinka drzew na placu zabaw zgodnie z decyzją Starosty Powiatu 

Mikołowskiego

3. Przedszkole Nr 2 Orzesze 1. Wykonanie nowego zerowania instalacji elektrycznej

4. Przedszkole Nr 6 Zawiść
1. Wykonanie prac remontowych elewacji budynku
2. Wymiana grzejnika c.o.w korytarzu na parterze

5. Przedszkole Nr 3 Zawada 1. Wymiana tablicy licznikowej w pomieszczeniach piwnicznych

6. SP Nr 2 Orzesze 1. Montaż podlicznika zimniej wody użytkowej

7. SP Nr 4 Jaśkowice
1. Wykonanie prac remontowych korytarzy i wejsci głównego do budynku szkoły
2. Wykonanie prac remontowych pieca kuchennego kaflowego

8. SP Nr 6 Zawiść
1. Wykonanie nowej instalacji hydrantowej zgodnie z decyzją Komendanta 

Powiatowego Straży Pożarnej w Mikołowie
2. Montaż drzwi ewakuacyjnych z Sali gimnastycznej zgodnie z decyzją j.w.

9. SP Nr 9 Zgoń
1. Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku sali gimnastycznej
2. Usuniecie awarii instalacji wodociągowej w piwnicy budynku szkoły

10. SP Nr 10 Woszczyce
1. Wykonanie prac remontowych elewacji budynku szkoły
2. Wykonanie prac remontowych korytarzy i hallu na parterze w budynku szkoły

11. Gimnazjum Nr 3 Gardawice
1. Wykonanie prac malarskich klatki schodowej oraz korytarzy głównych  

i bocznych oraz wejścia głównego do budynku gimnazjum

Miejski Zespół Oświa-
ty w Orzeszu przy-
pomina o możliwo-

ści skorzystania z dofinansowa-
nia do zakupu podręczników  
w ramach programu „Wyprawka 
szkolna 2015”.

Dofinansowanie do szkol-
nych książek jest przeznaczo-
ne dla rodzin, w których dzie-
ci od 1 września rozpoczęły 
naukę w III klasie szkoły pod-
stawowej i które jednocześnie 
mają dochód nieprzekraczają-
cy 574 zł na osobę w rodzinie 
lub są w trudnej sytuacji ży-
ciowej.

O dofinansowanie mogą się 
też ubiegać uczniowie z niepeł-
nosprawnościami: słabowidzą-
cy, niesłyszący, słabosłyszący,  
z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu lekkim, umiar-
kowanym lub znacznym, z nie-
pełnosprawnością ruchową,  
w tym z afazją, autyzmem oraz  
z zespołem Aspergera, a także 
niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi, w przypadku gdy jedną  
z niepełnosprawności jest niepeł-
nosprawność wymieniona wyżej  
i którzy uzyskali orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego,  
i od 1 września będą w III, V lub 

VI klasie szkoły podstawowej 
oraz II i III klasie gimnazjum.

Aby otrzymać dofinanso-
wanie, należy złożyć wnio-
sek w szkole, do której uczęsz-
cza dziecko. Robiąc zakupy  
w księgarni, należy zachować 
dowód zakupu (faktura, rachunek 
imienny). Jeśli decyzja o przyzna-
niu dofinansowania będzie po-
zytywna, rodzic przekazuje go 
szkole, a ta oddaje pieniądze za 
zakupione podręczniki.

Uwaga! Dopłata do wypraw-
ki szkolnej nie obejmuje takich 
rzeczy, jak materiały plastyczne, 
ubrania, itd.

Tegoroczna inaugu-
racja roku szkol-
nego 2015/2016 

obfitowała w kilka istot-
nych zmian w naszej 
orzeskiej oświacie. 

Uczniów czterech podsta-
wówek SP2 Orzesze, SP3 Jaś-
kowice, SP 9 Zgoń i SP 8 Mo-
ściska przywitali nowi dy-
rektorzy placówek wyłonieni  
w czerwcowo - lipcowych kon-
kursach. Barbarę Grabowską 

w SP 2 i Aleksandrę Ratka-Bos-
sard w SP 4 przywitał i przed-
stawił gronu pedagogicznemu, 
rodzicom i uczniom szkół Bur-
mistrz Miasta Mirosław Blaski. 
Życzył wszystkim rodzinnej at-
mosfery i dobrej współpracy 
rodziców z nauczycielami i dy-
rekcją, a dzieciom zdobywania 
wiedzy oraz samych najwyż-
szych ocen. Burmistrz zwrócił 
się również do sześciolatków, 
które po raz pierwszy całym 
rocznikiem rozpoczęły eduka-

cję: - Życzę Wam, abyście były 
zawsze uśmiechnięte, radosne 
i chłonne wiedzy. 

W dwóch kolejnych szko-
łach podstawowych, z uwa-
gi na fakt rozpoczęcia roku 
szkolnego w tym samym cza-
sie, nowych dyrektorów: Beatę 
Kałwak w SP 8 zaprezentowa-
ła Anna Czarnacka, dyrektor 
Miejskiego Zespołu Oświaty,  
a Jolantę Trybus w SP 9 przy-
witał przewodniczący Rady 
Miejskiej - Jan Mach.

Wykaz prac remontowych realizowanych 
w placówkach oświatowych w okresie wakacji 2015r.

Wyprawka szkolna

Z pierwszym dzwonkiem



- Jakie plany inwe-
stycyjne na najbliższą 
przyszłość w gminie?

- Mam dużo planów, które 
chciałbym zrealizować w naj-
bliższej przyszłości. Aktual-
nie pracujemy nad przygoto-
waniem dużej inwestycji, do-
tyczącej wybudowania infra-
struktury na stadionie miej-
skim MKS Sokół - zbieramy 
oferty w ramach przetargu na 
wybór projektanta. Przy oka-
zji tego zadania planujemy po-
większyć i uporządkować te-
ren parkingu przy Orliku. Re-
alizacja tego projektu odbę-
dzie się w przyszłym roku. Na 
ten cel zamierzamy pozyskać 
środki zewnętrzne z Minister-
stwa Sportu i Turystyki z pro-
gramu „Modernizacja Infra-
struktury Sportowej”. Możli-
wość dofinansowania tej inwe-
stycji wynosi do 50% kosztów 
kwalifikowanych. Z tego same-
go ministerstwa, ale z progra-
mu „Rozwój Regionalnej Infra-
struktury Sportowej” chcieli-
byśmy uzyskać dofinansowa-
nie do realizacji projektowa-
nego placu zabaw w centrum 
Orzesza. Tutaj możliwość po-
zyskania środków jest na po-
ziomie do 33% kosztów kwali-
fikowanych. Jesteśmy również 
w trakcie projektowania nowe-
go dwuoddziałowego przed-
szkola na Mościskach. Reali-
zacja inwestycji jest planowa-
na na rok 2016-2017.

- z pana wypowiedzi 
wynika, że ważnym ele-
mentem planowanych 
inwestycji są starania 
o pozyskanie środków 
zewnętrznych na ich 
realizację.

- Tak, oczywiście. Jeste-
śmy na etapie negocjowania 
środków w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorial-
nych. Zamierzamy w ramach 
nowej perspektywy 2014-2020 

realizować zadania w obsza-
rach uporządkowania gospo-
darki ściekowej, niskoemi-
syjnego transportu miejskie-
go oraz rewitalizacji obsza-
rów zdegradowanych. To bar-
dzo ważne zadania dla nasze-
go miasta. Jak wiadomo go-
spodarka ściekowa od dłuż-
szego czasu wymaga podję-
cia działań i to zarówno w za-
kresie skanalizowania miasta, 
jak i prawidłowego funkcjono-
wania oczyszczalni ścieków. 
Aktualnie jest opracowywany 
program funkcjonalno - użyt-
kowy, który wskaże rozwiąza-
nia techniczne i technologicz-
ne. Mam nadzieję, że w naj-
bliższym czasie będziemy mo-
gli przestawić szczegóły tej in-
westycji.

- sąsiednie łaziska 
Górne od stycznia przy-
szłego roku wprowa-

dzają na swoim terenie 
bezpłatne linie komu-
nikacyjne. jedna z nich, 
a konkretnie „ł” pro-
wadzi z łazisk do jaś-
kowic. dołączy pan do 
tego projektu?

- „Ł” to bardzo ważna linia 
komunikacyjna dla naszych 
mieszkańców, która codzien-
nie realizuje 11 kursów. Na na-
szym terenie obejmuje swoim 
zasięgiem Orzesze Centrum, 
Jaśkowice i Zawadę, dlatego 
od stycznia 2016 roku przystę-
pujemy do projektu bezpłatnej 
komunikacji, którego inicjato-
rem są Łaziska Górne. Rozwa-
żam również możliwość uru-
chomianie dodatkowej bez-
płatnej linii obejmującej pozo-
stałą część miasta.

- od jakiegoś czasu 
nie pojawiają się nowe 
informacje na temat 

planowanej w orzeszu 
kopalni. Cisza przed 
burzą?

- Nie dzieje się nic złego 
ani nowego. Jesteśmy w sta-
łym kontakcie z przedstawi-
cielami inwestora. Z tego co 
wiem do Komisji Zasobów 
Kopalnianych przy resorcie 
środowiska została złożona 
dokumentacja geologiczna  
i spółka aktualnie czeka na 
potwierdzenie informacji na 
temat złoża węgla, które chce 
eksploatować. Do wydobycia 
węgla w ramach tej inwesty-
cji na terenie naszego miasta 
droga jest jeszcze bardzo da-
leka. Stanowisko miasta jest 
w tej sprawie niezmienne. Ni-
gdy nie zgodzimy się na eks-
ploatację złoża pod terenami 
zamieszkałymi.

- dziękuję za rozmo-
wę.

Rozmawiał: Jerzy Filar
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Piekarnia Cukiernia 

Szmajduch
Orzesze, ul. Rybnicka 111 

tel. 32 221 52 64

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku

5.00 - 18.00
sobota

5.00 - 14.00
niedziela

14.00 - 18.00

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami 
oraz do sklepu internetowego ze sprzętem dla ogrodnictwa. 

OFERTA USŁUG:
Ì Projektowanie i zakładanie ogrodów
Ì Zakładanie trawników (z siewu, z rolki)
Ì Koszenie trawników i nieużytków
Ì Przycinanie i pielęgnacja roślin
Ì Wertykulacja
Ì Formowanie żywopłotów
Ì Nasadzanie drzew i krzewów  
Ì Porządkowanie ogrodów
Ì Opryski
Ì Nawożenie roślin
Ì Obrzeża granitowe
Ì Gabiony
Ì Wycinka drzew
Ì Odśnieżanie posesji

Zajmujemy się również całoroczną opieką 
nad ogrodami oraz terenami zielonymi przy 
prywatnych posesjach czy firmach.

Przy realizacji ogrodów naszym głównym celem jest tworzenie 
nowoczesnych, niebanalnych i funkcjonalnych założeń, od etapu 
projektu, aż po efekt końcowy. Udaje się to dzięki wykorzystaniu 
profesjonalnego sprzętu i sprawnej organizacji pracy. Dużą wagę 
przykładamy do jakości i terminowości realizacji, a wszystko po to, 
aby urzeczywistnić Państwa marzenia o własnej oazie zieleni. 

www.MORAGO.pl
tel. 506 668 557

Przed nami 
wiele wyzwań
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Rozmowa z mirosławem Blaskim, burmistrzem Orzesza

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



Do Orzesza zje-
chali, w sierp-
niu najlepsi za-

wodnicy sportowych walk ry-
cerskich z kraju i Europy. Kto 
był, ten nie żałował, bo taka 
okazja, aby choć na chwilę 

poczuć klimat średniowiecz-
nego miasteczka i usłyszeć 
szczęk oręża, prędko się 
już nie zdarzy. Imprezę zor-
ganizował Fight Club Orze-
sze Niepokorni, pod honoro-
wym patronatem Senator RP 
Izabeli Kloc oraz Burmistrza 
Miasta Orzesze Mirosława 
Blaskiego.

W szranki na rycerskim 
ringu na stadionie „Soko-
ła” przy ul. Bukowina stanę-
li młodzi adepci rycerskie-
go rzemiosła, którzy walczyli 
w I Otwartych Mistrzostwach 
Polski Juniorów. Po przerwie 
technicznej rozpoczął się  
I Orzeski Turniej Rycerski.  

O tym, że rycerze mają wiel-
kie serce, może przekonać 
się mała Natalka, dla której 
mieszkańcy naszego miasta 
zbierają plastikowe nakrętki 
- nagrody pieniężne za udział 
w turnieju przekazano wła-
śnie jej.

Imponował nie tylko sam 

turniej, ale także jego wido-
wiskowa oprawa. Średnio-
wieczne miasteczko rycer-
skie przypominało scenogra-
fię z filmu „Krzyżacy”. Wszy-
scy jego mieszkańcy, za-
równo zawodnicy, jak i oso-
by towarzyszące, paradowa-
li w strojach stylizowanych 
na epokę. W średniowiecznej 
wiosce stanęły kramy rze-
mieślników produkujących 
rycerskie akcesoria z bronią, 
zbrojami, a nawet z rycerską 
kuchnią. Wielu przyciągnęły 
igraszki z katem oraz salwy  
z broni czarnoprochowej.

Atrakcją były też stoiska ry-
cerskie dla dzieci, gdzie moż-
na było strzelać z łuku, rzu-
cać włócznią i pojedynkować 
się na miecze. Imprezie towa-
rzyszył wernisaż unikatowych 
zdjęć kilku orzeszan, któ-
rzy uczestniczyli w 2014 roku  
w Mistrzostwach Świata w Wal-
kach Rycerskich, jako człon-
kowie kadry Polski w Hiszpa-
nii. Zorganizowano również 
konkurs na najlepiej ubranych  
w stroje średniowieczne uczest-
ników festynu.

NAGROBKI 
DAPAR

PRODUCENT 
DARIUSZ PARUZEL

WWW.DAPAR.PL

KONTAKT:
MIKOŁÓW, UL. PRUSA 2, 

TEL. 32 738- 08- 48
ORZESZE, UL. RYBNICKA 80, 

TEL. 604- 350- 541
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jedną z ciekawszych marek, promujących orzesze, 
może stać się międzynarodowy turniej rycerski.
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Zdjęcia: Agnieszka Walczak

Igraszki z katem 
i inne atrakcje



Wyśmienita kuchnia, eleganckie wnętrza i doskonała obsługa

Orzesze-Zawada, ul. Rybnicka 163, 32 22 12 417, www.restauracja-timberland.pl

WARTO ZADBAĆ, ABY TEGO DNIA WSZYSTKO BYŁO WYJĄTKOWE. JEŚLI ZATEM POSZUKUJECIE PAŃSTWO MIEJSCA Z DUSZĄ I CHARAKTEREM ZAPRASZAMY DO 

Ślub to wydarzenie, do którego powraca się z sentymentem

HOTel POŁOŻONY JeST 
w ROzleGŁYM  

i PiĘKNie UTRzYMaNYM 
OGROdzie idealNYM 

Na ROMaNTYCzNe 
SPaCeRY, SeSJĘ 

zdJĘCiOwĄ CzY CHwilĘ 
RelaKSU  

PO TaŃCaCH.

Dzięki walorom zieleni  
wokół hotelu, nasz obiekt jest 
idealnym miejscem organizacji  
przyjęć weselnych również  
w plenerze, co pozwala na 
kontakt z naturą, swobodny 
nastrój i niezliczone możliwo-
ści aranżacji.

Mnóstwo przyjęć weselnych 
oraz pozytywnych rekomen-
dacji, tysiące pięknych wspo-
mnień uchwyconych na foto-
grafiach, zadowolonych Par 
Młodych i Gości Weselnych, 
to 15-letni dorobek Hotelu -  
Restauracji TIMBERLAND. 

Wy również możecie znaleźć 
się w tym gronie!

- Przygotowaliśmy kilka  
wyjątkowych ofert, w tym propo-
zycję organizacji wesela w tygo-
dniu, bo… kto powiedział, że jak 
wesele, to koniecznie sobota?! 

Zachęcamy do skorzystania  
z oferty All-Inclusive, która 
obecnie jest najczęściej wybie-
rana wśród Naszych Klientów 
- wyjaśnia Manager Hotelu.

Od 2016 roku zaprasza-
my do nowych sal bankie-

towo - weselnych urzą-
dzonych w nowoczesnym,  
ekskluzywnym stylu. 

Powoli żegnamy się  
z towarzyszącym nam przez 
ostatnie 15 lat wiejskim  
klimatem.
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Pisaliśmy w ubiegłym 
numerze „Naszej 
Gazety” o zmianie 
statusu Zawady, któ-

ra od lipca jest już sołectwem. 
Przy okazji warto sprostować 
błąd, jaki wkradł się do publi-
kacji. Jaśkowice, jak błędnie 
podaliśmy, nie są sołectwem. 

Po ukazaniu się tego nume-
ru gazety mieszkańcy Zawa-
dy będą już znali swojego soł-
tysa i Radę Sołecką. Wybo-
ry zaplanowano na 12 wrze-
śnia. Pierwszym sprawdzia-
nem integracji sołeckiej spo-
łeczności był zawadzki „Bieg 
z kartoflem”. Festyn przycią-

gnął tłumy. Na płycie zawadz-
kiego boiska przygotowano 
wiele atrakcji. Do najważniej-
szych należał występ kabare-

tu Masztalscy oraz tytułowy 
bieg z kartoflem na czas.

Dla dzieci przygotowa-
no kule zorbing, przejażdżki 

konne, karuzelę oraz skoki na 
bungie.

Piękna, słoneczna pogo-
da przyciągnęła całe rodziny. 

Wielu chwaliło organizatora, 
radnego Bartłomieja Marka.

- Jeden człowiek, a ogarnął 
takie przedsięwzięcie, moż-

na mu tylko pogratulować. Za-
wada na coś takiego już daw-
no czekała - mówiła pani Ania, 
mieszkająca w pobliżu boiska 
w Zawadzie.

Atrakcją imprezy były także 
występy zespołów Hanuta i Ha-
nys Bynd, orkiestry dętej KWK 
„Halemba” i strażacki tor prze-

szkód prowadzony przez dru-
hów z OSP Jaśkowice. Ponadto 
strażacy z Jaśkowic zabezpie-
czali teren od strony technicz-
nej, uruchomili kurtynę wodną 
dla ochłody w ten upalny dzień 
i prowadzili punkt medyczny, 
którym zarządzał druh Tomasz 
Słupik - ratownik medyczny.
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w nowym sołectwie odbył się pierwszy festyn

Zawadzki „Bieg z kartoflem”

Orzesze-Jaśkowice, 
ul. Jaśkowicka 54
tel. 693 139 113
www.gracjana.pl

OFERUJEMY:
• szycie na miarę, 
   szycie firan, zasłon 
   i dekoracji okiennych
• pomiar i doradztwo 
   w domu klienta

SPRZEDAŻ:
• firan i materiałów
   dekoracyjnych
• pościeli
• obrusów
• pasmanterii



Domy w orzeszu

www.kompletnydach.pl  tel. 694 876 762inDyWiDualny PROJekT!

nowoCzesnoŚć

     przestrzeń 

Światło 

130 m2 
od 395 000 zł 
w programie MDM

200 m2 
od 495 000 zł

Firma z 13-letnim doświadczeniem oferuje:
l dostęp do internetu, telefonu i telewizji*  

na terenie Mikołowa, Łazisk, Orzesza, 
Gostyni, Wyr i Bełku

l obsługę sieci teleinformatycznych firm
l hosting
l dostarczanie serwerów oraz stacji roboczych 

wraz z konfiguracją
l stabilne i szybkie łącze internetowe
l sprawną realizację usług
l szybką pomoc klientom

4 NET S.C. 
Orzesze, ul. Mikołowska 17
tel.: 32-729-81-40 
biuro@4-net.pl, www.osk4net.pl

instalacja 

1 
złoty

instalacja 

1 
złoty

60 Mbit/s* 

55 
złotych 

12 Mbit/s* 

55 
złotych 
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n lampy, oprawy oświetleniowe, 
    oczka halogenowe, żarówki, LED
n lampy ogrodowe, słoneczne, 
    z czujnikami ruchu, LED
n domofony, videofony, dzwonki
n art. elektryczne, kontakty, 
    przewody, osprzęt itp.

elport sklepy w Orzeszu:
ul. Rybnicka 105a tel, 32 22 11 569

ul. Mikołowska 249 tel. 32 22 13 518

Duży wybóR
FachOwE DORaDztwO

PROjEktOwaniE, MOntaż

OświEtLEniE
MatERiały 

ELEktRycznE
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na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej dyskutowa-
no na temat sposobu 

przeprowadzania remontów dróg 
gminnych. Burmistrz zapropono-
wał nowe rozwiązanie polegają-
ce na wygospodarowaniu jeszcze, 
w tegorocznym budżecie środków 
finansowych na przygotowanie 
dokumentacji technicznej pod re-
monty dróg gminnych.

- Jeśli przygotujemy dokumentację jeszcze 
w tym roku i będziemy przygotowani do prze-
targów w zimie to zagwarantuje nam to niższe 
ceny oraz przeprowadzanie remontów wio-
sną, a nie jak było do tej pory dopiero późnym 
latem lub jesienią - przekonywał Mirosław Bla-
ski. Za takim podejściem do organizacji remon-
tów przemawia rozsądek, a praktyka pokazuje, 
że wykonawcy po sezonie proponują korzyst-
niejsze ceny.

Radni zaakceptowali propozycje burmistrza. 
Obecnie trwają prace typujące drogi, które  
w pierwszej kolejności wymagają naprawy. 
W ramach dyskusji nad remontami dróg rad-
ni zgłosili również liczne propozycje dotyczą-
ce budowy chodników w dzielnicach i sołec-
twach. Burmistrz zaproponował przygotowa-
nie planu w tym zakresie. Jednocześnie pod-
kreślił, iż budowa chodnika to inwestycja, któ-
ra musi być odpowiednio wcześniej zaplano-
wana. Wymaga projektu oraz zatwierdzenia 
środków finansowych w budżecie na jej reali-
zację. Zaproponował, aby radni zdecydowali, 
czy w przyszłorocznym budżecie chcą prze-
znaczyć środki na remonty dróg gminnych, 
czy raczej na przygotowanie i przeprowadze-
nie inwestycji typu - budowa chodników. Bur-
mistrz podkreślił, że szanuje zgłaszane przez 
mieszkańców potrzeby, w imieniu i na rzecz 
których pracują nasi radni. - Jeśli taka bę-
dzie wola większości radnych jak najbardziej 
będę za! - zapewnia burmistrz.

Likwidacja poprzez zasypanie lub niewła-
ściwa konserwacja rowów melioracyj-
nych może prowadzić, m.in. do licznych 

podtopień. Zgodnie z polskim prawem czysz-
czenie i drenowanie rowów melioracyjnych 
należy do ich właścicieli. W urzędzie została 
opracowała mapa strategicznych rowów me-
lioracyjnych przebiegających przez Orzesze. Z 
analizy wynika, iż część tych rowów przebiega 
przez tereny prywatne. W takiej sytuacji proble-
mem staje się finansowanie z budżetu miasta 
robót związanych z ich czyszczeniem. Dlatego, 

po raz pierwszy został wprowadzony program, 
który w przyszłości ma umożliwić miastu wy-
datkowanie środków na utrzymanie tychże ro-
wów. Polega ona na bezpłatnym użyczeniu mia-
stu przez prywatnego właściciela danego tere-
nu, przez który przebiega strategiczny rów, na 
czas jego czyszczenia. Jeśli zastosowana pro-
cedura się sprawdzi, to od nowego roku, kie-
dy zajdzie potrzeba czyszczenia i drenowania 
rowu strategicznego - przebiegającego przez 
tereny prywatne - będzie można to finansować 
ze środków publicznych.
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Zmiana, a raczej rozsze-
rzenie warunków re-
gulacji stanu własno-

ściowego gruntów zajętych 
pod drogi, w sytuacji przeję-
cia dróg prywatnych na rzecz 
gminy zdominowała ostatnio 
Komisję Ładu i Porządku oraz 
Przestrzegania Prawa Rady 
Miejskiej. Burmistrz zapropo-
nował wprowadzenie dodat-
kowego punktu do powyższej 
regulacji, który ustalałaby pa-
rametry techniczne przeka-
zywanej drogi, tj. m.in. wy-
konanie podbudowy o okre-
ślonych warstwach i grubo-

ściach. Gmina, w zamian za 
tak przygotowaną i nieodpłat-
nie przekazaną drogę, bierze 
na siebie ciężar jej utrzymania 
np. sprzątanie, odśnieżanie 
itp. W sytuacji, gdy gmina ma 
ograniczone środki w budże-
cie i nie stać jej na przejmo-
wanie całkowicie „surowych” 
(gruntowych) dróg, takie roz-
wiązanie może być dla miasta 
korzystne, a w przyszłości ła-
twiej będzie mu wykonać na-
wierzchnie asfaltowe na tak 
przygotowanych drogach. 

- Orzesze jest gminą bar-
dzo rozległą, w związku z tym 

musimy mieć na uwadze do-
prowadzenie do dobrego sta-
nu technicznego wszystkich 
dróg, które już są gminne. Wy-
daje się więc sprawiedliwe 
partycypowanie w kosztach 
mieszkańców, którzy zamie-
rzają przekazać na rzecz gmi-
ny drogi prywatne, aby speł-
niały już powyższe wymogi - 
podkreślił Mirosław Blaski.

Propozycja spotkała się  
z pozytywną opinią radnych 
Komisji, wymaga jednak jesz-
cze przygotowania odpowied-
nich zapisów oraz głosowania 
na sesji Rady Miejskiej.

ReMONty DRóG, 
budowa chodników?

Prywatna, gminna…

Rowy melioracyjne uratowane
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Ekologiczne są w orze-
skim Lidlu warzywa, 
owoce, a także rozwią-

zania technologiczne wykorzy-
stane podczas budowy 563 skle-
pu tej sieci w Polsce. Będzie to 
także 94 market na Śląsku. Nowa 
placówka mieści się przy ul. Po-
wstańców 3 i pracuje na pełnych 
obrotach od 3 września.

Jak zapewnia Dyrektor Regio-
nu Sprzedaży, Rafał Zarzycki ten 
sklep wyznacza nowy kierunek 
w polityce sieci. Jest to przede 
wszystkim obiekt na wskroś 
ekologiczny i nowoczesny. Bu-
dowlańcy, którzy wznosili ten 

sklep, napotykali szereg prze-
szkód, m.in. musieli wzmoc-
nić brzegi płynącej nieopo-
dal rzeczki, czy poradzić sobie  
z tryskającą z wykopów, jak gej-
zer, wodą. W sklepie do ogrza-
nia i chłodzenia wykorzysta-
no pompy ciepła oraz zamon-
towano system rekuperacji po-
wietrza, a także oświetlenie led, 
które pozwoliło na zmniejsze-
nie poboru energii o 70 procent. 
Obiekt, choć liczy 1000 metrów 
kwadratowych, podobnie jak 
sklep w Mikołowie, wydaje się 
większy, bowiem jest wyższy  
i ma jaśniejsze wnętrze.

- Bardzo się cieszę, że 
w Orzeszu powstał kolej-
ny obiekt handlowy, który tak 
dobrze wpisał się w charak-
ter tego miejsca. Mam nadzie-
ję, że zgodnie z obietnicą będą 
tu pracować przede wszystkim 
mieszkańcy Orzesza, a podat-
ki zasilą kasę miejską - powie-
dział na otwarciu Mirosław Bla-
ski, burmistrz Orzesza. 

Otwarcie sklepu zgrało się  
z rozpoczęciem nowej akcji 
promocyjno-marketingowej sie-
ci, w ramach której do wspólne-
go kucharzenia zapraszają Do-
rota Wellman i Karol Okrasa. 
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3 września uruchomiono drugi sklep lidl w powiecie

ekologiczne i zdrowe

PlON, Nieśli PlON

Święto plonów obcho-
dziła także Królówka, naj-
mniejsze orzeskie sołec-
two, liczące niewiele po-
nad 250 mieszkańców. To 
także ostatnia enklawa rol-
nicza w naszym mieście, 
bo w Królówce większość 
mieszkańców ma gospo-
darstwa rolne i związana 
jest z pracą na roli.

To czym słyną zazdroskie dożynki to mnogość kunsz-
townie zdobionych przyczep i sprzętu rolniczego oraz 
wielkie zaangażowanie mieszkańców - od tych małych, 
po dojrzałych wiekiem. Korowód wyruszył z ul. Przyjaźni  
i przy dźwiękach Orkiestry Dętej „Szczygłowice” przema-
szerował do kościoła parafialnego.

Korowód jak co roku zebrał się na posesji rodzin Figura i Ćmiel, skąd wyruszył do kościoła. 
Na jego czele paradowali jeźdźcy na koniach, wóz bojowy OSP Gardawice oraz Orkiestra Dęta 
Elektrowni „Łaziska”. Atrakcjami festynu były pokazy walk rycerskich w wykonaniu FC „Niepo-
korni” z Orzesza, występ orkiestry dętej oraz gimnazjalistów z miejscowej szkoły. Strażacy usta-
wili tor przeszkód dla najmłodszych.

Goście dożynek uformowali korowód przy sołtysówce, skąd przemaszerowali do kościo-
ła przy dźwiękach muzyki Orkiestry Dętej Elektrowni „Łaziska”. Przed świątynią przywitał ich 
proboszcz ks. Krzysztof Jasek, który pobłogosławił dożynkowy chleb przyniesiony przez sta-
rostów Jolantę i Jerzego Wieczorków. Oprawę muzyczną uroczystej mszy dziękczynnej za plo-
ny ubogacił występ scholi prowadzonej przez Joannę Bortlik. Gardawice

królówka

zazdrość

zgoń



- zamyka pan listę kandyda-
tów. to dobra pozycja starto-
wa?

- Czy dobra, to się okaże po 25 paź-
dziernika. Natomiast ostatnie miejsce 
na liście jest niewątpliwie ciekawą po-
zycją startową. Wyborcy, biorąc do ręki 
kartę do głosowania, zwracają uwagę 
na skrajne nazwiska. Wielu polityków 
wręcz zabiega o to, aby znaleźć się na 
końcu listy.

- rybnicko-mikołowską li-
stę pis otwiera senator izabela 
kloc. Będziecie rywalizować 
o głosy mieszkańców powiatu 
mikołowskiego. nie boi się pan 
tej rywalizacji?

- Przede wszystkim my nie rywa-
lizujemy, ale gramy w tej samej, sil-
nej drużynie. Głosy oddane na mnie, 
nie odbierają poparcia senator Izabe-
li Kloc, ale wzmacniają naszą listę. Pra-
wo i Sprawiedliwość nie realizuje oso-
bistych ambicji polityków, ale idzie po 
władzę z konkretnym programem do-
brych zmian dla Polski. Senator Izabe-
li Kloc, która jest liderem PiS w okrę-
gu rybnicko-mikołowskim, zależało na 
tym, aby na naszych listach znalazły się 
jak najmocniejsze nazwiska.

- Czym chciałby się pan za-
jąć w sejmie?

- Każdy poseł powinien się zajmo-
wać tym, na czym zna się najlepiej. Nie 
ukrywam, że najbliższa jest mi tematy-
ka edukacyjna. Ale także każdy powi-
nien wsłuchiwać się w głosy swoich 
wyborców oraz mieszkańców okręgu,  
z którego kandyduje. A ja potrafię 
uważnie słuchać i dobrze te grupy re-
prezentować. Udowodniłem to już jako 
radny 4 kadencji w gminie i powiecie 
oraz jako delegat do Sejmiku.

- sześciolatki powinny iść do 
szkoły?

- Takim pytaniem wpisuje się Pan tro-
chę w nerwową i chaotyczną narrację, 
którą w tej sprawie narzuciła Platforma 
Obywatelska i przychylne jej media. 
Oni chcą, aby jak w teleturnieju, odpo-
wiedzieć: tak albo nie. A to nie jest ta-
kie proste. Decyzję, czy sześciolatka 
wysłać do szkoły powinni podjąć rodzi-
ce, bo oni najlepiej znają swoje pocie-
chy. Ich słabe i mocne strony. To całe 
zamieszanie obnażyło przy okazji wie-
le słabości polskiej polityki edukacyj-
nej. Na przykład arkusze badające go-

towość szkolną dzieci nie diagnozu-
ją wszystkich aspektów pozwalających 
określić, czy dziecko będzie dobrze 
funkcjonowało w szkole. Bada się jedy-
nie ich predyspozycje językowe, mate-
matyczne i społeczne

- Gdzieś jest inaczej?
- Nie trzeba daleko szukać. Mam sta-

ły, zawodowy kontakt z pedagogami  
w wielu krajach europejskich. Na przy-
kład w Czechach bada się także go-
towość dziecka na sytuacje stresowe, 
jakie pojawią się w jego nowym śro-
dowisku uczenia się. Tam nikogo nie 
dziwi, że do przedszkola chodzą tak-
że siedmiolatki. W Polsce od razu wy-
buchłaby awantura. Poza tym w cze-
skich przedszkolach i szkołach rodzi-
ce bardzo mocno angażują się w cały 
proces edukacyjno-wychowawczy. Wi-
działem przedszkola i szkoły, gdzie ro-
dzice prowadzą nawet wybrane lekcje.  
A jak jest w Polsce? Rodzice są trakto-
wani czasami jak intruzi, bo państwo 
uważa, że dzieci są jego własnością.

- Co zrobi pis w sprawie 
edukacji, jeśli przejmie wła-
dzę?

- PiS ma swój program naprawy 
szkolnictwa i całego systemu eduka-
cji. Większy nacisk zostanie położo-
ny na wychowanie dzieci i młodzieży. 
Modyfikacji wymagają także programy 
nauczania i kwestie podręczników. PO 
zmarnowało wielki wysiłek osób, któ-
re stworzyły innowacyjne programy na-
uczania i podręczniki dla klas I - III. Po-

wstały one w ramach konkursu finanso-
wanego z Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki w latach 2012 - 2014. 

- jeden podręcznik jest zły?
- Siła edukacji tkwi w różnorodno-

ści programów i podręczników, z któ-
rych mogą wybierać nauczyciele i ro-
dzice. Natomiast należy stworzyć sys-
tem dopłat do podręczników dla naj-
uboższych uczniów. Jeden obowiązko-
wy podręcznik kojarzy się z niechlub-
nym nakazem Prus w XIX wieku, któ-
re wprowadziły jeden podręcznik na 
Górnym Śląsku. Taki przykładowy eg-
zemplarz podręcznika i nakazu wpro-
wadzającego można sobie obejrzeć  
w Muzeum Śląskim w Katowicach.

- wróćmy do powiatu miko-
łowskiego. Czasami wraca po-
mysł powołania u nas uczelni 
wyższej? 

- Raczej nie ma takiej potrzeby. Je-
steśmy powiatem tak zlokalizowanym, 
że wokół mamy ważne i duże ośrod-
ki akademickie, do których nasi miesz-
kańcy dojeżdżają. Trzeba także brać 
pod uwagę malejącą z każdym rokiem 
liczbę studentów, na co wpływ ma niż 
demograficzny. Wiele uczelni z tego 
powodu będzie zamykanych, w tym 
przede wszystkim niepublicznych. My-
ślę jednak o bezpośredniej współpra-
cy z uczelniami wyższymi przy reali-
zacji projektów unijnych. Na przykład, 
można stworzyć we współpracy z gmi-

nami powiatu sieć uniwersytetów dzie-
cięcych dla uczniów w wieku 6-12 lat. 
Chodziłoby o pakiet zajęć dodatko-
wych dla dzieci, opartych na metodach 
i programach rozwijających twórczość 
i kreatywność u dzieci najmłodszych 
który w przyszłości byłby finansowa-
ne ze środków UE. Już dziś w przed-
szkolach w Wyrach i Orzeszu funkcjo-
nują innowacyjne programy naucza-
nia, np. „Klucz do uczenia się” i „Ku-
ferek Tajemnic”, wspierające kreatyw-
ność dzieci. 

 
- jako poseł ze Śląska nie 

ucieknie pan przed problema-
mi najcięższego kalibru. Cho-
dzi mi o przemysł, a konkret-
nie o zagrożenia, bo o wizjach 
rozwojowych mówi się coraz 
mniej…

- Jeżeli PiS dojdzie do władzy, wróci 
także dyskusja o planach rozwojowych 
dla Śląska i powiatu mikołowskiego. 
Niestety, brak inwestycji, także w ener-
getyce dotknął również nasz region. 
Myślę, że uda nam się doprowadzić do 
zrealizowania inwestycji w Elektrow-
ni Łaziska. To jest także gwarancja ist-
nienia dla kopalni Bolesław Śmiały oraz 
szansa dla wielu firm naszego regionu. 
Na co dzień rozmawiam z przedstawi-
cielami związków zawodowych. Wspól-
nie z Senator Izabelą Kloc przygotowu-
jemy konkretne propozycje naprawcze 
w Województwie Śląskim w konsultacji 
z ekspertami w tej dziedzinie. Tu wcho-
dzimy w obszar przygotowania i reali-
zacji efektywnej Polityki Energetycznej 
Państwa gwarantującej produkcję ener-
gii w sposób uzasadniony ekonomicz-
nie dla wszystkich zainteresowanych 
stron (odbiorców, producentów ener-

gii, górnictwa i całego państwa), co za-
pewni bezpieczeństwo energetyczne 
Polski.

- podobno prowadzicie pań-
stwo badania opinii mieszkań-
ców okręgu rybnickiego i po-
wiatu mikołowskiego.

- Tak. Prowadzimy je od dwóch mie-
sięcy. Jako specjalista od badań ewa-
luacyjnych i społecznych, dokonu-
ję analiz i interpretacji uzyskanych da-
nych. Ostateczne wyniki przedstawimy 
w październiku przed wyborami, także 
w „Naszej Gazecie”. Ze wstępnych da-
nych wynika, że większość ankietowa-
nych uważa, że w pierwszej kolejności 
należy naprawić w Polsce system eme-
rytalny. W ostatnim czasie większość  
z nas otrzymała z ZUS prognozy wyso-
kości przyszłej emerytury. Mimo wy-
dłużenia wieku emerytalnego są one 
żenująco niskie, w wielu przypadkach 
nie przekraczają tysiąca złotych, co bu-
dzi niepokój wielu osób o szanse prze-
życia na emeryturze. To pokazuje całe 
zakłamanie PO w tej sprawie. Wielu an-
kietowanych wskazuje, że niskie wy-
nagrodzenia przekładają się bezpo-
średnio na ich stan zdrowia, bo kupują 
żywność gorszej jakości. Nie mówiąc 
już o realizacji recept. Często wskazu-
je się także na konieczność usprawnie-
nia służby zdrowia, obniżenia podat-
ków, ograniczenia liczby umów śmie-
ciowych czy stworzenia lepszych wa-
runków startu młodych w życie zawo-
dowe. Propozycje poprawy sytuacji 
najuboższych i zwiększenia ich szans 
życiowych będą także elementem mo-
jego programu wyborczego i przyszłej 
działalności w Sejmie RP.

Rozmawiał: Jerzy Filar

maREk sZaFRaNiEc jest wicestarostą Powiatu Mikołow-
skiego. Wcześniej pracował jako konsultant ds. funduszy struktu-
ralnych i programów edukacyjnych UE w Regionalnym Ośrodku Do-
skonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Był także wicekura-
torem Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz dyrektorem Wydzia-
łu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, a tak-
że dyrektorem w dwóch orzeskich szkołach. W latach 90. zajmo-
wał się reorganizacją placówek edukacyjnych na Śląsku. Jako dy-
rektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego zarządzał  
49 placówkami regionalnymi, odpowiadając za ich ponad stu mi-
lionowy budżet. Jest autorem kilkudziesięciu projektów finanso-
wanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowanych na 
kwotę ponad 50 mln zł. Niektóre z nich prowadzone były na terenie 
naszego powiatu, m.in w Orzeszu i Wyrach. W sumie, we wszyst-
kich tych projektach wzięło udział ok. 5 tys. nauczycieli z ponad 

300 placówek oświatowych województwa śląskiego i całej Polski. 
Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
w tym kilku przewodników metodycznych do wdrażania e-learnin-
gu i innowacyjnych metod kształcenia.

Był dwukrotnie radnym miejskim w Orzeszu i dwa razy zasiadał  
w radzie Powiatu Mikołowskiego. W latach 1994 - 1998 był delega-
tem do Sejmiku Województwa Katowickiego.

Marek Szafraniec jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uni-
wersytetu Śląskiego. Ukończył studia doktoranckie w IBL Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu 
ewaluacji dydaktycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Studiował tak-
że zarządzanie projektami europejskimi na Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach. Posiada kwalifikacje do zarządzania oświatą i kształ-
cenia dorosłych (kursy kwalifikacyjne). 

Mieszka w Orzeszu, jest żonaty i ma trójkę dzieci.

Gram w silnej drużynie
Rozmowa z markiem szafrańCem, mieszkańcem Orzesza, wicestarostą 

Powiatu Mikołowskiego, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu.
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Na mikołowskim Rynku, podczas zbierania podpisów pod listami do Sejmu.

Marek Szafraniec wspiera i współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Orzeszu.

Marek Szafraniec (z prawej) aktywnie uczestniczył w kampanii wyborczej prezydenta 
Andrzeja Dudy. W środku senator Izabela Kloc.
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- jaka jest współczesna 
młodzież?

- Młodzież w moim pokoleniu, 
pańskim oraz współczesna, była 
i jest zawsze taka sama: fanta-
styczna!

- Chyba jest pan trochę 
odosobniony w fascyna-
cji młodym pokoleniem.  
z każdej strony słychać 
tylko narzekania.

- Z której strony? Ze strony 
tych, którzy nie chcą i nie po-
trafią rozmawiać z młodzie-
żą. Oczywiście, rozwój techno-
logiczny i zmiany obyczajowe 
dzieją się w naszych czasach 
błyskawicznie. Cywilizacyjny  
postęp ma ogromny wpływ na 
relacje międzyludzkie i dia-
log międzypokoleniowy. W ser-
cach i duszach, ludzie się jed-
nak aż tak bardzo nie zmienili. 
Wszyscy, zwłaszcza młodzież, 
szukamy akceptacji i zrozumie-
nia. Przestaliśmy rozmawiać  
z młodzieżą, a to jest klucz, aby 
ją zrozumieć i zaakceptować. 
Na studiach mawiano o mnie, 
że jestem romantykiem w uczu-
ciach i pozytywistą w działaniu. 
Być może dzięki temu potrafi-

łem zawsze znaleźć drogę do 
młodzieńczych serc i umysłów. 

- potrafi pan rozmawiać 
z młodzieżą?

- Kilka lat temu prowadziłem 
obóz młodzieżowy w Lloret de 
Mar w Hiszpanii. Każdego wie-
czora chodziliśmy z moimi pod-
opiecznymi na długie space-
ry plażą i cały czas gadaliśmy,  
a raczej ja snułem wspomnienia 
o „Miarce”. Nikt się nie nudził. 
Tam też narodził się pomysł, aby 
napisać książkę. Ktoś zadał py-
tanie: dlaczego Pan tego wszyst-
kiego nie opisze?

- książkę czyta się świet-
nie. powstał barwny ob-
raz szkoły i miasta, które-
go „miarka” jest wizytów-
ką. zastanawiam się, czy 
to nie jest obraz trochę 
wyidealizowany. nie miał 
pan problemów z trudną 
młodzieżą?

- Obraz może i jest wyidealizo-
wany, ale ja naprawdę mam fan-
tastyczne wspomnienia z czasów 
mojej pracy w „Miarce”. Oczywi-
ście, że zdarzały się trudne sytu-
acje, ale ja jestem z natury opty-

mistą i wierzę w do-
brą stronę ludzkiej na-
tury. Pamiętam ucznia, 
który mocno dał mi 
się we znaki. Nie śle-
dziłem jego dalszych 
losów po ukończe-
niu szkoły. Niedaw-
no przechodziłem 
przez centrum Miko-
łowa, aż nagle ktoś 
zaczął iść za mną  
i wołać: panie profe-
sorze, proszę o au-
tograf. To był ten 
uczeń. Teraz jest 
taksówkarzem i do-
brze sobie radzi  
w życiu. Takich sy-
tuacji mógłbym opi-
sać wiele. Nigdy 
nie spotkałem się 
z negatywną reak-
cją moich wycho-
wanków, a było ich 
kilka tysięcy, ze 
względu na wiel-
kość szkoły i lata 
mojej pracy.

- wśród 
p a ń s k i c h 
wychowan-
ków są tak-
że przed-

s t a w i c i e -
le obecnych elit powia-
tu mikołowskiego. uczył 
pan, m.in. senator izabe-
lę kloc (wtedy jeszcze la-
zar), aleksandra wyrę, 
burmistrza łazisk Gór-
nych, marka Balcera, by-
łego burmistrza mikoło-
wa, mirosława Blaskiego, 
burmistrza orzesza, kazi-
mierza adamczyka, wójta 
ornontowic…

- Można jeszcze dodać, że moja 
żona uczyła Barbarę Prasoł, wój-
ta gminy Wyry. Liceum im. Karola 
Miarki zasłużenie cieszy się opi-
nią jednego z najlepszych w ca-
łym regionie. Ta szkoła była i jest 
kuźnią elit. Szczególnie utkwi-
ła mi w pamięci klasa do której 
chodził Olek Wyra. Byli niepokor-
ni, ciekawi świata, a przy tym nie-
zwykle sympatyczni i zdolni. Nie 
dało się ich nie lubić.

- teraz sam pan nale-
ży do elit władzy. Czwar-
tą kadencję zasiada pan 
w radzie powiatu miko-
łowskiego. słychać coraz 
więcej głosów krytycz-
nych pod adresem powia-
tu, ale nie chodzi mi kon-
kretnie o mikołowski, ale 

generalnie, jako o jeden 
ze szczebli administracji 
państwa.

- Niestety, rola i ranga powia-
tów spada przede wszystkim  
z powodów finansowych i praw-
nych. Na wszystko brakuje pie-
niędzy. Niektóre powiatowe za-
dania mogłyby przejąć gmi-
ny, ale im też się nie przelewa,  
a podział kompetencji jest na 
tyle niejasny, że nie wiadomo, 
kto i za co odpowiada. Klasycz-
nym przykładem są drogi. Mamy 
podział na wojewódzkie, powia-
towe, gminne, a jak sypnie moc-
niejszy śnieg i pługi nie wyjadą 
na czas, ludzi nie interesuje, kto 
za to odpowiada, ale chcą mieć 
przejezdne drogi.

- a bliska panu oświata?
- Nic by się nie stało, gdyby 

pieniądze na oświatę znalazły się 
w jednym „worku”, na szczeblu 
gminy. Ale zdaję sobie sprawę, 
że są to sprawy systemowe, któ-
rych nie rozstrzygniemy na miko-
łowskim podwórku.

- może w ogóle zlikwi-
dować powiaty?

- To Pan powiedział i nie pod-
pisuję się pod tą tezą, ale dobrze, 
że takie pomysły też zaczyna-
ją pojawiać się w przestrzeni pu-
blicznej. 

- dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Jerzy Filar 

w ksiąŻcE o swoim PRoFEsoRZE się wYPowiadają się bYli ucZNiowiE. 
Cytujemy kilka najciekawszych fragmentów.

tadEusZ maRsZolik (matura 1978):
- Muszę z satysfakcją stwierdzić, że ja i moi rówieśnicy mieliśmy w tamtym cza-

sie szczęście być jeszcze uczniami fantastycznej grupy profesorów tak zwanej star-
szej generacji, a Pan Profesor Eryk Muszer należał, obok Pani Profesor Róży Buch 
(mojej polonistki i wychowawczyni) do postaci najbardziej charyzmatycznych.

alEksaNdER wYRa (matura 1978):
- W trzeciej klasie pojechaliśmy na wycieczkę do Zawoi. Modną grą wśród liceali-

stów była wówczas ruletka. Na wycieczce, wieczorem, siedzieliśmy w pokoju i grali-
śmy. Oczywiście, na pieniądze. W trakcie - a chwilami było naprawdę emocjonująco 
- do naszego pokoju wszedł Eryk. Popatrzył, zapytał, co robimy. Odpowiedzieliśmy, 
że gramy w ruletkę. Eryk chwilę popatrzył i wyszedł(…). Po chwili znów wrócił i włą-
czył się aktywnie do gry, poprosił o kilka żetonów… i się zaczęło. Ruletka przeciągnę-
ła się… - powiedzmy, że długo graliśmy, a nad ranem nasz wychowawca był u nas 
zadłużony na sporą sumę. Tak to wprowadziliśmy Eryka Muszera w tajniki hazardu.

ks. aRkadiusZ Nocoń (pracownik watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego  
- matura 1981)

- Tuż po ostatnim egzaminie maturalnym z historii (dyrektor Muszer był w komi-
sji), nauczyciele gratulowali mi zdania matury i życzyli dostania się na wymarzoną 
filologię klasyczną do Krakowa.

- Spotkamy się za cztery lata, na pewno do nas wrócisz - dodawała mi otuchy 
jedna z nauczycielek. 

Dyrektor nie mówił nic. Uff, wreszcie koniec. Zbiegam uradowany po schodach, 
gdy nagle ktoś chwyta mnie za ramię. Odwracam się, patrzę, dyrektor Muszer.

- Jezu, przecież nie ściągałem - przebiegło mi przez myśl.
- Słuchaj Arek - dyrektor popatrzył mi w oczy - z tą filologią klasyczną to taki 

kant, co? Idziesz do seminarium duchownego?
Spuściłem głowę. Myśli kotłowały się. Przyznać się, czy kłamać. W wielu liceach, 

dyrekcja czyniła problem z wydaniem świadectwa, gdy maturzysta zmierzał wstą-
pić do seminarium. Nie znałem dyrektora na tyle, aby przewidzieć jego reakcję. 

- Taki kant - odparłem, zdając się na jego wolę - idę do seminarium.
- Cieszę się - odpowiedział, poklepując po ramieniu. Później dodał jeszcze kilka 

komplementów.
Aha - tu pogroził palcem - i nie zapomnij mi posłać kołocza prymicyjnego.
Stałem oniemiały, bo uświadomiłem sobie, że pierwszą osobą, której powiedzia-

łem o moich najskrytszych planach, był dyrektor liceum, o którym jeszcze pięć mi-
nut wcześniej nie wiedziałem, czy jest osobą wierzącą.

baRbaRa wiEcZoREk (matura 1991)
- Osobisty urok Eryka Muszera ma to do siebie, że kiedy występuje publicznie, to 

sala zamienia się w słuch.
moNika świERcZEk-Fic (matura 1997)
- Rok 1993, z teczką w ręce mocuję się z drzwiami, których klamkę mam pra-

wie na wysokości oka. Idę złożyć papiery do I Liceum Ogólnokształcącego im. Karo-
la Miarki w Mikołowie. Grzecznie pukam do sekretariatu, nieśmiało wchodzę by zo-
stawić dokumenty. W tym momencie wychodzi z gabinetu dyrekcji wysoki, szpa-
kowaty mężczyzna i - spoglądając na mnie z góry - pyta równocześnie stwierdza-
jąc: Mam nadzieję, że zachowanie i świadectwo dobre, przyjmujemy tu najlepszych. 

Romantyk w uczuciach, 
pozytywista w czynach
Rozmowa z eRykieM MuSZeReM, radnym powiatowym, wieloletnim nauczycielem i byłym 

dyrektorem LO im. Karola Miarki w Mikołowie, autorem książki „Czterdzieści cztery lata z Miarką”.
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Zadzwoń, zobacz, zamieszkaj:
tel./fax: 32 322 22 20
gsm: 602 638 719, 698 989 672 
www.trojan.katowice.pl

NOWE MIESZKANIA
Mikołów, ul. Fabryczna 

Mieszkania 

w programie 

MDM dopłaty 

nawet do 20%

BLISKO CENTRUM
Mieszkania od 47 m2

Nie jest tajemnicą, że listę placó-
wek, które nowy burmistrz Miko-
łowa chce poddać gruntownej re-
formie, otwiera Miejski Dom Kultu-

ry. Jak tylko rozeszła się wiadomość, że szykuje 
się kadrowa rewolucja, dyrektorka tej placówki 
zachorowała, nie wskazując kto ma ją zastąpić 
w obowiązkach. Nie wolno zwalniać pracowni-
ka przebywającego na L-4, ale nikt nie zabroni 
burmistrzowi reorganizacji podległych mu pla-
cówek. Pomysłowi przychylni są radni. 

prawdopodoBnie do końCa 
ROku MieJSki DOM kulTuRy 
połąCzy się z impresariatem 
kulturalnym, Czyli kolejną 
miejską instytuCją, którą 
powołał poprzedni 
Burmistrz, Choć nie 
WiaDOMO PO cO. 

Teoretycznie Impresariat 
powinien zajmować się po-
zyskiwaniem sponsorów do 
sztandarowej mikołowskiej 
imprezy kulturalnej, czy-
li Mikołowskich Dni Muzy-
ki. W praktyce, doszła ko-
lejna placówka utrzymywa-
na z miejskiego garnuszka. 
Z fuzji obu instytucji, pod 
nowym, wspólnym kierow-
nictwem, musi wyjść coś dobrego, bo gorzej, 
jeżeli chodzi ofertę dla młodzieży, już raczej 
być nie może. Symbolem polityki MDK wo-
bec niezależnych, trochę zbuntowanych twór-
ców, były losy grupy breakdance, która mu-
siała trenować w bramach, ponieważ odmó-
wiono jej gościny w miejskiej placówce kul-
turalnej. Jaskółką pozytywnych zmian i otwar-
cia miasta na młodzież jest, m.in. udostępnie-
nie młodym mikołowskim zespołom budynku 
przy ul. Kolejowej, gdzie mogą się spotykać  
i ćwiczyć. Zapewne po zmianach organizacyj-
nych dom muzyków trafi pod skrzydła instytu-
cji kulturalnej. 

jakieŚ 200 
MeTRóW OD MDk 
działa druGa 
w mikołowie 
plaCówka, 
DeDykOWana 
młodzieży. 

Ognisko Pracy Pozasz-
kolnej mieści się, a raczej 
gnieździ na parterze ka-
mienicy przy ul. Karola 
Miarki 9. Pierwsze pię-
tro zajmuje Zarząd Szkół 
i Przedszkoli Mikołow-
skich. Ognisko jest or-
ganizacyjnym ewene-
mentem. W placówce 
działa prawie 50 zespołów, a wśród nich gru-

py: językowe, instrumental-
ne, taneczne, plastyczne, wo-
kalne. W zajęciach uczestni-
czy ponad pół tysiąca dzieci  
i młodzieży. Całość „ogar-
nia” - posługując się młodzie-
żowym językiem - dyrektor  
dr Radosław Tarczoń. Jego 
podopiecznym nie przeszka-
dza ciasnota. Wychowanko-
wie mikołowskiego OPP star-
tują i zdobywają nagrody  
w regionalnych przeglądach.

- Mamy wielki potencjał 
rozwojowy oraz grupy 
dzieci i młodzieży, któ-

re się do nas garną. Naszą najsłabszą stro-
ną jest brak własnego budynku, który po-
zwoliłby podnieść jakość prowadzonych za-
jęć i rozszerzyć ich ofertę - przyznaje Rado-
sław Tarczoń.

- Cieszę się, że w naszym mieście działa-
ją tacy ludzie. Jestem otwarty na współpracę - 
mówi Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa.

dlaCzeGo, opróCz tyCh 
miłyCh słów, na Bliższą 
współpraCę na razie  
nie ma Co liCzyć? 

Obie placówki funkcjonują w dwóch różnych 
strukturach. Miejski Dom Kultury należy do 
miasta, a Ognisko Pracy Pozaszkolnej funkcjo-
nuje w strukturach powiatu. Nie ma prawnych 
i organizacyjnych możliwości, aby młodzież  
z Miarki 9 mogła się rozgościć w MDK przy Ryn-
ku. Teoretycznie można pomyśleć o przeniesie-
niu Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich  
i udostępnieniu wychowankom OPP nie tylko 

parteru, ale i piętra. Ale wiąże się z tym kilka pro-
blemów. Nie ma dokąd przenieść ZSiPM, a poza 
tym dlaczego miasto Mikołów ma robić prezent 
placówce zarządzanej przez powiat. Na razie nie 
ma konkretnych decyzji w sprawie współpracy 
Mikołowa z OPP, ale jest dobry klimat do rozmów. 
Jeszcze lepiej będzie się rozmawiało po zreformo-
waniu mikołowskich placówek kulturalnych.

Jerzy Filar
Zdjęcia ze strony: www.oppmikolow.pl
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to idzie młodość, młodość…

liPosukcja ultRaDŹwiĘkowa 
i laseRowa 
- nieinwazyjna i bezbolesna redukcja tkanki 
tłuszczowej i cellulitu, skuteczne zmniejszenie 
obwodu ciała bez efektu „jojo”

oDMłaDzanie falaMi Rf 
- likwidacja zmarszczek, ujędrnianie, lifting

KOSMETYKA 

„BELLA”

Mikołów, ul. jana Pawła ii 3
tel. 737 412 328, www.bella-mik.eu
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dlaczego placówki kulturalne  
powinny się zajmować przede wszystkim 
młodzieżą? odpowiedź jest prosta. trzeba 
młodym jakoś zorganizować czas, aby nie 
przychodziły im do głowy głupie  
i szkodliwe pomysły. w mikołowie działają 
dwie placówki dedykowane młodzieży. 
lokalizacyjnie dzieli je tylko 200 metrów, 
mentalnie prawdziwa przepaść. 
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26 września na ulicach 
Mikołowa i Łazisk, 
po raz XII odbędzie 

się Mikołowski Bieg Uliczny im. 
Henryka Biskupiaka. Startujący 
tradycyjnie rozpoczną rywaliza-
cję o godzinie 11.00 z parkingu 
przy krytej pływalni. Następnie 
pobiegną do Łazisk, by wrócić 
na metę na bieżni Kompleksu 
Sportowo-Rekreacyjnego MO-
SiR. Trasa o długości dziesię-
ciu kilometrów, wiodąca ulicami 
Mikołowa i Łazisk Górnych po-
siada atest PZLA.

Jak zwykle, biegowi będą to-
warzyszyć „Biegi Dzieci i Mło-
dzieży”, które rozpoczną się 

już o godzinie 9.00 na stadionie 
przy ul. Żwirki i Wigury 45.

Biuro zawodów będzie czyn-
ne od godz. 8.30 do 10.15 na 
placu harcerskim przy Krytej 
Pływalni Aqua Plant.

Zgłoszenia przyjmowane są 
poprzez wypełnienie interne-
towego formularza zgłoszenio-
wego dostępnego na stronie 
www.mosir.mikolow.eu oraz 
uiszczenie opłaty startowej. 
Zapisy elektroniczne trwać 
będą do 13 września. Uczest-
niczy zgłaszający się elektro-
nicznie otrzymają pamiątko-
wą koszulkę. Wpłaty na konto 
dokonane po 13 września nie 

uprawniają do startu w impre-
zie i nie będą zwracane.

Zgłoszenia przyjmowane 
będą również w dniu imprezy  
tj. 26.09.br. w biurze zawodów 
poprzez wypełnienie papiero-
wego formularza zgłoszenio-
wego oraz uiszczenie opłaty 

gotówkowej. Uczestnicy zgła-
szający się w dniu imprezy nie 
otrzymają pamiątkowej koszul-
ki. Szczegóły, regulamin i nu-
mer konta na stronie interneto-
wej www.mosir.mikolow.eu. Pa-
tronat medialny nad imprezą 
objęła „Nasza Gazeta”. Tapi

pod patronatem „naszej Gazety”

Xiii Bieg Biskupiaka 

Jak to było możliwe? To dzięki wspania-
łomyślności ludzi dobrej woli, którym 
los malucha nie jest obojętny, i którzy 
od czterech lat organizują majowy bieg,  

z którego fundusze przeznaczane są na re-
habilitację chłopca. 

- Jedna ze sponsorek biegu Jasia - Be-
ata Szopińska z Wetliny, właścicielka Cha-
ty Kruka zaprosiłam Jasia z rodziną na kil-
kudniowy pobyt w Bieszczadach i wówczas 
narodziła się idea, by zorganizować rajd  
w Bieszczady i po górach. Długo się zasta-
nawiałem, jak zorganizować tę wyprawę, 
taki smutny przyjazd i wyjazd… nie, tak nie 
mogło przecież być, Bieszczady są takie 
piękne. Postanowiłem nadać tej wyprawie 
wymiar sportowego zdobycia Bieszczad 

dla Jasia wysiłkiem i pomocą ludzi dobrej 
woli - opowiada Aleksander Widera, organi-
zator akcji „Biegamy dla Jasia Szopy”. 

Było ich czterech rowerzystów Olek, To-
mek, Grześ, Mariusz wyruszyli z Łazisk Gór-
nych, do Wetliny na rowerach, pod koniec 
sierpnia. Trasę pokonywali na zasadzie szta-
fety po 40 km w czasie dwóch godzin każ-
dy i zmiana. Reszta jechała samochodem  
i zbierała siły na swój odcinek trasy. W su-
mie pokonali 400 km i dotarli na miejsce. 

Natomiast Jaś i jego mama musieli sko-
rzystać z pomocy i zaangażowania Andrze-
ja Łukaszczuka, sołtysa Wetliny, ratowni-
ka GOPR-u, który przewiózł ich z Przełę-
czy Wyżnej do schroniska Chatka Puchat-
ka, gdzie z radością powitał ich gospodarz 
Lutek Pinczuk. Dziękujemy wszystkim, któ-

rzy zaangażowali się w tę przygodę Jasia 
i pomogli nam w tym niezwykłym wyda-
rzeniu, m.in. Straży Bieszczadzkiego Par-
ku Narodowego, Ratownikom GOPR-u Gru-
py Bieszczadzkiej, Sołtysowi Wetliny Panu 
Andrzejowi Łukaszczukowi, Beacie Szopiń-
skiej oraz Kasi i Piotrkowi, a także Tomko-
wi i Mariuszowi za pomoc w realizacji eta-
pu rowerowego, a także Miłoszowi Fengle-
rowi - Decathlon Mikołów za odżywki ener-
getyczne. (bl)

Jaś Szopa zdobywa Bieszczady

Jaś Szopa z Łazisk 
Górnych skończył  
w sierpniu cztery lata 
i choć jest dzieckiem 
niepełnosprawnym po 
amputacji nóżki, nie-
dowidzącym, niedosły-
szącym, z porażeniem 
mózgowym zaliczył 
swój pierwszy pobyt 
w wysokich partiach 
Bieszczad. 

Dietetyk oferuje swoją wiedzę i 
doświadczenie nie tylko w przypadku 
walki z nadwagą i otyłością. Dietetyk 
wie jak wspomóc żywieniowo leczenie 
chorób dietozależnych czy chorób 
układu sercowo-naczyniowego, 
podpowie jakie składniki mają 
kolosalnykolosalny wpływ na kondycję układu 
kostnego, skóry i jej wytworów. Diete-
tyk znajdzie i pomoże skutecznie 
usunąć przyczyny dolegliwości ze 
strony układupokarmowego, ale przede 
wszystkim przestawi sposób 
odżywiania na prawidłowe nawyki 
żywieniowe,żywieniowe, które będą procentować
długo po zakończonej wizycie 



Kościół ten powstał prawdo-
podobnie w drugiej poło-
wie XIII wieku. Był z pew-
nością konstrukcji drew-

nianej. Na przestrzeni wieków prze-
budowany. W czasie wizytacji bisku-
piej 1598 roku po raz pierwszy wspo-
mniany jest jako murowany. Wieża 
kościoła w górnej części była długo 
drewniana. Na wieży był zegar, który 
bił godziny do roku 1708. Gdy drew-
nianą konstrukcję usuwano, zdjętego 
i umieszczono na wieży ratuszowej 
na Rynku w Mikołowie, zaś na ko-

ścielnej wieży już w całości murowa-
nej zamontowano dwa, nowe zegary. 
Według Konstantego Prusa, znane-
go działacza, znawcy historii i kultury 
Mikołowa: „...Kościółek św. Wojcie-
cha i Matki Bożej Śnieżnej jest nie-
wielki, zbudowany zręcznie w sty-
lu gotycko-barokowym, a całość bu-
dowli wzniesionej z wielką prosto-
tą wywiera miłe wrażenie”. W pod-
ziemiach kościoła mieści się kryp-
ta, w której chowano podówczas pro-

boszczy, księży i wybitniejsze osoby 
świeckie. 

W większości XVII-wieczne wnę-
trze tego obiektu zachwyca piękny-
mi zdobieniami i detalami architek-
tonicznymi. Urzekają: pochodząca  
z XV wieku kropielnica w stylu go-
tyckim, późnogotycka chrzcielnica,  
w stylu barokowym ołtarz główny  
z obrazem przedstawiającym patro-
na kościoła i miasta Mikołowa - świę-
tego Wojciecha, datowany na 1675 
rok, zaciekawia także późnorenesan-
sowa ambona.

Aktualnie ten stary kościółek po-
siada od strony ul. św. Wojciecha 
efektywne, zewnętrzne schody za-
projektowane przez architekta Woj-
ciecha Klasa, po których jakże chęt-
nie stąpają nowożeńcy, by właśnie 
w tym kościele przysięgać sobie 
wierność. Szkoda, że ten wyjątko-
wy obiekt jest dostępny zwiedzają-
cym jedynie w niedzielę od godz. 10 
przez czas trwania mszy. 

Uważam, że to wyjątkowe, szcze-
gólnie piękne po odrestaurowaniu, 
miejsce zasługuje na to, by można je 
było podziwiać także w dni powsze-
dnie. 

P.S. Niebawem Parafia Rzymsko-
-Katolicka w Mikołowie wyda książ-
kę znanego dokumentalisty, mikoło-
wianina Ryszarda Szyndzielarza pt. 
„Stary kościół św. Wojciecha i Mat-
ki Boskiej Śnieżnej”. 
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mikołowskie wędrówki ewy prochaczek

ewa PROCHaCzeK 
- mikołowianka, twórca 
ceramiki artystycznej, 
malarka, fotografka, 

piosenkarka, pisarka, poetka.
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Czy w Mikołowie 
można zaleźć perły?
Jako perłę w koronie 
umieścił Kazimierz 
Kutz Śląsk w szerokim 
znaczeniu historycz-
nym i kulturowym 
ubarwiony liryczną 
codziennością. Taką 
perłą w Mikołowie 
jest kościółek pod 
wezwaniem św. 
Wojciecha i Matki 
Bożej Śnieżnej.

ciEkawostka!
Przy zbiegu ulic Pszczyńskiej i Słonecz-

nej, na niewielkim wzniesieniu znajduje 
się kapliczka słupowa, na której wiszą dwa 
krzyże z Jezusem Ukrzyżowanym: jeden  
z przodu, drugi zaś z tyłu. Przechodnie się 
dziwią, a to dość prosta historia, bowiem 
kilka lat temu ukradziono krzyż z tej ka-
pliczki i kiedy władze Mikołowa ufundowa-
ły nowy, skruszony złodziej odwiesił stary 
na tył kapliczki… i tak już zostało.

Kościółek często bywa źródłem artystycznych inspiracji. Obraz olejny Ryszarda Tila.



Kupując ziemię, 
zwłaszcza dziś, mo-
żemy w miarę sta-
bilnie ulokować ka-

pitał. Przed kilku laty zanoto-
wano znaczący spadek war-
tości gruntów i pomimo po-
prawiającej się sytuacji eko-
nomicznej nie notuje się wzro-
stów cen ziemi. Znaczy to, 
że właśnie teraz warto ku-
pić działkę. Dlaczego dział-
kę, a nie dom czy mieszka-
nie? Działka nie wymaga na-
kładów, działka się nie zapa-
li, działkę najłatwiej sprzedać, 
a koszty jej posiadania są ni-
skie. Posiadanie działki ma 
jeszcze jedną zaletę: w sytu-
acji kryzysowej lub okazji in-
westycyjnej nie musimy szyb-
ko jej sprzedawać, można pod 
jej zastaw zaciągnąć kredyt  
i dalej być jej właścicielem 
pomnażając swój kapitał.

W sytuacji, gdy nie możemy 
liczyć na państwowe emery-
tury dające nam bezpieczeń-
stwo socjalne, powinniśmy za-
bezpieczać się sami! Odkła-
danie w funduszach, jak poka-
zały ostatnie decyzje - jest ilu-
zoryczne. Pieniądze ze skła-
dek przepisano na ZUS, który 
już teraz jest niewydolny i gło-
śno się mówi, że nie będzie 

miał kto pracować na nasze 
emerytury. Odkładanie w ban-
ku z powodu bardzo niskiego 
oprocentowania nie pokrywa 
inflacji.

Co warto zroBić 
kupować działki 
- oCzywiŚCie na 
miarę swoiCh 
możliwoŚCi.

Jeśli mam odłożoną gotów-
kę, szukam fajnej działki, ku-

puję i spokojnie śpię. Jeśli jej 
nie mam i dobrze zarabiam 
- biorę kredyt i zamiast ku-
pować auto czy wydawać na 
drogie wakacje, zapewniam 
sobie i najbliższym spokojną 
starość.

Oczywiście, dobra działka 
po kilku latach może zostać 
korzystnie sprzedana i kupio-
na kolejna, większa, tańsza, 
która po latach nabierze war-
tości….

Twój doradca ekonomiczny
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NIERUCHOMOŚCI 
DO SPRZEDANIA - MIKOŁÓW

1. Nieruchomość położona w Mi-
kołowie, obręb Mikołów, rejon ulic 
Braterskiej i Na Wzgórzu ozna-
czona numerem 1345/206 o po-
wierzchni 1444 m2. Księga wieczy-
sta dla działki, oznaczona nume-
rem KA1M/00048242/0 prowadzo-
na jest przez Sąd Rejonowy w Miko-
łowie. Przeznaczenie nieruchomo-
ści w PZP: 111 MNU. Cena wywoławcza: 170 000 zł (cena sprzedaży 
powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu: 5 paź-
dziernika 2015r.

2. Nieruchomość położona w Mi-
kołowie, obręb Mikołów, rejon ulic 
Braterskiej i Na Wzgórzu ozna-
czona numerem 1413/206 o po-
wierzchni 1228 m2. Księga wieczy-
sta dla działki, oznaczona nume-
rem KA1M/00048242/0 prowadzo-
na jest przez Sąd Rejonowy w Miko-
łowie. Przeznaczenie nieruchomo-
ści w PZP: 111 MNU. Cena wywoławcza: 140 000 zł (cena sprzedaży 
powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu: 5 paź-
dziernika 2015r.

3. Nieruchomość położona  
w Mikołowie, obręb Mikołów, przy 
ul. Bolesława Śmiałego ozna-
czona numerem 2405/25 o po-
wierzchni 185 m2. Księga wieczy-
sta dla działki, oznaczona nume-
rem KA1M/00047382/6 prowadzo-
na jest przez Sąd Rejonowy w Miko-
łowie. Przeznaczenie nieruchomo-
ści w PZP: 288MN, K125D, K121D. Cena wywoławcza: 12 500 zł (cena 
sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetar-
gu: 6 października 2015r.

4. Nieruchomość położona  
w Mikołowie, obręb Mikołów, zbieg 
ulic Długiej i Dębowej ozna-
czona numerem 1969/45 o po-
wierzchni 334 m2. Księga wieczy-
sta dla działki, oznaczona nume-
rem KA1M/00048242/0 prowadzona 
jest przez Sąd Rejonowy w Mikoło-
wie. Przeznaczenie nieruchomości 
w PZP: 187 MNU. Cena wywoławcza: 35 000 zł (cena sprzedaży po-
większona zostanie o 23% podatku VAT). 

5. Nieruchomość położonaw Miko-
łowie, obręb Mikołów, przy ul. J. Ka-
walca oznaczona numerem 302/100 
o powierzchni 905 m2. Księga wie-
czysta dla działki, oznaczona nu-
merem KA1M/00066094/9 prowadzo-
na jest przez Sąd Rejonowy w Miko-
łowie. Przeznaczenie nieruchomości  
w PZP: 97MN. Cena wywoławcza: 
71 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Ter-
min przetargu: 5 października 2015r.

6. Nieruchomość położona w Mi- 
kołowie, obręb Mikołów, przy  
ul. Reta, oznaczona numerem 
2048/84 o powierzchni 1211 m2. Księ-
ga wieczysta dla działki, oznaczo-
na numerem KA1M/00060428/8 pro-
wadzona jest przez Sąd Rejonowy  
w Mikołowie. Przeznaczenie nieru-
chomości w PZP: 120 MN. Cena wy-
woławcza: 150 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podat-
ku VAT). Termin przetargu: 5 października 2015r.

7. Nieruchomość położona w Mi-
kołowie, obręb Mikołów, przy ul. Ja-
śminów, oznaczona numerami 
2446/52, 2447/52 o powierzchniach 
1257 m2 i 1089 m2. Księga wieczy-
sta dla działek, oznaczona nume-
rem KA1M/00009867/2 prowadzona 
jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. 
Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 
10(a)MN. Ceny wywoławcze: 145 000 zł, 125 000 zł (ceny sprzedaży po-
większone zostaną o 23% podatku VAT).

8. Nieruchomość położona w Mi- 
kołowie, obręb Kamionka, przy  
ul. Cienista, oznaczona numerem 
376/22 o powierzchni 265 m2. Księ-
ga wieczysta dla działki, oznaczo-
na numerem KA1M/00057733/5 pro-
wadzona jest przez Sąd Rejonowy 
w Mikołowie. Przeznaczenie nieru-
chomości w PZP: 10(a)MN. Cena 
wywoławcza: 35 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% 
podatku VAT).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt 
z Wydziałem Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Mikołów, 

43-190 Mikołów, Rynek 16, tel. (032) 3248 561 
lub (32) 3248 566, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu 

Pełny tekst ogłoszeń o przetargach publikowany jest na stronach 
internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

OFeRTa PRyWaTna

dom dwurodzinny w orzeszu 168 m2

+ mieszkanie (dwa pokoje) 70 m2

cena: 339 000 zł
tel. 793 337 373

Sprzedam działkę budowlaną 1000m2 w Łaziskach Dol-

nych - w spokojnej, willowej dzielnicy, przy ul. Mikołow-

skiej, 100m od ulicy głównej, droga dojazdowa, w niej media.  

W odległości 300m za działką znajduje się urokliwy obszar 

zieleni znany pod nazwą Wierzysko - ścieżki przyrodnicze, 

spacerowe i rowerowe. Po drugiej stronie ulicy Mikołowskiej 

znajduje się Kościół i za nim szkoła. Do przystanku autobu-

sowego ok. 200m. Telefon do kontaktu: 605 448 068.
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PORaDnik inWeSTORa

Czy warto inwestować w nieruchomości?

Zdecydowanie tAK!

Jak pokazało 
nam wielo-
krotnie życie 
giełda, swoimi 
nagłymi i nie-
przewidywal-
nymi spadkami 
pogrążyła wielu 
inwestorów. 
Pamiętamy  
o wielkim  
kryzysie sprzed 
wielu lat  
i przypominamy 
sobie niedawny 
gigantyczny 
spadek akcji. 
Niestety, nikt 
nie ma na to 
wpływu.
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Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza  p i e r w s z y  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości :
Stanowiącej własność Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Łagiewnickiej 4B, oznaczonej w obrębie Chro-

paczów numerem ewidencyjnym 3062 o pow. 1052 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00002330/0 Sądu 
Rejonowego w Chorzowie. W Dziale III w/w ksiąg wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (odpłatna służebność 
przesyłu) związane z inną nieruchomością oraz odpłatne użytkowanie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o.. 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem parterowym częściowo podpiwniczonym o pow. użytkowej 421,53 m2. 
Ponad 80% powierzchni budynku stanowią nieużytkowane pustostany, powierzchnia 79,30 m2 aktualnie wynajmowana. 
Na nieruchomości posadowionych jest 5 garaży stalowych - aktualnie wynajmowanych.

Nieruchomość stanowi teren płaski o kształcie nieregularnym. Zlokalizowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i usługowej, nieogrodzona, uzbrojona w przyłącze wod.- kan. i energetyczne. Brak bezpośredniego 
dostępu do dróg publicznych.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/33/15 
z dnia 28.01.2015r.) - nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 9MW/U - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Cena wywoławcza - 135 000,00 zł (do ceny nie będzie doliczony podatek VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 
ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Wadium - 10 000,00 zł
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2015r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach,  

ul. Katowicka 54. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości  

i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu: 1) dowód tożsamości, a w przy-
padku osób prawnych aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób repre-
zentujących podmiot 2) kopię dowodu wniesienia wadium 3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym  
i technicznym nieruchomości 4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik 
zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może 
być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach lub na konto w ING Banku Śląskim S.A.  
o/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia 21 września 2015r., z zaznaczeniem „I przetarg 
ustny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łagiewnickiej 4B”. Za datę wpłaty 
wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika 
przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, 
która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości. 
Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w za-
wiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane  
z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe 

informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami pok. 118, tel. 32 3491-931.

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza  p i e r w s z y  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości :
Stanowiącej własność Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Łagiewnickiej 4B, oznaczonej w obrębie Chro-

paczów numerem ewidencyjnym 3063 o pow. 1117 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00047279/1 Sądu 
Rejonowego w Chorzowie.

W Dziale III w/w ksiąg wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (odpłatna służebność przesyłu) związane z inną 
nieruchomością.

Działka zlokalizowana jest w Świętochłowicach - obręb Chropaczów pomiędzy ul. Lampego, ul. Kamionki  
i ul. Łagiewnicką, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Działka wolna od trwałej za-
budowy, nieogrodzona, z dostępem do uzbrojenia. W centralnej części działki rośnie kilka drzew liściastych. Brak 
bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Na nieruchomości posadowionych jest 5 garaży stalowych - aktualnie 
wynajmowanych. Umowy zawarte są na czas określony, z możliwością rozwiązania z zachowaniem 1-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/39/15 
z dnia 28.01.2015) - nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 9MW/U - tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Cena wywoławcza - 80 000,00 zł (do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%).
Wadium - 5 000,00 zł
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2015r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach,  

ul. Katowicka 54. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości  

i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu: 1) dowód tożsamości, a w przy-
padku osób prawnych aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób repre-
zentujących podmiot 2) kopię dowodu wniesienia wadium 3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym  
i technicznym nieruchomości 4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik 
zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może być 
wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach lub na konto w ING Banku Śląskim S.A. o/Świę-
tochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia 21 września 2015r., z zaznaczeniem „I przetarg ustny, 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łagiewnickiej 4B”. Za datę wpłaty wadium 
przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, 
który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby 
zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygra-
ła przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości. Miejsce  
i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi 
się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. 
W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. 

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe 

informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami pok. 118, tel. 32 3491-931.

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości:
Położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego będącej własnością Skarbu Państwa, pozostającej w użyt-

kowaniu wieczystym Gminy Świętochłowice, stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 600/55 i 4113  
o łącznej powierzchni 1 312 m2. Działki zapisane w księdze wieczystej KA1C/00017127/2 prowadzonej przez Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. Działy III i IV w/w ksiąg wolne są od wpisów.

Nieruchomość zlokalizowana bezpośrednio przy ul. Wojska Polskiego. Teren nieogrodzony, zadrzewiony i zakrzewiony. 
Działki o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa garażowa, handlo-
wo-usługowa oraz budynki mieszkalne wielorodzinne. 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.
Na przedmiotowym terenie przewiduje się zabudowę garażową, a także obiekty usług komercyjnych, w tym handel, 

usługi nieprodukcyjne, gastronomię, co zostanie określone w wydanej na wniosek przyszłego inwestora decyzji o wa-
runkach zabudowy.

Pierwszy przetarg na sprzedaż użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 08.05.2015r.
Drugi przetarg na sprzedaż użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 26.06.2015r.
Trzeci przetarg na sprzedaż użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 14.08.2015r.
Cenę wywoławczą nieruchomości do czwartego przetargu ustala się w wysokości: 96 500,00 zł (słownie złotych: 

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset)
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 

11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) jest objęta zwolnieniem  
z VAT.

Wadium - 19 000,00 zł
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2015r. o godz. 1130 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Kato-

wicka 54.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości  

i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu: 1) dowód tożsamości, a w przypadku 
podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, 2) kserokopię dowodu wpłaty 
wadium, 3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości, 4) oświad-
czenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej 
czynności na własny koszt.

Wadium należy wnieść przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Świętochłowicach nr 54 1050 1373 
1000 0022 8149 7178 najpóźniej do dnia 21 września 2015r. (Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu 
na rachunek bankowy Urzędu).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega prze-
padkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom 
przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dla działki 600/55 wynosi 80,61 zł, dla działki 4113 wynosi 133,91 zł, 
łącznej dla całej nieruchomości 214,52 zł.

Użytkowanie ustanowione do dnia 05.12.2089r.
Opłata roczna winna być wnoszona przez cały okres trwania użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca 

każdego roku z góry za dany rok, począwszy od roku następnego po zawarciu umowy notarialnej. Wysokość opłaty rocznej 
może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną 
opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej 
na dzień aktualizacji opłaty.

Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej  
w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatko-
we informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,  
tel. 32 3491-931.
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Słowo alimenty wy-
wołuje wiele kon-
trowersji. najpro-

ściej mówiąc alimen-
ty są świadczeniem 
pieniężnym, będącym 
środkiem utrzymania 
(wychowania w przy-
padku dzieci). 

Dla uprawnionych do ich 
otrzymywania stanowią nierzad-
ko podstawę utrzymania, dla zo-

bowiązanych do ich uiszcza-
nia często są dużą niedogodno-
ścią. Dla kogo w takim razie są 
alimenty? W jakiej sytuacji mo-
żemy na nie liczyć bądź odwrot-
nie - kiedy jesteśmy zobowiąza-
ni do ich dostarczenia?

Co do zasady, obowiązek 
alimentacyjny związany jest  
z istnieniem pokrewieństwa 
pomiędzy uprawnionym a zo-
bowiązanym - najczęściej po-
między dziećmi a rodzicami. 
Pamiętajmy jednak, że alimen-
ty wywodzić się mogą z istnie-
nia innych więzów prawnych, 
np. pokrewieństwa, małżeń-
stwa, przysposobienia czy też 
powinowactwa. Jednak, aby 
doszło do powstania obowiąz-
ku alimentacyjnego, koniecz-
ne jest wystąpienie określo-
nych przesłanek - zwykle natu-
ry finansowej. Obowiązek ali-
mentacyjny nie przechodzi na 
spadkobierców zobowiązane-
go - tak więc nie możemy go 
„odziedziczyć”.

Obowiązek dostarczania 
środków utrzymania, a w miarę 
potrzeby także środków wycho-
wania obciąża krewnych w linii 
prostej (dzieci, wnuki, rodziców) 
oraz rodzeństwo. Obowiązek ali-
mentacyjny obciąża zstępnych 
przed wstępnymi (tzn dzieci 
przed rodzicami), a wstępnych 
przed rodzeństwem. Jeżeli jest 
kilku zstępnych lub wstępnych 
- obciąża bliższych stopniem 
przed dalszymi. Krewnych w tym 
samym stopniu obciąża obowią-
zek alimentacyjny w częściach 
odpowiadających ich możliwo-
ściom zarobkowym i majątko-
wym. Jest to rozwiązanie pozwa-
lające na dostosowanie wysoko-
ści alimentów nie tylko do fak-
tycznych potrzeb uprawnione-
go, ale i do wysokości zarobków, 
sytuacji życiowej i rodzinnej, jak 
i stanu posiadania zobowiąza-
nego. Niestety, choć jest to idea 
słuszna, i ze wszech miar pra-
widłowa, w praktyce nierzadko 
trudna do zastosowania.

Rodzice obowiązani są do 
świadczeń alimentacyjnych 
względem dziecka, które nie 
jest jeszcze w stanie utrzymać 
się samodzielnie (chyba, że do-
chody z majątku dziecka wy-
starczają na pokrycie kosztów 
jego utrzymania i wychowa-
nia). Poza powyższym wypad-
kiem uprawniony do świadczeń 
alimentacyjnych jest tylko ten, 
kto znajduje się w niedostat-
ku. Rodzice mogą uchylić się 
od świadczeń alimentacyjnych 
względem dziecka pełnolet-
niego, jeżeli są one połączone  
z nadmiernym dla nich uszczerb-
kiem lub jeżeli dziecko nie do-
kłada starań w celu uzyskania 
możności samodzielnego utrzy-
mania się. 

Kwestią bardzo istotną jest 
fakt, iż obowiązek alimentacyj-
ny wobec dziecka nie zależy 
od tego, czy urodziło się ono  
w małżeństwie, czy też nie. 
Oznacza to, iż zarówno ojciec, 
jak i matka dziecka urodzone-

go w związku partnerskim mają 
w zakresie jego utrzymania ta-
kie same obowiązki, jakby po-
chodziło ono z małżeństwa. Po-
nadto, jeżeli prawo nakłada na 
niektórych członków rodziny -  
ojca lub matki obowiązek utrzy-
mania dziecka pochodzącego  
z małżeństwa, obowiązek taki 
powinien obejmować także 
dziecko pozamałżeńskie. Ozna-
cza to, iż jeżeli np. dziadkowie 
są zobowiązani do uiszczania 
świadczeń alimentacyjnych na 
rzecz wnuków pochodzących  
z małżeństwa, to muszą to robić 
również na rzecz wnuków uro-
dzonych poza nim.

W kwestii dosyć drażliwej, 
odnoszącej się do kwestii ali-
mentów pomiędzy małżonka-
mi, to najkrócej mówiąc - obo-
wiązek jednego małżonka do 
dostarczania środków utrzyma-
nia drugiemu małżonkowi po 
rozwiązaniu lub unieważnieniu 
małżeństwa albo po orzeczeniu 
separacji wyprzedza obowiązek 

alimentacyjny krewnych tego 
małżonka. W tym przypadku 
kwestią niezwykle istotną przy 
ustaleniu obowiązku alimenta-
cyjnego jest stwierdzenie, kto 
ponosi winę za rozkład pożycia.

Warto też wiedzieć, iż obo-
wiązek alimentacyjny zobowią-
zanego w dalszej kolejności po-
wstaje dopiero wtedy, gdy nie 
ma osoby zobowiązanej w bliż-
szej kolejności albo, gdy osoba 
ta nie jest w stanie uczynić za-
dość swemu obowiązkowi lub 
też, gdy uzyskanie od niej na 
czas potrzebnych uprawnione-
mu środków utrzymania jest nie-
możliwe lub połączone z nad-
miernymi trudnościami. 

autorka prowadzi kancelarię 
Radcy Prawnego, specjalizuje 
się w sprawach z zakresu prawa 
cywilnego, rodzinnego oraz 
gospodarczego. 
Przyjmuje min. w ornontowicach,  
ul. Zwycięstwa 2a.  
tel: 502 982 338.

Często dostajemy od naszych Czytelników listy, e-maile i telefony z pytaniami o pomoc  
w życiowych sytuacjach, w których niezbędna jest znajomość prawa. nie spełnialiśmy do-
tychczas takich próśb, ponieważ nie mamy w redakcji etatowego prawnika. nie chcemy 
jednak pozostawiać państwa samych z problemami. stąd pomysł na rubrykę „masz prawo 
wiedzieć”. zaprosiliśmy do współpracy agatę Ciszak, radcę prawnego z mikołowa, która na 
naszych łamach odpowie na państwa pytania dotyczące kwestii prawnych.

MaSZ 
PRaWO 
wiedzieć

Obowiązek alimentacyjny- uprawnieni i zobowiązani  część 1

aGata cisZak

Strony ekonomiczne 

„Naszej Gazety” 
NaJlePSzYM MieJSCeM 

dO PROMOCJi USŁUG fiNaNSOwYCH

Dwie ostatnie publikacje po-
święciłem inwestowaniu na 
Giełdzie papierów warto-

ściowych. inwestowanie czy gra? 
to pytanie pozostało bez odpowie-
dzi. jeśli nie masz czasu na giełdę, 
a mimo to chcesz inwestować w ten 
sposób - dobrym rozwiązaniem mo-
gą być fundusze inwestycyjne. 

Fundusz Inwestycyjny to jedna z form wspól-
nego inwestowania. Wielu inwestorów dokonu-
je wpłat na rachunek funduszu, powstaje wspól-
na pula, którą zarządzają specjaliści (licencjono-
wani doradcy inwestycyjni). Ich zadaniem jest po-
mnażanie środków funduszu zgodnie z wcześniej 
ustaloną strategią funduszu oraz ograniczanie ry-
zyka. Bezwzględnie należy jednak pamiętać o tym, 
ze fundusz inwestycyjny to nie lokata, a zadaniem 
doradców inwestycyjnych nie jest zarabianie dla 
klientów (spróbujcie znaleźć w statucie, że taki 
jest cel funduszu), tylko realizacja strategii inwe-
stycyjnej funduszu. 

W Polsce najpopularniejsze są fundusze inwe-
stycyjne otwarte. W zamian za wpłatę inwestor 
otrzymuje jednostki uczestnictwa, których licz-
ba nie musi być liczbą całkowitą. Fundusz inwe-
stycyjny regularnie, najczęściej w dni sesji gieł-
dowych publikuje wycenę wartości jednostki. Wy-
cena pozwala każdemu uczestnikowi funduszu na 
ocenę czy „jego” fundusz zarabia, czy traci. Tak 
naprawdę wyniki funduszu powinniśmy porów-
nywać jednak z wynikami tzw. benchmarku, czyli 
punktu odniesienia, wskaźnika (indeksu akcji lub 

obligacji, stopy WIBOR, itp.). Dopiero wtedy wie-
my, czy zarządzający naszym funduszem jest lep-
szy, czy gorszy „od rynku”. 

Przy wyborze funduszu wybieramy strategię 
funduszu, ale nie decydujemy o zakupie poszcze-
gólnych akcji i obligacji. Z reguły strategia fundu-
szu jest częścią jego nazwy (np. XYZ fundusz ak-
cji, ABC fundusz dłużny, czy pieniężny). Jeśli masz 
wątpliwości - koniecznie sprawdź na infolinii lub 
w punkcie obsługi klienta. Fundusze dłużne i pie-
niężne teoretycznie są bezpieczniejsze od fundu-
szy akcyjnych, co jednak oznacza, że potencjalne 
zyski (i straty) będą niższe. Zupełnie inaczej jest 
w funduszach akcyjnych, które większość Twoich 
pieniędzy zainwestują w akcje, nawet jeśli na gieł-
dzie akurat rozpocznie się krach.

Jakie ZaleTy Ma inWeSTycJa 
W FunDuSZe inWeSTycyJne 
OTWaRTe?

Przede wszystkim łatwość wejścia i wyjścia, 
niemal z dnia na dzień można zainwestować i wy-
cofać środki. Drugą zaletą jest z pewnością niska 
minimalna wartość inwestycji. Z reguły wystarczy 
już 100 złotych, czyli kwota, którą część osób mo-
głaby odłożyć z pensji. Samodzielne inwestowa-
nie takich kwot na rachunku maklerskim jest ra-
czej pozbawione sensu. Nie bez znaczenia jest 
też dywersyfikacja funduszu - powyższe 100 zło-
tych nie zostanie ulokowane w akcje jednej spół-
ki, tylko staje się częścią funduszu, za którym stoją 
inwestycje w nawet kilkadziesiąt różnych spółek.  

Kolejna sprawa - nasze środki są stosunkowo bez-
pieczne, fizycznie znajdują się bowiem na rachun-
ku Depozytariusza, którym zawsze jest duża in-
stytucja kontrolowana przez Komisję Nadzoru Fi-
nansowego. Fundusze są dla ludzi, którzy nie mają 

czasu na samodzielne inwestowanie. Nabywając 
jednostki funduszu pośrednio wynajmujesz spe-
cjalistę, który za wynagrodzeniem, zainwestuje za 
Ciebie Twoje oszczędności.

WaDy?

Według mnie podstawową wadą funduszu jest 
właśnie możliwość poniesienia straty, o czym czę-
sto zapominają początkujący inwestorzy. Powtó-
rzę raz jeszcze - inwestycja w fundusze to nie lo-
kata. Z tej przyczyny zalecam naprawdę ostroż-
ne podchodzenie do wszelkiego rodzaju „promo-
cji” w stylu Lokata z Funduszem. Fundusze nie są 
dla ludzi, którzy unikają nawet minimalnego ryzy-
ka, boją się nawet niewielkiej straty. Z daleka od 
funduszy powinni się również trzymać inwestujący 
krótkoterminowo. Ci, którzy odkładają pieniądze 
na ferie zimowe, wymianę samochodu za rok, czy 
planują zakup sprzętu RTV w najbliższym czasie. 
Osobiście za sporą wadę uważam brak wpływu na 
decyzje inwestycyjne dokonywane przez zarzą-
dzających funduszem, choć jednocześnie zdaję 
sobie sprawę, że dla wielu czytelników może mieć 
to mniejsze znaczenie. I wreszcie opłaty, które na 
polskim rynku są stosunkowo wysokie, choć są na 
to sposoby. 

Jeśli powyższe wady nie zniechęciły Cię za 
bardzo - warto spróbować i część swoich inwe-
stycji ulokować w otwartych funduszach inwesty-
cyjnych. Chętnych na ciąg dalszy zapraszam za 
miesiąc.

Artur Wnuk jest zawodowym doradcą finansowym.

TFi - czy fundusze inwestycyjne to coś dla mnie? 



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

W ramach zadania „Re-
alizacja warsztatów or-
ganizowanych na tere-
nie województwa ślą-

skiego przez jednostki wyspecjalizo-
wane w prowadzeniu edukacji eko-
logicznej” złożono 13 wniosków. Do-
finansowanie w formie dotacji uzy-
skało 13 wniosków na łączną kwotę  
602 470,00 zł. Z naszej najbliższej okoli-
cy zostały docenione trzy wnioski. Pie-

niądze na warsztaty otrzymała: Agen-
cja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyń-
skiej Sp. z o.o. na Warsztaty edukacyj-
ne „Tropem Żubra” i „Sekrety Pszczół” 
w wysokości 32 312,00 zł oraz Śląski 
Ogród Botaniczny w Mikołowie na za-

danie: Warsztaty edukacji przyrodni-
czej i ekologicznej ŚOB realizowane  
w latach 2015-2016 - 20 460,00 zł. Po-
nadto wsparcie finansowe w wysokości  
25 654,00 zł otrzymała Pracownia Edu-
kacji Żywej - Mikołów. 

Na łamach „Naszej 
Gazety” już pi-
saliśmy o no-

wym konkursie Ekokarlik,  
a teraz informujemy Państwa  
o wydłużeniu terminu przyj-
mowania zgłoszeń. Termin 
przyjmowania kart zgłosze-
niowych upływa 30 września, 
o godzinie 15.30. 

- Wojewódzki Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach od wielu lat przyzna-
je nagrody za działalność na 
rzecz ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej - powie-
dział prezes Funduszu - An-
drzej Pilot. Dodał, że w stały 
kalendarz nagradzania w Fun-
duszu wpisały się już „Zielone 
czeki”, które są przyznawane 
z okazji Dnia Ziemi osobom fi-

zycznym oraz konkurs „Eko-
Aktywni” - dla pozarządo-
wych organizacji ekologicz-
nych. - Teraz Fundusz chce 
nagrodzić wyróżniających się 
przedsiębiorców i jednostki 
samorządu terytorialnego - 
stwierdził prezes Pilot.

W konkursie Fundusz chce 
wyróżnić przedsiębiorców 
oraz jednostki samorządu tery-
torialnego z terenu wojewódz-
twa śląskiego, realizujące sze-
roko pojęte przedsięwzięcia  
z zakresu ochrony środowiska. 
Nagrodami będą: statuetka  
i tytuł „EKOKARLIK” oraz moż-
liwość posługiwania się logo 
konkursu i zdobytym tytułem. 

Jury oceniać będzie przede 
wszystkim: potwierdzoną róż-
nymi wskaźnikami skutecz-
ność działań środowisko-
wych, zastosowanie nowocze-
snych i innowacyjnych rozwią-
zań wdrażanych celem pod-
niesienia poziomu ochrony 
środowiska oraz inicjatywy 
promujące działania na rzecz 
ochrony środowiska.

Zielona Pracownia to 
nowy konkurs organizo-
wany przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach, w którym mogą wziąć 
udział szkoły podstawowe 
(klasy 4-6), gimnazjalne i po-
nadgimnazjalne oraz organy 
prowadzące placówki oświa-

towe z terenu województwa 
śląskiego. 

Pierwszy z konkursów - 
„ZIELONA PRACOWNIA-PRO-
JEKT” - ma na celu nagrodze-
nie najlepszych projektów 
ekopracowni, których przyszła 
realizacja wpłynie znacząco 

na podniesienie świadomo-
ści ekologicznej uczniów po-
przez uatrakcyjnienie warun-
ków nauczania oraz zastoso-
wanie kreatywnych rozwiązań 
zagospodarowania przestrze-
ni szkolnej.

Przewidywana pula na-
gród to 100 tys. zł. Nagroda 
musi być przeznaczona na re-

alizację nagrodzonego projek-
tu ekopracowni w roku szkol-
nym 2015/2016. Karty zgłoszenio-
we wraz z wymaganymi załącz-
nikami przyjmowane będą do 30 
września 2015r. do godziny 15.30.

Jury dokona oceny nade-
słanych zgłoszeń biorąc pod 

uwagę: pomysł na zagospo-
darowanie pracowni - wyko-
rzystanie przestrzeni, funk-
cjonalność, estetykę kreatyw-
ność, innowacyjność rozwią-
zań, różnorodność pomocy 
dydaktycznych, wyposażenia 
i sprzętu oraz zasadność ich 
zakupu. Konkurs zostanie roz-
strzygnięty w październiku.

Drugi konkurs - „ZIELONA 
PRACOWNIA” - przeznaczo-
ny jest dla organów prowa-
dzących placówki oświatowe 
z terenu województwa ślą-
skiego, w tym te, które zosta-
ną nagrodzone w konkursie 
pn. „ZIELONA PRACOWNIA-

-PROJEKT”. Jego przedmio-
tem jest utworzenie ekopra-
cowni na potrzeby nauk przy-
rodniczych, biologicznych, 
ekologicznych, geograficz-
nych, chemiczno-fizycznych 
czy geologicznych. Dofinan-
sowane zostaną projekty, któ-
re w znaczny sposób wpły-
ną na polepszenie warunków 
nauczania oraz wyróżnią się 
kreatywnością i pomysłowo-
ścią w sposobie zagospoda-
rowania pracowni. Wnioski 
będą przyjmowanie od 1 do 
30 listopada 2015r. Wybrane 
zadania będą dofinansowane 
ze środków Funduszu w for-
mie dotacji.

Dotacja będzie udzielana  
z uwzględnieniem efektów za-
dania do wysokości 80% kosz-
tów kwalifikowanych. 20% 
kosztów kwalifikowanych za-
dania powinno zostać pokryte 
ze środków własnych lub po-
chodzących z nagrody finan-
sowej przyznanej laureatowi 
konkursu pn. „ZIELONA PRA-
COWNIA-PROJEKT”.

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach zdecy-
dowało o udzieleniu dofinan-
sowania Oddziałowi Woje-
wódzkiemu Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
RP woj. śląskiego na realiza-
cję zadania pn. „Zakup dla 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych województwa śląskiego 
sprzętu i wyposażenia pożar-
niczego do przeciwdziałania 
i usuwania skutków powodzi, 
katastrof budowlanych, dro-
gowych, pożarów lasów i in-
nych zagrożeń środowiska”. 

Dotacja w wysokości 4,5 mln zł  
przekazana zostanie m.in. na 
zakup 26 samochodów ratow-
niczo-gaśniczych (8 lekkich 
samochodów, 14 średnich i 4 
ciężkich) oraz specjalistyczne-
go sprzętu i urządzeń do likwi-
dacji zagrożeń środowiska wy-
korzystywanych przez jednost-
ki Ochotniczych Straży Pożar-
nych naszego województwa. 

Fundusz cyklicznie wspiera 
zakup samochodów dla OSP - 
w zeszłym roku dotacja na ten 
cel również wynosiła 4,5 mln zł, 
a zakupiono z dofinansowaniem 
Funduszu 25 samochodów ra-
towniczo-gaśniczych.

Nowy konkurs funduszu 
skierowany do szkół

„eKOKaRliK” 
- nowa nagroda funduszu

SPRzĘT 
dla strażaków ochotników

Rozstrzygnięto nabór 
z zakresu edukacji ekologicznej
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach 
docenia rolę, jaką 
odgrywa edukacja 
ekologiczna społe-
czeństwa w procesie 
ochrony przyrody  
w naszym kraju. 
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- zdołał pan ochłonąć?
-  To wszystko stało się na-

gle, czas biegnie szybko i też na-
gli, więc musiałem ochłonąć. Bar-
dziej zaczynam się martwić przy-
szłością. Trochę nieznanego, kil-
ka dalekich wyjazdów, inna logi-
styka, inaczej to wszystko będzie 
wyglądać...

- Czy sześć tygodni przy-
gotowań wystarczy na 
drugą ligę?

- Myślę, że tak. Nigdy tak wcze-
śnie jeszcze nie zaczynaliśmy. Te-
raz musimy, bo naglą nas inne ter-
miny i inne warunki. Ale jestem 
przekonany, że podołamy.

- kilku rywali, to ze-
społy, gdzie w siatkówkę,  
w przeciwieństwie do ła-
zisk, gra się „od zawsze”. 
nie boicie się tej konfron-
tacji?

- Nie. To było, teraźniejszość 
jest inna i dlatego te drużyny grają 
w drugiej lidze. Ale gra z takimi ze-
społami mobilizuje i na to też liczę.

- wchodzicie na inny po-
ziom sportowy i organiza-
cyjny. Czy z tym zespołem 
pan podoła?

- Trudno powiedzieć, ale przed 
rozpoczęciem rozgrywek nie 

można rozdawać kart. Naszym ce-
lem jest utrzymanie się w tej kla-
sie rozgrywek i do tego będziemy 
dążyć. Mam młody i perspekty-
wiczny zespół. Umiejętności tych 
dziewcząt zweryfikuje drugoligo-
wy parkiet...

- wzmocnienia?
- Na pewno by się przydały. Do 

młodości potrzebne jest doświad-
czenie i ogranie w tej klasie roz-
grywek. Ale to wiąże się z finansa-
mi, a z tymi aż tak dobrze nie jest. 

Dlatego póki co, trzeba liczyć na 
to, co mamy, czyli nasze dziew-
czyny. Zgłaszają się chętne za-
wodniczki, chcące reprezentować 
barwy Polonii, ale co z tego wynik-
nie, trudno na dziś wyrokować.

- kiedy ruszamy?
- Pierwszy mecz gramy w Świd-

nicy, kuźni siatkarskich talentów.

- na kiedy zaprosić ki-
biców do hali sportowej  
w łaziskach?

- Na sobotę, 3 października, na 
godzinę 18.00, kiedy to zagramy 
z MKS-em Zorza Wodzisław Ślą-
ski. Wszystkie mecze w roli go-
spodarza będziemy grać o godzi-
nie 18.00.

Tadeusz Piątkowski

W sobotę, 22 sierp-
nia na terenie 
Ośrodka Rekre-

acyjnego Planty rozegrano 
VII edycję zawodów „Mini 
Strongman”. Do rywaliza-
cji o miano najsilniejszego 
w swojej kategorii zgłosiło 
się 11 zawodników. Podzie-
lono ich na trzy kategorie 
wiekowe: do 18 lat, do 21 

lat i powyżej 21 lat. Zawod-
nicy rywalizowali w konku-
rencjach: „spacer farme-
ra”, przetaczanie opony 
czy „waga”. Konkurencje te  
były zawodnikom znane, 
gdyż wielu z nich startowa-
ło już w poprzednich edy-
cjach, ale wbrew pozorom, 
wcale nie były takie łatwe. 
Najliczniej obsadzona była 

kategoria najmłodsza. Ry-
walizujących zawodników 
wspomagali kibice, dla któ-
rych było to urozmaicenie 
podczas plażowania i ką-
pieli. Zwycięzcami w swo-
ich kategoriach zostali: Pa-
tryk Szeszko (do 18 lat), 
Mateusz Zalewski (do 21 
lat), Mateusz Mansfeld (po-
wyżej 21 lat). Tapi

Piłka NoŻNa
W sierpniowych meczach ligowych rundy jesiennej 

drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:
iV liga

Polonia Łaziska uległa GTS-owi Bojszowy 0:1, wy-
grała ze Spójnią Landek 3:0, zremisowała z rezerwami 
ROW-u Rybnik 2:2, uległa Granicy Ruptawa 1:2.

Gwarek Ornontowice zremisował z Jednością 32 
Przyszowice 1:1, pokonał GTS Bojszowy 2:0, zremiso-
wał ze Spójnią Landek 1:1, pokonał rezerwy ROW-u 
Rybnik 5:0.

V liga
AKS Mikołów pokonał Unię Kosztowy 1:0, pokonał 

Górnika 09 Mysłowice 3:1, Podlesiankę Katowice 2:1, 
przegrał z Unią Bieruń Stary 1:2.

Orzeł Mokre wygrał z Górnikiem Pszów 6:1, z Wa-
welem Wirek 4:1, Rymerem Rybnik 1:0, zremisował  
z Naprzodem Zawada 3:3.

klasa „a”
Fortuna Wyry pokonała rezerwy Krupińskiego Su-

szec 2:1, uległa Sokołowi Orzesze 0:2.
LKS Gardawice przegrał z LKS-em Studzienice 1:2, 

LKS-em Wisła Wielka 0:3.
Sokół Orzesze przegrał z Leśnikiem Kobiór 0:1, po-

konał Fortunę Wyry 2:0.
Rezerwy Gwarka Ornontowice uległy Dramie Kamie-

niec 2:4, pokonały drugi zespół Jedności Przyszowice 
5:0, przegrały z Zaborzem Zabrze 0:2, pokonały Mło-
dość Rudną 3:2.

Strażak Mikołów przegrał z UKS-em Szopienice 1:3.
Drugi zespół AKS-u Mikołów przegrał z Kolejarzem 

Katowice 1:11.
Kamionka Mikołów pokonała rezerwy Uranii Ko-

chłowice 5:1.
***

22 sierpnia na „Orliku 2012” przy ul. Katowickiej ro-
zegrano turniej dzikich drużyn dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych, w którym wzięło udział 
siedem zespołów. W imprezie startowała również 
reprezentacja dziewcząt pod nazwą „Czarne Panterki”.

Triumfatorem turnieju został AKS Mikołów, który 
w finale pokonał „Number One” 3:0. Trzecie miejsce 
zajął zespół Dresy. 

Wyniki - kategoria szkół podstawowych i gimna-
zjalnych:

1. AKS Mikołów
2. Number One
3. Dresy
4. Sztos Tim
5. FC No Name
6. Czarne Panterki
7. Mikołowskie Diabły
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Michał 

Biernacki, najskuteczniejszym strzelcem - Dawid Wol-
nik, a najlepszym bramkarzem - Jakub Małysa.

***
Turniej Orlika o Puchar Premiera RP w Mikołowie 

cieszy się dużą popularnością. Nic dziwnego, wszak  
w poprzedniej edycji triumfatorem turnieju była repre-
zentacja mikołowskiego Gimnazjum nr 2. Inauguracja 
tegorocznej edycji rozpocznie się 11 września o godzi-
nie 9.00. Tradycyjnie Turniej „Orlika” kierowany jest do 
dzieci w wieku 10 - 11 oraz 12 - 13 lat.

Mikołowskie eliminacje rozegrane zostaną na bo-
iskach: Orlik ul. Katowicka: Kategoria 12-13 lat chłop-
ców i kategoria 10-11 lat chłopców. Orlik ul. Grażyńskie-
go: Kategoria 12-13 lat chłopców oraz kategoria 10-11 
lat chłopców. Orlik ul. Zawilców: Kategoria 12-13 lat 
dziewcząt i kategoria 10-11 lat dziewcząt. Szczegółowe 
informacje na stronie www.turniejorlika.pl

PłYwaNiE
Mikołowski MOSiR zaprasza wszystkich miłośni-

ków pływania do wzięcia udziału w XIV edycji akcji 
„Pływaj na odległość”, która będzie odbywać się w kry-
tej pływalni Aqua Plant przy ul. Konstytucji 3 Maja 22, 
podczas godzin ogólnodostępnych. Akcja rozpocznie 
się 1 września i będzie trwać do 31 stycznia 2016r. Na 
najlepszych pływaków czekają nagrody. Tapi

Sprintem przez 
sportowe areny Gra z mocnymi mobilizuje

W lipcu dowiedzieli się, że grają w drugiej lidze. 10 sierpnia rozpoczął się okres 
przygotowawczy. Po raz pierwszy tak wcześnie i po raz pierwszy w innej rzeczywistości, 

jako że wcześniejsze doświadczenia wiązały się z czwartą i trzecią ligą. Mowa o siatkarkach 
Polonii Łaziska. O tym, co czeka jego podopieczne i jakie są oczekiwania zespołu, 

rozmawiamy dzień po rozpoczęciu przygotowań z trenerem, sławomirem ruBinem.

liGowY RoZkład jaZdY siatkaREk PoloNii 
w PiERwsZEj RuNdZiE:

26.09.2015 MKS Świdnica - KS Polonia Łaziska Górne
 3.10.2015 KS Polonia Łaziska - MKS Zorza Wodzisław Śląski
10.10.2015 Sokół Radzionków - KS Polonia Łaziska
17.10.2015 KS Polonia Łaziska - AJD Częstochowianka Częstochowa
24.10.2015 TKS Tychy - KS Polonia Łaziska
31.10.2015 AZS KU Politechniki Opolskiej - KS Polonia Łaziska
7.11.2015 KS Polonia Łaziska - PLKS Pszczyna
11.11.2015 MKS Kalisz - KS Polonia Łaziska
14.11.2015 KS Polonia Łaziska - Uniwersytet Opolski/SMS LO 2 Opole
21.11.2015 Sokół 43 AZS AWF Katowice - KS Polonia Łaziska
28.11.2015 KS Polonia Łaziska - AEP Olimpia Jawor 

Jedenastka silnych
wYNiki

kategoria do lat 18

1. Patryk Szeszko

2. Dominik Copik

3. Piotr Bębnik

4. Mateusz Kubasa

5. Michał Szafrański

kategoria do lat 21

1. Mateusz Zalewski

2. Kacper Piszczek

3. Rafał Hyba

kategoria powyżej 21 lat

1. Mateusz Mansfeld

2. Robert Nowak

3. Bogdan Jendrysik
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W roku 2011 pingpongiści 
przenieśli się do sali gim-
nastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Zazdro-

ści, gdzie znaleźli bazę z prawdziwe-
go zdarzenia. Wtedy też zaczął się klu-
bowy boom na ping-ponga. Do klubu 
zgłaszało się coraz więcej chętnych 
i to nie tylko z Orzesza. Seniorzy grali 
w drugiej lidze, powstawały nowe gru-
py, w działalność których angażowa-
li się rodzice ćwiczących dzieci. Po-
nieważ większość ćwiczących była 
uczniami różnego typu szkół, w związ-
ku z czym można było wszcząć starania 
na pozyskanie środków (których bra-
kowało), powstała myśl o przekształ-
ceniu autonomicznej sekcji tenisa sto-
łowego w UKS. Po rozmowach z rodzi-
cami ćwiczących dzieci, zwołano „ze-
branie założycielskie” i po uzgodnie-
niu z ówczesnym Zarządem MKS-u So-
kół, 9 maja 2014 roku zarejestrowano 
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego So-
kół Orzesze. - Funkcjonujemy jako od-
rębny klub, ale jesteśmy kontynuato-
rem działalności „tamtego” Sokoła - 
mówi prezes UKTS-u, Marian Spendel. 
I choć byli tacy, którzy na ten ruch pa-
trzyli sceptycznie, powołanie UKTS-
-u Sokół okazało się strzałem w dzie-
siątkę. Klub działa na dwóch płaszczy-
znach: sportowej i rekreacyjnej. Druży-
ny startujące w drugiej, trzeciej i czwar-
tej lidze, rozgrywki w ligach młodzie-
żowych i starty w turniejach organizo-
wanych przez Związek Tenisa Stołowe-
go, Szkolny Związek Sportowy czy LZS, 
to działka wyczynowa, turnieje wete-
ranów czy amatorów, to zadania na ni-
wie rekreacji. I to przynosi efekty. Baza 

sportowa w Zazdrości i Gardawicach, 
czterech szkoleniowców, wyjazdy na 
zgrupowania, to swojego rodzaju pro-
fesjonalizacja. - To jest możliwe dzię-
ki wsparciu Miasta, sponsorów, wo-
lontariuszy i współpracy ze szkołami. 
Bez nich nasza działalność byłaby nie-
możliwa - dodaje Marian Spendel, któ-
ry wraz z wiceprezesem, Grzegorzem 
Jurowiczem i kierownikiem drużyn mło-
dzieżowych, Przemysławem Piątkiem 
jest motorem napędowym pingpongo-
wego klubu Orzesza. A że kierunek jest 
właściwy, świadczą o tym osiągnięcia 
ostatniego sezonu, których część pre-
zentujemy poniżej.

PuchaR POlSki
półfinał na szCzeBlu 
okręGu i miejsCe V-Viii 
na 76 startująCyCh 
drużyn w rozGrywkaCh 
liGowyCh

W tym rankingu na łączną liczbę 94 
biorących udział w rozgrywkach teni-
sa stołowego klubów sportowych UKTS 
Sokół Orzesze po raz pierwszy w histo-
rii znalazł się „na pudle”, zajmując z do-
robkiem 2690 punktów trzecie miejsce! 
Łącznie w rozgrywkach tych uczestni-
czyło pięć drużyn męskich oraz jedna 
żeńska (II, III liga oraz liga okręgowa)

Zawodniczki i zawodnicy Sokoła 
błyszczeli również w rozgrywkach in-
dywidualnych w poszczególnych ka-
tegoriach. Dariusz Wróbel (seniorzy) 
zdobył brązowy medal w Indywidual-
nych Mistrzostwach Śląska oraz awan-
sował do elitarnego turnieju Mistrzostw 
Polski.

Świetnie spisywali się również nasi 
weterani. W indywidualnych Mistrzo-
stwach Śląska Zbigniew Mrozik, grając 
w parze z Jerzym Pełką, zdobył srebr-
ny medal, natomiast Michał Klejnot 
(występując w parze z Arturem Szołty-
skiem) - brązowy medal.

W kategorii żaczek Julia Tkocz 
awansowała do turnieju finałowego Mi-
strzostw Polski. W klasyfikacji Indywi-
dualnych Mistrzostw Śląska żaczek Ju-
lia zajęła piąte miejsce. Ponadto Julia  
w tych mistrzostwach w parze deblo-
wej z Weroniką Tomczak z JKTS Ja-
strzębie - Zdrój zdobyła srebrny medal.

W kategorii młodziczek, reprezentu-
jące klub z Orzesza zawodniczki: We-
ronika Kaczanowska (młodziczka) i Ju-
lia Tkocz (żaczka) w Turnieju Kwalifi-
kacyjnym do Drużynowych Mistrzostw 
Polski zajęły III miejsce, a w Mistrzo-
stwach Śląska - bardzo wysokie V miej-
sce. W tej samej kategorii w Indywidu-
alnych Mistrzostwach Śląska Młodzi-
ków dobrze zaprezentował się Adam 
Piątek.

W Drużynowych Mistrzostwach Ślą-
ska drużyna UKTS Sokół Orzesze  
w składzie: Jakub Woźniak i Jakub Su-
choń najpierw wygrała Turniej Kwalifi-
kacyjny do Mistrzostw Polski awansu-
jąc do najwyższej kategorii rozgrywek, 
a następnie minimalnie przegrała walkę 
o złoty medal Mistrzostw Śląska, zajmu-
jąc ostatecznie II miejsce! Świetne wy-
niki osiągnięte zostały też w tej kate-
gorii w Indywidualnych Mistrzostwach 
Śląska. Jakub Woźniak wygrał turniej 
kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski,  
a następnie zajął V miejsce w turnieju  
o Mistrzostwo Śląska. W tym samym tur-

nieju obydwaj nasi zawodnicy (Woźniak 
i Suchoń) wywalczyli brązowy medal.

W ubiegłym sezonie zawodniczki  
i zawodnicy drużyny młodzieżowej So-
koła zaliczyli również bardzo dobre 
występy w pozostałych rodzajach roz-
grywek indywidualnych i drużynowych: 
w Mistrzostwach Śląska Uczniowskich 
Klubów Sportowych, Mistrzostwach 
Śląska i Polski Zrzeszenia Ludowe Ze-
społy Sportowe, Mistrzostwach Śląska 
Szkół Podstawowych i w Śląskiej Li-
dze Juniorów oraz zawodach Szkolne-
go Związku Sportowego na szczeblu 
powiatowym i rejonowym. I tak:

W Drużynowych i Indywidualnych 
Mistrzostwach Śląska Uczniowskich 
Klubów Sportowych w rozgrywkach 
drużynowych IV miejsce zajęła drużyna 
dziewcząt młodszych, drużyna chłop-
ców młodszych uplasowała się na dru-
gim miejscu, a drużyna chłopców star-
szych, na trzecim.

W Indywidualnych Mistrzostwach 
Śląska UKS-ów. wicemistrzostwo Ślą-
ska w kategorii chłopców starszych 
zajął Jakub Suchoń, a trzecie miejsce 
w tej samej kategorii - Jakub Woźniak. 
Brązowy medal w kategorii chłopców 
młodszych zdobył Adam Piątek. Świet-
na postawa całej drużyny uplasowa-
ła Sokoła na drugim miejscu w klasyfi-
kacji generalnej Uczniowskich Klubów 
Sportowych na Śląsku.

Równie znakomicie młodzi orzesza-
nie występowali w rozgrywkach o Mi-
strzostwo Śląska i Mistrzostwo Polski 
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sporto-
we. W walce o Indywidualne Mistrzo-
stwo Śląska LZS medale zdobywali: 
złoty medal Adam Piątek (młodzicy)  

i 

srebrny Daniel Szola oraz srebrny 
Dawid Mrozik w kategorii juniorów. 
11-osobowa drużyna Sokoła w klasyfi-
kacji generalnej mistrzostw była bez-
konkurencyjna zajmując pierwsze miej-
sce na Śląsku. Dawid Mrozik, Adam 
Piątek i Daniel Szola kontynuowali roz-
grywki na poziomie Mistrzostw Polski.

Jako że zdecydowana większość za-
wodniczek i zawodników Sokoła, to 
uczniowie, więc nic dziwnego, że wi-
dać ich było w rozgrywkach szkolnych 
różnego szczebla. Z sukcesami.

W Mistrzostwach Śląska Szkół Pod-
stawowych najmłodsza zawodniczka 
Sokoła, Maja Słupik w kategorii dziew-
cząt klas I zdobyła brązowy medal.  
W kategorii dziewcząt klas II bezkonku-
rencyjna była faworytka tych zawodów, 
Julia Tkocz. W kategorii chłopców klas 
V srebrny medal zdobył Daniel Szola,  
a w kategorii dziewcząt brązowy medal 
wywalczyła Weronika Kaczanowska.

Po raz pierwszy w historii Klubu za-
wodnicy pierwszej drużyny juniorów 
Sokoła w jednym sezonie awansowa-
li do pierwszej ligi juniorów, a następ-
nie zajęli w niej IV miejsce, zapewnia-
jąc sobie grę w tej klasie rozgrywek. 

W kategorii szkół gimnazjalnych in-
dywidualną mistrzynią powiatu zosta-
ła Weronika Spendel reprezentująca 
Gimnazjum nr 2 w Orzeszu - Zawadzie. 
Z kolei w kategorii chłopców pierwsze 
miejsce zajął Jakub Woźniak reprezen-
tujący Zespół Szkół w Mikołowie - Bu-
jakowie, wygrywając ze swym kole-
gą klubowym - Kubą Suchoniem repre-
zentującym Gimnazjum nr 1 w Orzeszu.  
W zawodach rejonowych III miejsce in-
dywidualne w kategorii szkół gimna-
zjalnych zajęła Weronika Spendel. Z ko-
lei, w kategorii chłopców w tym samym 
turnieju pierwsze miejsce zajął Jakub 
Suchoń reprezentujący Gimnazjum nr 1  
w Orzeszu. Jego szkoła zajęła w tym 
turnieju drugie miejsce. 

W zawodach powiatowych szkół po-
nadgimnazjalnych 3 miejsce zajął Łu-
kasz Jaworski reprezentujący Liceum 
Ogólnokształcące nr 1 w Mikołowie.

Ta niepełna lista sukcesów tenisi-
stów stołowych UKTS-u Sokół jest im-
ponująca. Przy rosnącej popularności 
pingponga w Orzeszu i stałych postę-
pach zawodniczek i zawodników Soko-
ła, kto wie, czy nie trzeba będzie pomy-
śleć o powiększeniu bazy (hala spor-
towa) i przymiarkach do pierwszej ligi 
drużyny seniorów. Ale to już „ból gło-
wy” na przyszłość.

Tadeusz Piątkowski

Wznoszący lot Sokoła
Od niepamiętnych 
czasów, tenis stołowy 
w Orzeszu utożsamia-
ny był z tamtejszym 
Sokołem. Od lat 
dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku  
w MKS-ie Sokół 
funkcjonowały dwie 
sekcje: piłki nożnej 
i tenisa stołowego. 
Piłkarze grali w klasie 
„A” i lidze okręgowej, 
pingpongiści w trze-
ciej lidze, by  
w sezonie 2008/2009 
awansować do dru-
giej ligi. Sekcją wiodą-
cą zawsze była sekcja 
piłkarska i od czasu 
do czasu pojawiały 
się nawet propozycje 
likwidacji sekcji 
tenisa stołowego. Na 
szczęście pomysł ten 
nigdy nie doczekał się 
realizacji.



wodnik (20.01-18.02) W drugim tygodniu 
września czeka cię wyjazd nad morze. Zabierz 
ze sobą ciepłe ubrania, ponieważ Bałtyk bywa 
nieprzewidywalny i pogoda zmienia się co chwi-
lę. Nie żałuj sobie porządnego masażu, jak już 
tam będziesz. Koniecznie więcej się ruszaj, bo 
zanosi się na kolejny kilogram tłuszczyku na 
brzuchu. Samotne WODNIKI mają szansę dzię-
ki krewnym poznać partnera na dłużej. Koniecz-
nie zadzwoń do siostry i spotkaj się na herbat-
kę w sobotę. Dobre dni to soboty szczególnie  
w okolicach południa.

Ryby (19.02-20.03) Dobra passa Cię nie opuści. 
Wrzesień będzie doskonały na dokonanie zmian, 
może nawet zmiany pracy na lepszą. Możesz li-
czyć na wsparcie finansowe partnera, więc nie 
obawiaj się iść za swoimi marzeniami. Samotne 
RYBY mają szansę na to, że w końcu znajdą brat-
nią duszę. Nie ufaj BYKOM. Dobre dni to soboty.

baran (20.03-20.04) We wrześniu uwa-
żaj na płeć przeciwną, serce będzie podpowia-
dało Ci, że czas pomyśleć o swoim życiu uczu-
ciowym, ale przemyśl trzy razy zanim podej-
miesz decyzję. Po burzliwym sierpniu w spra-
wach finansowych czeka Cię krótka stabilizacja. 
Mimo wszystko nie szalej w sklepach i odłóż 
coś na czarną godzinę. Pod żadnym pozorem 
nie zadłużaj się ponownie. Twoim największym 
sprzymierzeńcem okaże się SKORPION. Dobre 
dni to poniedziałki i soboty.

byk (21.04-21.05) Drogi Byku, wrzesień bę-
dzie ciężki. Zajmij się swoimi pociechami tak, aby 
start w nowym roku szkolnym był dla nich bez-
stresowy. Samotne BYKI mają szansę na nowy 
związek, ale dopiero pod koniec miesiąca. Sytu-
acja finansowa będzie utrzymywać dobrą pas-
sę, ale nie szalej zbytnio. Gwiazdy Cię wspierają 
Przyjazny znak SKORPION. Dobre dni to niedzie-
la i piątek.

bliźnięta (22.05-22.06) We wrześniu gwiazdy 
ponownie zadbają o nową energię, ale uważaj na 
co ją spożytkujesz. Nie angażuj się w przegrane 
sprawy, nie wyjdzie Ci to na dobre. Lepiej pomy-
śleć dwa razy niż potem żałować pochopnej decy-
zji. Przygotuj się na kłopoty sercowe. Rozpoczną 
się właśnie we wrześniu i będą trwać przez kilka 
tygodni. Trzymaj z RAKIEM i SKORPIONEM. Do-
bre dni to środy.

Rak (21.06-22.07) W sferze finansowej wrze-
sień obdarzy Cię wielkimi zmianami. Jeśli do-
brze zarabiasz, spraw sobie jakiś droższy prezent, 
aby poprawić sobie humor. Single znajdą mi-
łość i będą myślały o stabilizacji. Przyjazny znak 
WAGA. Dobre dni to czwartki.

lew (23.07-22.08) Spadające z nieba Aurigi-
dy wprawią Cię w błogi nastrój. Zaplanuj wieczór 
z kimś specjalnym na oglądanie „spadających 
gwiazd”. Może coś między Wami zaiskrzy. Sytu-
acja finansowa będzie ustabilizowana. Dobrze się 
zastanów zanim coś powiesz, szczególnie w pra-
cy. To, że jesteś osobą kierującą zespołem nie po-
zwala Ci na chamstwo i prostactwo. Stać Cię na 
więcej. Dobre dni to piątki i soboty.

Panna (23.08-22.09) Niedawno miłość Cię 
znalazła. Nie pozwól na to, aby szybko odeszła. 
Chcesz stabilizacji i spokoju, zapomnij o skokach 
w bok i skup się na osobie, którą ponoć kochasz. 
W pracy będziesz mieć małe zawirowania w pro-
jekcie, w którym bierzesz udział. Przed Tobą spo-
re wyzwanie. Nie narzucaj się WODNIKOWI. On 
pamięta wszystkie Twoje występki i ich szybko 
nie zapomni. Dobre dni to niedziele.

waga (23.09-23.10) WAGA we wrześniu odpocz-
nie po pracowitym lecie. Teraz zaplanuj wyjazd na 
południe Europy i się zrelaksuj. Czas na ładowa-
nie baterii, gdyż czeka cię ciężka jesień i zima. Nie 
obiecuj sobie zbyt wiele po aktualnym związku. Je-
śli Twoim partnerem/partnerką jest BARAN, to ob-
serwuj to, co robi. Może się okazać, że nie jest tak 
różowo, jak Ci się wydaje. Dobre dni to piątki.

skorpion (24.10-22.11) Koniecznie zadbaj  
o zdrowie i zacznij się więcej ruszać. Siedzenie 
przed komputerem nie jest najlepszym sposobem 
na spędzanie wolnego czasu. Może spróbuj gry  
w tenisa ziemnego. Nie żałuj pieniędzy na reali-
zację swoich skrytych marzeń. Spraw sobie pre-
zent. Masz obecnie wielką przychylność gwiazd w 
sprawach partnerskich. Wykorzystaj to. Dobre dni 
to soboty.

strzelec (23.11-21.12) Pomyśl dokładnie jak ro-
zegrać sprawę w pracy, która sprawia Ci wiele pro-
blemów. Nie denerwuj się zbytnio i nie przekraczaj 
swoich uprawnień wobec podwładnych. W dru-
giej połowie września gwiazdy wywołają „wrze-
nie” w stałych związkach, ale nie na długo. Ciesz 
się, póki możesz. Na single miłość może spaść jak 
grom z jasnego nieba, ale raczej w pierwszym ty-
godniu następnego miesiąca. Wrażenie, że braku-
je Ci środków do życia wkrótce minie. Jeszcze wy-
trwaj miesiąc. Dobre dni to środy.

koziorożec (22.12-19.01) We wrześniu wysta-
wisz bardzo dużą fakturę za swoje usługi. Nie 
skąp szczęścia w domu, a szczególnie osobie naj-
bliższej Twemu sercu. Pora zadbać o swój wy-
poczynek i aktywnie spędzić czas nad morzem. 
Mile zaskoczy Cię pan SKORPION. Odwdzięcz się,  
a Wasza znajomość nabierze jakości. Dobre dni to 
piątki i soboty. Postaraj się je wykorzystać.

Horoskop

Wśród osób, które do 30 września nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę 
książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Jolanta Bańczyk. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!
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