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Ogrodzenia
Zapraszamy i oferujemy:

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

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

v bezpłatne badanie wzroku 
v bezpłatny serwis okularów
v modne oprawy 

w gwarantowanej cenie 45 zł

v lekkie szkła okularowe 
plastikowe 60 zł komplet

v szeroki asortyment modnych 
oraz eleganckich opraw okularowych
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Urząd Marszałkowski, 
zamiast wypłacić 
Mikołowowi unijną dotację 
za wymianę oświetlenia, 
skierował sprawę 
do Prokuratury Okręgowej 
w Katowicach!

Najciemniej 
jest pod 
latarnią

u 25 tys. egzemplarzy.
u Ceny ogłoszeń bez zmian.
u Wszystko o wyborach!

Jak i gdzie glosować?
Programy ugrupowań.
Sylwetki kandydatów .

„Nasza Gazeta” w październiku
UWAGA!
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MIĘDZY
NAMI

FILARAMI

Nie mam pretensji do Krzysz-
tofa Janeczka z AKS Miko-
łów, bo świat jest pełen spryt-

nych, cwanych, obrotnych ludzi, któ-
rzy idą „po bandzie”, aby zrealizo-
wać swoje cele. Jestem za to wściekły 
na ludzi, którzy mu pozwalają ro-
bić, co chce i to za nasze pieniądze. 
Nie dziwię się Janeczkowi, że chce, 
aby sekcja ping-ponga osiągała suk-
cesy w lidze. W sportowym bizne-
sie to normalna rzecz, że ściąga się 
dobrych zawodników, aby klub osią-
gał lepsze wyniki. Z jednym zastrze-
żeniem. Taki jest mechanizm sportu 
zawodowego, gdzie rządzą prywat-
ne pieniądze. Gdyby AKS był takim 
klubem, Janeczek musiałby przeko-
nać właściciela, że warto kupić teni-
sistów stołowych z Rudy Śląskiej, bo 
to jest dobra inwestycja i można na 
tym zarobić. Problem w tym, że AKS 
jest klubem utrzymywanym z pie-
niędzy podatników. To my, czyli oko-
ło 40 tys. mikołowian jesteśmy dla 
Janeczka szefami. I nie sądzę, aby 
w naszym interesie było utrzymy-
wanie zawodowców z innych miast, 
bo nic z tego nie mamy. Natomiast 
w naszym interesie jest, aby kilku-
dziesięciu młodych mikołowian gra-
ło w ping-ponga, bo w tym czasie 
nie siedzą pijani na rynku - jak wie-
lu ich kolegów - i nie zaczepiają lu-
dzi. Jeżeli AKS Mikołów nie potra-
fi utrzymać ligowego poziomu wła-
snymi siłami, to dajmy temu spokój. 
Niech grają młodzi, nawet na ostat-
nim miejscu, byleby im to sprawia-
ło frajdę. Nie Janeczek jest winien, że 
ostro jedzie. Winni są ci, którzy za-
palili mu zielone światło.

Jerzy

Trwa kolejna edycja mikołow-
skiego Budżetu Obywatelskie-
go. W związku z tym do cieka-

wej polemiki doszło na profilach face-
bookowych. Burmistrz Stanisław Pie-
chula napisał tak: Grunwaldzkie i Sło-
wackiego nie chce 76 tys. zł. Analizu-
jąc pomysły i oczekiwania mieszkań-
ców do Budżetu Obywatelskiego za-
smuciło mnie to, że w jednym z okrę-
gów nikomu się nawet nie chciało zło-
żyć propozycji czegokolwiek. Odpo-
wiedź przyszła z profilu Mikołów Oby-
watelski: Panie Burmistrzu Mikołowa, 
a może zamiast okazywać złość miesz-
kańcom okręgu nr 5 (os. Grunwaldz-
kie, Słowackiego) uderzyłby się Pan  
w pierś i zastanowił, co nie działa  
w Urzędzie Miasta Mikołów, którym Pan 
kieruje w wolnych chwilach? 4001 miesz-
kańców, trzeci pod względem wielkości 
okręg w Budżecie Obywatelskim w Miko-
łowie. Swoją akcją marketingową niko-
go z nich nie przekonał Pan do złożenia 
wniosku. Co poszło nie tak?

Od redakcji możemy jedynie do-
dać, że to bardzo nieładnie ze strony 
mieszkańców, że przez nich burmistrz 
jest smutny. Ma tyle zmartwień na 
głowie, a oni zamiast zrobić coś miłe-
go, aby poprawić mu humor, przyspa-
rzają mu tylko kolejnych trosk. Uwa-
żamy, że mieszkańcy powinni prze-
prosić burmistrza. W demokratycznym 
mieście nie może przecież tak być, aby 
władza straciła zaufanie do obywateli, 
a jeżeli tak się dzieje, mieszkańcy po-
winni się poprawić. Prosimy też bur-
mistrza, aby aż tak bardzo nie gniewał 
się na mieszkańców, bo ludzie są teraz 
zagonieni i nie wszyscy mają czas, aby 
wchodzić na jego facebooka.

Beata

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

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

Sport: Tadeusz Piątkowski

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

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

RADIO TAXI
MIKOŁÓW

www.taxi-mikolow.pl

32/29-29-999

721 303 003
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Bełk, ul. Główna 133 | tel. 511-087-251 | www.sklep.kamienieogrodowe.com | www.dobrywegiel.com

OtOczak thassOs WhItE aNGEL kOra kamIENNa GNEjsOWa

1200 zł/t 250 zł/t 180 zł/t 68 zł/t

Grys GraNItOWy ŻWIr rzEczNy mIx kOLOróW

kruszyWa drOGOWE dONIca BEtONOWa

od 45 zł/t od 10 zł/szt 6 zł/szt 40 zł/t

PaLIsada OkrąGła duŻa PrzEsIEWaNa zIEmIa OGrOdOWa

OFErujEmy traNsPOrt Od 1 tONy
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Wracamy do sytuacji w AKS Mi-
kołów, bo ta historia zdaje się 
nie mieć końca. Od trzech lat 
trwa próba ustalenia, do kogo 

należy władza w klubie. Do „starego” zarzą-
du, wpisanego do Krajowego Rejestru Są-
dowego, czy do Krzysztofa Janeczka, który - 
zdaniem jego oponentów - nielegalnie rządzi 
od 2015 roku. W tej sprawie zapadło już kil-
ka wyroków sądowych. Wszystkie na nieko-
rzyść Janeczka. W ubiegłym miesiącu pisa-
liśmy, że coś drgnęło, ponieważ sąd wyzna-
czył dla klubu kuratora, który ma uporządko-
wać sprawy i doprowadzić do zwołania Wal-
nego Zgromadzenia Członków. Tymczasem 
Krzysztof Janeczek odwołał się od tej decy-
zji i znów zyskał trochę czasu. Wszystkie-
mu przyglądają się z boku władze Mikoło-
wa, choć przecież działalność klubu finan-
sowana jest z budżetu miasta. Mikołowianie  
z własnych kieszeni wydają rocznie 400 tys. zł  
na utrzymanie AKS. W poprzednich publika-
cjach pytaliśmy burmistrza i dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o ich oce-
nę sytuacji w klubie. Zawsze padały słowa, że 
nadrzędnym zadaniem miasta i MOSiR jest 
dbałość o to, aby jak najwięcej, zwłaszcza 
młodych mikołowian, uprawiało sport. 

Jak te deklaracje mają się do 
sytuacji młodych tenisistów 
stołowych?

W AKS Mikołów młodzieżą uprawiającą tę 
dyscyplinę sportu od lat zajmuje się Adam Mi-
chalik. Kiedy władzę w klubie przejął Krzysz-

tof Janeczek wprowadził zmiany także w sek-
cji ping-ponga. Zrezygnował z usług doświad-
czonego szkoleniowca i sprowadził zawodni-
ków, m.in. z Rudy Śląskiej. Teoretycznie mie-
li być trenerami, praktycznie ich rola sprowa-
dza się do uczestnictwa w rozgrywkach ligo-
wych w barwach AKS. Dostają za to pieniądze. 
Mimo rudzkiego „desantu” Michalik nie odpu-
ścił. Nie przestał trenować mikołowskiej mło-
dzieży, a od 2016 roku sam płaci za startowe  
i ponosi koszty przejazdu zawodników. 

W czerwcu rodzice uznali,  
że przebrała się miarka  
i napisali list do burmistrza 
Stanisława Piechuli.

- W związku z wypłaceniem przez MOSiR 
dla trenerów zatrudnionych przez Janeczka, 
którzy od 01.09.2017 do 24.06.2018 mieli być 
trenerami naszych dzieci, żądamy zwrotu 
tych wypłaconych pieniędzy, gdyż nigdy nie 
trenowali naszych dzieci pojawiając się na 
treningach 2-3 raz w miesiącu i grając mię-
dzy sobą. Jeżeli nie nastąpi zwrot tych pie-
niędzy, zwrócimy się do Prokuratury Okrę-
gowej i CBA, aby wyjaśniły tę sprawę - pod 
listem podpisało się kilkunastu rodziców.

Ta korespondencja pozostała 
bez echa, za to Adama Michalika 
i jego podopiecznych spotkała 
kolejna szykana.

Sekcja tenisa stołowego AKS Mikołów od 
30 lat trenuje w sali przy II Liceum Ogólno-

kształcącym im. Witolda Pileckiego. Tam są 
stoły i całe zaplecze szkoleniowe. Treno-
wali tam sprowadzeni przez Janeczka za-
wodowcy z innych miast oraz młodzież pod 
okiem Michalika. Od września pierwszy 
skład przeprowadził się do sali w Borowej 
Wsi. Młodzież, która jak zawsze przyszła 
na trening do „Pileckiego”, została odpra-
wiona z kwitkiem. Rodzice i trener poprosili  
o interwencję MOSiR, ale tam usłyszeli, że 
ta decyzja należy do władz AKS Mikołów, 
czyli do… Janeczka.

Szkoły średnie znajdują się 
w kompetencjach powiatu. 
Skierowano więc pismo do 
starosty Henryka Jaroszka.

- Zwracamy się z prośbą do organu 
nadzorującego II LO, żeby do czasu ure-

Obcym płacą, swoich przeganiają
Kolejny skandal w AKS Mikołów. Za pieniądze mikołowskich podatników swoje sportowe pasje realizują tenisiści stołowi 
z Rudy Śląskiej. Aby w ping-ponga mogli grać młodzi zawodnicy z Mikołowa, rodzice muszą się zrzucać na wynajęcie sali.
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ul. Cieszyńska 48a, Łaziska Górne (obok Huty) | www.besttrans.pl
tel. 500 106 698 | tel. 503 158 543 | tel./fax (32) 322 73 70

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

Autoryzowany sprzedawca:

*od 1 tony

ul. Staszica 25, Łaziska Górne
tel. 32 736 78 59, tel. 501 414 584

STACJA PALIW
hurt - detal

dostawa paliwa
upusty dla firm

 
UNI-NAFT

olej opałowy z dostawą 

gulowania przez kuratora sytuacji praw-
nej w klubie AKS Mikołów, o udostępnie-
nie sali gimnastycznej dla dzieci z Mi-
kołowa trenujących tenis stołowy z tre-
nerem Adamem Michalikiem. Na chwi-
lę obecną bezpłatne udostępnienie sali 
pozwoli na kontynuację rozwijania pasji 
sportowych dzieci, jak również podtrzy-
ma wieloletnią tradycję współpracy klu-
bu z II LO. 

Za kilka dni przyszła odpowiedź od staro-
sty Henryka Jaroszka.

- Starostwo Powiatowe w Mikoło-
wie informuje, że nie wyrażono zgody 
na bezpłatne udostępnienie sali gimna-
stycznej w II LO im. Rotmistrza Witolda 
Pileckiego. 

W tej sytuacji rodzice  
zrzucili się na komercyjne 
użyczenie sali. Kosztuje  
to 800 zł miesięcznie. 

Jerzy Filar

Rodzice napisali też kolejny, tym razem 
otwarty list, który publikujemy w całości. Ty-
tuł pochodzi od autorów pisma.

Burmistrz hojnym 
sponsorem AKS Mikołów, 
ale dlaczego kosztem 
naszych pociech?

Na przykładzie sekcji tenisa stołowego  
w AKS chcemy pokazać, jak funkcjonuje proce-
der wyciągania pieniędzy przekazanych przez 
Gminę na inne cele niż te, które są określo-

ne Uchwałą nr X/203/2015 o trybie organizacji  
i finansowania sportu Gminy Mikołów. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji za-
trudniał i zatrudnia zawodników zamiesz-
kałych w Rudzie Śląskiej, a nawet w Krako-
wie, jako instruktorów do prowadzenia za-
jęć szkoleniowych w grupach młodzieżo-
wych. Osoby te nie prowadząc żadnych za-
jęć z dziećmi, nie biorą udziału jako opie-
kunowie w zawodach, a będąc jedynie za-
wodnikami sekcji tenisa stołowego AKS Mi-
kołów, pobierali i pobierają wynagrodzenia 
z tytułu zatrudnienia w MOSiR.

Cała ekipa, w której brak nawet jednego 
zawodnika z Mikołowa to zawodnicy z miast, 
gdzie dawno zaprzestano sponsorować  
z miejskich funduszy sport wyczynowy. 

Chcemy zaznaczyć, że treningi w grupach 
młodzieżowych w sekcji tenisa stołowego 
faktycznie prowadzą osoby pod nadzorem 
kierownika sekcji Adama Michalika. Osoby 
te nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za 
prowadzenie zajęć z dziećmi. Z całą tą sytu-
acją za sprawą naszej licznej koresponden-
cji jest zapoznany burmistrz i to on akceptu-
je obecny stan finansowo-prawny panujący  
w sekcji tenisa stołowego AKS Mikołów.

Rodzice 

Obcym płacą, swoich przeganiają
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Kolejny skandal w AKS Mikołów. Za pieniądze mikołowskich podatników swoje sportowe pasje realizują tenisiści stołowi 
z Rudy Śląskiej. Aby w ping-ponga mogli grać młodzi zawodnicy z Mikołowa, rodzice muszą się zrzucać na wynajęcie sali.
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l Panele ogrodzeniowe 3D
l Ogrodzenia
l Bramy i furtki
l Automatyka do bram
l Podmurówki i łączniki

PODMURÓWKI
Betonowa płyta fundamentowa dla ogrodzeń

wymiary: 30x246 wzór: cegła/gładka

wymiary: 20x246 wzór: cegła/gładka

ŁĄCZNIKI

łącznik płyty
wymiar: 20 cm

łącznik płyty
wymiar: 30 cm

PANELE 3D

SŁUPKI
Słupek
60x40
ocynk
ocynk+malowanie

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

ceny od:

ceny od: 18zł

49zł

25zł

20zł

8zł 10zł
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N ajwiększe emocje bu-
dzą - póki co - zma-
gania o fotel burmi-

strza Mikołowa. Trochę wbrew 
intencjom samych kandydatów, 
kampania zaczyna się tutaj wpi-
sywać w szerszy kontekst po-
lityki ogólnopolskiej. Platfor-
ma Obywatelska co rusz pod-
kreśla, że jej kandydatem jest 
Stanisław Piechula, a Prawo  
i Sprawiedliwość namaściło Ire-
nę Radomską. Taki rozwój sytu-

acji na pewno nie sprzyja obec-
nemu burmistrzowi, bo sonda-
że partyjne dają dużą przewagę 
PiS, ale krajowe nastroje nieko-
niecznie muszą mieć przełoże-
nie na sympatie w terenie. Mię-
dzy wódkę i zakąskę usiłuje się 
wepchnąć Michał Rupik. Próbu-
je się lansować na kandydata 
niezależnego, ale przecież wy-
borcy pamiętają, że w 2010 roku 
startował do Rady Miasta z listy 
PO. W polityczny krajobraz Mi-

kołowa z przytupem wkroczył 
Artur Wnuk. Nazwa założonego 
przez niego komitetu „Skutecz-
ni” może się sprawdzić już pod-
czas wyborów. Na liście są lide-
rzy lokalnych i środowiskowych 
stowarzyszeń oraz kilkoro zna-
nych radnych. Ekipa jest silna  
i może stać się przysłowiowym 
czarnym koniem. 

Napisaliśmy przed miesią-
cem, że spokój Barbary Pra-
soł, wójt gminy Wyry, może 

zburzyć Adam Myszor, jej ry-
wal sprzed czterech lat. I wy-
krakaliśmy. Myszor kandyduje 
i wszystko wskazuje na to, że 
zamierza inaczej poprowadzić 
kampanię. Ma być spokojnie, 
merytorycznie i bez agresji 
wobec rywali. Jak ocenia My-
szora jego piękna żona pisze-
my na stronie 14. 

Już tak przywykliśmy do tego, 
że Kazimierz Adamczyk, wójt 
Ornontowic, nie ma rywala, że 

Podczas wrześniowej se-
sji Rady Powiatu Miko-
łowskiego mandat złożył 

radny Adam Lewandowski. Nie 
miał innego wyjścia. Tam, gdzie 
teraz pracuje, nie można łączyć 
stanowiska z funkcjami w samo-
rządzie. Lewandowski został 
wiceprezesem Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. To największa w regio-
nie instytucja kontrolująca prze-
pływ „zielonych” pieniędzy. Nie 
mamy oczywiście na myśli dola-
rów, ale unijne i rządowe środki 
na inwestycje proekologiczne. 
WFOŚiGW to dziesiątki dużych 
programów, setki konkursów  
i miliardy złotych. Lewandowski 
od razu wskoczył na głęboką 
wodę, bo Fundusz odpowiada 
w naszym regionie za realiza-
cję rządowego programu „Czy-
ste powietrze”, którego war-
tość wynosi 103 mld zł. W ciągu 
dziesięciu lat właściciele ponad 

3 mln prywatnych domów mogą 
dostać nawet 53 tys. zł na wy-
mianę źródła ciepła. 

Czy powiat mikołowski 
może liczyć na wsparcie 
WFOŚiGW?

M ikołów się rozra-
sta i powstają nowe 
ulice. Trzeba im 

nadać jakieś nazwy. To deli-
katna sprawa, bo trzeba za-
wsze mierzyć rangę patrona 
do prestiżu okolicy. Jakby na 
to nie spojrzeć, Fryderyk Cho-
pin i Wojciech Kilar to nazwi-
ska z najwyższej półki. Cho-
pin nie schodzi poniżej placu 
w centrum albo prestiżowego 

deptaka. A tymczasem w Mi-
kołowie kompozytorom do-
stały się polne uliczki w sołec-
twie Śmiłowice, mniej więcej 
na wysokości przystanku Stra-
cona Wioska. Często zagląda-
ją tutaj dziki. Być może jest to 
element walki z tymi natrętny-
mi zwierzętami. Dzik spokor-
nieje, kiedy się dowie, na ja-
kiej ulicy grasuje. 

Nasz człowiek 
w funduszu

Adam Lewandowski został wiceprezesem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Adam Lewandowski: 
Wszystkie samorządy, które 

tego chcą, mogą liczyć na naszą 
pomoc i wsparcie, jeżeli chodzi 
o realizację programu „Czyste 
powietrze” i innych projektów, 
których organizatorem bądź 
koordynatorem jest WFOŚiGW.  
A korzystając z okazji chciał-
bym podziękować koleżankom 
i kolegom z Rady Powiatu Miko-
łowskiego za cztery lata dobrej  
i konstruktywnej współpracy. 

Im bliżej wyborów samorządowych, tym intensywniejszych rumieńców nabiera walka o lokalne stołki. Jako 
miesięcznik siłą rzeczy nie nadążamy za tempem wydarzeń dlatego w papierowej wersji informujemy tylko  
o głównych frontach, a na szczegółowe relacje z politycznego pola walki zapraszamy na www.naszagazeta.pl. 

Co tam panie w polityce?

Po jednej stronie ba-

rykady znalazły 

się kraje siedzą-

ce na węglu, a po drugiej mi-

łośnicy wiatraków, paneli sło-

necznych i rosyjskiego gazu. 

Na tym poziomie polityki i biz-

nesu nie ma znaczenia praw-

da. Szkoda więc czasu na jało-

wy spór o wyższości energe-

tyki węglowej nad odnawialną 

albo odwrotnie. Tę batalię wy-

grywa na razie antywęglowe 

lobby mające za sobą, m.in. 

Komisję Europejską, Niemcy, 

Francję i cały szwadron zależ-

nych od nich finansowo me-

diów, think-thanków, organi-

zacji ekologicznych i „nieza-

leżnych” ośrodków badaw-

czych. Po węglowej stronie 

stoi kilka krajów, ale najwię-

cej ma do wygrania albo stra-

cenia Polska. Energetyki wę-

glowej musimy bronić jak nie-

podległości i nie ma w tym ani 

słowa przesady. Cała zależna 

od państwa machina propa-

gandowa powinna służyć jed-

nemu przekazowi: węgiel jest 

ok, a tradycyjnym elektrow-

niom nie może spaść włos  

z głowy. Jaka tu jest rola dla ty-

tułowego Tauronu? 

Chodzi o to, aby 

właściciel Elektrowni 

Łaziska wreszcie się 

obudził i publicznie 

powiedział jakieś 

dobre słowo o swoim 

zakładzie. 

Tauron wydaje grube mi-

liony na promocję, ale ta para 

idzie w medialny gwizdek. 

Koncern nie robi nic, aby prze-

konać opinię publiczną po-

wiatu mikołowskiego, że trze-

ba i warto bronić Elektrow-

ni Łaziska. Martwi nas to, ale 

kto się przejmuje lamentem 

małej, prowincjonalnej gaze-

ty? Na szczęście z troską nad 

energetycznym gigantem po-

chylają się także inne, o wie-

le ważniejsze głowy. Nieofi-

cjalnie wiadomo, że polityka 

promocyjna Tauronu budzi za-

strzeżenia na szczytach par-

tii rządzącej. W Polsce od za-

wsze panuje zasada, że spółki 

skarbu państwa zasilają rekla-

mowo media przychylne wła-

dzy. Za czasów koalicji PO- 

PSL, na ogłoszenia z tego źró-

dła nie mogły więc liczyć np. 

Telewizja Republika, tygodnik 

„Sieci” czy portal „wPolityce”. 

Największe komercyjne sta-

cje i redakcje (m.in. TVN, Pol-

sat, Gazeta Wyborcza) sprzy-

jały tym rządom, więc kasa  

z państwowych spółek płynę-

ła do nich szerokim strumie-

niem. PiS nie zmienił tej re-

guły. Po zmianie rządów spół-

ki skarbu państwa tradycyjnie 

zasilają media publiczne oraz 

te, które w czasach PO-PSL, 

wbrew przeciwnościom losu 

trwały przy Jarosławie Kaczyń-

skim. Jak się okazuje od reguły 

bywają wyjątki. 

Zwolennicy PiS 

przetykali uszy ze 

zdumienia, kiedy  

w krytycznym  

wobec rządu 

„Antyradiu”  

pojawiły się  

w ubiegłym roku 

reklamówki Tauronu. 

Ale to jeszcze nic. Państwo-

wy energetyczny gigant do-

rzucił się do imprezy sylwe-

strowej zorganizowanej przez 

Polsat w Katowicach. Tej tele-

wizji daleko jest do antyPiS- 

owej retoryki TVN, ale trud-

no też stację Solorza uznać 

za przychylną rządowi. Tau-

ronowskie czapeczki powie-

wały u stóp ubiegającego się 

o reelekcję prezydenta Kato-

wic, kiedy o północy składał 

życzenia. Elektorat PiS ode-

brał ten sygnał jednoznacz-

nie. Partia rezygnuje z walki  

o stolicę Śląska. Być może 

strategia promocyjna Tauro-

nu dlatego jest tak słaba, po-

nieważ władze spółki mają  

w tej chwili poważniejsze 

sprawy na głowie. Po stycz-

niowej rekonstrukcji rzą-

du gruchnęła wieść, że pre-

zes Tauronu pakuje walizki. 

Nie jest tajemnicą, że zarząd 

firmy pochodzi z tzw. kra-

kowskiego desantu, czyli lu-

dzi cieszących się zaufaniem 

Beaty Szydło. Po dymisji, jej 

wpływy gwałtownie się skur-

czyły. Na dodatek, krakowski 

desant w Tauronie pozbawił 

stołków wcześniejszy desant 

- wrocławski. A wiadomo kto 

jest z Wrocławia. Premier Ma-

teusz Morawiecki. 

W Tauronie  
i politycznym 

otoczeniu spółki 

wszyscy teraz liczą 

na to, że wróci desant 

wrocławski i wysadzi 

ze stołków desant 

krakowski. 

Orzesze strażami pożar-

nymi stoi. Wymusza 

to trochę specyficz-

ny układ miasta. Orzesze jest 

rozległe i ma sporo dzielnic. 

W razie pożaru liczy się szyb-

kość podjęcia akcji ratunkowej. 

Nic dziwnego, że Ochotnicza 

Straż Pożarna w Orzeszu - Za-

wiści zabiega o budowę remi-

zy. Tu nie chodzi tylko o prestiż, 

ale także o strażacką logisty-

kę. OSP zwróciła się o wspar-

cie do Henryka Jaroszka, staro-

sty powiatowego. Mocno wspo-

mógł ten wniosek Adam Lewan-

dowski, były przewodniczący 

Rady Powiatu, odwołany pod 

koniec ubiegłego roku. Wal-

ka o pieniądze dla strażaków  

z Zawiści była jedną z jego ostat-

nich interwencji na tym stanowi-

sku. Nie bez powodu z prośbą  

o wsparcie zwrócono się do sta-

rostwa powiatowego. Zgodnie  

z ustawą o ochronie przeciwpo-

żarowej, jednostki samorządu 

terytorialnego mogą przekazy-

wać dotacje OSP. Strażacy z Za-

wiści potrzebują 30 tys. zł. Zda-

niem Lewandowskiego, a prze-

cież wie, co mówi skoro przez 

trzy lata był przewodniczącym, 

w kasie powiatu można znaleźć 

takie pieniądze. W piśmie do 

starosty wskazał on, że środki 

na ten cel można uzyskać w ra-

mach przesunięć w rezerwach 

ogólnych i celowych.

Niestety, te argumenty nie tra-

fiły do starosty Henryka Jarosz-

ka. Odmówił dotacji uzasadnia-

jąc to - jak łatwo przewidzieć 

- kiepską sytuacją finansową  

i przeznaczeniem rezerw na 

inne, wcześniej ustalone cele. 

Można przyjąć te wyjaśnienia, 

choć niewykluczone, że istnie-

je też drugie dno tej decyzji. Być 

może starosta Henryk Jaroszek 

chce zagrać na nosie Adamowi 

Lewandowski, choć tak napraw-

dę pogrywa z Zawiścią.

Bieg przez
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ADAM lEWANDOWSKI, 

radny powiatu mikołowskiego:

Strażacy z Zawiści zasługu-

ją na wsparcie i jako radny po-

wiatowy zrobię wszystko, aby 

dostali te pieniądze. Jest to 

ważna i cenna inicjatywa całej 

lokalnej społeczności. Powiat 

może i  powinien pomóc w bu-

dowie remizy. 

oferujemy usługi 

rozliczania:
l jeDnoliTy PliK KonTrolny (jPK)

l Ksiąg hanDlowych

l Ksiąg PrzychoDów i rozchoDów

l ryczałTu, KaDr i Płac, zus, PiT

tel. 519 424 630
Księgowość na miarę 

 Twoich potrzeb!

12 lat doświadczenia w branży
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 Powiat nie dołoży do 

 budowy remizy strażackiej 

Lokalna (i nie tylko) społeczność pomaga w budowie remizy. 

To wstyd, że nie chce się do tego dołożyć powiat.

starosta nie czuje 
Zawiści

Z jakim prądem 
płynie Tauron?

Nie odkryjemy Ameryki pisząc, że Elektrownia Łaziska znalazła się na pierwszej 

linii frontu światowej, a raczej europejskiej wojny. Nie strzelają w niej działa, ale 

szeleszczą banknoty. Wojna toczy się o wielkie pieniądze, władzę i „rząd dusz”, 

czyli kontrolę nad opinią publiczną. Jednym słowem chodzi o energetykę.Chopin w straconej wiosce



Pisaliśmy o tym w mar-
cu tego roku. Ochot-
nicza Straż Pożarna  

w Orzeszu - Zawiści zabie-
gała o budowę remizy. OSP 
zwróciła się o pomoc do Hen-
ryka Jaroszka, starosty po-
wiatowego. Wsparł ten wnio-
sek Adam Lewandowski, były 
przewodniczący Rady Powia-
tu, którego relacje ze starostą 
trudno nawet nazwać szorstką 
przyjaźnią. Walka o pieniądze 
dla strażaków z Zawiści była 
jedną z jego ostatnich inter-
wencji na tym stanowisku. Nie 

bez powodu z prośbą  
o wsparcie zwrócono 
się do starostwa powia-
towego. Zgodnie z usta-
wą o ochronie prze- 
ciwpożarowej, jed-
nostki samorządu te-
rytorialnego mogą 
przekazywać dotacje 
OSP. Starosta Henryk 
Jaroszek nie dał pie-
niędzy uzasadnia-
jąc to - jak było ła-
two przewidzieć - 
kiepską sytuacją fi-
nansową. Od tam-
tego czasu minę-
ło kilka miesięcy. 
Co się zmieniło?  
W sytuacji finanso-
wej powiatu nic.  
W sytuacji poli-
tycznej wszyst-
ko. Weszliśmy  
w okres przed-
wyborczej go-
rączki i pierw-

szymi wygranymi 
tego zamieszania są straża-
cy z Zawiści. W powiecie zna-
lazły się pieniądze na ich re-
mizę. Starostwo przeznaczyło 
na ten cel 25 tys. zł. Jak można 
przeczytać w dokumentacji 
sierpniowej sesji Rady Powia-
tu, wniosek poparło trzech, 
niewymienionych z nazwiska 
radnych. Na pewno jest wśród 
nich Lewandowski, ale na nim 
staroście już nie zależy. Pozo-
stało dwóch. Ciekawe czyje 
poparcie było warte naraże-
nia się na zarzut politycznych 
manipulacji przy dzieleniu po-
wiatowych pieniędzy?

NASZA GAZETA • wrzesień 2018r.

schudnij z dietetykiem klinicznym 
bez suplementów diety

-10% 
na pakiet 4 pierwszych wizyt 

dla 1 osoby
zamiast 250 zł 

płacisz 225 zł 
(wystarcza na okres 
od 2 do 3 miesięcy)

-10% 
na pakiet 4 pierwszych wizyt 

dla 2 osób
zamiast 450 zł 

płacisz 405 zł 
(wystarcza na okres 
od 2 do 3 miesięcy)Ku
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Im bliżej wyborów samorządowych, tym intensywniejszych rumieńców nabiera walka o lokalne stołki. Jako 
miesięcznik siłą rzeczy nie nadążamy za tempem wydarzeń dlatego w papierowej wersji informujemy tylko  
o głównych frontach, a na szczegółowe relacje z politycznego pola walki zapraszamy na www.naszagazeta.pl. 

Co tam panie w polityce?
chcieliśmy przekopiować tekst 
sprzed czterech lat. A tu nie-
spodzianka! Podobno znalazł 
się odważny, który chce rzucić 
rękawicę jednemu z najdłużej 
urzędujących wójtów.

W Orzeszu Mirosław Blaski 
też nie może już spać spokojnie. 
Do pojedynku z nim chce sta-
nąć Mariusz Oleś, m.in. instruk-
tor MMA i organizator turnie-
jów rycerskich. Mamy nadzie-
ję, że w zmaganiach o fotel bur-

mistrza nie sięgnie po znane mu 
średniowieczne metody walki. 

Niestety, trochę po macosze-
mu musimy w tej rubryce po-
traktować Aleksandra Wyrę, bur-
mistrza Łazisk Górnych. Póki co, 
pozostaje sam na łaziskim placu 
boju. I o czym tu pisać?

Natomiast tego, co się bę-
dzie działo w wyborach do po-
wiatu mikołowskiego, nie jest  
w stanie przewidzieć nawet ja-
snowidz Krzysztof Jackowski. 

Naliczyliśmy na razie siedem 
komitetów, które chcą wysta-
wić listy do powiatu, ale na tym 
się chyba nie skończy. Najcie-
kawsze jest to, że prawie każ-
da z ekip jest przekonana, że ma 
szansę na wygraną albo przynaj-
mniej udział w zwycięskiej koali-
cji. Potencjalnych starostów jest 
na razie czterech. Więcej na ten 
temat nie piszemy, bo w dzień 
po ukazaniu się gazety, sytuacja 
znów się zapewne zmieni. 

Przed wyborami znalazły się pieniądze na budowę 
remizy w Zawiści, choć pod koniec ubiegłego roku 
strażacy zostali odprawieni z kwitkiem.

Po jednej stronie ba-

rykady znalazły 

się kraje siedzą-

ce na węglu, a po drugiej mi-

łośnicy wiatraków, paneli sło-

necznych i rosyjskiego gazu. 

Na tym poziomie polityki i biz-

nesu nie ma znaczenia praw-

da. Szkoda więc czasu na jało-

wy spór o wyższości energe-

tyki węglowej nad odnawialną 

albo odwrotnie. Tę batalię wy-

grywa na razie antywęglowe 

lobby mające za sobą, m.in. 

Komisję Europejską, Niemcy, 

Francję i cały szwadron zależ-

nych od nich finansowo me-

diów, think-thanków, organi-

zacji ekologicznych i „nieza-

leżnych” ośrodków badaw-

czych. Po węglowej stronie 

stoi kilka krajów, ale najwię-

cej ma do wygrania albo stra-

cenia Polska. Energetyki wę-

glowej musimy bronić jak nie-

podległości i nie ma w tym ani 

słowa przesady. Cała zależna 

od państwa machina propa-

gandowa powinna służyć jed-

nemu przekazowi: węgiel jest 

ok, a tradycyjnym elektrow-

niom nie może spaść włos  

z głowy. Jaka tu jest rola dla ty-

tułowego Tauronu? 

Chodzi o to, aby 

właściciel Elektrowni 

Łaziska wreszcie się 

obudził i publicznie 

powiedział jakieś 

dobre słowo o swoim 

zakładzie. 

Tauron wydaje grube mi-

liony na promocję, ale ta para 

idzie w medialny gwizdek. 

Koncern nie robi nic, aby prze-

konać opinię publiczną po-

wiatu mikołowskiego, że trze-

ba i warto bronić Elektrow-

ni Łaziska. Martwi nas to, ale 

kto się przejmuje lamentem 

małej, prowincjonalnej gaze-

ty? Na szczęście z troską nad 

energetycznym gigantem po-

chylają się także inne, o wie-

le ważniejsze głowy. Nieofi-

cjalnie wiadomo, że polityka 

promocyjna Tauronu budzi za-

strzeżenia na szczytach par-

tii rządzącej. W Polsce od za-

wsze panuje zasada, że spółki 

skarbu państwa zasilają rekla-

mowo media przychylne wła-

dzy. Za czasów koalicji PO- 

PSL, na ogłoszenia z tego źró-

dła nie mogły więc liczyć np. 

Telewizja Republika, tygodnik 

„Sieci” czy portal „wPolityce”. 

Największe komercyjne sta-

cje i redakcje (m.in. TVN, Pol-

sat, Gazeta Wyborcza) sprzy-

jały tym rządom, więc kasa  

z państwowych spółek płynę-

ła do nich szerokim strumie-

niem. PiS nie zmienił tej re-

guły. Po zmianie rządów spół-

ki skarbu państwa tradycyjnie 

zasilają media publiczne oraz 

te, które w czasach PO-PSL, 

wbrew przeciwnościom losu 

trwały przy Jarosławie Kaczyń-

skim. Jak się okazuje od reguły 

bywają wyjątki. 

Zwolennicy PiS 

przetykali uszy ze 

zdumienia, kiedy  

w krytycznym  

wobec rządu 

„Antyradiu”  

pojawiły się  

w ubiegłym roku 

reklamówki Tauronu. 

Ale to jeszcze nic. Państwo-

wy energetyczny gigant do-

rzucił się do imprezy sylwe-

strowej zorganizowanej przez 

Polsat w Katowicach. Tej tele-

wizji daleko jest do antyPiS- 

owej retoryki TVN, ale trud-

no też stację Solorza uznać 

za przychylną rządowi. Tau-

ronowskie czapeczki powie-

wały u stóp ubiegającego się 

o reelekcję prezydenta Kato-

wic, kiedy o północy składał 

życzenia. Elektorat PiS ode-

brał ten sygnał jednoznacz-

nie. Partia rezygnuje z walki  

o stolicę Śląska. Być może 

strategia promocyjna Tauro-

nu dlatego jest tak słaba, po-

nieważ władze spółki mają  

w tej chwili poważniejsze 

sprawy na głowie. Po stycz-

niowej rekonstrukcji rzą-

du gruchnęła wieść, że pre-

zes Tauronu pakuje walizki. 

Nie jest tajemnicą, że zarząd 

firmy pochodzi z tzw. kra-

kowskiego desantu, czyli lu-

dzi cieszących się zaufaniem 

Beaty Szydło. Po dymisji, jej 

wpływy gwałtownie się skur-

czyły. Na dodatek, krakowski 

desant w Tauronie pozbawił 

stołków wcześniejszy desant 

- wrocławski. A wiadomo kto 

jest z Wrocławia. Premier Ma-

teusz Morawiecki. 

W Tauronie  
i politycznym 

otoczeniu spółki 

wszyscy teraz liczą 

na to, że wróci desant 

wrocławski i wysadzi 

ze stołków desant 

krakowski. 

Orzesze strażami pożar-

nymi stoi. Wymusza 

to trochę specyficz-

ny układ miasta. Orzesze jest 

rozległe i ma sporo dzielnic. 

W razie pożaru liczy się szyb-

kość podjęcia akcji ratunkowej. 

Nic dziwnego, że Ochotnicza 

Straż Pożarna w Orzeszu - Za-

wiści zabiega o budowę remi-

zy. Tu nie chodzi tylko o prestiż, 

ale także o strażacką logisty-

kę. OSP zwróciła się o wspar-

cie do Henryka Jaroszka, staro-

sty powiatowego. Mocno wspo-

mógł ten wniosek Adam Lewan-

dowski, były przewodniczący 

Rady Powiatu, odwołany pod 

koniec ubiegłego roku. Wal-

ka o pieniądze dla strażaków  

z Zawiści była jedną z jego ostat-

nich interwencji na tym stanowi-

sku. Nie bez powodu z prośbą  

o wsparcie zwrócono się do sta-

rostwa powiatowego. Zgodnie  

z ustawą o ochronie przeciwpo-

żarowej, jednostki samorządu 

terytorialnego mogą przekazy-

wać dotacje OSP. Strażacy z Za-

wiści potrzebują 30 tys. zł. Zda-

niem Lewandowskiego, a prze-

cież wie, co mówi skoro przez 

trzy lata był przewodniczącym, 

w kasie powiatu można znaleźć 

takie pieniądze. W piśmie do 

starosty wskazał on, że środki 

na ten cel można uzyskać w ra-

mach przesunięć w rezerwach 

ogólnych i celowych.

Niestety, te argumenty nie tra-

fiły do starosty Henryka Jarosz-

ka. Odmówił dotacji uzasadnia-

jąc to - jak łatwo przewidzieć 

- kiepską sytuacją finansową  

i przeznaczeniem rezerw na 

inne, wcześniej ustalone cele. 

Można przyjąć te wyjaśnienia, 

choć niewykluczone, że istnie-

je też drugie dno tej decyzji. Być 

może starosta Henryk Jaroszek 

chce zagrać na nosie Adamowi 

Lewandowski, choć tak napraw-

dę pogrywa z Zawiścią.

Bieg przez
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ADAM lEWANDOWSKI, 

radny powiatu mikołowskiego:

Strażacy z Zawiści zasługu-

ją na wsparcie i jako radny po-

wiatowy zrobię wszystko, aby 

dostali te pieniądze. Jest to 

ważna i cenna inicjatywa całej 

lokalnej społeczności. Powiat 

może i  powinien pomóc w bu-

dowie remizy. 

oferujemy usługi 

rozliczania:
l jeDnoliTy PliK KonTrolny (jPK)

l Ksiąg hanDlowych

l Ksiąg PrzychoDów i rozchoDów

l ryczałTu, KaDr i Płac, zus, PiT

tel. 519 424 630
Księgowość na miarę 

 Twoich potrzeb!

12 lat doświadczenia w branży

USŁUGI  KSIĘGOWEREKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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 Powiat nie dołoży do 

 budowy remizy strażackiej 

Lokalna (i nie tylko) społeczność pomaga w budowie remizy. 

To wstyd, że nie chce się do tego dołożyć powiat.

starosta nie czuje 
Zawiści

Z jakim prądem 
płynie Tauron?

Nie odkryjemy Ameryki pisząc, że Elektrownia Łaziska znalazła się na pierwszej 

linii frontu światowej, a raczej europejskiej wojny. Nie strzelają w niej działa, ale 

szeleszczą banknoty. Wojna toczy się o wielkie pieniądze, władzę i „rząd dusz”, 

czyli kontrolę nad opinią publiczną. Jednym słowem chodzi o energetykę.

Komu chce zrobić 
dobrze starosta?
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Razem
dla Mikolowa

Szanowni Mieszkańcy!
Mijają cztery lata odkąd objąłem stanowisko burmistrza Mikołowa. Wi-

dząc jak dobrze razem współpracujemy, tworząc wyjątkowe miasto społecz-
nej aktywności, chciałbym kontynuować pracę, którą rozpoczęliśmy i która 
przynosi pozytywne efekty!

By dalej rozwijać i dbać o nasze miasto, a także kontynuować rozpoczęte 
działania, ponownie będę kandydował na stanowisko Burmistrza Mikołowa, 
dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie oraz udział w wybo-
rach samorządowych, byśmy wybrali dobrą przyszłość dla naszego miasta.

Wybory, które odbędą się 21 października, będą miały znaczący wpływ na 
dalszy rozwój Mikołowa i regionu. Zadecydujemy bowiem o wyborze burmi-
strza oraz radnych miejskich, powiatowych i wojewódzkich na kolejną, tym 
razem 5-letnią kadencję.

Dla mnie osobiście jest to czas sprawozdania z realizacji obietnic wy-
borczych sprzed czterech lat, podsumowania czteroletniej kadencji i zapre-
zentowania planów na przyszłość, by działać dalej RAZEM DLA MIKOŁOWA! 
Wszystkie informacje będę Państwu sukcesywnie przekazywał pocztą w ma-
teriałach wyborczych i zamieszczał na swojej stronie internetowej www.sta-
nislaw.piechula.pl, jak i na stronach Facebooka.

Jestem szczególnie dumny z  tego, że moja propozycja otwartości 
i współzarządzania miastem spotkała się z Państwa uznaniem i zaan-

gażowaniem, za co także gorąco wszystkim dziękuję. Wspólnie 
rozpoczęliśmy proces zmiany miasta, który chciałbym razem 

z Państwem kontynuować przez kolejne 5 lat. Z niezliczonej 
ilości spotkań i stałego kontaktu z mieszkańcami wiem, 

że dostrzegacie Państwo pozytywne zmiany, jakie prze-
chodzi Mikołów. Cieszy mnie również fakt, iż znacząco 

rośnie wiedza i zainteresowanie mieszkańców swoim 
miastem. Nabieramy tempa i  wiele oczekiwanych 

projektów jest i będzie realizowanych. Wspierając 
się i  razem dbając o  Mikołów możemy zdecy-

dowanie więcej. Dlatego proszę Państwa 
o oddanie głosu na mnie i kandydatów do 
Rady Miejskiej z  ugrupowania RAZEM 
DLA MIKOŁOWA Stanisława Piechuli.

Stanisław Piechula

KONTYNUACJA POZYTYWNYCH ZMIAN

RAZEM DLA MIKOŁOWA

DOSTĘPNY     OTWARTY     KONKRETNY
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- Pani kandydatura 
wzbudza sporo emocji. 
Ludzie są ciekawi Pani 
planów i chyba czas od-
kryć karty. Jeżeli Pani 
wygra, kto zostanie wi-
ceburmistrzem?

- Jest za wcześnie na takie py-
tanie. Nie chcę rozbudzać ni-
czyich nadziei i oczekiwań, bo 
najpierw trzeba wygrać wybo-
ry, aby zastanawiać się nad ka-
drami w magistracie i podle-
głych jednostkach. Natomiast 
nie zdradzę chyba wielkiej ta-
jemnicy, jeżeli powiem, że w ro-
li swojego pierwszego zastęp-
cy widziałabym Artura Wnuka. 
Rozmawialiśmy już na ten temat. 
Artur Wnuk jest gotów podjąć 
się tego wyzwania.

- Dlaczego Wnuk?
- Artur Wnuk założył komitet 

wyborczy „Skuteczni” i chyba 
nie mógł wymyśleć nazwy, która 
lepiej oddałaby charakter tego, 
co i jak robi. W ciągu niespełna 
czterech lat udała mu się rzecz 
niebywała. Pokazał mikołowia-
nom, że społeczeństwo obywa-
telskie i demokracja lokalna to 
nie są puste slogany, ale real-
ne możliwości i cała paleta kon-
kretnych działań, które moż-
na wykorzystać na rzecz do-
bra wspólnego. To przecież Ar-
tur Wnuk rzucił hasło, aby w Mi-
kołowie uruchomić budżet oby-
watelski. Urząd Miasta nie miał 
innego wyjścia, jak zrealizować 

ten pomysł, bo zaczęli się tego 
domagać mieszkańcy. W walce 
o status dzielnicy dla Rety Artur 
Wnuk zebrał ponad 700 podpi-
sów…

- Ale dzielnicy i tak nie 
ma.

- Jest to jedna z wielu niezro-
zumiałych decyzji, które pod-
jął mikołowski samorząd tej ka-
dencji. Nie zgadzając się na 
dzielnicę dla Rety być może 
ktoś pomyślał, że zrobi na złość 
Wnukowi, ale skutek był od-
wrotny. Tylko przysporzyło mu 
to popularności. Wnuk jest zdol-
nym, młodym, bardzo ambitnym 
i inteligentnym człowiekiem. Ta-
kich ludzi potrzebuje Mikołów.

- Trochę zamieszania 
wywołała informacja, na 
kogo jeszcze może Pa-
ni liczyć. Nie wszystkim 
w mieście podoba się, że 
Piechulę popiera Platfor-
ma Obywatelska, a Ra-
domską Prawo i Spra-
wiedliwość. Duża polity-
ka wchodzi do naszego 
miasta?

- Polityka była i jest wszę-
dzie, nie tylko w naszym mie-
ście, ale w każdym zakątku Pol-
ski. Nie trzeba się jej bać ani 
demonizować. W każdym razie 
ja do dużej polityki się nie wy-
bieram. Nie marzą mi się po-
selskie ławy ani ministerial-
ne korytarze. Jeżeli mam w ży-

ciu jeszcze coś pożyteczne-
go do zrobienia, chcę to zro-
bić w Mikołowie. Jako poten-
cjalny burmistrz nie oceniam 
polityki przez pryzmat sejmo-
wych pyskówek. Bardziej inte-
resuje mnie, jakie korzyści du-
ża polityki może przynieść mo-
jemu miastu. Odsiewając ide-
ologiczne tło obecnego sporu 
w Polsce trudno nie zauważyć, 
że rząd ma dobrą ofertę dla sa-
morządów. Grzechem byłoby 
nie skorzystać z tej okazji. 

- Rozwiesiła Pani spo-
ro billboardów z hasłem 
„10 x tak dla ROZWOJU 
Mikołowa”. Czym jest dla 
Pani rozwój? To bardzo 
pojemne pojęcie. Może 
znaczyć wszystko i nic.

- W moim programie dla Mi-
kołowa rozwój znaczy wszyst-
ko. Pod tym pojęciem kryje się 
silna gospodarka, sprawne za-
rządzanie, nowe inwestycje, 
ale także umiejętność stawiania 
odpowiednich pytań. Co zro-
bić, aby Mikołów był bardziej 
atrakcyjny dla młodych, miko-
łowskich rodzin? To prawda, że  
w naszym mieście są ludzie  
z zasobnymi portfelami. Ich stać 
na kupno działki w każdym so-
łectwie i postawienie domu. Ta-
kich szczęśliwców jest jednak 
niewielu. Trzeba myśleć o tych 
młodych ludziach, którzy tylko 
szukają okazji, aby wyrwać się 
do większego miasta, gdzie jest 
łatwiej o pracę i tańsze miesz-
kanie.

- W swoich dziesię-
ciu punktach jako jedną  
z recept podaje Pani rzą-
dowy program „Miesz-
kanie plus”.

- Bo to jest dobry program. 
Ja w nim nie widzę polityki, ale 

pomysł na rozwiązanie palące-
go problemu społecznego. Po-
za tym budownictwo mieszka-
niowe pozwoli rozkręcić lokal-
ną koniunkturę gospodarczą. 
To inwestycyjny samograj. Ma-
my w Mikołowie mnóstwo miej-
skich, niewykorzystanych tere-
nów. Rząd daje narzędzia do re-
alizacji. W czym problem, aby 
się zabrać za budowanie blo-
ków? Są też inne powody, aby 
sięgać po „Mieszkanie plus”  
i inne rządowe programy. Pro-
szę nie zapominać, że Miko-
łów znajduje się w nie najlep-
szej sytuacji finansowej. W 2015 
roku mieliśmy 57 milionów zło-
tych zadłużenia, teraz jest o mi-
lion mniej. Póki nie uzdrowimy 
sytuacji finansowej, środki ze-
wnętrzne, w tym rządowe, mu-
szą stać się mocnym fundamen-
tem rozwoju miasta.

- Narzeka Pani, a prze-
cież - jak mówi stare 
przysłowie - widziały 
gały, co brały.

- Ale ja nie narzekam! Nie 
wnikam, nie roztrząsam, nikogo 
nie obwiniam za sytuację finan-
sową miasta. Jest jaka jest. Bę-
dę szukać pieniędzy na inwe-
stycje tam, gdzie one są, a takim 
źródłem stały się ostatnio pro-
gramy rządowe. Odpowiada-
jąc innym przysłowiem: jak da-
ją, trzeba brać.

- Liczy Pani na program 
„Czyste powietrze”?

- Myślę, że każdy odpowie-
dzialny samorządowiec powi-
nien zrobić wszystko, aby ten 
program trafił do jego miasta. 
To program wręcz skrojony pod 
Mikołów. Jeżeli uda się dzię-
ki niemu usprawnić źródła cie-
pła w budynkach prywatnych 
i jeśli dodamy do tego progra-
my termomodernizacji bloków 
w śródmieściu, pojawi się real-
na szansa na lepsze, zdrowsze 
powietrze w Mikołowie.

- W statystykach Miko-
łów uchodzi za miasto 

ludzi bogatych. Działa 
tutaj sporo małych, śred-
nich i dużych firm. 

- Z takich zestawień nic nie 
wynika. Znam firmy, które wy-
prowadziły się z Mikołowa do 
Żor, na tereny Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Miasto straciło pieniądze z po-
datków, a kilka osób musiało so-
bie poszukać nowej pracy, bo 
właściciel nie wszystkich za-
brał do strefy. Jako mikołowia-
nie nie możemy budować ob-
razu naszego miasta w oparciu 
o statystyki, lecz musimy stwo-
rzyć realne warunki do rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości, bo 
to są pieniądze do gminnej kasy  
i miejsca pracy. 

- Jako jeden z pomy-
słów wspierania lokal-
nej przedsiębiorczości 
proponuje Pani konkurs 
na „Mikołowski bizne-
splan”, gdzie będą na-
grody za najciekawsze 
projekty biznesowe re-
alizowane w Mikołowie. 
To pomysł podpatrzony 
w Zabrzu.

- Jeżeli chce się skutecznie 
rządzić miastem, trzeba podpa-
trywać, co dobrego robią inni. 
Małgorzata Mańka-Szulik, pre-
zydent Zabrza, uchodzi za jed-
nego z najlepszych samorzą-
dowców w naszym regionie. Jej 
miasto szczególnie boleśnie zo-
stało dotknięte transformacją 
ustrojową w Polsce, ponieważ 
upadło tam wiele państwowych 
zakładów pracy. Wzmocnienie 
lokalnej przedsiębiorczość by-
ło jedną z recept na zrównowa-
żony rozwój Zabrza i to się uda-
ło. Do wspierania „Zabrzańskie-
go biznesplanu” dołączyły tak-
że prywatne przedsiębiorstwa, 
które realizują tam inwestycje. 
Liczę, że ten pomysł wypali tak-
że w Mikołowie. My mamy inne 
problemy niż Zabrze, ale kon-
sekwencje są te same. Przesta-
jemy być postrzegani, jako do-
bre miejsce do rozwoju przed-
siębiorczości, a to nas może ze-
pchnąć na gospodarczy mar-
gines regionu. Musimy tego za 
wszelką cenę uniknąć. Miko-
łów musi się rozwijać, bo tyl-
ko rozwój zapewni miastu pie-
niądze na realizację kolejnych, 
ambitnych, prospołecznych ce-
lów. Nie możemy dać się uśpić 
promocyjnemu hasłu Mikoło-
wa „Ogród życia”. Najbliższe la-
ta nie będą porą na sen, ale cza-
sem działania. 

Rozmawiał: Jerzy Filar
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Mikołów musi się rozwijać, bo tylko rozwój 
zapewni miastu pieniądze na realizację 
kolejnych, ambitnych, prospołecznych celów. 

Rozmowa z IReNą RADOMSKą, kandydatką na burmistrza Mikołowa.

Nie możemy dać się uśpić promocyjnemu 
hasłu Mikołowa „Ogród życia”. Najbliższe lata 
nie będą porą na sen, ale czasem działania. 
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- Czy OKS to nowa jakość na mi-
kołowskiej scenie politycznej?

- Obywatelski Komitet Samorządo-
wy to sprawdzona od lat marka, która 
w tegorocznych wyborach prezentu-
je zupełnie nową ofertę dla mieszkań-
ców Mikołowa i powiatu mikołowskie-
go. Nie łączy nas emblemat partyjny, 
tylko wspólna wizja samorządu i chęć 
działania. 

- Czemu zdecydowaliście się na 
hasło „Łączy nas Mikołów”?

- Wybraliśmy to hasło, bo pomimo 
tego, że jesteśmy różni, mamy różne 
doświadczenie życiowe, różne zawo-
dy i wykształcenie, to łączącym nas 
spoiwem jest właśnie Mikołów. Mia-
sto, w którym żyjemy, które kochamy. 
Poczuliśmy, że nadszedł czas, aby 
dla Mikołowa poświęcić swój czas  
i pracę. Wśród nas są przedstawicie-
le różnych grup wiekowych i zawodo-
wych, ludzie doświadczeni i tryska-
jący młodzieńczą energią. Mikołów 

to dla nas także wspólny mianownik 
ze wszystkimi mieszkańcami. Razem 
mieszkamy w tym mieście i dla jego 
mieszkańców chcemy pracować, aby 
nam wszystkim dobrze się tutaj żyło. 

- Kto znajdzie się na listach 
OKS?

- Na listach OKS znajdą się znajo-
me w mieście twarze, które od daw-
na pracują na rzecz mikołowskiej spo-
łeczności. Jednak będą też zupełnie 
nowe osoby, które dzielą ze mną wizję 
rozwoju i przyszłości naszego miasta. 
Wśród znajomych twarzy będą wypró-
bowane osoby, którym wyborcy już za-
ufali, sprawdzeni radni tej kadencji. Oni 
swoją pracą w Radzie Miejskiej udo-
wodnili swoje oddanie mieszkańcom, 
pomysłowość i zaangażowanie. Jednak 
wszyscy kandydaci są świadomi zmian 
zachodzących w naszym mieście,  
a także spraw, które wymagają pilnego 
ulepszenia czy naprawy. OKS to aktyw-
na drużyna ludzi z doświadczeniem, 

wiarygodnych, szczerych i z otwartymi 
umysłami.

- Czym będzie się różnił pro-
gram OKS od obietnic wyborczych 
innych komitetów?

- Z przykrością stwierdzam, że kam-
pania jest zazwyczaj festiwalem obiet-
nic i populistycznych frazesów. OKS na 
tle innych ugrupowań posiada spójną, 
rzeczywistą, a przede wszystkim real-
ną ofertę. Mikołowianie zasługują na 
szczerość, dlatego w naszym programie 
nie będzie pustych obietnic. Pracując  
z mieszkańcami nad wieloma wspól-
nymi projektami wiem, że nasz plan dla 
Mikołowa - zrodzony z marzeń naszej 
drużyny, ale skonfrontowany z realiami 
- jest tym, czego mikołowianie oczekują 
od swoich przedstawicieli. Naszą wizję, 
konkretne zamierzenia i szczegółowe 
punkty naszego programu mikołowianie 
poznają już w najbliższych dniach, kie-
dy materiały informacyjne naszego ko-
mitetu trafią w ich ręce. 

Rozmawiał: Jan Ostoja

mIkOłOWIaNIE zasłuGują Na szczErOść, 
dLatEGO W Naszym PrOGramIE 
NIE BędzIE Pustych OBIEtNIc

Rozmowa z MATeUSZeM HANDLeM, 
wiceburmistrzem Mikołowa.



- W poprzednim numerze „Na-
szej Gazety” burmistrz Mikołowa 
Stanisław Piechula przypuścił na 
Pana ostry atak. Zarzucił, że kreuje 
się Pan na pierwszego rowerzystę  
w mieście, choć nie działa w żadnym 
stowarzyszeniu rowerowym oraz -  
i tutaj cytat - „Pan Wnuk zmienił się 
ostatecznie w cynicznego polityka, 
który nie zawaha się użyć wszelkich 
środków w drodze do ratusza”. Ma 
Pan teraz szansę na ripostę.

- Nie chciałbym zniżać się to pozio-
mu burmistrza. Podkreślę jedynie, że 
jest między nami jedna, podstawowa 
różnica. Swoją aktywność społeczną 
(Budżet Obywatelski, inicjatywa lokal-
na, działalność w Stowarzyszeniu Reta) 
realizuję w swoim wolnym czasie i nikt 
mi za to nie płaci. Dla Piechuli to jest 
praca, którą według mnie wykonuje 
źle, powiedzmy na pół gwizdka. 

Jeśli chodzi o ten atak na 
mnie, w jednym tekście 
burmistrz jednocześnie 
i bez powodu obraża 
kilka osób, które robią 
coś dobrego dla miasta 
i mieszkańców, a swoją 
pracą i podatkami 
zapewniają mu pensję.  
To żałosne. 

Mam wrażenie, że on ma jakąś obse-
sję, boi się. A co do rowerów - zapew-
niam, że do jeżdżenia rowerem nie trzeba 
należeć do żadnego stowarzyszenia, a do 
zgłoszenia dobrych pomysłów wystarczy 
trochę oleju w głowie. Może burmistrz 
wyjaśni, dlaczego do tej pory nie zrealizo-
wał projektu „Rowerowy Mikołów”, któ-
ry razem z Maciejem Rochelem zgłosili-
śmy w drugiej edycji Budżetu Obywatel-
skiego? Czytelnikom przypomnę, że teraz 
mamy czwartą edycję, a sam projekt po-
parło 770 mieszkańców Mikołowa.

- Skoro jesteśmy przy Budżecie 
Obywatelskim, to jak Pan ocenia 
jego realizację w Mikołowie? 

- Zrobiłem dla mieszkańców i rad-
nych pierwszą w Mikołowie prezenta-
cję o Budżecie Obywatelskim, brałem 
udział w pracach zespołu wdrażające-
go to narzędzie. W każdej edycji, dzię-
ki mieszkańcom, jakiś mój projekt trafia 
do realizacji. Nie oczekuję za to orderu, 
ale chcę pokazać, że wiem, co mówię...

W jednym z wywiadów 
burmistrz stwierdził, 
że budżet obywatelski 
działa znakomicie. 
Nie jest to prawda. 
Frekwencja spada, 
mamy plebiscyt, a nie 
rozmowę o potrzebach. 
To nie jest partycypacja.

Fakt, że w tej edycji w okręgu os. 
Grunwaldzkie/Słowackiego nie złożo-
no ani jednego wniosku kładzie się cie-
niem na akcji promocyjnej Urzędu. Po-
trzebne są zmiany, burmistrz nie ma  
o tym pojęcia.

- Udała się Panu niełatwa rzecz, 
pod jednym szyldem komitetu 
„Skuteczni” startuje kilka lokal-
nych i środowiskowych mikołow-
skich stowarzyszeń. Proszę powie-
dzieć, co konkretnie Wam się nie 
podoba w rządach Stanisława Pie-
chuli?

- W zjednoczeniu mikołowskich sto-
warzyszeń pomógł sam burmistrz. 
Cztery lata temu to był mój kandydat, 
obiecywał zmiany, deklarował chęć 
współpracy. Do dziś mam w domu jego 
ulotkę wyborczą. Obietnic nie spełnił, 
w dodatku nie ma pomysłu na Mikołów. 
Konkrety? Władza powinna więcej pra-
cować, a mniej się lansować. Za bur-
mistrzem biega kilku fotografów, mam 
wrażenie, że pół urzędu zmuszonych 
jest do działań promocyjnych swoje-
go szefa. Czy wie Pan, że mikołowskie 
szkoły muszą rozpowszechniać infor-
macje przekazywane przez burmistrza? 
Mikołowskie organizacje nie mają pie-
niędzy na dowóz chorych i niepełno-
sprawnych do lekarza czy na rehabilita-
cję. Jednocześnie miasto wydaje olbrzy-
mie pieniądze na potańcówki lub kwia-
ty w donicach, które wymagają stałego 
podlewania, a więc kolejnych kosztów. 
Nierozwiązany jest problem miejskiego 
basenu, Dom Kultury przypomina cza-
sy wczesnego PRL-u. Teren po komen-
dzie policji nie jest zagospodarowany,  
a Piechula jakoś nie może dogadać się 
z rządem w sprawie programu Miesz-
kanie+. Świetnie, że wspólnoty miesz-
kaniowe przeprowadzają termomoder-
nizację, ale nie róbmy z tego afery, ro-
bią to wszyscy. Nie zauważyłem, aby 
prezydent Katowic chwalił się remon-
tem każdego bloku, chyba byłoby mu 
wstyd, że robi to tak późno.

Na Recie, gdzie 
mieszkam miasto wydaje 
5 mln zł na poprawę 
dobrego asfaltu na 
lepszy, ale pieniędzy 
na remont Brzozowej, 
Jasnej, Przyjaźni czy 
Konopnickiej - nie ma.

Mikołów potrzebuje dobrego gospo-
darza, a nie burmistrza, którego głów-
nym zadaniem jest lansowanie same-
go siebie. Nawet jeśli przyjąć, że ro-
mans i zdrada to prywatne sprawy pana 
Piechuli, to jednak pokazują charakter 
człowieka. Dobry pomysł z otwarciem 
parkingu za PTTK dla mieszkańców 
czy pomalowanie koszy na śmieci kolo-
rową farbą to za mało, by ponownie od-
dać głos na pana Piechulę.

- Popieracie Irenę Radomską. 
Skąd pewność, że będzie lepsza od 
Stanisława Piechuli? 

- Tak, Irena Radomska jest naszą 
kandydatką na stanowisko burmistrza 
Mikołowa. Piechula jest w samorządzie 
od lat, był radnym miejskim i powiato-
wym, co miał zrobić - już zrobił. Gło-
sowałem na niego cztery lata temu, ale 
drugi raz tego błędu nie popełnię. Pani 
Radomska… no cóż, zachęcam wszyst-
kich do osobistej rozmowy z Ireną Ra-
domską, koniecznie trzeba ją poznać. 
Na pewno nie zatrudniłaby komendan-
ta straży miejskiej bez wymaganych 
uprawnień, wiem też, że planuje uwol-
nić urzędników miejskich od wszech-
obecnego facebooka. Radomska ma 
świadomość, że pracuje się zespoło-
wo, na pewno nie będzie sobie przy-
pisywała zasług naczelników w Urzę-
dzie. Zauważyłem, że potrafi słuchać, 
jest otwarta na dobre pomysły. Ma też 
program dla Mikołowa, czego braku-
je obecnemu burmistrzowi. Cztery lata 
temu mikołowianki i mikołowanie nie 
mieli wyboru. Piechula dużo mówił  

o tańszej wodzie, a Balcer sprawiał 
wrażenie zmęczonego. Dla wielu 
mieszkańców wybór Piechuli był oczy-
wisty. Teraz jest inaczej, mogą wybrać 
faktyczną zmianę. Nową osobę z do-
świadczeniem w zarządzaniu ludźmi  
i konkretnym spisanym oraz ogłoszo-
nym publicznie programem.

Irena Radomska nie 
będzie drukowała 
plakatów z hasłem 
„Radomska - burmistrz, 
który nigdy Cię nie 
zdradzi”, ale mikołowskie 
kobiety powinny  
21 października wygwizdać 
Piechulę i pokazać  
mu czerwoną kartkę.

Pamiętajmy, że to Piechula zrobił  
z tego publiczną sprawę, nagłośnił, 
żeby uprzedzić tekst prasowy. 

- Nazwa „Skuteczni” do czegoś 
zobowiązuje. W czym będziecie 
skuteczniejsi od innych? 

- Już jesteśmy skuteczniejsi, po pro-
stu przełożymy to, co robimy w swo-
ich stowarzyszeniach na poziom mia-
sta. Działamy społecznie, robimy mnó-
stwo interesujących rzeczy, bardziej 
lub mniej widocznych. 

Urzędowe profile 
facebookowe  
nie informują  
o wspieraniu przez nasze 
stowarzyszenia akcji 
pomocowych, spotkań 
integracyjnych czy 
warsztatów świątecznych 
dla dzieci.

Obecni radni są bierni, nie wycho-
dzą z jakimiś interesującymi inicjatywa-
mi w postaci projektów uchwał, my bę-
dziemy to robili aktywnie i skutecznie.

- Proszę powiedzieć coś o lu-
dziach, którzy startują z Waszej 
listy. Jest na nich sporo znajo-
mych nazwisk, jak np. Krystyna 
Świerkot, Ewa Chmielorz czy Syl-
wester Czarnota, ale też wielu de-
biutantów. 

- A da mi Pan całą stronę w gazecie 
na to? Wystawiamy dużą grupę kandy-
datów, ich życiorysy są bardzo bogate. 

Mieszkańcom Mikołowa 
proponujemy przede 
wszystkim osoby nowe, 
choć nieprzypadkowe, 
dysponujące dużą 
wiedzą.

Wcześniej było o kobiecie, Ire-
nie Radomskiej, to może teraz o kilku 
mężczyznach. Piotr Buras jest skarb-
nikiem w Ochotniczej Straży Pożarnej, 
aktywnym członkiem Rady Sołeckiej. 
Andrzej Badocha na pomysł na miej-
ski basen i naprawę ZGL, Marek Bo-
rys aktywnie działa w Stowarzyszeniu 
Wymyślanka, a Tomasz Urban, który 
na co dzień porusza się na wózku in-
walidzkim to doskonałe źródło pomy-
słów i wiedzy o potrzebach niepełno-
sprawnych. 

Nasi radni po wyborze nie będą 
przychodzić na sesje napić się kawy. 
Wspieramy się też doświadczeniem 
trójki dotychczasowych radnych. Kry-
styna Świerkot i Sylwester Czarnota 
są prezesami lokalnych stowarzyszeń, 
Ewy Chmielorz, pani sołtys z Mokrego 
nie trzeba przedstawiać nikomu. 

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jerzy Filar

„Skuteczni” są skuteczni
Rozmowa z ARTUReM WNUKIeM, prezesem Stowarzyszenia Reta 

i liderem Komitetu Wyborczego „Skuteczni”.
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- Wszystko wskazuje na to, że w nadcho-
dzących wyborach będzie Pan rywalizo-
wać sam ze sobą. Na polityczno-towarzy-
skiej giełdzie nie pojawiły się jak dotąd 
nazwiska innych kandydatów na burmi-
strza Łazisk Górnych.

- Do zamknięcia list pozostało jeszcze tro-
chę czasu. Nie można wykluczyć, że pojawią 
się jeszcze inni kandydaci, a nie chciałbym 
komentować doniesień z plotkarskiej giełdy. 
Poza tym, w rozmowach o samorządzie nie pa-
suje mi słowo rywalizacja. Nie traktujmy wybo-
rów w kategoriach sportowych, gdzie ktoś wy-
grywa albo przegrywa. Wybory to coś poważ-
niejszego. To przekłada się na naszą codzien-
ność, bo za osobą idą ludzie i pomysły, kon-
kretne działania dla mieszkańców. Dlatego tak 
duża odpowiedzialność spoczywa nie tylko na 
tych, którzy startują w wyborach, ale także na 
samych mieszkańcach. 

To oni muszą podjąć decyzję,  
co jest dla nich najlepsze. 

- Mieszkańcy Panu ufają. Cztery 
lata temu zrobił Pan, potocznie mó-
wiąc, jeden z najlepszych wyników na 
Śląsku.

- Byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że 
to nie jest ważne. Było i jest, bo burmistrz, który 
ma poparcie może spokojnie przeprowadzać 
inwestycje, nie traci czasu na jałowe spory, tyl-
ko po prostu działa. 

Sądzę, że to właśnie docenili 
mieszkańcy, że mają oni 
poczucie, że u nas w Łaziskach 
dobrze się dzieje.

- Co z perspektywy dwóch kadencji, uważa 
Pan za największy minus Łazisk Górnych?

- Z perspektywy znacznie szerszej niż dwie 
kadencje trudno nie dostrzec, że mamy mało 
terenów inwestycyjnych. Łaziska to zaledwie 
20 km2, z czego znaczną część zajmują 3 duże 
zakłady pracy. Cieszymy się, że one są, bo nie 
da się ukryć, że to one w dużym stopniu mają 
wpływ na budżet miasta.

- Dzięki temu Łaziska Górne uchodzą za 
zamożną gminę.

- To prawda. Mamy stabilną sytuację finanso-
wą i możemy sobie pozwolić na wiele inwesty-
cji nie zadłużając przy tym miasta. Jako miesz-
kaniec cieszę się z tego, jako burmistrz muszę 
też patrzeć w przyszłość. 

- Obawia się Pan o los elektrowni  
i kopalni?

- W życiu warto trzymać się 
zasady: licz na najlepsze, ale 
bądź gotów na najgorsze. 
Kopalnia „Bolesław Śmiały”  
i Elektrownia Łaziska to małe 
elementy wielkiej machiny, jaką 
jest polska branża energetyczno-
surowcowa i wiele czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych 
ma na nią wpływ. 

Nieprzewidywalna jest koniunktura na świa-
towych rynkach surowcowych, a od tego też za-
leży los polskiego górnictwa. Niestety, kiedy 
dzieje się coś złego, najbardziej tracą na tym 
małe kopalnie, jak nasz „Bolesław Śmiały”. 

- Są plany wejścia łaziskiej kopalni  
w złoże za „Rowem Bełckim”, którego za-
soby geologiczne szacowane są na około 
200 milionów ton. 

- Trzymam mocno kciuki za realizację tych 
planów, ale jestem też realistą. Decyzje w tej 
sprawie nie będą zapadać w Łaziskach Gór-
nych, ale w Warszawie i nie sądzę, aby jed-
nym z kryteriów było dobro naszego miasta. 
To samo dotyczy Elektrowni Łaziska. Mówi się, 
że zostaną tam zrewitalizowane bloki energe-
tyczne. Niestety, te zapowiedzi wciąż pozostają  
w sferze deklaracji i obietnic. 

- Zakończmy wątek minusów i przejdź-
my do plusów Łazisk Górnych.

- Plusy wynikają trochę z minusów. Teraz 
mamy stabilny budżet i wpływy, które pozwa-
lają na realizację takich inwestycji i projektów, 
które gwarantują naszym mieszkańcom wysoki 
standard życia. Nie myślę o rzeczach koniecz-
nych, które realizuje każde miasto, czyli np. in-
westycjach w drogi, które oczywiście są ocze-
kiwane i ważne. 

Myślę o tym, co nasze miasto 
oferuje dodatkowego,  
o wielu nowoczesnych placach 
zabaw, boiskach, terenach 
rekreacyjnych czy infrastrukturze 
oświatowej. 

- Jednak budować i remontować trzeba 
na bieżąco.

- Oczywiście, że tak, ale teraz tworzymy 
bazę, która będzie służyła miastu przez lata. 
Uporządkowaliśmy system opieki medycznej, 
budując duży i nowoczesny ośrodek zdrowia 
w centrum miasta. Przed nami remont drugie-
go ośrodka w Łaziskach Średnich - po nim bę-
dziemy mieć najnowocześniejszą infrastruk-
turę służby zdrowia w powiecie. Jako jedyni  
w powiecie i nieliczni w regionie uruchomili-

śmy bezpłatną komunikację. Naszą wizytówką 
stały się też tereny rekreacyjne. Stale unowo-
cześniamy i rozbudowujemy tereny przy „Żab-
ce”, które są ulubionym miejscem wypoczyn-
ku nie tylko łaziszczan, w Łaziskach Średnich 
mamy Ynzlę i Małpi Gaj. 

Teraz do tego dołączyło  
Centrum Frajdy Ogrodowa.  
To są nowoczesne, nowatorsko 
zaaranżowane tereny 
rekreacyjne, z urządzeniami 
zabawowymi i sportowymi dla 
wszystkich pokoleń.

- Frajda powstała dzięki Funduszowi 
Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. 

- Przystąpiliśmy do Metropolii głównie z my-
ślą o przyszłości i codzienność pokazuje, że to 
była dobra decyzja. Aglomeracja będzie się in-
tegrować oraz zacieśniać więzy gospodarcze, 
komunikacyjne i kulturowe. W Łaziskach mamy 
konkret - czyli Centrum Frajdy, ale pamiętajmy, 
że wejście do Metropolii to też darmowe prze-
jazdy dla dzieci i młodzieży do lat 16, jeden 
wspólny bilet - o którym jeszcze 4 lata temu mo-
gliśmy tylko zamarzyć. 

- Czego brakuje w Łaziskach Górnych?
- Przydałoby się więcej żłobków. Przybywa 

młodych rodzin, którym trzeba zapewnić dobre 
warunki rozwoju. W 2012 roku otwarliśmy pierw-
szy żłobek w mieście. Na jego funkcjonowanie 
pozyskaliśmy do tej pory ponad 700 tys. zł z pro-
gramu „Maluch”, ale jeden żłobek to za mało.

- Niech Pan zbuduje kolejny.
- Bierzemy pod uwagę wiele rozwiązań. No-

woczesne zarządzanie to jednak nie tylko licze-
nie wyłącznie na siebie. Myślę, że w Łaziskach 
jest duży potencjał dla powstania prywatnych 
żłobków. Zachęcam do tego i zapraszam poten-
cjalnych inwestorów. 

Dodam, że jako samorząd do 
każdego dziecka dopłacamy  
700 zł., co jest gwarancją tego, że 
taki żłobek mógłby być dostępny 
dla wszystkich łaziskich rodzin, 
niezależnie od ich zamożności.

- Polityczno-towarzyska giełda donosi, 
że na tych wyborach zakończy Pan przy-
godę z samorządem i nie wystartuje za 
pięć lat.

- Trochę mnie bawią takie rozważania. Nie 
wiem, co będzie za pięć lat. Jeśli chce Pan usły-
szeć deklarację, że to ostatnia kadencja, to Pan 
jej nie usłyszy. Jestem tu, gdzie chcę być i gdzie 
chcą mnie widzieć mieszkańcy. I mam nadzie-
ję, że tak pozostanie.

Rozmawiał: Jerzy Filar

Jestem tu, gdzie chcę być i gdzie 
chcą mnie widzieć mieszkańcy.

Rozmowa z ALeKSANDReM WyRą, burmistrzem Łazisk Górnych.
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Okręg nr 1 
MIKOŁÓW

1. Stencel Henryk
2. Wieczorek Marek 
3. Lewicka Mirosława
4. Kwapuliński Rafał 
5. Wróbel-Pytlik Michalina 
6. Przewoźnik Bogusław 
7. Głośna Halina 
8. Wróbel Beata
9. Cofała Nikodem
10. Otlik Dariusz
11. Duży Alex

Okręg nr 2 
ŁAZISKA GÓRNE

1. Duży Mirosław
2. Walny Irena
3. Jarzyna Grzegorz
4. Kuczera-Jarek Katarzyna
5. Siwiński Henryk
6. Brudny Dorota
7. Ficek Adam

Okręg nr 3 
ORZESZE

1. Zienc Piotr 
2. Kalisz Hanna 
3. Sroka Edyta 
4. Brząkalik Józefa 
5. Dobosiewicz Marek 
6. Wiertelorz Wojciech 

Okręg nr 4 
WYRY i ORNONTOWICE

1. Duży Małgorzata 
2. Szala Aleksander 
3. Paszek Piotr 
4. Kopiec Agnieszka
5. Nowrot Błażej

Kandydaci 
do Rady Powiatu

- Coś powoli rozkręca się kampania wybor-
cza.

- Niestety, premier ogłosił decyzję o dacie wy-
borów najpóźniej jak mógł, zarazem wyznaczył je  
w najwcześniejszym możliwym terminie. Czas kam-
panii wyborczej skurczył się z czterech, jak było 
ostatnio, do dwóch miesięcy. Numery list będą lo-
sowane dopiero od 26 września. Nie sprzyja to bu-
dowaniu demokracji lokalnej. W wyborach samorzą-
dowych startuje przecież wiele komitetów lokalnych, 
które mają mało czasu na zaprezentowanie swojej 
oferty i dopełnienie wszystkich formalności. 

- Jakie są lokalne, wyborcze plany Koalicji 
Obywatelskiej, czyli porozumienia Plat-
formy Obywatelskiej i Nowoczesnej?

- Mamy „swojego” burmistrza w Mikołowie 
i po raz kolejny chcemy mieszkańcom zareko-
mendować wybór Stanisława Piechuli. Spraw-
dził się przez ostatnie cztery lata. Rządzi sku-
tecznie i ma wizję rozwoju miasta na następ-
ną kadencję. W pozostałych gminach ocenę 
urzędujących burmistrzów i wójtów pozostawia-
my wyborcom. Największą wagę przywiązuje-
my do wyborów powiatowych. Mamy peł-
ne listy dobrych kandydatów, któ-
rych przedstawimy bliżej w na-
stępnym wydaniu Gazety (już 
po ich zarejestrowaniu). Po 
20 latach czas na zmiany...
Mam nadzieję, że będzie-
my współrządzić powia-
tem mikołowskim.

- Z kim planujecie 
koalicję?

- Mogę powiedzieć 
z kim nie planujemy, 
niemożliwa wydaje 
się współpraca z PiS.

- Dlaczego warto 
głosować na Koalicję 
Obywatelską?

- Staramy się nie przenosić na po-
ziom samorządowy emocji towa-
rzyszących krajowej polityce. Trud-
no jednak nie zauważyć, że od 3 lat 
rządzący zawłaszczają i psują kolej-
ne sfery życia publicznego-służbę 
zdrowia, edukację, media, sądownic-
two. Samorząd został ostatnim bastio-
nem wolności i demokracji w Polsce. 
Może to zabrzmi zbyt górnolotnie, ale 
z demokracją jest trochę jak z powie-
trzem, zauważamy jak jest potrzebne do-
piero, gdy zaczynamy się dusić... Dlate-
go udział w tych wyborach 21 pażdzierni-
ka jest tak ważny.

- Jaki macie pomysł na powiat mikołowski?
- Chcemy się skupić na sprawach szeroko pojętego 

poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Mam na my-
śli, m.in. opiekę zdrowotną, likwidowanie barier dla 
osób niepełnosprawnych, pakiet dla seniorów, bez-
pieczeństwo na drogach, komunikację publiczną, do-
stęp do edukacji ponadpodstawowej. To także spraw-
ne działanie urzędu starostwa i podległych jednostek 
tak, żeby każdy mieszkaniec powiatu czuł się mile wi-
dzianym gościem. Wyobrażam sobie również, że staro-
sta może i powinien szybciej reagować na niektóre za-
grożenia i sygnały mieszkańców, np szkodzenie środo-
wisku czy już przysłowiowe dziki, a obecnie takie spra-

wy ciągną się niemiłosiernie. Moją ambi-
cją jest też, aby wszystkie gminy powia-
tu weszły w skład Metropolii. 

- Co z Sejmikiem Wojewódz-
kim?

- Gorąco prosimy o głosy dla Ha-
liny Kantor, mikołowianki, bez któ-

rej nie odbyła się żadna akcja opo-
zycji-w obronie praw kobiet, edukacji, 

marsz czarnych parasolek, pro-
testy pod sądami  

i w obronie kon-
stytucji. Uwa-

żam, że sej-
m i k i e m  
powinna 

rządzić dotych-
czasowa ko-
alicja, ponie-
waż doskona-

le się sprawdzi-
ła, między innymi 

w skutecznym za-
rządzaniu środka-
mi unijnymi. 

Rozmawiał:
Jan Ostoja

Największą wagę 
przywiązujemy do 
Rady Powiatu

Rozmowa z MIROSłAWEM DużyM, liderem 
Platformy Obywatelskiej w powiecie mikołowskim.

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
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Kia cee’d. Pełna zaskakujących rozwiązań.

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

Nowa Kia Ceed już od

61 990 PLN

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

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

SALON 
ŁAZIENEK 

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

*szczegóły w salonie

DO ZAKUPU PŁYTEK KLEJ - FLEX I TRANSPORT GRATIS*

J eszcze w 2016 roku bur-
mistrz Stanisław Piechu-
la tak pisał na profilu fa-
cebookowym o wymianie 

oświetlenia w Mikołowie: „Po-
zyskaliśmy milion złotych, by 
dodatkowo oszczędzać rocz-
nie 300 tysięcy. Wartość całego 
projektu to ponad 1,2 mln. zł,  
z czego ponad milion (85% 
kosztów) stanowi pozyskana 
dotacja”. Niestety, te informa-
cje nie są prawdziwe, a przynaj-
mniej straciły na aktualności. 

Pieniądze na poprawę 
efektywności 
energetycznej 
oświetlenia 
dosyć szerokim 
strumieniem płynęły 
w ostatnich latach  
do śląskich gmin. 

Część samorządów nie ro-
biła wokół tego zamieszania, 

traktując to jako jedną z wielu 
unijnych dotacji, które w mia-
rę łatwo można dostać. Na-
tomiast w wielu miastach, do 
których należy Mikołów, po-
zyskane pieniądze na ekolo-
giczne, ledowe żarówki stały 
się motorem pijarowych akcji, 
podkreślających skuteczność 
lokalnych władz. W sumie nie 
ma w tym nic złego, pod wa-
runkiem, że wszystko robione 
jest jak należy. 

Niestety, w Mikołowie 
coś poszło nie tak.

Projekt dofinansowany przez 
Urząd Marszałkowski prze-
widywał montaż 1047 energo-
oszczędnych opraw oświetle-
niowych i nowoczesnego sys-
temu sterowania. W nocy, kie-
dy miasto śpi, a oświetlenie jest 
przyciemnione operator może  
w ciągu kilku sekund w pełni 
rozświetlić kilka latarni w miej-
scu wypadku lub robót dro-
gowych. To dobre i oszczęd-
ne rozwiązanie. Teoretycznie, 
zrealizowanie takiej inwestycji 
za milion złotych nie powinno 
sprawiać problemów w 40-ty-
sięcznym Mikołowie. Tymcza-
sem już pierwszy przetarg na 
oświetlenie został w niejasnych 
okolicznościach unieważnio-
ny w maju 2016 roku. W czerw-
cu szybko ogłoszono kolejny. 
Przy okazji skrócono o połowę 
(ze 100 tys. do 50 tys. godzin) 
wymagany czas świecenia diod 
LED w oprawach drogowych. 
W praktyce oznacza to, że za-
miast ćwierć wieku będą słu-
żyły 12-13 lat, ale to jest naj-
mniejsza z wątpliwości. Prze-
targi ogłaszane przez instytu-
cje publiczne słyną z zaostrzo-
nych norm i wymagań. Wszyst-
ko po to, aby odsiać firmy, któ-
re dla zdobycia zlecenia goto-
we są zaniżać ceny w myśl za-
sady: dostać kontrakt, a później 
się martwić. Mikołowski magi-
strat poszedł inną drogą.

W ogłoszeniu o przetargu 
nie wymagano doświadczenia 
w realizacji podobnych prac 
czy referencji. Potencjalny wy-
konawca nie musiał nawet wy-
kazać się odpowiednią ilością 
gotówki, gwarancjami banko-
wowymi lub chociażby ubez-
pieczeniem OC. Urzędnicy, za-
mawiając nowoczesny system 
sterowania, nie pomyśleli, aby 
zażądać od oferentów szcze-
gółowych informacji o jego 
funkcjonowaniu lub chociażby 
prezentacji. Do walki o kontrakt 
stanęły trzy firmy. Najdroższa 
oferta wynosiła 1,257 mln zł, 

kolejna 1,139 mln zł. Przebiła je 
mała i nieznana firma z Warsza-
wy, która zadeklarowała, że za-
montuje oświetlenie w Mikoło-
wie za 885 tys. zł. 

W magistracie nikomu 
nie zapaliła się 
czerwona lampka, że 
tak tania oferta może 
wróżyć kłopoty. 

Nie widziano nic podejrza-
no w tym, że firma zajmują-
ca się inwestycjami oświetle-
niowymi ma siedzibę w skrom-
nym, warszawskim mieszka-
niu. Poza tym, po co wybierać 
tanią i niepewną ofertę, skoro 
większość kosztów pokrywa-
ła Unia Europejska? Po co od-
dawać niewykorzystane pienią-
dze Urządowi Marszałowskie-
mu? Jeżeli pojawia się rażąco 
niska oferta, zleceniodawca za-
wsze może podzielić się wąt-
pliwościami z Urzędem Zamó-
wień Publicznych. Rynek pełen 
jest przykładów firm, które za-
niżają ceny, bo są „słupem” dla 
anonimowego - na razie - poten-
tata, który chce wykosić konku-
rencję dumpingowymi cenami. 
Dlaczego mikołowski magistrat 
nie zwrócił się do UZP? Takich 
pytań można stawiać wiele. Po 
raz pierwszy przymierzyliśmy 
się do napisania artykułu o wy-
mianie oświetlenia w Mikołowie 
już w 2016r. Wstrzymaliśmy pu-
blikację, ponieważ chcieliśmy 
zaczekać na ruch Urzędu Mar-
szałkowskiego, który dzieli unij-
ną kasę i bierze odpowiedzial-
ność za jej prawidłowe wydat-
kowanie. Zadaliśmy wtedy mi-
kołowskiemu magsitratowi sze-
reg pytań dotyczących tej in-
westycji. Chcieliśmy wiedzieć, 
m.in. dlaczego Urząd Miasta 
zlecił realizację tak poważne-
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Ktoś tu ściemnia
W Mikołowie - jak się okazuje - najciemniej jest pod latarnią. Nowe, ekologiczne oświetlenie miało 
przed wyborami podkreślić skuteczność burm istrza Stanisława Piechuli w pozyskiwaniu środków 
unijnych. Tymczasem stało się źródłem proble mów. Urząd Marszałkowski, zamiast wypłacić pieniądze, 
zwrócił się do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, aby zbadała, co się święci i świeci w Mikołowie. 



� materiały 
konstrukcyjne
i wykończeniowe

� dachy
� farby i lakiery
� kostka brukowa
� materiały 

instalacyjne
� narzędzia

BUDUJESZ-REMONTUJESZ
MATERIAŁY BUDOWLANE 

I WYKOŃCZENIOWE
PRODUCENT STOLARKI

ALUMINIOWEJ

u Nas znajdziesz wszystko!

Orzesze-Gardawice, ul. Katowicka 3 | tel. 32 44 19 920 | www.dax-firma.pl

PRODUCENT STOLARKI ALUMINIOWEJ
OGRODY ZIMOWE

I ZABUDOWA BALKONÓW

DRZWI I OKNA

BRAMY 
I OGRODZENIA

PCV � ALUMINIOWE � DREWNIANE

go zadania typowej firmie „w teczce”. 
Odpowiedź była zaskakująca.

- Bezrefleksyjne używanie okre-
ślenia „firma w teczce” jest niedo-
puszczalne, bo obowiązkiem zama-
wiającego jest umożliwienie jak naj-
szerszego dostępu do zamówienia 
małym i średnim przedsiębiorstwom. 
(…) Zamawiający zwraca uwagę po-
nadto na kardynalną zasadę wyrażo-
ną w art. 91 ust. 3 Prawa zamówień 
publicznych, zgodnie z którą kryte-
ria oceny ofert nie mogą dotyczyć 
właściwości wykonawcy, a w szcze-
gólności jego wiarygodności ekono-
micznej, technicznej lub finansowej. 
Jakiekolwiek więc sugestie elimina-
cji z postępowania „firm w teczce” 
są sprzeczne z zasadą równego trak-
towania wykonawców - odpisał nam 
Urząd Miasta.

Interpretując złośliwie, ale  
i dosłownie tę argumentację 
można założyć, że  
w Mikołowie do przetargu 
na wymianę oświetlenia 
mogli stanąć wszyscy, 
nawet firma F-Press 
wydająca „Naszą Gazetę”. 

Przecież nie wolno pytać o wiary-
godność ekonomiczną, techniczną  
i finansową. Mamy wśród znajomych 
elektryków. Jakoś dalibyśmy radę. Re-
alizacji projektu z uwagą przygląda-
li się działacze mikołowskich orga-
nizacji pozarządowych, które śledzą 
co, jak i za ile robi magistrat. Są wśród 
nich fachowcy z branży oświetlenio-
wej i to oni przygotowali druzgocący 
raport z przebiegu montażu oświetle-
nia. Wskazali na 20 uchybień popeł-

nionych - ich zdaniem - przez wyko-
nawcę, a które zbagatelizował miko-
łowski magistrat. 

Okazało się, że firma  
w dokumentacji ofertowej 
przedstawiła oprawy 
lamp innego producenta, 
niż te które później 
zamontowano. 

W przypadku 430 opraw parko-
wych nie było deklaracji CE, obo-
wiązkowej dla towarów sprzedawa-
nych w Unii Europejskiej. Wszystkie 
te zastrzeżenia dotyczą spraw tech-
nicznych. Niewiele mówią ludziom 
spoza branży, ale znawcy problematy-
ki oświetleniowej nie mają wątpliwo-
ści, że organizacja przetargu i sama 
realizacja tego zadania daleko odbie-
gała od standardów. 

Burmistrz Stanisław 
Piechula bagatelizuje  
te zarzuty.

- Ludzie związani z firmą, która 
przegrała przetarg teraz się mszczą 
i nie chcą, aby nasze miasto dostało 
pieniądze z Urzędu Marszałkowskie-
go - mówi burmistrz Piechula.

Urząd Marszałkowski potraktował 
jednak te zastrzeżenia poważnie. Naj-
pierw zlecił kontrolę realizacji projek-
tu, a w lipcu skierował sprawę do Pro-
kuratury Okręgowej w Katowicach. 
Mikołów zapłacił za wymianę oświe-
tlenia z własnego budżetu. Wypłata 
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 
została wstrzymana, dopóki nie zosta-
ną wyjaśnione wszystkie wątpliwości.

Jerzy Filar
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EURO BANK, to kolejna in-
stytucja finansowa, która 
uruchomiła swoją placów-
kę na mikołowskim Rynku. 
EURO BANK działa na pol-
skim rynku od 15 lat, opiera-
jąc swoją działalność przede 
wszystkim na bliskich rela-
cjach z Klientami i rozumie-
niu ich potrzeb.

W ofercie EURO BANKU 
Klienci znajdą, m.in. dostęp-
ne od początku sierpnia bez-
płatne konto „w pełni”, a tak-
że korzystnie oprocentowa-
ne lokaty „Na dobry począ-
tek” oraz „Na dobry start”.

W oddziale EURO BANKU 
zapewniona jest obsługa ka-
sowa, jak również można re-
alizować przelewy.

Euro Bank zaprasza

EURO BANK, ul. Jana Pawła II 10a (przy Rynku w Mikołowie) 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

artykuł sponsorowany
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- Głosami mieszkańców powia-
tu mikołowskiego zwyciężyła Pani  
w plebiscycie na Kosmetyczkę Roku 
2018. To chyba powód do dumy?

- Zdecydowanie tak. Ale poza dumą 
jest też ogromną motywacją do dalszej, 
jeszcze lepszej pracy dla moich wspa-
niałych klientek. To dzięki nim zwycię-
żyłam i dzięki nim nasza firma się roz-
wija, za co raz jeszcze chciałam im bar-
dzo podziękować. Parę lat temu prze-
niosłam biznes z Orzesza do rodzinnej 
miejscowości mojego męża - Gostyni. 
Na początku miałam wiele obaw, ale 
jak widać znalazłam tam nie tylko gro-
no wiernych klientów, na których za-
wsze mogę liczyć, ale i miłość moje-
go życia. 

- Jakiś czas temu w rubryce 
„Bieg przez plotki” donosiliśmy  
o Państwa zaślubinach. Gdzie i jak 
poznała Pani miłość swojego ży-
cia?

- Znam Adama już ponad 10 lat. Po-
znaliśmy się w III LO im. Adama Mic-
kiewicza w Katowicach. Kiedy poja-
wiłam się w szkole jako pierwszokla-
sistka, mąż był już w klasie matural-
nej, pełniąc funkcję przewodniczące-
go szkolnego samorządu. To nie było 
takie oczywiste, bo w tzw. „Micku” ro-

iło się od dzieci lekarzy i adwokatów  
z dużych miast, konkurencja była 
ogromna. Adam zjednywał sobie ludzi 
szczerością, otwartością i zaangażowa-
niem. Nigdy nie ukrywał, że pochodzi 
ze śląskiej, górniczej rodziny, był dum-
ny, że mieszka w Gostyni. Do dziś pa-
miętają to nasi wspólni znajomi 
oraz nauczyciele. 

- Czyli klasyczna 
„szkolna miłość”?

- Nie do końca. Choć 
już wtedy coś między 
nami zaiskrzyło, to na 
prawdziwą miłość mu-
sieliśmy trochę pocze-
kać. Mogę jednak śmiało 
powiedzieć, że to liceum 
złączyło nasze drogi, bo 
właśnie w auli zabytkowe-
go, neogotyckiego budynku  
III LO, mój mąż mi się 
oświadczył. Kiedy wszedł do 
auli z wielkim bukietem czer-
wonych róż myślałam, że to 
prezent z okazji moich uro-
dzin, przypadających właśnie  
3 czerwca. Później jednak z gło-
śników rozległa się „nasza pio-
senka”, a Adam uklęknął i po-
prosił mnie o rękę. Dopiero po 

wszystkim wyznał mi, że w tajemnicy 
przygotowywał to przez dwa tygodnie 
z nauczycielkami i panią dyrektor. Do 

wyjątkowych wspomnień z czasów 
studniówki, matury i zakończenia 

szkoły związanych z tym miej-
scem, mogę dopisać jeszcze to 
jedno, najważniejsze. 

- Maż wybrał karierę sa-
morządowca, Pani postawi-
ła na biznes. Macie czas dla 
siebie? 

- Bez przesady, jesteśmy 
normalną rodziną. Mimo wie-
lu obowiązków znajdujemy 
czas dla siebie, reszty rodzi-
ny i przyjaciół. Wszystko za-
leży od dobrej organizacji 
czasu i wzajemnego wspar-
cia. Wprawdzie prowadze-
nie działalności gospodar-
czej w naszym kraju proste 
nie jest, ale zawsze mogę 

liczyć na pomoc Adama, je-
śli chodzi o kontakt z urzęda-

mi, księgową czy dostawcami. 
Dzięki temu 100% uwagi mogę po-
święcić klientom i rozwojowi firmy. 
Bez jego doświadczenia i wiedzy 
prawniczej byłoby o wiele trudniej 

to wszystko ogarnąć.

- Jeszcze trudniej będzie to ogar-
nąć, jeżeli mąż wygra wybory na 
Wójta Gminy Wyry. 

- Deklaracja Adama o ponownym star-
cie w wyborach na wójta poprzedzona 
była wieloma rozmowami w gronie ro-
dziny. To przemyślana, poważna decyzja,  
w której podjęciu bardzo wspierałam 
męża. Nie boję się nowych wyzwań i wie-
rzę, że tak jak do tej pory wspólnie uda 
nam się wszystkiemu podołać. Od począt-
ku wiedziałam, że wychodzę za faceta, 
który poza mną ma także miejsce w sercu 
zarezerwowane dla Gostyni i Wyr. Myślę, 
że gdyby tak nie było, nie byłby tym kim 
jest, a ja właśnie takiego go pokochałam.

- Jaka jest największą wada i za-
leta męża?

- To dobre pytanie, bo w jego przypad-
ku praktycznie jedna cecha pasuje do obu 
tych skrajności. Adam bardzo angażuje się 
we wszystko, co robi, chce aby to czego 
się podejmuje, wyszło jak najlepiej. Za-
wsze poświęca wiele czasu i uwagi innym, 
co jak wiadomo nie zawsze bywa odwza-
jemnione. Tego typu rozczarowania nigdy 
do przyjemnych nie należą. Z drugiej stro-
ny ta jego chęć działania i konsekwencja 
sprawia, że może pomóc wielu ludziom,  
a on naprawdę uwielbia to robić.

Rozmawiała: Ewelina Tracz

Historia jednej miłości
Rozmowa z eWą MySZOR - Kosmetyczką Roku 2018, 

prywatnie żoną ADAMA MySZORA, kandydata na Wójta Gminy Wyry.
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

u Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Spo-
łecznej w Mikołowie 
wykonuje coraz bar-

dziej złożone zadania. W lip-
cu i sierpniu CIS podjął się re-
alizacji zwycięskiego projek-
tu w ramach III edycji Budże-

tu Obywatelskiego - „Wspólnie 
na Krawczyka XXI”. Uczestnicy 
Centrum pracowali nad wyrów-
naniem terenu, budową najaz-
du pod scenę mobilną, ustawie-
niem altany ogrodowej oraz wy-
murowaniem grilowiska. W ra-

mach projektu zakupiono rów-
nież 10 ławostołów.

- Bardzo się cieszę, że może-
my realizować na rzecz miasta 
coraz bardziej złożone projek-
ty, dzięki temu uczestnicy mają 
możliwość nabywania nowych 
umiejętności, a jednocześnie 
mają poczucie, że ich praca re-
alnie przyczynia się do rozwo-
ju infrastruktury w Mikołowie 
- mówi Daniel Melerowicz, kie-
rownik Centrum.

CIS to jednostka powołana 
w celu pomocy osobom, któ-
re pozostają bez zatrudnienia, 
a chciałyby znaleźć pracę i są 
zdolne do jej podjęcia. Zaję-
cia w centrum obejmują pracę  
w grupie ogrodniczo-porządko-

wej oraz remontowo - budowla-
nej lub innej powołanej do reali-
zacji określonych działań. Poza 
pracą, osoby będące w Cen-
trum, korzystają z warsztatów  
i szkoleń umożliwiających zdo-
bycie lub podniesienie kwali-
fikacji zawodowych, praktyk 
oraz odbycie stażu u pracodaw-
cy. Dodatkowo mogą skorzystać 
ze wsparcia psychologa, dorad-
cy zawodowego oraz pracow-
nika socjalnego. Każdy uczest-
nik otrzymuje co miesiąc świad-
czenie integracyjne oraz premię 
motywacyjną.

- W CIS-ie pracuję z fanta-
stycznymi ludźmi, cieszę się ob-
serwując, jak wielu uczestników 
zaczyna wierzyć we własne siły 

i po kilku miesiącach postana-
wia wrócić na rynek pracy. Uwa-
żam, że zdecydowanie warto 
skorzystać z oferty, jaką propo-
nuje Centrum - mówi Kamil Lo-
rek instruktor zawodu w grupie 
remontowo - budowlanej.

W grudniu bieżącego roku 
Centrum rozpoczyna realiza-
cję kolejnego projektu: „Pro-
gram wsparcia społeczności 
lokalnych”, w ramach którego 
uczestnictwo rozpocznie 8 osób 
z terenu Mikołowa.

Więcej informacji znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej 
Centrum: www.cis.mikolow.eu 
lub pod nr telefonu: 32 738 09 76.

Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych!

CIS coraz bardziej wyspecjalizowany

TeRAZ 
ReKRUTUJeMy !

ZADZWOŃ:
32 738 09 76

NAPISZ:
kontakt@cis.mikolow.eu

ODWIeDŹ NAS:
ul. Krawczyka 16, Mikołów

www.cis.mikolow.eu

u Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

13 września 2018 godz. 17:00
BeZPIeCZNy SeNIOR 

NA DRODZe
n Senior pieszy
n Senior rowerzysta
n Senior kierowca
+ Warsztaty udzielania pierwszej po-
mocy

20 września 2018 godz. 17:00
SeNIORZe 

- NIe DAJ SIĘ OSZUKAĆ!
n Metoda „na wnuczka”
n Metoda „na policjanta” i inne.

n Podpisywanie umów poza siedzibą 
firmy
n Zakupy na pokazach i prezentacjach
n Bezpieczna bankowość dla seniorów

27 września 2018 godz. 17:00
BeZPIeCZNy SeNIOR 

W SIeCI
n Media społecznościowe
n Zakupy w internecie
n Oszustwa internetowe
+ Informacja, jak zachować się  
podczas napadu/rabunku na ulicy,  
w domu itp.

W sierpniu w Śląskim Ogrodzie Botanicznym odbyły się pół-
kolonie współorganizowane przez Fundację „Ulica” oraz 
Akademię Rozwoju „Konektor” dla dzieci z gminy Mikołów. 

Półkolonie letnie odbyły się też w Placówce Wsparcia Dziennego 
Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej, w ramach Projektu: „Postaw 
na lepsze jutro”.

Dzieci brały udział w wielu ciekawych zajęciach, m.in. ju-jitsu, ro-
botyki, logorytmiki, zdrowego kręgosłupa, Treningu Umiejętności 
Społecznych. Były też zajęcia funkcjonalno-siłowe, warsztaty plastycz-
ne i fotograficzne. Oprócz tego podopieczni wyjeżdżali na atrakcyjne 
wycieczki i mieli spotkania z ciekawymi osobami.

Wspomnienia 
z wakacji

u Zakład Gospodarki Lokalowej

Ekologicznie, estetycznie i oszczędnie
Kolejne budynki w Mikołowie zostaną poddane termomodernizacji.

Na osiedlu Grunwaldzkim 3. Przy Starej Drodze 2 C, D.

FITSenior
designed by Freepik

GIMNASTYKA OGÓLNOKONDYCYJNA 
Hala MOSIR w Mikołowie 

(ul.Bandurskiego 1A) 

ZAJĘCIA TAŃCA TOWARZYSKIEGO 
DLA SENIORÓW

(aby przyjść na zajęcia nie trzeba mieć pary) 
Miejski Dom Kultury

(Rynek 19)

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA SENIORÓW

7/14/21/28
września

 godz. 16:00

BURMISTRZ MIKOŁOWA STANISŁAW PIECHULA
RADA SENIORÓW W MIKOŁOWIE 

Współorganizatorzy akcji FITSenior: Zapraszają:

FITSenior gimnastyka - taniec towarzyski

BEZPŁATNE         

5/12/19/26

września

godz. 16:00

VI Dancing dla Seniora odbędzie się 21 września w Miejskim Domu 
Kultury od godz. 17:00 do 20:00. Bezpłatne wejściówki do odbioru 
na portierni MDK od 10 września.

Ogólnopolska 
Karta Senio-

ra wydawana jest 
na terenie nasze-
go miasta przez 
Radę Seniorów  
w każdy poniedziałek od 10:00 do 12:00 w Miej-
skim Domu Kultury (Rynek 19) w sali 21.

Odbierz kartę!

Zapraszamy do tańca!

Bezpieczny Senior
Komenda Powiatowa 
Policji w Mikołowie  
i Urząd Miasta Mi-
kołowa przygotowa-
ły zajęcia w ramach 
programu „Bezpiecz-
ny Senior”.
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Okres wakacyjny jak zawsze 
obfitował w ciekawe impre-
zy plenerowe. Od czerwca 
na rynku oglądać można było 

wszystkie mecze mundialowe, w piątko-
we popołudnia relaksowaliśmy się na 
koncertach „Letnie Granie”, a w końców-
ce wakacji wielkie wzięcie miało kino eu-
ropejskie pod chmurką w parku na Plan-
tach. Zwieńczeniem całości i wisienką na 
torcie były aż 3-dniowe urodziny miasta. 

Wszystko zaczęło się świetną za-
bawą w innym niż do tej pory miej-

scu, bo przy ul. Krawczyka XXI.  
Mikoł’OFF Festiwal i impreza, pod-
czas której wszyscy zmienili kolor 
skóry, przyciągnęły masy młodzie-
ży. Na ulicach miasta spotkać można 
było tabuny uśmiechniętych, rozba-
wionych i kolorowych od proszku lu-
dzi, którym można się było obrzucać 
w ramach Festiwalu Kolorów. Na ma-
łej scenie na Krawczyka XXI wystąpi-
li ciekawi młodzi wykonawcy. 

1 września akcja wydarzeń prze-
niosła się na rynek. Tłumnie zebrani 

mieszkańcy mogli podziwiać na scenie 
takich wykonawców jak: Krzywa Alter-
natywa, Kolory, Sound’n’Grace i Kami-
la Bednarka z zespołem. Szczególnie 
dwie ostatnie ekipy ściągnęły do cen-
trum prawdziwe tłumy. 

Ciekawostką dnia było to, że Ci 
którzy byli na koncercie pierwsze-
go dnia święta miasta, mogli uczest-
niczyć w premierowym wykona-
niu na żywo mikołowskiego hejna-
łu. Jego autorem jest pan Krzysztof 
Laksa. Oklaski publiczności świad-

czyły o tym, że hejnał przypadł 
mieszkańcom do gustu.

Zabawa kontynuowana była następ-
nego dnia. Szyki psuła nico pogoda, 
jednak nawet deszcz nie odstraszał 
prawdziwych fanów Margaret, która 
była gwiazdą wieczoru. Na scenie tego 
dnia wystąpili również Mariusz Kalaga, 
Piotr Herdzina oraz Halina Frąckowiak.

Warto wspomnieć, że przed 
Dniami Mikołowa otwarto przej-
ście pod kamienicą Rynek 13. Ta 
wiadomość wyraźnie ucieszyła 
mieszkańców. Organizatorom na-
leżą się podziękowania za świetną 
organizację imprezy, a mikołow-
skiej policji za jej sprawne zabez-
pieczenie. 

Jak co roku do magistratu 
napłynęło wiele wniosków  
z nowymi pomysłami miesz-

kańców na zamiany w swojej 
najbliżej okolicy. Zobaczmy, co 
mówią liczby. Łącznie zgłoszo-

no 50 wniosków, po weryfikacji 
pozytywnie oceniono 40 z nich. 
11 to propozycje ogólnomiej-

skie, 29 lokalne. Wykazy wszyst-
kich projektów, na które bę-
dzie można głosować dostęp-
ne będą w internecie na stronie: 
www.obywatelski.mikolow.eu 
oraz na tablicach ogłoszenio-
wych w centrum i w sołectwach.

Czym będzie różnić 
się ta edycja od 
poprzedniej? 

Przede wszystkim samo 
głosowanie będzie trwało aż  

4 dni - od piątku do ponie-
działku, czyli od 5-8 paździer-
nika. Dla wygody mieszkań-
ców wydłużono też godzi-
ny dyżurowania 3 głównych 
punktów, tzn. C.H. Auchan 
przy ul. Gliwickiej 3, Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy  
ul. K. Miarki 5 oraz w MOSIR 
na Krytej Pływalni Aqua Plant, 
ul. Konstytucji 3 Maja 22.

Będą one dostępne od godz. 
9.00 - 19.00. Ponadto w piątek 
5 października w godzinach 

7.00 - 14.00 będzie można gło-
sować w każdej szkole pod-
stawowej na terenie całego  
Mikołowa, a w godzinach 14.00 
- 18.00 w każdej filii Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Miko-
łowie. 

Najprościej  
przez internet

Nadal najprostszym sposo-
bem na oddanie swojego gło-
su jest głosowanie przez inter-
net na stronie: www.obywatel-
ski.mikolow.eu. Dostępna bę-
dzie również usługa głosowa-
nia mobilnego. Jeśli ktoś nie 
ma możliwości oddania gło-
su osobiście bądź interneto-

Budżet obywatelski to z pewnością jeden z największych powodów do dumy dla Burmistrza Stanisława Piechuli. To on wprowadził go w Mikołowie 
- pomysł przypadł mieszkańcom do gustu i okazał się być wielkim sukcesem. Projekty IV edycji już złożone, niedługo czeka nas głosowanie. 

MATEuSZ HANdEl, Zastępca Burmistrza Mikołowa
- Plan Burmistrza Piechuli i moja wizja tworzenia społeczeństwa obywatelskie-

go były zbieżne. To pozwoliło nam szybko i sprawnie wprowadzić Budżet Obywa-
telski w życie. To świetny przykład współpracy pomiędzy samorządem i lokalną 
społecznością. W Mikołowie pomysł się sprawdził i uznaję go za wspólny sukces 
mieszkańców i urzędników. Projekt traktujemy naprawdę z wielką uwagą, dlate-
go stworzyliśmy specjalny referat zajmujący się Budżetem Obywatelskim. 
Mam nadzieję, że również w IV edycji mieszkańcy wezmą liczny udział  
w głosowaniu. Jest z czego wybierać. 

Mieszkańcy zdecydują

Dni Mikołowa 
- kolory, taniec i śpiew

STANISŁAW PIECHulA, Burmistrz Mikołowa
- Naprawdę miło było oglądać tyle uśmiechniętych, rozradowanych i za-

dowolonych twarzy. Kolorowa od farb młodzież świętowała w piątek na 
Krawczyka XXI. Żywiołowej, mikołowskiej publiczności nie brakowało oczy-
wiście również pod dużą sceną w kolejnych dniach - nawet gdy padało. Już 
myślimy o kolejnych edycjach naszego wspólnego święta, będziemy chcieli 
wtedy zaprosić jeszcze znamienitsze gwiazdy. 
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Trudności ze znalezieniem 
miejsca do zaparkowania sa-
mochodu to zmora przede 

wszystkim dużych miast. Bywa jed-
nak, że i w mniejszych miejscowo-
ściach musimy „pokręcić się” do-
datkowych parę metrów zanim znaj-

dziemy wolną lukę. Z pewnością każ-
dy życzyłby sobie także dogodnego 
miejsca do pozostawienia pojazdu 
blisko miejsca zamieszkania. Wcze-
śniej z podobnymi trudnościami bo-
rykali się mieszkańcy osiedla Sło-
wackiego - przez lata przybyło samo-

chodów, wybudowane w przeszłości 
parkingi nie przystają już do dzisiej-
szych realiów. Problem należało roz-
wiązać. 

Zadanie to wziął na siebie Mateusz 
Handel, Zastępca Burmistrza Mikoło-
wa. Poprzez serię spotkań z przed-
stawicielami Spółdzielni Mieszkanio-
wej - właścicielem terenu na os. Sło-
wackiego - doprowadził do porozu-
mienia w sprawie zmiany właściciela 
gruntu. Wiązał się z tym cały szereg 
spraw natury biurokratycznej, jednak 
warto było walczyć o sprawę dla do-
bra mieszkańców. Równolegle odby-
wały się spotkania z osobami zainte-
resowanymi powstaniem miejsc do 
parkowania. Finalnie, miasto prze-
jęło teren. Magistrat zlecił opraco-
wanie projektów parkingów, uzyskał 
wszystkie potrzebne decyzje i ze-
zwolenia i zlecił realizację prac.

- To dla mnie bardzo ważna in-
westycja, ponieważ osobiście za-
angażowałem się w jej wykona-

nie. Spotykałem się z mieszkańca-
mi, poznałem ich problemy i obieca-
łem, że parkingi powstaną jeszcze  
w tym roku. Słowa dotrzymuję, cięż-
ki sprzęt jest już w użyciu - mówi 
Mateusz Handel, Zastępca Burmi-
strza Mikołowa. 

Na os. Słowackiego i przy ul. Blusz-
cza powstanie około 100 nowych miejsc 
postojowych. Ponadto powstanie nowe 
oświetlenie wzdłuż bloku na Bluszcza  
i na płycie nowego parkingu. Przekaza-
nie do użytkowania mieszkańcom ma 
nastąpić jeszcze w październiku. 

D obiegła końca inwestycja 
„Przebudowa ul. Szafran-
ka wraz z odwodnieniem”.  

W ubiegłym tygodniu dokonano od-
bioru końcowego zadania. Kolejna 
ulica w Mikołowie wypiękniała. 

Wykonawcą robót była firma „OS-BUD Beata 
Osmęda”, z siedzibą w Katowicach. Wartość zada-
nia to niecały milion złotych. Ulica ma teraz zupeł-
nie nową nawierzchnię. Uszkodzony przez lata as-
falt zastąpiono kostką brukową ułożoną w piękny 
wzór jak na rynku. Ulica Szafranka nabrała teraz 
zupełnie nowego charakteru i stanowi przedłuże-
nie zdobiącego serce miasta pasażu jesionowego. 
Wykonano również odwodnienie, zabezpieczenie 
sieci energetycznej i telekomunikacyjnej. 

Pierwszy odcinek, czyli od ul. Miarki do wjaz-
du na parking przy ul. Szafranka to jezdnia z be-
tonowej kostki brukowej o szer. 5 m z obustron-
nym chodnikiem szer. 2 m. Długość tego od-
cinka to 28 m. Drugi odcinek od wjazdu na ww. 
parking do budynku nr 17 to ciąg pieszo-jezdny 
bez chodnika o zmiennej szerokości uwarunko-
wanej istniejącą zabudową. Jego długość to ok.  
138 m. I trzecia sekcja od budynku nr 17 do  
ul. Prusa to jezdnia szer. 5 m wraz z obustronnym 
chodnikiem szer. 2 m, długość odcinka to 83 m.

To jednak nie koniec zmian na ul. Szafran-
ka. Wiosną mają tu był montowane nowe latar-
nie pasujące do klimatu ulicy, pojawi się tak-
że roślinność w ozdobnych donicach. Z ulicy 
można już korzystać i cieszyć się jej nowym 
wyglądem, 

wo, może wezwać do siebie 
urzędnika. 

Chęć skorzystania z mobil-
nego punktu do głosowania na-
leży zgłosić do 4 październi-
ka do godz. 15:00, telefonicz-
nie 32 32 48 467 lub mailowo:  
obywatelski@mikolow.eu Przy-
pominamy, że głosować może 
każdy mieszkaniec Mikołowa, 
który ukończył 16 lat. 

Bez meldunku  
nie głosuję?

Osoby, które chcą oddać 
głos w IV edycji budżetu oby-
watelskiego, a nie są zamel-
dowane w Mikołowie mu-
szą wypełnić wniosek osoby 

uprawnionej do głosowania. 
Druk można pobrać ze strony:  
www.obywatelski.mikolow.eu  
z zakładki DO POBRANIA. Na-
leży przesłać go pocztą bądź 
dostarczyć osobiście do urzędu 
do 7 dni przed rozpoczęciem 
głosowania. 

Co należy wiedzieć?

Każdy mieszkaniec może 
poprzeć maksymalnie jeden 
projekt z listy lokalnej oraz je-
den projekt z listy ogólnomiej-
skiej.

Każda osoba może wziąć 
udział w głosowaniu tylko raz 
(decydując się na jedną formę 
głosowania). 

W przeciwnym razie wszyst-
kie oddane przez nią głosy 
będą uznane za nieważne.

Głos oddaje się za pomocą 
karty do głosowania (lub formu-
larza internetowego), poprzez 
wpisanie numerów projektów 
wybranych z listy projektów za-
twierdzonych do głosowania. 
Osoba, która chce zagłosować, 
musi znać swój PESEL oraz na-
zwisko panieńskie matki. 

Warto zdecydować o swo-
jej najbliżej okolicy. To od nas 
samych zależy zwycięstwo da-
nego projektu. Więcej informa-
cji znaleźć można na stronie: 
www.obywatelski.mikolow.eu 
oraz na profilu facebook - Bu-
dżet Obywatelski w Mikołowie. 

Budżet obywatelski to z pewnością jeden z największych powodów do dumy dla Burmistrza Stanisława Piechuli. To on wprowadził go w Mikołowie 
- pomysł przypadł mieszkańcom do gustu i okazał się być wielkim sukcesem. Projekty IV edycji już złożone, niedługo czeka nas głosowanie. 

Ulica Szafranka nowa i piękna 

Obiecane - wykonywane 
Nowe parkingi na os. Słowackiego
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Frajda na FrajdzieBurmistrz Miasta Łaziska Górne 
ALEKSANDER WyRA

zaprasza mieszkańców na spotkania:
1 października 2018 

(poniedziałek) 
Szkoła Podstawowa nr 5 

Powstańców Śląskich (Łaziska Dolne)

2 października 2018 
(wtorek)

Restauracja „Pod Białym Orłem” 
(Łaziska Średnie)

3 października 2018 
(środa)

filia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
ul. Wyszyńskiego 8 (Łaziska Średnie)

5 października 
(piątek)

Przedszkole nr 2 
(Brada)

8 października 
(poniedziałek)

Miejski Dom Kultury 
(Łaziska Górne)

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 17.00

To kolejny w Łaziskach Gór-
nych nowocześnie za-
aranżowany teren rekre-

acyjno-sportowo-zabawowy dla każ-
dego. Są tu zamki, liny, street worko-
ut, zjeżdżalnie, huśtawki, zjazd linowy. 
Są specjalne urządzenia zabawowe 
dla osób niepełnosprawnych, prze-
bieraki dla mam z malutkimi dzieć-
mi i stoliki szachowe. Jest wreszcie 

miasteczko ruchu ze znakami, ron-
dami. Atrakcji jest naprawdę dużo,  
a w sobotę oficjalnego otwarcia było 
ich jeszcze więcej. Strefa fitness, sto-
isko z przyprawami, warsztaty kre-
atywnego tworzenia biżuterii, malowa-
nie twarzy, lody i odwiedziny Hekto-
ra, a także profesjonalne rady policjan-
tów, którzy towarzyszyli przejazdom 
rowerzystów w miasteczku ruchu. Po-

goda dopisała, humory też, a wszyscy 
bawili się doskonale. W końcu to Cen-
trum Frajdy, więc frajda musi być! 

Sezon letni na łaziskiej „Żab-
ce” rozpoczął się 31 maja  
i trwał do niedzieli 2 wrze-

śnia. Lato było upalne, więc nie 
dziwi, że kąpielisko cieszyło się 
ogromną popularnością. „Żabkę” 
odwiedziło 43.039 osób. W porów-
naniu z zeszłorocznym sezonem 
było to o 5560 więcej Tylko w sa-
mym sierpniu, który okazał się naj-
gorętszym miesiącem basen od-
wiedziło o 5073 więcej osób niż  
w roku poprzednim. 

W tym roku po raz 4 można 
było skorzystać z propo-
zycji bezpłatnej nauki jaz-

dy na rolkach w ramach „Łaziskiego 
rolkowania”. Uczestnikami były dzie-
ci od 4 roku życia. Rolkowanie odby-

wało się w każdy wtorek i czwartek  
w godzinach od 10:00 do 12:00 w ter-
minie: 26.06.2018r.-30.08.2018r. na wy-
asfaltowanym placu za stadionem miej-
skim. W sumie w 14 spotkaniach wzięło 
udział 191 osób. Do zobaczenia za rok!

Udane rolkowanie

Droga przez ERG, która łą-
czy ul. Chopina z ul. Prąd-
ną jest już gotowa. Wyko-

nawcą tego 800-metrowego odcinka 
było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych S.A, a przebudo-

wa zamknęła się kwotą 440 000,00 zł.  
Powierzchnia drogi to 5572 m2. Dro-
ga jest oświetlona, na całej jej długo-
ści postawiono 22 słupy oświetlenio-
we, których koszt zamknął się kwotą 
140 000,00 zł.

Skrótem na Bradę

Sezon na „Żabce” zakończony

W sobotę 1 września oficjalnie, uroczyście i oczywiście 
zabawowo otwarte zostało Centrum Frajdy Ogrodowa.

AlEKSANdER WYRA, 
burmistrz Łazisk Górnych

- Centrum Frajdy Ogrodowa to kolejny 
obok terenów za „Żabką, Ynzli, Małpie-
go Gaju teren, który staje się wizytów-
ką naszego miasta. Cieszę się, że projekt 
doceniła Metropolia dofinansowując go  
z Metropolitalnego Funduszu Solidar-
ności. Jednak najbardziej satysfakcjonu-
je to, że Frajda podoba się mieszkańcom.

ŁuKASZ STENCEl, 
kierownik ORS „Żabka” 

- Ten sezon na „Żabce” był napraw-
dę udany. Zawdzięczamy to w dużej mie-
rze pogodzie, ale też nowościom. W tym 
roku wzbogaciliśmy kąpielisko o taras 
do opalania, który cieszył się ogromnym 
uznaniem odwiedzających kompleks.
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W sobotę mogli-śmy 
pokołysać się w ryt- 
mie przebojów kul- 
towego zespołu  

„Universe”, którego występ po-
przedziła grupa „The Harpa-
gans”. Do parku licznie przyby-
li fani jednego jak i drugiego ze-

społu, lecz kluczowym elemen-
tem wydarzenia okazał się kon-
cert zespołu „Universe”, któ-
ry pomimo niedopisującej pogo-
dy ściągnął do Parku tłumy ludzi, 
doskonale bawiących się przy 
kultowych brzmieniach znanych 
wszystkim piosenek.

W niedzielę natomiast odby-
ły się dożynki gminno-parafial-
ne. Honory dożynkowych sta-
rostów w tym roku pełnili Kin-
ga i Jarosław Szczepańscy. Uro-
czystość kościelną poprowadził 
nasz były wikariusz ks. Grze-
gorz Kaput oraz ks. Marek Pa-

szek, na co dzień misjonarz z Za-
mbii. W barwnym korowodzie,  
w którym uczestniczyły dziew-
częta w strojach regionalnych 
niosąc koronę dożynkową, pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich, 
poczty sztandarowe, przedsta-
wiciele władz samorządowych 
i delegacje, mieszkańcy na cze-
le z górniczą orkiestrą dętą prze-
szli ulicami Ornontowic. 

Dalsza część uroczystości 
odbyła się w Amfiteatrze Parko-
wym. Starości dożynkowi prze-
kazali symboliczny bochenek 

chleba z tegorocznych zbiorów 
gospodarzowi gminy, Wójto-
wi Kazimierzowi Adamczykowi 
oraz Przewodniczącemu Rady 
Gminy Tadeuszowi Ziętek, aby 
dzielili sprawiedliwie powie-
rzone im plony ziemi.

Zgodnie z tradycją boche-
nek został podzielony i rozda-
ny wśród uczestników dożynek. 
Licznie zaproszeni goście po-
dziwiali piękną przestrzeń par-
kową, a przybyli posłowie Pani 
Izabela Kloc oraz Marek Krzą-
kała złożyli piękne życzenia rol-

nikom oraz mieszkańcom Or-
nontowic. Nie byłoby w Ornon-
towicach dożynek bez Orkiestry 
Górniczej oraz znakomitego ślą-
skiego kołocza, przygotowane-
go przez Zespół Folklorystyczny 
Marzanki. 

Po uroczystej części oficjalnej 
przyszedł czas na Piknik Dożyn-
kowy z Radiem Piekary, który za-
kończony został znakomitym wy-
stępem zespołu Arkadia Band.

Mamy nadzieję, że tradycja 
dożynkowa na stałe wpisze się  
w Święto Gminy Ornontowice.

M ieszkańcy Gminy Ornontowice w wieku 55+  
mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw-
ko grypie.

Akcja potrwa do 15 listopada. Zgłoszenia można kierować do 
rejestracji Gminnego Ośrodka Zdrowia, tel. 32/235 50 15. Szcze-
pienia finansowane są w 60% ze środków budżetu Gminy Ornon-
towice i 40% z budżetu NFZ.

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Ornontowi-
cach otrzymała 4150 zł  

od Ministra Kultury i Dziedzic-
twa na zakup nowych książek  

i audiobooków dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Wykaz bie-
żących nowości znajduje się na  
www.bibliotekaornontowice.pl  
w zakładce nowości wydawnicze.

15 września w ARTe-
rii Centrum Kultury 
i Promocji w Ornon-

towicach odbędzie się pierwszy 
w nowym sezonie pokaz spek-
taklu „Szac”. Tym razem ze-

spół Teatru Naumionego przy-
gotował dla swoich widzów do-
datkowe atrakcje - oglądana  
w jednej ze scen tradycyjna po-
tańcówka wydarzy się napraw-
dę, tuż po spektaklu. Akompa-

niująca w „Szacu” kapela ludo-
wa Rube Świnie zaprosi do tań-
ca wszystkich, którzy przybę-
dą na spektakl. Nie zabraknie 
więc atrakcji i okazji do spotkań 
z aktorami Naumionego. Bile-

ty na wydarzenie dostępne są 
w sklepie Anatol i w salonie fry-
zjerskim p. Sabiny Baron. 

Wydarzenie na Facebooku: 
https://www.facebook.com/
events/611597209234989/

Dofinansowanie na zakup 
nowości wydawniczych

Grypa mniej groźna

Z początkiem roku szkolnego rusza nowy sezon Akademii Te-
atru Naumionego. Akademia to cykl całorocznych zajęć dla 
dzieci w wieku 7-14 lat. Pod okiem artystów i instruktorów 

dzieci kształciły będą umiejętności aktorskie, śpiewu i tańca ludo-
wego. Intencją zajęć jest także zaszczepienie poszanowania dla 
tradycji w najmłodszym pokoleniu, aby to ono mogło pielęgnować 
dalej to, co najpiękniejsze w kulturze Ornontowic.

Akademia Teatru Naumionego
trwają zapisy

„Szac” i potańcówka w Ornontowicach

Impreza sportowa pod na-
zwą MultiBieg, dedykowa-
na jest wszystkim tym, któ-

rzy poprzez swoją aktywność, 
chcieliby uczestniczyć w akcji 
charytatywnej. Każdy, kto weź-
mie udział w zorganizowanym 
biegu ulicznym, automatycz-

nie staje się osobą wspierającą 
Wiktorię, która choruje na rdze-
niowy zanik mięśni SMA typ I.

Każdy przebiegnięty kilometr 
to 1 zł przekazany dla Wiktorii. 
Wszystkich uczestników impre-
zy zapraszamy na teren Parku 
w Ornontowicach. Start i meta 

przy Amfiteatrze Parkowym. Po-
czątek biegu na dystansie 2 km 
zaplanowano o godzinie 14:00. 
Początek biegu na dystansie 
11 km zaplanowano o godzinie 
14:30.

Więcej informacji:
www.multiplay.pl/multibieg/

Zapraszamy do wzięcia udziału w Biegu Ulicznym - 16 września.

Pobiegnij dla Wiktorii

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornonto-
wicach zakwalifikowała się do projektu 
Instytutu Książki „Mała książka - Wiel-

ki Człowiek”, skierowanego do dzieci 
w wieku 3 lat (urodzonych 
w 2015 roku) i ich 
rodziców. Udział 
w nim mogą 
wziąć zarówno te 
dzieci, które są za-
pisane do bibliote-
ki i korzystają z jej 
zbiorów, jak i te, któ-
re swoją przygodę 
z biblioteką dopiero 
zaczynają.

Już od września 2018r. każdy trzylatek, który od-
wiedzi bibliotekę, otrzyma Wyprawkę Czytelni-
czą, a w niej książkę „Pierwsze wiersze dla …”  
oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bi-
bliotecznych naklejek. W pakiecie starto-

wym znajdzie się także broszura dla rodziców 
„Książką połączeni, czyli o roli czytania w ży-
ciu dziecka”.

Podczas wizyty w bibliotece zakończonej 
wypożyczeniem przynajmniej 

jednej książki 
z księgozbio-
ru dziecięcego, 

Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę 

do Karty, a po uzy-
skaniu dziesię-

ciu zostanie uho-
norowany imiennym 

dyplomem potwier-
dzającym jego czytel-

nicze zainteresowania. 
Przy okazji dziecko po-
zna ciekawe miejsce, 

jakim jest biblioteka oraz zostanie pełnopraw-
nym uczestnikiem życia kulturalnego.

„Mała książka - Wielki Człowiek”

ŚWIĘTO GMINY ORNONTOWICE
W ramach Ornontowickich Dni z Kulturą w dniach 25 i 26 sierpnia obchodziliśmy 
Święto Gminy oraz Dożynki. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji!

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

Podczas tegorocznych uroczysto-
ści - trzeciego września, pod po-
mnikiem Pamięci Żołnierzy Wrze-

śnia 1939 roku odbyła się msza św. po-
lowa, posadzono także dąb - na 100-le-
cie odzyskania niepodległości. Drzew-
ko posadzili: Barbara Prasoł, Wójt Gmi-
ny Wyry, ppłk. Mariusz Miszczak z Jed-
nostki Wojskowej Agat, płk. Zbigniew 
Piątek - pełnomocnik Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego, prezes Włodzi-
mierz Czechowski ze Śląskiego Zarządu 
Kombatantów. Oprawę muzyczno-wo-
kalną zapewnił Chór Zorza z Domu Kul-
tury w Gostyni pod batutą Liliany Czaj-
kowskiej i Orkiestra Wojskowa z Byto-
mia. Nie zabrakło apelu pamięci, któ-
ry odczytał mjr Arkadiusz Bartnik i sal-
wy honorowej oddanej przez Kompanię 
Honorową 6. Batalionu Powietrzno-De-
santowego im. gen. dyw. Edwina Rozłu-
birskiego. Na uroczystość przybyli także 

przedstawiciele władz samorządowych 
gmin powiatu mikołowskiego, staro-
stwa oraz Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień w Tychach, jak również kombatan-
ci, którzy złożyli kwiaty pod pomnikiem. 
Kombatanci za wieloletnią współpra-
cę przy obchodach rocznicowych wy-
różnili medalem „Za zasługi dla Związ-
ku Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Politycznych”, 

m.in. Ludmiłę Łogiewa - Fierla, dyrek-
torkę Niepublicznego Technikum Ko-
lejowego Szkoły Kolejowe w Tychach 
im. kpt. Rybczyńskiego i Załogi Po-
ciągu „Groźny”, ks. Henryka Skorupę, 
proboszcza Parafii Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Wyrach, ks. Edwarda 
Poloczka z Parafii Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Wyrach, Leszka Mu-
sioła, chirurga ze Szpitala w Chorzowie, 
członka wspierającego z Koła Związku 
Kombatantów w Chorzowie. Wyróżnie-
nia wręczali Włodzimierz Czechowski, 
prezes Śląskiego Zarządu Wojewódz-
twa ZKRPiBWP oraz wiceprezes Euge-
niusz Jarguz.

Urząd Gminy Wyry przypomi-
na o działającym Systemie Po-
wiadamiania Klientów w for-

mie krótkich wiadomości SMS lub  
e-mail. W wiadomościach wysyłane 
są do mieszkańców Gminy komunika-
ty, m.in. o upływającym terminie płat-
ności podatków, planowanych spotka-
niach z mieszkańcami, wydarzeniach  

w Gminie. Aby skorzystać z tej bezpłat-
nej usługi, należy wypełnić druk oświad-
czenia dostępny na: www.wyry.pl 
lub pobrać w Urzędzie Gminy. Wypeł-
nione oświadczenie należy wrzucić do 
jednej z urn znajdujących się w holu 
Gminy lub w Szkołach Podstawowych 
w Gostyni i w Wyrach. Zachęcamy do 
skorzystania z tej usługi.

W marcu 2018r. w Gminie Wyry 
rozpoczęła się realizacja 
projektu pn. „Matematyka, 

chemia i fizyka - program zajęć poza-
lekcyjnych rozwijających umiejętno-
ści i zainteresowania uczniów Szkół  
w Gminie Wyry”. Projekt jest skiero-
wany do uczniów szkół podstawowych  
z Wyr i Gostyni. Projekt ma na celu do-
skonalenie, rozwijanie wiedzy i umie-
jętności wśród 147 uczniów z zakresu 
matematyki, a także objęcie 46 uczniów 
Szkoły Podstawowej w Gostyni kom-
pleksowym programem edukacyjnym  
z zakresu przedmiotów przyrodni-
czych. Celem jest również popularyza-

cja nauki na kierunkach ścisłych i tech-
nicznych, zwłaszcza wśród dziewcząt. 

W ramach zadania na przełomie lip-
ca i sierpnia szkoły zostały wyposażo-
ne w pomoce dydaktyczne niezbędne 
do przeprowadzenia zajęć z matematy-
ki, sprzęt IT (laptopy, tablety, tablice in-
teraktywne oraz monitor interaktywny), 
zakupione zostały również meble do 
sal (szafy, stoliki oraz krzesła uczniow-
skie). Ponadto w Szkole Podstawowej 
w Gostyni w zostało utworzone labora-
torium chemiczno-fizyczne, zakupiono 
sprzęt niezbędny do przeprowadzenia 
zajęć oraz doświadczeń chemiczno-fi-
zycznych. 

Informujemy, że pod adresem interne-
towym www.inwestycjewgminiewy-
ry.pl można sprawdzić stan realizacji 

wszystkich inwestycji planowanych do 
realizacji, realizowanych i zakończonych 
w Gminie Wyry od 2015 roku. Na Mapie 
Inwestycji ujęto projekty zrealizowane 
zarówno ze środków zewnętrznych oraz 
ze środków własnych Gminy Wyry. Skrót 
do strony internetowej umieszczony jest 
na głównej stronie: www.wyry.pl  
oraz w zakładce Inwestycje i Projekty. 

Zapraszamy do obejrzenia Mapy Inwe-
stycji zrealizowanych przez nasz Urząd 
w ostatnich latach.

SMS przypomni, poinformuje

Inwestycje w internecie

Projekt „Matematyka, chemia i fizyka - program zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania  
uczniów Szkół w Gminie Wyry realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Matematyka, chemia i fizyka

By pamięć nie zgasła…
Wrzesień to miesiąc, 
kiedy mieszkańcy Gminy 
Wyry oddają cześć swoim 
przodkom, którzy na ich 
polach bohatersko walczyli 
z niemieckimi żołnierzami, 
wygrali, utrzymali pozycje. 
Wielu przypłaciło to życiem, 
w tym ich dowódca ppłk. 
Władysław Kiełbasa, który 
w kampanii wrześniowej 
poprowadził w bój żołnierzy 
73. pułku piechoty, 23 Dywizji 
Piechoty Armii ,,Kraków”. 

BARBARA PRASOŁ, 
wójt Gminy Wyry

- Każdego roku spotykamy się przy 
pomniku Pamięci Żołnierzy Wrze-
śnia 1939 roku, by oddać hołd naszym 
obrońcom. Cieszy nas fakt, że przycho-
dzą na obchody mieszkańcy, ucznio-
wie i harcerze oraz kombatanci. Bar-
dzo ważne jest, by najmłodsze pokole-
nie wychowywać w duchu patriotyzmu 
i pamięci o wydarzeniach września.

Za osiągnięte wyniki w dru-
gim semestrze stypen-
dia otrzymało 89 uczniów 

Szkół Podstawowych w Wyrach i Go-
styni, 8 częszczających do szkół pod-
stawowych w innych miastach oraz  
30 ze szkół ponadgimnazjalnych.

Aby uzyskać stypendium należy 
osiągnąć co najmniej średnią ocen: 
4,85 w szkołach ponadpodstawo-
wych, 5,20 w klasach VII szkół pod-
stawowych oraz klas II - III gim-
nazjum oraz 5,30 w klasach IV - VI 
szkół podstawowych lub uzyskać ty-

tuł laureata, lub finalisty z konkursów 
przedmiotowych.

Czworo uczniów zostało szczegól-
nie wyróżnionych otrzymując stypen-
dium za spełnianie łącznie dwóch kry-
teriów za udział i uzyskanie wysokich 
wyników w konkursach przedmioto-
wych: Mikołaj Raszka - finalista Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowe-
go z Matematyki, uczeń Szkoły Podsta-
wowej w Wyrach, Jan Macura - laureat 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego z Geografii, uczeń Szkoły Podsta-
wowej w Gostyni, Błażej Ulman - laure-
at Wojewódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Geografii oraz laureat Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Historii, uczeń Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mikołowie, Adrianna Dołęgow-
ska - laureat Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Angielskie-
go, uczennica Publicznego Gimnazjum 
nr 10 w Tychach.

Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł oraz przewodnicząca Rady Gminy elżbieta 
Słomka uroczyście wręczyły dyplomy dla 127 uczniów z Gminy Wyry za 
wysokie wyniki w nauce w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018. 

Najlepsi
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Sfinansowano ze środków Gminy Orzesze

lP.
NAZWA 

PROjEKTu
WARTOść 
PROjEKTu

KWOTA 
dOfINANSOWANIA

OKRES 
REAlIZACjI

PROjEKTY W REAlIZACjI

1 Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze 826 997,05 zł 744 297,34 zł
01.09.2017 
- 31.07.2019

2 Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze 1 289 280,14 zł 1 095 888,12 zł
01.06.2017 

- 31.08.2018

3
Słoneczne Przedszkola II - realizacja zajęć specjalistycznych dla 

dzieci z niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach województwa 
śląskiego

964 218,75 zł 819 585, 94 zł
01.08.2017 
- 10.10.2018

4 Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze II 608 042,38 zł 516 836,02 zł
01.06.2018 

- 31.08.2019

5 Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II 899 791,75 zł 809 812,57 zł
01.09.2018 

- 31.07.2020

6 Punkt Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Orzeszu 662 207,50 zł 629 097,12 zł
01.10.2018 

- 30.09.2021

7 Akademia Twórczego Ucznia 1 114 020,54 zł 1 002 618,49 zł
01.09.2016 

- 30.06.2018

8 Młody da Vinci - 500 000,00 zł
01.10.2018 

- 30.06.2020

9

POWER - wysokiej jakości usługi administracyjne „Przyjazny 
e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat 

lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: 
Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-

Dziedzice.”

1 799 826,11 zł 119 433,25 zł
01.10.2018 

- 31.03.2020

PROjEKTY W OCENIE

1 Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze III (Jaśkowice) 738 532,50 zł 627 752,62 zł
01.12.2019 

- 30.04.2020

2 Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu 1 024 882,35 zł 901 896,47 zł
01.01.2019 

- 31.03.2020

3 Orzeskie Centrum Możliwości - Przystań dla Młodych 393 700,00 zł 345 700,00 zł
01.01.2019 

- 31.12.2020

4 Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego 600 940,00 zł 198 000,00 zł
02.07.2018 
- 30.11.2018

5 Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Orzesze 4 602 951,08 zł 3 912 508,42 zł
05.02.2018 

- 28.06.2019

PROjEKTY PRZEd REAlIZACją

1 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze 19 231 100,01 zł 16 346 435,01 zł
01.05.2018 

- 30.06.2020

7 mln złotych pozyskano na projekty 
edukacyjne. Środki te przeznaczo-
no na remonty placówek edukacyj-
nych, a także na dodatkowe wypo-

sażenie i zajęcia w szkołach. Obecnie Urząd 
Marszałkowski ocenia kolejne złożone przez 
Miasto wnioski, które umożliwią m.in. stwo-
rzenie dodatkowych miejsc w nowym Miej-

skim Żłobku, który rozpoczął swoją działal-
ność we wrześniu.

Pozostała kwota pozyskanych środków prze-
znaczona zostanie na projekty infrastrukturalne. 
Najbardziej znaczącym będzie powstanie no-
wej oczyszczalni ścieków wraz z rurociągiem 
tranzytowym. To właśnie ten projekt uzyskał 
największe dofinansowanie w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014-2020 - 16 mln złotych.  
W ocenie znajduje się także wniosek o dofinan-
sowanie projektu „Odnawialne źródła energii 
dla mieszkańców Gminy Orzesze”. Planowane 
do uzyskania ok. 4 mln złotych mają stanowić 
dofinansowanie dla osób fizycznych na likwida-
cję tzw. niskiej emisji na terenie Orzesza.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się 
m.in. Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 
oraz adaptacja budynku OSP Orzesze na Orze-
skie Centrum Możliwości - Przystań dla Młodych.

Szczegółowe informacje o trwających i pla-
nowanych projektach unijnych, które będą re-
alizowane na terenie miasta znajdą Państwo  
w tabeli poniżej.

15 września w Orze-
szu odbędzie się 
Biało - Czerwony  

Festiwal, czyli szereg wy-
darzeń związanych z ob-
chodami jubileuszu 100-le-
cia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.

Główne wydarzenie tego dnia roz-
pocznie się o godz. 16:00 na stadio-
nie miejskim. Na specjalnie przygo-
towanej scenie będzie można usły-
szeć patriotyczny repertuar w wyko-
naniu 2 Szczepu Harcerskiego „Po-
lana”, Towarzystwa Śpiewaczego 
„Dzwon”, Kapeli Góralskiej „Zbój-
nicy”, Kapeli z naszego Miasteczka 
oraz zespołu Redlin. 

Oprócz koncertów zaplanowano 
także przemarsz Formacji Marżo-
retkowej Zygzak z udziałem Orkie-
stry Miejskiej Dębieńsko. Dodat-

kowymi atrakcjami będą także po-
kazy musztry strażackiej w wyko-
naniu Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych działających przy OSP 
Miasta Orzesze, quiz historyczny, 
multimedialna prezentacja Orzesza 
w latach 1918-2018 na starych foto-
grafiach i pocztówkach, a także po-
kaz spektaklu «Album» w wykona-
niu Integracyjnej Grupy Teatralnej 
Pomost.

Chętni będą mogli również 
uczestniczyć w przygotowanych ro-
dzinnych warsztatach edukacyjno- 
animacyjnych, podczas których wy-
konają, m.in. kotyliony, flagi, propor-
czyki oraz inne symbole narodowe.

Organizatorzy zapraszają na wy-
jątkową terenową grę miejską po hi-
storycznych miejscach w Orzeszu 
„cel: Niepodległość”, zbiórka dru-
żyn o godz. 11:00 przed budynkiem 
Miejskiego Ośrodka Kultury.

Biało-Czerwony Festiwal 
na 100-lecie odzyskania Niepodległości 

Festiwal oraz gra terenowa są realizowane w ramach „Projektu Niepodległa” 
- które zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 

na lata 2017- 2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

28 milionów dla Orzesza
W obecnej kadencji Miasto Orzesze maksymalnie starało się wykorzystać 
dostępność środków z Unii europejskiej, co zaowocowało 15 projektami,  
na które łącznie można było pozyskać 28,5 mln złotych dofinansowania.
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Od 300 lat w Orzeszu robi się szkło

Był rok 1719, kiedy ówczesny właściciel Orze-
sza - hrabia Jan Franciszek Kamienski - uruchomił tu 
pierwszą hutę szkła. Nie było to łatwe, bo sprowa-
dzenie wykwalifikowanego mistrza szklarskiego gra-
niczyło wówczas z niemożliwością. Byli oni wszak 
ludźmi wolnymi (na Górnym Śląsku poddaństwo ofi-
cjalnie zniesiono w 1807 roku, a faktycznie w 1850!), 
a swej cennej wiedzy strzegli za cenę życia. Ogrom-
nie ograniczony dostęp do tajników sztuki wytapia-
nia szkła czynił zaś ten fach wyjątkowo prestiżowym.

Huta Kamienskiego to drugie takie założenie na 
Górnym Śląsku po hucie w Mokrem (1692r.). Znajdo-
wała się ona na terenie obecnej Bukowiny. W 1763 za-
trudniała jednego mistrza i trzech czeladników. Ko-
lejna huta szkła - Ernestyna - z 1733 roku, powstała 
na terenie obecnej dzielnicy Stara Szklarnia (Orze-
sze - Zawiść). Rejestry hut szkła z 1763, 1846 i 1880 
roku odnotowują już obecność trzech podobnych za-
kładów na tych terenach: fabryka Karola Greinera  
z Orzesza, fabryka Panofskich i zakład Rudolfa Gre-
inera z Raciborza. W okolicznych wioskach istniały 
również inne: w Bujakowie (1741), w Gardawicach 
(1753) czy Mościskach (1863), co obrazuje, jak istotna 
była to gałąź przemysłu w ówczesnych czasach dla 
Orzesza i jego okolic.

XIX wiek - Orzesze przemysłem stoi

W XIX wieku nastąpił gospodarczy rozkwit nasze-
go regionu. Powstawały tu kolejne huty szkła, żelaza 
i innych metali, kopalnie oraz kamieniołomy. Zaowo-
cowało to ponad trzykrotnym zwiększeniem liczby 
ludności. To zaś, już w 1820 roku, powstaniem pierw-
szej szkoły, której nauczycielem powołano Antoniego 
Miarkę - ojca Karola Miarki. 

W 1837 roku dużą część Orzesza zakupił Franci-
szek Winkler, nazywany wówczas „przedsiębiorczym 
przemysłowcem”. Wybudował on tu kilkanaście za-
kładów przemysłowych - w tym hutę żelaza Maria, 
która zatrudniała już od 40 do 50 osób.

Mimo klęsk żywiołowych, głodu, tyfusu i śmierci 
około 8 tysięcy ludzi w Księstwie Pszczyńskim w la-
tach 1847/1848, Orzesze rozkwitało dalej. W 1863 po-
wstała tu poczta, a w 1868 szpital. Zaś właściciele wiel-
kich zakładów przemysłowych budowali dla swoich 
robotników szeregi domków mieszkalnych. Powsta-
ły drogi (1853 - droga Orzesze - Żory, 1901 - Orzesze - 
Górka św. Wawrzyńca) i linie kolejowe (1856 - Orzesze 
- Rybnik, 1865 - Jaśkowice - Kopanina w Łaziskach).

Orzesze stało się wówczas wybitnie przemysło-
wym regionem, o czym świadczy statystyka Feliksa 

Triesta z 1865, z której wynika, że aż 2/3 zawodowo 
zatrudnionych osób pracowało w zakładach przemy-
słowych. Sprzyjało to rozwojowi tego regionu i wzro-
stowi liczby ludności.

Orzeskie huty szkła zatrudniały wówczas kil-
kunastu pracowników (1846 - 15 osób) i produko-
wały tylko zielone szkło butelkowe i półbiałe szkło 
okienne.

Jedyna taka, która przetrwała do dziś

Na zmianę poczęło się zanosić w maju 1869, gdy 
wielkie piece winklerowskiej huty żelaza Maria zgasły. 
Dało to wszak nowe życie innej inwestycji - w 1870 roku 
na ostygłych murach Marii powstała kolejna w Orzeszu 
huta szkła. Nową fabrykę kupił karczmarz z Ornonto-
wic - Józef Pollack. W 1914, Maksymilian Pollack, któ-
ry był wówczas również właścicielem Ernestyny, fabry-
kę na Starej Szklarni zamknął, a hutę przy Orzeszu, acz 
należącą wówczas do Ornontowic, rozbudował i uno-
wocześnił. Wówczas to, rozpoczął się nowy etap w hi-
storii szklarstwa na tych terenach, bowiem do końca 
XIX wieku inne orzeskie huty szkła zakończyły pracę, 
a ostała się tylko ta jedna - przy ulicy Gliwickiej. Nie 
była pierwsza, a ostatnia, ale jako najnowocześniejsza 
przetrwała po dziś dzień. Stało się tak, mimo historycz-
nych zawieruch, zmian właścicieli czy niesprzyjającej 
koniunktury. Huta szkła Orzesze dziedziczy całą tę tra-
dycję sztuki wytapiania oraz formowania szkła w regio-
nie i jako jedyna ją podtrzymuje.

Jednakże, dzieje naszej Huty na tym się nie kończą  
i praca tutaj wre pełna parą! Obecnie, dzięki potężnej mo-
dernizacji, osiągnęliśmy poziom produkcji miliarda bu-
telek rocznie. Dysponujemy najnowocześniejszymi urzą-
dzeniami na świecie i technologią najwyższej klasy. 

Materiały pozyskane dzięki uprzejmości pana 
Tomasza Szier, www.orzeska-historia.pl

Z. Stuchlik, Z dziejów hutnictwa szkła w Orzeszu, 1996

Kraina bukowych lasów, węgla i... szkła
Górny Śląsk - Orzesze

Jeżeli chciałbyś do nas dołączyć - zapraszamy!
ZadZwoń: 695 001 627 

lub aplikuj online: rekrutacjahso@canpack.eu. 
aktualne oferty pracy znajdziesz na: 
www.cpglass.eu/kariera/oferty-pracy

sKłaD OpałU 
ORzEszE-WOszczYcE
Orzesze-Woszczyce, ul. Towarowa 5 

(przy�trasie�Katowice-Wisła,�wjazd�jak�na�stację�paliw)

TRaNspORT DO KLiENTa 
- opał luzem i w workach, niewielkie ciężarówki

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

Węgiel z polskich kopalń:

EKO-GROszEK, KOsTKa, 
ORzEcH, GROszEK, Miał

duży wybór 

WĘGLa WORKOWaNEGO 
różne asortymenty (składowany pod zadaszeniem)
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Pierwszy „Bieg z kartoflem” zo-
stał pomyślany, jako impre-
za mająca uświetnić nadanie 

orzeskiej Zawadzie statusu sołec-
twa. Bartłomiej Marek, pierwszy soł-
tys, rzucił pomysł, aby zintegrować 
mieszkańców podczas rodzinnego 
festynu. I tak już zostało. Z każdą edy-
cją rośnie liczba uczestników festy-
nu, a jego program jest coraz atrak-
cyjniejszy. Zawada może być dum-
na z „Biegu z kartoflem”. Mieszkań-
cy tego niewielkiego sołectwa po-
kazali, że kluczem do dobrej zaba-
wy nie jest rozmach i wielkie pienią-
dze, ale pomysł, współpraca, dobre 
chęci i ktoś, kto to wszystko ogarnie, 
a w tej roli doskonale się spisuje Bar-
tłomiej Marek. W czwartej edycji „Za-
wadzkiego biegu z kartoflem” wystą-
pili, m.in. De Silvers, Metrum Reni  
& Marco, Michalina Starosta oraz Or-
kiestra Dęta Tauron Wytwarzanie S.A. 
Impreza przyciągnęło tłumy nie tylko 
mieszkańców Orzesza, ale także są-
siednich miejscowości. Wśród wielu 
atrakcji trudno nie wspomnieć o naj-
ważniejszym punkcie festynu, czy-
li tytułowym biegu z kartoflem. Dla 
zwycięzców ufundowano atrakcyjne 
nagrody oraz statuetki w kształcie - 
jakże by inaczej - kartofla. 

„Bieg z kartoflem” należy do najciekawszych imprez organizowanych w naszym powiecie.

Zawada może być dumna
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Orzesze, ul. Żorska 44 pn-pt: 9-17, so: 9-13
(+48) 515 505 525, (+48) 797 610 122

OrzEszE, ul. stuska 26, tel. 502-396-562 www.ticEk.pl

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, ekogroszek, 

orzech, kostka
kruszyWa budOWLanE

żwir, piasek
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REKLAMA IIIIIII

Bieg główny wystartuje na dystansie 10 km. Dodat-
kowo rywalizacja odbywać się będzie w biegu po 
zdrowie na 5km, kategorii Nordic Walking oraz 

wśród niepełnosprawnych na wózkach. Dla dzieci i mło-
dzieży przygotowano biegi na kilku dystansach zależnych 
od kategorii wiekowej. 

Regulamin oraz zapisy znajdują się na stronie interneto-
wej: www.biegorzeski.pl

Dla każdego uczestnika na mecie czekać będzie pa-
miątkowy i unikatowy medal, koszulka, śląski kołocz oraz 
ciepły i zimny napój. Dla przejrzystości rywalizacji, na im-
prezie korzystamy z elektronicznego pomiaru czasu. 

Zapisy przez internet potrwają do 24 września. Po tym 
terminie zapisywać można się już wyłącznie w dniu im-
prezy, w biurze zawodów w Szkole Podstawowej nr 2 przy 
ul. Bukowina 19.

Pod naszym 
patronatem

Fundacja Aktywni 
z Orzesza organizuje 30 września 

VII Orzeski Bieg Uliczny. 

Biegiem przez Orzesze

„Bieg z kartoflem” należy do najciekawszych imprez organizowanych w naszym powiecie.

Zawada może być dumna



BANK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KREDYT FIRMOWY
NA PROSTYCH ZASADACH

Na dowolny cel,
nawet na 10 lat

Pełna informacja o Pakiecie kredytowym dla 
mikrofirm, opłatach i prowizjach jest dostępna 
w placówkach  i na www.aliorbank.pl. Bank 
uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od zdolności 
kredytowej firmy. Informacja handlowa wg stanu 
na 12.02.2018 r. Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 
02-232 Warszawa

Zapraszamy:
Orzesze, ul. Rybnicka 1, 696 413 447
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Dożynki organizowane w orzeskich sołectwach należą do najbarwniejszych i najciekawszych nie tylko w powiecie 
mikołowskim, ale całym regionie. W tym roku było również kolorowo, wesoło i uroczyście. Wystawne orszaki, 
konie i orkiestra wygrywająca marsza to tradycyjne elementy orzeskich korowodów dożynkowych.

Nieśli plon
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Apteka 
Pod Wieżą

ORZeSZe, 
ul. Św. Wawrzyńca 3

tel. 32 737 15 57
pn-pt: 7.30-19:00
sob: 8:00-13:00
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TNICZA SZKÓŁKA STRAŻACKA  

rok zał. 2017  

BARTŁOMIEj MAREK, orzeski radny, sołtys Zawady
Kto z nas w młodości nie chciał zostać strażakiem? Dzięki na-

szej szkółce być może część dzieciaków zrealizuje te marzenia. Je-
żeli nawet nie zostaną strażakami, to przynajmniej dowiedzą się  
i zapamiętają, jak ważna jest w życiu umiejętność niesienia po-
mocy innym.
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Pod medialnym patronatem 
„Naszej Gazety”

Orzesze słynie  
z tradycji Ochot-
niczych Straży  

Pożarnych. Tę markę  
doskonale umacnia 
Ochotnicza Szkółka 
Strażacka, która dzia-
ła w sołectwie Zawada. 
Na pomysł powołania 
takiej placówki wpa-
dli Joanna Kociubiń-
ska, komendant miej-
ski OSP oraz Bartłomiej 
Marek, radny i sołtys 
Zawady. Szkółka jest 
bezpłatna, adresowa-
na dla dzieci w wieku 
od 6 do 11 lat. Zajęcia 
zaplanowano na środy,  
w godzinach popołu-
dniowych. Poprowa-
dzą je - w ramach wo-
lontariatu - doświad-
czeni strażacy, ratow-
nicy medyczni i ludzie, 
którzy znają się na nie-
sieniu pomocy innym. 
Do szkółki nie dopłaca 
urząd i inne instytucje. 
Trudno o lepszy dowód 
na to, że jak się chce, to 
można zrobić coś po-
żytecznego. 

I Ty możesz 
zostać 

strażakiem!

ZAPRASZAMY DZIECI 
W WIEKU OD 6 DO 11 LAT 

Z RODZICAMI NA ZAPISY

DO SALI NR 3 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3  

W ORZESZU-ZAWADZIE

26 WRZEŚNIA 
OD GODZ. 16.00

Organizatorzy: Joanna Kociubińska  oraz Bartłomiej Marek

Zajęcia odbywać się będą BEZPŁATNIE w godzinach popołudniowych

W Orzeskim sołectwie Zawada 
działa pierwsza w Polsce 

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

- W przypadku starszych domów nie 
wystarczy ocieplić ściany. Musimy zro-
bić to także z dachem, bowiem tyle samo 
ciepła ucieka nam przez ściany, co przez 
dach - nawet 30 procent. Mając nieodizo-
lowany dach, nadal będziemy potrzebo-
wać dużo energii, by ogrzać dom. Obec-
nie najlepsza inwestycja i ograniczenie 
kosztów ogrzewania to właśnie docieple-
nie dachu.

- A jakie materiały by Pan polecił? 
- Obecnie na rynku jest bardzo dużo 

materiałów do docieplenia. Wszystko za-
leży od konstrukcji dachu oraz zasobno-
ści portfela klienta. Każdy dach jest inny. 
Na początek trzeba zbadać jego kondy-
cję i stan techniczny. Bo nie ma co ocie-
plać dachu, kiedy jest nieszczelny.

- Co by Pan polecił klientom?
- Na rynku stosuje się różne materiały 

od styropapy, czyli płyt styropianowych 
podłogowych laminowanych papą pod-
kładową lub płyty piankowe - pir poliizo-
cyjanuratowe, które są materiałem termo-
izolacyjnym o bardzo niskim deklarowa-

nym współczynniku przewodzenia cie-
pła λ dekl. 0,022 W/mK. Ostatnio coraz 
częściej znajdują zastosowanie jako izo-
lacja cieplna nie tylko dachów płaskich  
i skośnych, ale także ścian zewnętrznych, 
stropów, tarasów, balkonów.

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

- To prosta ekonomia. Coraz więcej 
kosztuje nas ogrzanie domu. Dlatego 
warto nie tylko z oszczędności, ale tak-
że dla własnego komfortu zadbać o dach. 

- Wielu klientów waha się, bo ociepla-
nie dachu to spory problem…

- Wykonujemy pracę szybko i staramy 
się w jak najmniejszym stopniu utrudniać 
życie klientom. Posiadamy zwyżkę i dra-
binę obrotową, które ułatwiają pracę na 
dachu - szczególnie podczas remontu - 
przy okazji nie niszczymy ogrodu i infra-
struktury wokół domu. Dziś bez specjali-
stycznego sprzętu trudno jest efektywnie 
i sprawnie pracować. Posiadamy również 
wysokiej jakości agregat malarski, dzięki 
czemu jesteśmy w stanie malować dachy 
oraz odnawiać elewacje.

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

Rozmowa z Tomaszem Stupakiem, właścicielem firmy.

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

domowe wypieki, ciasta na zimno, 
desery, kawa, herbata

ZAPRASZAMY
ul. Okrzei 29, Mikołów, tel. 511 299 855

ZAMów toRtY i ciAStA 
na urodziny, wesele i inne okazje
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Drodzy 
Mieszkańcy,

Zakończyła się już wery-
fikacja projektów w ramach 
IV edycji Budżetu Obywatel-
skiego. Jednym z zaakcepto-
wanych 11 projektów ogólno-
miejskich jest projekt mojego 
autorstwa „Stare-Nowe Plan-
ty” M/16/2018.

W ramach wartości projek-
tu, czyli 200 000 zł, proponuję, 
m.in. wykonanie dwóch fon-
tann na stawach zlokalizowa-
nych na mikołowskich Plan-
tach, które pomogą oczysz-
czać wodę w stawach oraz 
zwiększą wartość rekreacyj-
ną obiektu. W końcu kogo  
z nas szum wody nie odpręża 
i nie relaksuje?

Ponadto w ramach projektu 
chciałbym zrewaloryzować, 
czyli odnowić, obszar Dużych 
Plant od Kamienia Charlotty, 
który znajduje się przy ostat-
nim mostku do Osiedla Przy 
Plantach, i odkrytego base-
nu do Przedszkola nr 3 przy 

ul. Konstytucji 3 Maja. „Sta-
re-Nowe Planty” przewidują  
w tym zakresie wykona-
nie nowych ścieżek wraz  
z oświetleniem oraz obiek-
tów małej infrastruktury, ta-
kich jak ławki i kosze.

Wierzę, że nasz mikołow-
ski Park Planty jest Państwu 
bliski, dlatego liczę na Pań-
stwa głos w dniach 5-8 paź-
dziernika na projekt ogól-
nomiejski IV edycji Budżetu 
Obywatelskiego „Stare-No-
we Planty” M/16/2018.

Do zobaczenia 
na Facebooku: 

„Zmieniamy Planty”

Tomasz Wieczorek
autor projektu

Członek Stowarzyszenia Reta

Zmieńmy Planty - razem!
Pani Justyna jest matką samot-

nie wychowującą trójkę dzie-
ci, a czwarte przyjdzie na świat 
lada dzień. Mieszka w Mikoło-

wie przy Rynku w mieszkaniu liczącym 42 
metry kwadratowe. Od trzech lat stara się 
o zamianę mieszkania na większe, by po-
lepszyć warunki życia dzieci. Obecnie jest  
w dziewiątym miesiącu ciąży i nie pracuje. 

- Burmistrz i wiceburmistrz obiecywali 
mi, że do jesieni ubiegłego roku, później 
do wiosny znajdzie się większe mieszka-
nie, by każde z dzieci miało kąt do nauki, 
zabawy. Ale proponowane przez ZGL 
mieszkania są nie do zaakceptowania. 
Jedne wymagały gruntownego remontu, 
inne miały tak wąską klatkę schodową, 
że nie da się wejść do środka z wózkiem 
- wyjaśnia Pani Justyna.

Prezentowane przez administrację 
mieszkania są w starych kamieniach, któ-
re i tak w najbliższym czasie czeka grun-
towny remont. W pomieszczeniach są 
piece węglowe, a w wielu panuje wil-
goć. Najstarsza córka pani Justyny ma 13 
lat, a dwóch chłopców 7 i 2 lata. Ich oj-
cowie płacą alimenty, a wraz z zasiłkami, 
m.in. 500 plus dochód tej rodziny prze-
kracza trzy tysiące złotych. Pani Justy-
na regularnie płaci czynsz i nie zalega  
z opłatami. Pytała w administracji ZGL  
i w urzędzie, czy nie mogłaby dostać 
mieszkania w bloku. Okazało się, że nie, 
ponieważ… i tu ciekawostka. Według miej-
skich urzędników zasiłek 500+ jest czaso-
wy i niepewny. W każdej chwili może być 
zlikwidowany i w związku z tym nie można 
go wliczać do dochodu. To dość ciekawa 

interpretacja, bo nawet banki wliczają ten 
zasiłek do dochodu, co de facto pozwala 
wielu rodzinom otrzymać kredyt. 

- Przecież jak urodzę dziecko, to mogę 
podjąć pracę. Skoro płacę teraz czynsz 
i opłaty, to czemu w opinii urzędników 
i pana burmistrza nie robiłabym tego 
mieszkając w bloku, w normalnym miesz-
kaniu? Burmistrz obiecał mi mieszkanie, 
by moje dzieci mogły godnie żyć i nie 
wywiązał się z obietnicy - twierdzi Pani 
Justyna. 

Problemy mieszkaniowe w Mikołowie 
są znane wszystkim. W najgorszej sytuacji 
są Ci, których nie stać na zakup własne-
go „M” czy wynajem od osób prywatnych 
- pozostaje im uzbroić się w cierpliwość, 
bo lista oczekujących, takich jak Pani Ju-
styna, jest długa. 

Według mikołowskich urzędników zasiłek 500+ 
jest czasowy i niepewny, i dlatego nie chcą 
uwzględnić tych pieniędzy do obliczania dochodów.

Czy znajdzie się mieszkanie 
dla paNI JUSTyNy 

i jej czwórki dzieci?



- Jak zaczęła się Pana 
przygoda z Ligą Orlika? 

- Ornontowicka Liga Orli-
ka powstała dzięki zawziętości 
dwóch osób, Grzegorza Więc-
ka, pracownika Merc-Lux i ka-
pitana drużyny Pasterze i mojej. 

- Skąd powstał pomysł? 
- Oglądaliśmy mecze oko-

licznych, miejskich lig dla ama-
torów i braliśmy czynny udział  
w lidze Orzeskiej. Lubimy grać 
w piłkę i pomyśleliśmy, że skoro 
udało się stworzyć lokalną ligę 
w innych miastach, to u nas też 
powinno wypalić. Narodził się 
pomysł, żeby wykorzystać Orli-
ki, które powstały w Ornontowi-
cach, bo ich stan jest dobry i do-
skonale nadają się do organiza-
cji lokalnych rozgrywek.

- Wystartowaliście…
- W pierwszej edycji brało 

udział osiem drużyn z Ornonto-
wic, Orzesza, Pyskowic i jeden 
team z Zabrza. Tak naprawdę 
wystartowaliśmy dzięki wspar-
ciu Gminy Ornontowice, firm 
Merc-Lux, Holujemy24, Calva-
dos. Wygrała drużyna FC For-
tunka, drugie miejsce zajęli Pa-
sterze, a trzecie team z Merc-

-Luxa. Zainteresowanie publicz-
ności było duże, ale druga edy-
cja przerosła nasze oczekiwa-
nia. Zgłosiło się 12 drużyn, me-
cze będą rozgrywane na dwóch 
Orlikach (przy ul. Okrężnej  
i ul. Akacjowej) w Ornontowi-
cach - w środy. Pierwsze spotka-
nie zagrają o godzinie 19, a ostat-
nie o 21. Na każdym Orliku będą 
rozgrywane po trzy mecze. 

- Kto będzie grał w drugiej 
edycji Ornontowickiej Ligii 
Orlika?

- Mamy drużyny z Ornonto-
wic, Pyskowic, Gliwic, Mikoło-
wa, Żor, Orzesza, Przyszowic. 
Liczymy na dobrą i ofiarną grę. 
Publiczność na pewno nie za-
wiedzie. Bardzo się cieszę jako 
organizator, że udało się zor-
ganizować turniej, który nie tyl-
ko daje frajdę zawodnikom, ale 
także przyciąga na trybuny ich 
rodziny, przyjaciół, mieszkań-
ców. Takie wspólne kibicowa-
nie integruje nasze małe spo-
łeczności. Ale Liga nie mogłaby 
istnieć bez sponsorów. Za ich 
wsparcie bardzo dziękujemy. Są 
to firmy: Merc-Lux Rzymski, 
Holujemy24, Calvados, EKD 
i Gmina Ornontowice.

Bo lubimy grać w piłkę
Rozmowa z SyMeONeM RZyMSKIM, współzałożycielem 

Ornontowickiej Ligii Orlika i radnym gminnym. 17 lat na rynku ubezpieczeń w Polsce

Nowe ubezpieczenia w Twoim mieście!

RCU UBEZPIECZENIA ZAANGAŻOWANIE / JAKOŚĆ / PROFESJONALIZM

Możemy Ci zaproponować:

oferty wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych

dodatkową zniżkę z kartą Automobil Club

upominek, jeżeli nas odwiedzisz

ciekawe rabaty w wielu towarzystwach

i w sumie będzie taniej niż u znajomego!

ORNONTOWICE
ul. Zamkowa 8

(obok wjazdu na Kopalnię, naprzeciwko stacji paliw)

pon.- pt. 09.30 - 17.00
tel. 793 788 642

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

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

www.szkolkadrzewek.com.pl

Sprzedaż roślin prowadzimy od wczesnej wiosny do późnej jesieni:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 l w soboty od 8:00 do 16:00
Przy zakupie większej ilości, istnieje możliwość dostawy towaru naszym transportem.

Szkółka drzew, krzewów 
owocowych i ozdobnych

Jesień to doskonała pora na sadze-
nie drzewek i krzewów owocowych. 
Planujecie Państwo posadzenie kilku 
agrestów, jabłoni czy gruszek to war-
to zapoznać się z bogatą ofertą Szkół-
ki Szczepek z Łazisk Górnych. Sprzedaż 
owocowych sadzonek rusza już 1 paź-
dziernika.

- Oferujemy drzewka z naszej szkół-
ki, uprawiane na naszej lokalnej ziemi, 

dwuletnie, duże, dobrze ukorzenione, 
dobrych i sprawdzonych odmian - za-
prasza właścicielka szkółki.

Szkółka zaprasza do zakupu drze-
wek jabłoni, gruszy, moreli, czereśni, 
śliwy, pigwy, brzoskwiń i wiśni oraz 
krzewów porzeczki, agrestu, borów-
ki w atrakcyjnych cenach.

Tuje - duży wybór kopanych z grun-
tu oraz w donicach - wielkość 1,3-2m.

Duży wybór, atrakcyjne ceny

PROWADZIMY SPRZEDAŻ HURTOWĄ I DETALICZNĄ

ROZMAITOŚCI 27wrzesień 2018r. • NASZA GAZETA
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J uż po raz trzeci miko-
łowskie Stowarzysz-
nie Reta zorganizowa-

ło sąsiedzką imprezę inte-
gracyjną, tzw. Dzień Rety. 
Były dmuchańce, animacje  

i konkursy dla dzieci.  
Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się akcja sadze-
nia wrzosów oraz warszta-
ty zorganizowane przez Pa-
nią Agatę z Filii nr 4 Miej-
skiej Biblioteki Publicz-
nej. W trakcie III Dnia Rety 
można było zagrać w dar-
ta, zobaczyć pokazowy ul, 

wsiąść do radiowozu oraz 
postrzelać z łuku. Spotka-
nie zorganizowano pod ha-
słem „Czym chata boga-
ta” - mieszkańcy przynieśli 
domowe wypieki i sałatki.  
W trakcie imprezy zorgani-
zowano również ognisko.

Artur Wnuk
Stowarzyszenie Reta

Reta się integruje!
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1. Położonej w Świętochłowicach przy ul. Świerczyny będącej własnością Gminy Święto-
chłowice, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1699 o powierzchni 
825 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą Nr KA1C/00007371/4. Działy III i IV w/w ksiąg wolne są od wpisów.

2. Nieruchomość niezagospodarowana, użytkowana jako parking. Położenie w sąsiedztwie 
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenów użyteczności publicznej. 
Przylega bezpośrednio do ul. Świerczyny.

3. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta teren 
mieści się w granicach jednostki z przeznaczeniem: 17 MW/U - tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i usługowej.

4. Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 6 kwietnia 2018r.
5. Drugi przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 18 maja 2018r.
6. Trzeci przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 6 lipca 2018r.
7. Cenę wywoławczą do czwartego przetargu ustala się w wysokości 75 000,00 zł (słow-

nie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy). Do w/w będzie doliczony podatek VAT.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2018r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim  

w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
9. Wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy) należy wnieść 

przelewem na konto prowadzone przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 
0586 do dnia 24 września 2018r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego 
wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego) z dopiskiem „GN/2017/wadium do 
przetargu ul. Świerczyny”. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,  
z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągle-
niem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium 
w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargo-
wej najpóźniej w dniu przetargu:

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

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

chomości, o przyjęciu go bez zastrzeżeń oraz wyrażeniu gotowości nabycia nierucho-
mości bez zastrzeżeń w obecnym stanie, 

- oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości lub wycinki 
drzew, uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt,

- oświadczenie, że podmiot nie będzie wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec 
Miasta,

- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,  
w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze 
przetargu w/w. nieruchomości”.

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

12. 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.

13. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od 
zawarcia umowy notarialnej.

14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

15. Cenę nabycia nieruchomości, należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego  
w Świętochłowicach prowadzone przez PKO B. P. nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545, 
na 3 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

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

17. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba, która wygrała przetarg zostanie powia-
domiona na piśmie.

18. Uczestnik, który wygra przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych  
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. 
poz. 121 z późn. zm.).

19. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem:  
www.swietochlowice.pl w BIP.

20. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 349 19 31.

21. Prezydent Miasta może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

/-/ Bartosz Karcz

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

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490), Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, Zarządzenia 
Nr 380/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Świerczyny



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

W ojewódzki Fun-
dusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowi-
cach zaprasza młodzież 
szkół średnich do wzięcia 
udziału w ogólnopolskim 
konkursie pn. „Młodzieżo-
we Przesłanie Klimatyczne 
dla przyszłości”. 

Jego finał w postaci Młodzie-
żowego Kongresu Klimatyczne-
go, będzie miał miejsce 24 paź-
dziernika, podczas Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich 
POL-ECO SYSTEM. Jego orga-
nizatorem są Wojewódzkie Fun-

dusze Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, współorgani-
zatorem - Międzynarodowe Tar-
gi Poznańskie, a Partnerem - Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 

Ideą konkursu i Kongre-
su (MKK 2018) jest zachęcenie 
młodzieży szkół średnich do 
sformułowania swojego punktu 
widzenia na zmiany klimatycz-
ne oraz oczekiwań względem 
rządzących w tym zakresie, po-
przez opracowanie „Młodzie-
żowego Przesłania Klimatycz-
nego dla przyszłości”. Kapitu-
ła Konkursu złożona z przedsta-
wicieli WFOŚiGW i NFOŚiGW  

oraz naukowców dokona wstęp-
nej oceny i klasyfikacji zgło-
szonych prac. Wybierze 10 ze-
społów szkolnych z całego kra-
ju, które dokonają prezenta-
cji najlepszych „Przesłań” na 
szczycie MKK 2018 w Poznaniu  
24 października 2018r. Prezenta-
cjom towarzyszyć będą wykła-
dy naukowe i debaty na temat 
wpływu zmian klimatycznych na 
środowisko przyrodnicze. Dla 
twórców najlepszych prac prze-
widywane są nagrody finanso-
we przekazane na rzecz szkoły. 
„Młodzieżowe Przesłanie Kli-
matyczne dla przyszłości” może 
przybrać dowolną formę: prze-

mówienia, prezentacji, plakatu, 
filmu, etc. Liczymy na kreatyw-
ność i pomysłowość uczestni-
ków Konkursu.

Ocenie podlegać będzie 
zgodność tematyki Przesła-
nia z wybranym obszarem te-
matycznym, zakres Przesłania 
(czy odnosi się do spraw szkol-
nych, miejscowości, spraw glo-

balnych, regionu), wartość me-
rytoryczna, forma, wykorzysta-
nie problemów lokalnych w for-
mułowaniu „Przesłania”. Przed-
sięwzięcie objęte zostało hono-
rowym patronatem Ministerstwa 
Środowiska.

Na stronie funduszu dostępny 
jest Regulamin Konkursu oraz 
Karta Zgłoszenia, którą nale-

ży odesłać do dnia 28 września 
br. na adres: Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach,  
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Ka-
towice.

Osobą kontaktową 
w sprawie MKK 2018 
jest Iwona Naprzał: 

i.naprzal@wfosigw.katowice.pl

Ś ląski Ogród Botanicz-
ny w ramach Śląskie-
go Kalendarza, pod 

patronatem i przy wspar-
ciu finansowym Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach zor-
ganizował kolejną imprezę 
„Dzień rzeki”. 

Zaczynają 16 września,  
w niedzielne południe od gry 
terenowej „Rzeki i ich miesz-
kańcy”, podczas której dobra 
zabawa i porcja wiedzy jak 
zawsze gwarantowana. Na 
koniec gry uczestnicy otrzy-
mają pieczątkę do legityma-
cji. Będą warsztaty, na któ-
rych dzieci dowiedzą się, co 
kryje rzeka oraz z zielarstwa. 
Warsztat robienia naturalnych 
maseczek to strzał w 10! Na-
turalne zapachy i chwila re-
laksu pozwoli nam dłużej cie-
szyć się pięknem lata! Będzie 
też zbiórka elektrośmieci - 
za każdy sprzęt będzie moż-
na otrzymać roślinkę ogrodo-

wą - oraz „Dzika Droga”, czy-
li surwiwalowe atrakcje! Bę-
dzie też można zobaczyć, jak 
działają profesjonalne, tury-
styczne filtry do oczyszcza-
nia brudnej wody, które war-
to zabierać ze sobą w dzi-
kie tereny. W przypadku, gdy 
jednak takiego nam zabrak-
nie - nic nie szkodzi, bo po-
każemy jak samodzielnie 
zrobić naturalny filtr z natu-
ralnych elementów.

Zaprezentowany zostanie 
film „Wisła - rzeka życia” oraz 
ogłoszone wyniki konkursu li-
terackiego pt. „Rzeka, Rzecz-
ka, Rzeczułka” - tym razem na-
grody trafią do początkujących 
pisarzy, którzy zmierzyli się  
z wyzwaniem stworzenia baj-
ki, wiersza lub opowiadania 
z okazji Dnia Rzeki. A wzdłuż 
alej spacerowych będzie moż-
na zobaczyć wystawę fotogra-
ficzną „Świat przyrody malo-
wany elektronami”. W progra-
mie ponadto gry planszowe, 
plenerowe malowanie oraz 
wiele innych atrakcji.

Młodzież 
dla klimatu

Dzień rzeki
T rzy miesięcy temu prezes Za-

rządu Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Katowicach - To-
masz Bednarek podpisał porozu-
mienie z Kazimierzem Kujdą Preze-
sem Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na rzecz poprawy jakości powietrza 
dla województwa śląskiego. Mowa 
tu o programie Priorytetowym „Czy-
ste Powietrze”, który ma poprawić 
efektywność energetyczną istnieją-
cych domów jednorodzinnych po-
przez gruntowną termomoderniza-
cję i wymianę palenisk - źródeł cie-
pła. Program będzie realizowany 
przez dziesięć lat. 

Jednym słowem, kto zamierza wymienić 
piec centralnego ogrzewania czy ocieplić 
dom lub jedno i drugie, ten powinien wnikli-
wie przestudiować zasady działania tego pro-
gramu. Teraz eksperci z WFOŚiGW w Kato-
wicach ruszyli w teren, by na licznych spo-
tkaniach z mieszkańcami województwa wyja-
śniać działanie programu. Odbyło się ich już 
wiele, w planach są także spotkania informa-
cyjne w powiecie mikołowskim. Będziemy  
o nich informować na bieżąco, na naszej stro-
nie internetowej: www.naszagazeta.info.

KILKA SłÓW  
O PROGRAMIE

Na realizację przeznaczono 103 mld zł,  
finansowanie programu w formie dotacji 
wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek  
39,7 mld zł, będzie pochodziło ze środków 
NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz europejskich - no-
wej perspektywy finansowej.

Minimalny koszt realizowanego projektu to 
7.000 zł.

Zakłada się, że termomodernizacji zostanie 
poddanych ponad 4 mln domów. 

Właściciele domów, których dochody są 
najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na re-
alizację przedsięwzięć finansowanych w ra-
mach Programu. 

Maksymalne koszty kwalifikowane przewidzia-
ne do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

Dotacje nie będą stanowiły przychodu 
podlegającego opodatkowaniu.

Pożyczki mogą być udzielane na okres do 
15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, 
które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.

Przykładowe maksymalne stawki jednost-
kowe dla głównych pozycji termomoderniza-
cji w programie wynoszą:
n ocieplenie przegród budowlanych oraz uza-

sadnione prace towarzyszące do 150 zł za m2.
n instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej do 10.000 zł za zestaw.

n kotły gazowe kondensacyjne wraz z syste-
mem odprowadzania spalin do 20.000 zł za 
zestaw. 

n wymiana stolarki zewnętrznej, w tym: okien, 
okien połaciowych, drzwi balkonowych, 
powierzchni przezroczystych nieotwie-
ralnych do 700 zł za m2.- pompy ciepła na 
cele centralnego ogrzewania oraz central-
nego ogrzewania i centralnej wody użytko-
wej do 30.000 zł za zestaw.
Oprócz dotacji i dopłat możemy liczyć na 

ulgi podatkowe, m.in. od 2019r. (czyli w roz-
liczeniu od 2020r.) wydatki ponoszone przez 
osoby o dochodach powyżej 1600 zł mie-
sięcznie w zakresie termomodernizacji efek-
tywnej, czyli potwierdzone audytami energe-
tycznymi, będą mogły być w 20 procentach 
odliczone od dochodu. Ulga ma być rozło-
żona na okres trzech lat, a sumarycznie nie 
może przekroczyć 53.000 zł.

Ruszyła akcja promocyjno-informacyjna programu „Czyste powietrze”.

Rząd walczy ze smogiem
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PIłKA NOżNA
W rozegranych meczach mistrzow-

skich Śląskiego Związku Piłki Nożnej, 
drużyny powiatu mikołowskiego uzy-
skały rezultaty:

IV LIGA
Gwarek Ornontowice przegrał z Wartą 

Zawiercie 0:4, pokonał Slavię Ruda Ślą-
ska 1:0, zremisował z Przemszą Siewierz 
0:0, pokonał Szombierki Bytom 4:1.

Polonia Łaziska uległa rezerwom 
GKS-u Tychy 0:1, LKS-owi Czaniec 0:1, 
zremisowała z GKS-em Radziecho-
wy 1:1, Dębem Gaszowice 0:0, wygrała  
z KLS-em Bełk 1:0.

LIGA OKRęGOWA
AKS Mikołów pokonał Wyzwolenie 

Chorzów 4:2, Górnika MK Katowice 4:0, 
LKS Studzienice 4:0, LKS Łąka 4:0, prze-
grał z Fortuną Wyry 1:2.

Fortuna Wyry wygrała z Iskrą Pszczy-
na 3:1, zremisowała z Ogrodnikiem 
Tychy 1:1, Wyzwoleniem Chorzów 0:0, 
LKS-em Studzienice 2:2, pokonała AKS 
Mikołów 2:1.

Orzeł Mokre przegrał z rezerwami 
Piasta Gliwice 2:3, Unią Książenice 1:5, 
zremisował z MKS-em Czerwionka 3:3, 
Zameczkiem Czernica 0:0, pokonał Na-
przód Rydułtowy 2:1.

KLASA „A”
Burza Borowa Wieś przegrała z Ru-

chem Kozłów 2:8, pokonała Start Siera-
kowice 2:0, uległa Concordii Knurów 1:5, 
ŁTS-owi Łabędy 0:2, wygrała ze Zrywem 
Radonia 3:2, Gwarkiem Zabrze 2:1.

LKS Woszczyce przegrał z Siódemką 
Tychy 0:1, zremisował z GTS-em Bojszo-
wy 2:2, uległ Stali Chełm Śląski 0:1, LKS- 
owi Rudołtowice - Ćwiklice 0:3.

Rezerwy AKS-u Mikołów pokonały 
Kolejarza Katowice 2:0, drugą drużynę 
Siemianowiczanki 2:0.

Strażak Mikołów przegrał z Józefką 
Chorzów 1:6, pokonał Hetmana Katowi-
ce 2:0.

KLASA „B”
LKS 45 Bujaków przegrał z rezerwami 

Ruchu Kozłów 0:1, Quo Vadisem Mako-
szowy 3:7, Dramą Kamieniec 2:4.

Druga drużyna Polonii Łaziska poko-
nała LKS Gardawice 4:0, uległa LKS-owi 
Wisła Mała 2:4.

LKS Gardawice przegrał z rezerwa-
mi Polonii Łaziska 0:4, drugą drużyną  
MKS-u Lędziny 0:1.

Kamionka Mikołów przegrała z rezer-
wami Slavii Ruda Śląska 1:7.

KLASA „C”
Drugi zespół Burzy Borowa Wieś 

przegrał z Orłem Paczyna 1:3.
III LIGA KOBIET

Gwarek Ornontowice przegrał z SWD 
II Wodzisław Śląski 3:4, ROW-em II Ryb-
nik 1:3.

AKS Mikołów uległ LKS-owi Goczał-
kowice 0:2, pokonał SWD Wodzisła Ślą-
ski II 3:1.

SZACHy
W sierpniu kolejny sukces na swoim 

koncie zapisała sekcja szachowa mi-
kołowskiego AKS-u. Podopieczni 
Hanny Bryły startowali w rozgrywanych 
we Wrocławiu, Mistrzostwach Polski  
w szachach szybkich i błyskawicznych. Nie 
tylko startowali, ale i odnieśli sukcesy.

Najlepszy rezultat uzyskała Kinga 
Lajdamik, która w konkurencji szachów 
szybkich wywalczyła srebrny medal  
w kategorii ośmiolatek, zostając wice-
mistrzynią Polski. W kategorii chłopców 
do lat 12 Jakub Herwy sklasyfikowany 
został na dziewiątym miejscu, a w gru-
pie chłopców do lat 14, Karol Wieczorek 
był 38. W szachach błyskawicznych bli-
ski medalu był Jakub Herwy, który upla-
sował się tuż za podium.

Tapi

Sprintem przez 
sportowe areny

P rzeglądając przedsezo-
nowe składy drużyn pił-
karskich powiatu miko-

łowskiego, nietrudno zauwa-
żyć, że w rubryce „przyby-
li”, większość nazwisk, to pił-
karze spoza „ziemi mikołow-
skiej”. A przecież w większo-
ści klubów prowadzone jest 
szkolenie młodzieży, a same 
kluby i samorządy przezna-
czają na ten cel spore środki. 
Gdzie więc ta młodzież?

Szkopuł w tym, że najzdolniej-
szych podbierają nam silniejsze klu-
by spoza naszego terenu i my nie 
mamy tutaj nic do powiedzenia. De-
cydują rodzice i to do nich podcho-
dzą emisariusze wspomnianych klu-
bów, obiecując treningi i grę w moc-
nych drużynach. Stąd też od wielu lat 
działacze piłkarscy prawie wszyst-
kich klubów zastanawiają się nad 
tym, jak tę najzdolniejszą młodzież 
zatrzymać. Kilka lat temu stworzono 
nawet zespół o nazwie „Powiat Miko-
łowski”, do którego kluby z Mikoło-

wa i Łazisk oddały najzdolniejszych. 
Pomysł ciekawy, zaczął powoli przy-
nosić efekty, ale nie wiedzieć cze-
mu - upadł. Najwyraźniej komuś za-
brakło determinacji, a decydenci nie 

potrafili znaleźć wspólnego języka. 
Dobrze jednak, że w sekcjach mło-
dzieżowych naszych klubów pracu-
ją trenerzy, którym dobro mikołow-
skich (w sensie naszego regionu) 

talentów piłkarskich leży na sercu  
i chcą, by młodzi futboliści sztuki pił-
karskiej uczyli się w domu, a pierw-
sze kroki w dorosłej piłce, stawia-
li w macierzystych klubach. Stąd też 

Drużyny powiatu mikołow-
skiego rozpoczęły ry-
walizację na szczeblach 
trzech podokręgów (Ka-

towice, Zabrze i Tychy) w sierp-
niu. Nie wszystkie, bo część drużyn  
w pierwszej rundzie miała tzw. „wol-
ny los” i rozpocznie grę od drugiej 
rundy. Poniżej skrót pucharowych 
bojów z pierwszej rundy.

PODOKRęG 
ZABRZE

Concordia Knurów - Gwarek 
Ornontowice 4:6 (1:1)

Gwarek: Woźnica - Sewerin, Fe-
rensztain (65 Wojtoń), Rajca, Witkow-
ski, Maziarz (82 Adamczyk), Wilk, 
Tomecki (60 Ruda), Gajek, Bartosze-
wicz (46 Mąka), Zdrzałek (76 Woj-
taś).

Bramki dla Gwarka zdobyli: 
Maziarz 3 - 19, 66 i 78 min., Mąka 2 - 
52 i 81 min., Zdrzałek - 74 min.

Mecz rozegrano w tropikalnych 
warunkach, które lepiej znieśli or-
nontowiczanie. Zdobyli sześć, a na-
wet siedem bramek, bo jednego, sa-
mobójczego gola w doliczonym cza-
sie gry strzelił Jakub Sewerin, ale ich 
zwycięstwo nie podlegało dyskusji.

Awans - Gwarek.

LKS 45 Bujaków - Tempo Pa-
niówki 2:6 (2:2)

LKS: Klosa - Mazurek (64 Bąk),  
Potyka (64 Kampka), Sabik,  
K. Sklorz (72 G. Sklorz), Sobota,  
K. Tomecki, N. Tomecki, Wieczorek, 
Winczek, Żurka.

Bramki dla LKS-u: Sabik - 15 min.,  
Mazurek - 34 min.

Awans - Tempo

Tempo Paniówki - Gwarek 0:3 
(0:2)

Bramki dla Gwarka: Wojtaś, 
Mąka, Oleksy

W drugiej rundzie ornontowicza-
nie nie mieli problemów z pokona-
niem Tempa Paniówki i jako pierwsi 
zameldowali się w 1/8 finału.

PODOKRęG 
KATOWICE

AKS II Mikołów - Grunwald 
Ruda Śląska 1:0 (0:0)

AKS II: Duda - A. Górny, Żyłka, 
Ślósarek, Szary, Strzoda (68 Nawrot), 
Marciniak, Wengerek (46 Marcol), 
Karolewski, Brontke (90 Wojcięga), 
Wyrobek.

Bramka: Szary - 89 min.
W Mikołowie zmierzyły się dwie 

drużyny, które o punkty będą też 
rywalizować w rozgrywkach li-
gowych, a konkretnie w klasie 
„A”. Rezerwy AKS-u podejmo-
wały spadkowicza z „okręgów-
ki” - Grunwald z Rudy Śląskiej.  

W pierwszej połowie oba zespo-
ły nie stworzyły zbyt wielu okazji 
do zdobycia bramek, za wyjątkiem 
ostatniej minuty tej części meczu. 
Po składnej akcji, Wyrobek dograł 
piłkę z prawej strony w pole karne, 
tam jeden z jego kolegów strzelił, 
ale trafił w poprzeczkę. Od niej pił-
ka odbiła się do ziemi i jeszcze raz 
wróciła na poprzeczkę, aż wybili ją 
obrońcy Grunwaldu. Gospodarze 
sygnalizowali odbicie piłki za linią 
bramkową, ale sędziowie tego nie 
potwierdzili.

W drugiej połowie oba zespoły 
starały się rozstrzygnąć mecz w re-
gulaminowym czasie gry, by nie cier-
pieć na rozgrzanym boisku. Oba też 
stworzyły sytuacje bramkowe, ale 
wynik nie ulegał zmianie. Dopiero  
w 89 minucie Szary zdecydował się 
na strzał zza linii pola karnego i oka-
zało się, że był to „strzał meczu”. Pił-
ka wylądowała w rogu bramki halem-
bian, wyłaniając tym samym zwycięz-
cę tego meczu.

Awans - AKS II

Kamionka Mikołów - Urania 
Ruda Śląska 4:5 (2:1)

Bramki dla Kamionki: Kurek 2, 
Duda i samobójcza.

Mecz jak w hokeja. Dziewięć goli 
w dziewięćdziesiąt minut często 
się nie zdarza. Gospodarze wygrali 
pierwszą połowę 2:1, potem jeszcze 

3:3, ale ostatnie słowo należało do 
kochłowiczan i oni będą grać w dru-
giej rundzie.

Awans - Urania
W drugiej rundzie zagrają też AKS 

I Mikołów i Orzeł Mokre.

PODOKRęG 
TyCHy

LKS Studzionka - Polonia Łazi-
ska 2:6 (0:2)

Polonia: Witek - 
Widuch (46 Gersok), 
Prochownik (62 Słupik), 
Fabisiak, Bajor, Jikia (46 Habor), Skiba, 
Smyla, Moroń, Badura (46 Adamczyk), 
Uniejewski.

Bramki dla Polonii: Skiba 2 - 22 
i 48 min., Badura - 37 min., Słupik -  
67 min., Adamczyk - 79 min., Fabisiak 
- 83 min.

Polonia z grającym dwie kla-
sy niżej rywalem nie miała naj-
mniejszych problemów. Ty-
powy mecz do jednej bramki  
i pewny awans.

Awans - Polonia

Iskra Pszczyna - Fortuna Wyry 
3:0 (2:0)

Fortuna: Tkocz - Brożyński, Fa-
bian, (46 T. Mazur), Kołodziej,  
M. Mazur, Kozok (46 Wilk), Pańczyk 
(68 Pisarek), Pokorski (46 Just), Raś-
kiewicz, Wieczorek.

Tych talentów zmarnować nie wolno

Ruszyła pucharowa karuzela
W sierpniu rozpoczęły się rozgrywki Pucharu Polski na niższych szczeblach rozgrywkowych 
edycji 2020. Tak - 2020, bo by zagrać w finale Pucharu Polski w roku 2020, trzeba najpierw 
wygrać Puchar na szczeblu podokręgu, potem okręgu, by jesienią przyszłego roku zagrać na 
szczeblu centralnym. Droga długa, ale otwarta dla każdego zespołu. 
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Dla mikołowskich 
(i nie tylko) mi-
łośników biega-

nia zbliża się święto, 
którym będzie XVI Mi-
kołowski Bieg Ulicz-
ny im. Henryka Bisku-
piaka oraz druga edy-
cja biegu „Mikołów na 
szóstkę”. 

Tegoroczne biegi roze-
grane zostaną w sobotę 
29 września, a start prze-
widziany jest w samo po-
łudnie na mikołowskim rynku. Start 
do obu biegów będzie wspólny, dy-
stanse do przebiegnięcia różne,  
w zależności od wcześniejszej de-
klaracji. Meta obu konkurencji na 
terenie kompleksu sportowo rekre-
acyjnego MOSiR, przy ulicy Żwirki  
i Wigury 45.

Trasa obu biegów prowadzić bę-
dzie wyasfaltowanymi ulicami Miko-
łowa. Nie posiada atestu PZLA, więc 
nie będą notowane oficjalne rekordy 
na tych dystansach. W „XVI Mikołow-
skim Biegu Ulicznym” oraz w biegu 

„Mikołów na szóstkę” wystartować 
może każdy, kto do dnia 29 września 
2018 roku ukończy 16 lat. Osoby nie-
pełnoletnie również mogą spróbo-
wać swoich sił, ale muszą przekazać 
zgodę prawnego opiekuna na udział 
w imprezie do biura zawodów.

Biegi rozegrane zostaną  
w kategoriach wiekowych:

1. W XVI Mikołowskim Biegu Ulicz- 
nym będą prowadzone kategorie 
wiekowe: Kobiety: K-16: 16 - 19 lat, 

K-20: 20 - 29 lat, K-30: 30 - 39 
lat, K-40: 40 - 49 lat, - K-50: 50 
i starsze

Mężczyźni: M-16: 16 - 19 lat, 
M-20: 20 - 29 lat, M-30: 30 - 39 
lat, M-40: 40 - 49 lat, M-50: 50 - 
59 lat, M-60: 60 - 69 lat, M-70: 
70 lat i starsi 1948 i starsi.

K i M - niepełnosprawni.
Najlepszy mieszkaniec Miko-

łowa w każdej kategorii wiekowej 
zostanie nagrodzony pamiątko-
wą statuetką. Najlepszy uczestnik  
K i M w kategorii OPEN otrzyma 
pamiątkowy puchar.

Dla najlepszych organizatorzy 
przewidzieli nagrody finansowe.

W obu biegach obowiązywał bę-
dzie elektroniczny pomiar czasu,  
a chipy zwrotne powinny być zamo-
cowane na butach.

Zawodników obowiązuje limit cza-
sowy pokonania trasy wynoszący dla 
obu dystansów 1 godzinę i 30 mi-
nut. Zapisy już trwają, a regulamin  
i szczegóły dostępne są na stronie in-
ternetowej: www.mosir.mikolow.eu
www.facebook.com/MOSiRMikolow

Tapi

Na terenie Ośrodka Re-
kreacyjnego Planty 
w Mikołowie roze-

grano XI edycję Grand Prix Mi-
kołowa w siatkówce plażowej. 

Impreza ma grupę stałych uczest-
ników i na dobre zagościła w letnim 
kalendarzu mikołowskich imprez 
sportowych. Jak zwykle, cały cykl 
składał się z trzech turniejów elimi-
nacyjnych i wielkiego finału, w któ-
rym startowały duety z najlepszym 
rankingiem. Po rozegraniu trzech 
turniejów eliminacyjnych i finałów, 
okazało się, że na najwyższym stop-
niu podium, w porównaniu z rokiem 
ubiegłym nic się nie zmieniło, gdyż 
ponownie zajęli je bracia Jakub i To-
masz Przywarowie.

Łącznie w tegorocznym mikołow-
skiego Grand Prix w siatkówce pla-
żowej wystąpiło 21 par. (Tapi)

Pod patronatem „Naszej Gazety”

Pobiegnij 
ulicami Mikołowa

Status quo na szczycie

KlASYfIKACjA KOńCOWA:
1. Przywara/Przywara - 78 pkt
2. Jaworski/Thomann - 76 pkt
3. Wikło/Aniołek - 64 pkt
4. Lipski/Majka - 30 pkt

Wyrobek/Duda - 30 pkt
Janus/Janus - 30 pkt

7. Paparocki/Burian - 24 pkt
Waligóra/Ciupa - 24 pkt
Bartoszek/Potempa - 24 pkt

10. Ryt/Pławecki- 16 pkt
11. Gajos/Szyga - 12 pkt
12. Węglicki/Paczuła - 8 pkt

Jabłoński/Jabłoński - 8 pkt
Bulanda/Gajos - 8 pkt 
Undas/Czernik - 8 pkt

16. Kamiński/Mielnik - 4 pkt
Piszczygłowa/Polakowski - 4 pkt
Słowiński/Wątor - 4 pkt
Noculak/Pierończyk - 4 pkt
Miesiączek/Stawiarski - 4 pkt
Trzensiok/Trzensiok - 4 pkt

z inicjatywy wspomnianych trenerów  
AKS-u Mikołów, Polonii Łaziska i For-
tuny Wyry powstał pomysł stworze-
nia Reprezentacji Powiatu Mikołow-
skiego w rocznikach 2006 i 2007.  
W tym celu na konsultacje zaproszeni 
zostali wszyscy chłopcy z tych rocz-
ników, mieszkający w powiecie miko-
łowskim. Pierwsza taka konsultacja 
odbyła się 20 sierpnia na stadionie  
MOSiR-u Mikołów. Trenerzy Seba-
stian Hendel, Łukasz Adamczyk, Mi-
chał Żyłka i Artur Skuła przeprowadzi-
li testy szybkości, sprawdzili umiejęt-
ności techniczne kandydatów i obej-
rzeli, jak radzą sobie w grze. Druga 
taka konsultacja dla roczników 2006  
i 2007 odbędzie się 24 września. 

- Chcielibyśmy, żeby do projektu 
włączyły się Ornontowice i Orzesze. 
Liczymy, że dołączy do nas Orzeł 
Mokre. Mamy wiele talentów i tych 
talentów nie wolno nam stracić. Po 
drugiej konsultacji chcemy stwo-
rzyć dwie grupy po 20 zawodników. 
Rocznik 2006 prowadzić będą trene-
rzy Adamczyk i Skuła. Młodszy, 2007 
- jeszcze nie wiadomo. Zimą chcemy 

zgłosić oba zespoły do rozgrywek 
na szczeblu okręgu śląskiego. Prze-
widujemy cztery treningi tygodnio-
wo plus mecz. Zajęcia odbywać się 
będą w jednym z trzech ośrodków, 
z uwzględnieniem udogodnień dla 
zawodników. Czy myślimy o umoż-
liwieniu tym chłopcom nauki w jed-
nej szkole? Póki co - nie, choć było-
by to idealne rozwiązanie. Ale takie 
decyzje nie należą do nas. To spra-
wa władz samorządowych na róż-
nych szczeblach i mamy nadzieję, 
że samorządy na ten projekt spoj-
rzą łaskawym okiem. Tym bardziej, 
że nie będzie to akcja jednorazowa. 
Chcemy, by każdego roku powsta-
wała kolejna grupa. Póki co, kluby 
nas popierają, pomoc zadeklaro-
wali sponsorzy, a realizacja projek-
tu może przynieść korzyści nie tyl-
ko naszym klubom, które mogą mieć 
stały dopływ młodych piłkarzy, ale 
przede wszystkim naszej utalento-
wanej młodzieży - przedstawił pro-
ponowane zamierzenia jeden z ini-
cjatorów projektu, Sebastian Hendel.

Tadeusz Piątkowski

Tych talentów zmarnować nie wolno

Pszczynianom udał się rewanż za 
porażkę na inaugurację rundy je-
siennej. Fortuna może się już skon-
centrować na rozgrywkach ligo-
wych.

Awans - Iskra

Inauguracja rozgrywek pucharo-
wych wypadła na 50 procent. Z sze-
ściu spotkań, nasze drużyny wygrały 
trzy i one pozostają z szansami na ko-
lejne awanse.

Tadeusz Piątkowski

Ruszyła pucharowa karuzela
W sierpniu rozpoczęły się rozgrywki Pucharu Polski na niższych szczeblach rozgrywkowych 
edycji 2020. Tak - 2020, bo by zagrać w finale Pucharu Polski w roku 2020, trzeba najpierw 
wygrać Puchar na szczeblu podokręgu, potem okręgu, by jesienią przyszłego roku zagrać na 
szczeblu centralnym. Droga długa, ale otwarta dla każdego zespołu. 
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5 lat gwarancji bez limitu kilometrów na wszystkie modele Hyundai

H yundai prezentuje 
nowego SANTA FE 
w klasie SUV. To sa-

mochód w wyrazistym sty-
lu. Przestronny, z systemem 
Calm Tech, który gwarantuje, 
że pasażerowie nie wysiądą 
wprost pod koła innego po-

jazdu. SANTA FE jest wypo-
sażony także w wyświetlacz 
head-up, asystenta bezpiecz-
nego wysiadania, system mo-
nitorowania tylnych siedzeń, 
kontroli poziomu uwagi kie-
rowcy i nowoczesne silniki 
Diesla. 

NOWy  
TuCSON

Model przeszedł zmia-
ny stylistyczne i w systemie 

bezpieczeństwa. Wyposa-
żony został w nowe silniki. 
Nowoczesną sylwetkę Tuc-
sona podkreśla, m.in. ka-
skadowy grill oraz nowa  
architektura reflektorów 
LED, podwyższony zderzak, 

srebrna osłona pod zderza-
kiem przednim i nowy wzór 
felg. Może być wyposażony  
w najnowocześniejsze syste-
my nagłośnienia, Bluetooth,  
mapy i kamery, a także  

w funkcje aktywnego bez-
pieczeństwa i wspomaga-
nia jazdy SmartSense, czy-
li automatycznego hamowa-
nia, asystenta utrzymywa-
nia pasa ruchu (LKAS) czy 
kontroli poziomu uwagi kie-

rowcy (DAA). Napędy no-
wego Tucson to silniki ben-
zynowe, Diesla z manualną 
lub automatyczną skrzynią 
biegów, również w wersji  
mild-hybrid. 

NOWy  
HyuNDAI I20

Z nową stylistyką i zaawan-
sowanymi rozwiązaniami z za-
kresu łączności i bezpieczeń-
stwa. W zależności od wersji 
wyposażenia, w modelu do-
stępne są, m.in.: asystent ru-
szania pod górę (HAC), sys-
tem ostrzegania o zmianie 
pasa ruchu (LDWS) i kon-
troli poziomu uwagi kierow-
cy (DAA), tylne czujniki par-

kowania, tempomat. A także 
ma 7-biegową, dwusprzęgło-
wą skrzynię biegów oraz sys-
tem Stop and Go ograniczają-
cy emisji CO2.

Specjalne rabaty dla wy-
branych grup zawodowych,  
m.in. górników, nauczycieli, 
rolników, pracowników służb 
mundurowych i innych - szcze-
góły w salonie. 

Zapraszamy do Autoryzo-
wanego Salonu marki Hyundai 
WITPOL. 

JESIENNE NOWOŚCI

- W ostatnim czasie poja-
wiły się w Sołectwie Śmi-
łowice nowe tablice ogło-
szeń. 

- W każdym sołectwie czy 
mieście jest takich wiele. Ta-
blica nie jest niczym nowym, 
ale od samego początku bu-
dziła duże zainteresowanie  
z uwagi na nowatorskie roz-
wiązanie czyli mocowanie 
ogłoszeń oraz jasnej identyfi-
kacji poprzez wpisanie na niej 
nazwy Sołectwa. 

- Pojawiały się głosy 
krytyki, jak i uznania. 

- Od momentu powsta-
nia prototypu minęły dwa la-
ta, jednak dopiero teraz mogę 
powiedzieć, iż efekt końcowy 
jest taki, jak sobie założyłem. 
Ideą było stworzenie trwałej, 
estetycznej, niewymagającej 
konserwacji, odpornej na wa-
runki atmosferyczne tablicy 
ogłoszeń. W lokalnym zakła-
dzie rzemieślniczym Mariusza 
Babca wykonana została cała 

konstrukcję ze stali nierdzew-
nej. Mariusz to „złota rączką”. 
Znamy go w naszym Sołectwie 
jako prawdziwego fachowca, 
którego dewizą jest jakość,  
a zarazem staranność wykona-
nia. Każdy element musi oso-
biście sprawdzić, przetesto-
wać. Serdecznie dziękuję mu 
za współpracę przy projekcie. 
Ważny jest pomysł, ale w połą-
czeniu z dobrym wykonaniem 
jest gwarancją sukcesu. 

- Macie w Sołectwie róż-
nego typu tablice, różnią 
się kolorem materiałem  
i kształtem. 

- Moim pomysłem było zu-
nifikowanie oraz wprowadze-
nie systemu bez kleju, taśmy 
czy zszywek. Takie mocowa-
nie powodowało, że po kilku 
ogłoszeniach mieliśmy koloro-
wy zestaw niekoniecznie cie-
kawych pozostałości po po-
przednich ogłoszeniach. Na 
moich tablicach ogłoszenia 
wiesza się za pomocą magne-
su. Po przeprowadzeniu róż-

nych testów z różnymi typa-
mi magnesów, ostatecznie za-
stosowałem magnesy neody-
mowe, które charakteryzują 
się znaczącą siłą przyciąga-
nia, a co za tym idzie mocniej 
trzymają ogłoszenie na tablicy. 
Oczywiście system ten budzi 
wiele obaw, przede wszystkim 
takich, że magnesy będą ginę-
ły. Żadne rozwiązanie nie jest 
idealne, ale mamy zachowa-
ną estetykę za cenę kilku zło-
tych. Tak naprawdę pinezki 
też kosztują, to kwestia zmia-
ny mentalności. Osobiście 
wierzę w świadomość nasze-
go społeczeństwa. Chciałbym 
dodać, że w naszym Sołectwie 
od dwóch tygodni nie zniknął 
ani jeden magnes. 

- Pomysł idealnie nadaje 
się do rozszerzenia na ca-
łą Gminę Mikołów. 

- Przedstawiłem projekt za-
stępcy burmistrza Mateuszo-
wi Handlowi. Rozmawialiśmy 
o wymianie kilkunastu tablic 
w każdym rejonie miasta, za-

równo w sołectwach, dzielni-
cy jak i centrum, oczywiście  
z zachowaniem nazw po-
szczególnych rejonów, po-
nieważ tożsamość dla miesz-
kańców jest bardzo istotna. 
W naszym Sołectwie projekt 
jest ostatecznie zatwierdzony 
i przyjęty do realizacji. W naj-
bliższym czasie, dzięki przy-
chylności władz miasta, nowe 
tablice ogłoszeń powinny suk-
cesywnie pojawiać się na te-
renie Mikołowa. To eleganc-
ki element małej architektu-

ry. Przejeżdżając przez Miko-
łów będziemy mogli zauwa-
żyć ładne, ujednolicone, funk-
cjonalne tablice, które ideal-
nie zharmonizują przestrzeń 
publiczną.

Docelowo dla większej 
identyfikacji, zostaną wpro-
wadzone dodatkowe magne-
sy z logiem miasta, co po-
winno skutecznie zniechę-
cić kolekcjonerów magne-
sów do ich posiadania. Dzię-
kuję za możliwość przedsta-
wienia pomysłu.

Nowe tablice ogłoszeniowe 
w Śmiłowicach

Rozmowa z ReMIGIUSZeM KUSIeM - pomysłodawcą i sponsorem 
trzech nowatorskich tablic ogłoszeniowych.


