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WYRY, UL. PSZCZYŃSKA 48 A (TEREN GIGU)

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00 
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00

TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS

TEL. 536 512 512

www.PRESSPOL2.pl

KOSTKA · ORZECH 
MIAŁ · EKOGROSZEK
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MIKOŁÓW ŁazIsKa GÓrne OrnOnTOWICe

Miasto 
inwestuje

WYrY

str. 9

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

-50% 

na wybrane modele 

okularów

największy salon 
sukien ślubnych 
i mody męskiej
na śląsku  str. 27

Bank odmówił Ci kredytu! Sprawdź Nas!
 

Pożyczki pozabankowe 
do 25 tyś. na oświadczenie

 
Mikołów, ul. Miarki 14 (na przeciw DH ZGODA)

tel. 733 341 167 
Tychy, ul. Grota-Roweckiego 64

tel. 790 775 718
www.kredytypodnosem.pl

Orzesze

Koperta 
życia

Nagrodzeni 
Bzami

Projekty 
unijne

Spotkania 
z pisarzami

str. 12 str. 13 str. 14 str. 15

Ustawa antysmogowa jest 

przereklamowana?

str. 18-19

Przeczytaj
koniecznie 

dodatek 
dla Pani 

i Pana domu
str. 25-30



MIĘDZY
NAMI

FILARAMI
udzie tracą zdolność 
do wykonywania pew-
nych czynności, dzię-

ki którym ewolucja wywin-
dowała nas na sam szczyt pi-
ramidy gatunków. Oczywi-
ście, mam na myśli umiejęt-
ność zmywania naczyń, co 
nas ewidentnie odróżnia od 
innych dwunożnych ssaków. 
Ale nie wszyscy już to potra-
fią. Mój znajomy prowadzi 
serwis sprzętu AGD. Opo-
wiedział taką oto historię.  
W niedzielę zadzwoniła do 
niego pewna pani z prośbą  
o naprawienie zmywarki do 
naczyń. Znajomy zapropo-
nował, że przyjedzie w po-
niedziałek do południa. Spa-
nikowana kobieta zażądała, 
aby przyjechał natychmiast. 
Kolega na to, że w niedzielę 
stawka jest trzy razy wyższa. 
Klientka była gotowa zapła-
cić. „Przecież nie będę cze-
kać do poniedziałku ze ster-
tą brudnych naczyń” - tłuma-
czyła histerycznie. Ewolucja 
czegoś nas pozbawia, ale coś 
daje też w zamian wykształca-
jąc nowe, niezwykłe nawyki. 
Drugą dekadę września spę-
dziłem nad polskim morzem. 
W hotelu, przy śniadaniu sto-
lik obok zajmował sympatycz-
ny, dość inteligentny facet, 
który codziennie robił swoje-
mu posiłkowi zdjęcie. Pobłaż-
liwie uśmiechnął się na widok 
mojej zdziwionej miny, „na fej-
sa wrzucam” - wyjaśnił. Zro-
biło mi się przykro, ponieważ  
z powodu braku profilu na fa-
cebooku nie mam gdzie wrzu-
cać fotek swojego śniadania. 
Ale moja żona ma. Zapropo-
nowałem więc, że zrobię se-
sję fotograficzną śniadaniu 
i zamieszczę na jej „fejsie”. 
Sprytna kobieta od razu od-
wróciła sytuację na swoją ko-
rzyść i zaproponowała: „mnie 
wychodzą lepsze fotki, więc ty 
zrobisz śniadanie, a ja pstryk-
nę zdjęcie”.

Jerzy

racownicy miejskiego 
biuletynu informacyj-
nego, zwanego dla nie-

poznaki „Gazetą Mikołowską” 
mają pretensje, że nie wszyscy 
traktują ich poważnie. A na co 
liczą? Cena za bycie tubą pro-
pagandową władzy bywa wy-
soka. We wrześniowym nu-
merze tego periodyku jednym 
zdaniem potraktowano skan-
daliczną decyzję radnych, któ-
rzy odrzucili projekt utworze-
nia nowych dzielnic. Pisali-
śmy o tym w ubiegłym miesią-
cu i nie ma sensu się powta-
rzać. Chodzi o to, że zlekce-
ważono głos kilkuset miesz-
kańców Mikołowa. W przeka-
zie „Gazety Mikołowskiej” ta 
informacja nie zasługuje nawet 
na osobnego „szpunta”. Napi-
sano za to, że mają się ku so-
bie syn radnego i córka sołty-
sa (albo na odwrót). Aż dziw 
bierze, że miejski miesięcz-
nik w ogóle zajął się sprawa-
mi sercowymi, bo w lutym, kie-
dy wybuchła afera „endorfi-
nowa”, gazeta była wyjątko-
wo wstrzemięźliwa, choć hu-
czała cała Polska. Dla dzienni-
karzy, praca w miejskich pu-
blikatorach nie jest komforto-
wa, ponieważ muszą udawać, 
że są niezależni, choć ich los 
zależy tylko i wyłącznie od ka-
prysu lokalnej władzy. W Miko-
łowie nawet nikt nie udaje, że 
jest inaczej. W radzie progra-
mowej zasiada wiceburmistrz, 
w zespole redakcyjnym pracu-
je radna, a głównym felietoni-
stą jest burmistrz. Mieszkańcy 
płacą za to podwójnie, bo ga-
zeta jest dotowana z budże-
tu miasta i trzeba za nią zapła-
cić w kiosku. Dla „Naszej Ga-
zety” samorządowe wydaw-
nictwa nie są konkurencją, bo 
dzieli je od nas ilościowa i ja-
kościowa przepaść. Piszemy, 
aby ostrzec samorządowców, 
że za tego typu wydawnictwa 
ostro biorą się Regionalne Izby 
Obrachunkowe. 

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 32/19-19-6

32/29-29-999

721 303 003
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- Wszystkie nasze dochody, a także pie-
niądze ze zbiórek i datków idą na rehabi-
litację Agaty, jej naukę. Obecnie wypoży-
czamy cyber-oko, ale to kosztuje 1500 zł 
miesięcznie. Nie wiadomo, jak długo bę-
dzie nas na to stać. A dzięki temu urządze-
niu Agata nie tylko komunikuje się z otocze-
niem, ale także ćwiczy pracę oczu i mózgu - 
wyjaśnia Wanda Polańska, mama Agaty.

Cyber-oko to zintegrowany system wy-
korzystujący technologie: śledzenia wzro-
ku, badania aktywności elektrycznej mó-
zgu oraz kontrolowanej emisji bodźców za-
pachowych. Jest wyposażone w dwie termo-
wizyjne kamery, które wyłapują ruchy ga-
łek ocznych i dzięki temu niepełnospraw-
ny może pisać wyrazy, a nawet całe zdania 
na ekranie monitora. I w ten sposób komuni-

kować się z otoczeniem - np. poinformować, 
że chce mu się pić albo poprosić o otwar-
cie okna. 

Agata ma dziś 23 lata, a prawie 
każdy jej dzień wygląda tak 
samo. Śniadanie, tabletki, 
ćwiczenia, rehabilitacja, lekcje, 
obiad, chwila z telewizją, 
kolacja, tabletki…

Mama z bratem wożą ją także do lekarzy, 
dentysty, na basen. Jak jest ładna pogoda, 
to wychodzi na spacery lub do ogrodu. Nikt  
z nas nie wyobraża sobie takiego życia. 
Mózg chce się wyrwać z bezwładnego cia-
ła, pobiec, coś zrobić czy nawet się sprze-
ciwić, ale nie może, bo fizyczność jest przy-

tłaczająca. Urządzenie daje Agacie moż-
liwość, choć na chwilę zapomnieć, że jest 
skazana na innych. Dzięki niemu może wy-
razić swoje zdanie, podyskutować z mamą 
czy o coś poprosić. 

- Robimy, co jest w naszych możliwo-
ściach finansowych, by urozmaicić świat 
Agaty. Zapewnić jej rehabilitację - bo bez 
niej nie może żyć. Mięśnie stężeją i nie bę-
dzie mogła siedzieć, jeść. Tu nie ma mowy 
o zaprzestaniu ćwiczeń. Cały czas śledzę 
wszystkie nowinki techniki, postępy w me-
dycynie z nadzieją, że może uda się choć 
trochę pomóc mojej córce. Dzięki cyber-
-oku, choć będę mogła swobodnie się  
z nią porozumieć. Dziś muszę zadać wie-
le pytań, by poznać odpowiedź - dodaje 
mama Agaty.  (bl)

By świat ją zrozumiał
Zbieramy na cyber-oko dla Agaty Labus z Wyr! 

Potrzeba 25 tys. zł

Chwila nieuwagi, wypadek na snowbordzie i świat, jakim do tej pory żyła  
agata Labus z Wyr przestał istnieć. Część jej mózgu odpowiadająca za 

poruszanie rękami, nogami, chodzenie, mówienie została zniszczona. ale myśli, 
uczucia i postrzeganie rzeczywistości pozostało bez zmian. agata została 

uwięziona w swoim bezwładnym ciele. Kontakt z najbliższymi i otoczeniem może 
jej ułatwić urządzenie cyber-oko. Koszt jego zakupu to 25 tys. zł. Pomóżmy agacie 
i jej rodzinie w zbiórce pieniędzy na ten cel. Pieniądze można wpłacać na konto 

Fundacji Pracowniczej Pro-eKo z łazisk Górnych:

98 1560 0013 2353 7693 8000 0002 
z dopiskiem dla agaty Labus. Liczy się każda złotówka.

Przed wypadkiem Agata była pełną 
życia, wysportowaną nastolatką. Teraz wymaga całodobowej opieki i kosztownej rehabilitacji.

Cyber-oko, dajmy szansę agacie na kontakt z otoczeniem! 

L P
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KONKURS 3październik 2017r. • NASZA GAZETA

TWÓJ SKŁAD OPAŁU

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

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

Autoryzowany sprzedawca:

*od 1 tony

Przypomnijmy, że konkurs 
zorganizowali: Stowarzy-
szenie Rozwoju i Promo-
cji Ziemi Mikołowskiej, Li-

ceum im. Karola Miarki w Miko-
łowie oraz „Nasza Gazeta”. Mogli  
w nim wziąć uczniowie szkół powia-
tu mikołowskiego. Nie spodziewa-
liśmy się takiego odzewu. W lipcu 
przychodziła jedna fotografia na ty-
dzień i baliśmy się, że konkurs skoń-
czy się klapą. Lawina zdjęć ruszy-
ła dopiero na początku września.  
W sumie wpłynęło ponad sto foto-
grafii. Niektóre zrobiono na ogród-
ku w Mikołowie, a inne w Chinach 
albo Hiszpanii, ale to nie ma znacze-
nia. Jury weźmie pod uwagę tylko kli-
mat, kontekst sytuacyjny i wartość ar-
tystyczną nadesłanych prac. Zdjęcia 
ocenią: Irena Radomska - dyrektor 

„Miarki”, Adam Lewandowski - pre-
zes Stowarzyszenia, Jerzy Filar - re-
daktor naczelny oraz Arkadiusz Gola, 
szef jury, jeden z najbardziej utalen-
towanych polskich fotoreporterów, 
tegoroczny zwycięzca prestiżowego 
konkursu Grand Press Photo, w kate-
gorii „sport’. Przed nimi sporo roboty. 
Muszą uważnie obejrzeć ponad sto 
zdjęć. Zasady oceny są proste. Każ-
dy z jurorów może nagrodzić dzie-
sięć fotografii, przyznając punkty od  
1 do 10. Wygrają zdjęcia z najwyższą 
liczbą punktów.  (red)

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

Nagrody rzeczowe.

PonAd 100 zdjęć wpłynęło na konkurs fotograficzny dla młodzieży „skadruj lato”. 
zwycięzców poznamy 7 ListoPAdA, podczas gali w I Lo im. Karola Miarki w Mikołowie.

Skadrowali lato
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UsłUga podstawowa:
•�Sprzątanie�nagrobka:�
liście,�stare�znicze,�zwiędłe�kwiaty

•�Plewienie�najbliższego�otoczenia�nagrobka
•�Plewienie�grobu
•�Mycie�nagrobka�detergentem

nagrobek dziecięcy: 36,90 zł 
nagrobek pojedynczy: 49,20 zł 
nagrobek podwójny: 61,50 zł 

*�Średni�znicz�gratis�do�każdej�usługi

UsłUga rozszerzona:
•�Sprzątanie�nagrobka:�
liście,�stare�znicze,�zwiędłe�kwiaty

•�Plewienie�najbliższego�otoczenia�nagrobka
•�Plewienie�grobu
•�Mycie�nagrobka�detergentem
•�Pastowanie�i�polerowanie�nagrobka�
(detergent�dostosowany�do�rodzaju�kamienia)

nagrobek dziecięcy: 49,20 zł
nagrobek pojedynczy: 61,50 zł
nagrobek podwójny: 73,80 zł

W�przypadku�zainteresowania�prosimy�o�kontakt:�32- 2241-550 wew. 211
Oferujemy�stałą�współpracę�i�rzetelną�usługę.
Ceny jw. dotyczą miasta łaziska górne. 
w przypadku innych gmin doliczana jest kwota 61,50 zł.

przedsiębiorstwo gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej sp. z o.o. w łaziskach górnych

Oferuje�usługę:�

sprzątanie nagrobKów 
na terenie powiatu mikołowskiego

Usługa�dostępna�jest�w�dwóch�wariantach:�podstawowym�i�rozszerzonym
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M ikołów zaszczyciła Elżbieta 
Bieńkowska, europejska ko-
misarz i właścicielka najdłuż-

szych sztucznych rzęs w unijnej polity-
ce. A swoją drogą, dlaczego tak dostoj-
ny gość nie zawitał do rodzinnych My-
słowic? Chodzi o strach przed pomido-
rami albo jajkami entuzjastycznie mio-
tanymi z widowni? Nie jest tajemnicą, 
że Elżbiety Bieńkowskiej nie wspomi-
nają dobrze w małej ojczyźnie. Jak tyl-
ko ruszyła do wielkiej polityki, zapo-
mniała o Mysłowicach, choć każdy roz-
sądny polityk pamięta o swoim matecz-
niku, bo przecież może tam wylądować 
na starość. Blond-komisarz, nawet je-
żeli ma słabą pamięć, to jej samej nie 
sposób zapomnieć. Wpisała się do hi-
storii polskiej polityki, jako autorka ję-
zykowych gaf, które - między wieloma 
innymi przyczynami - pozbawiły wła-
dzy jej macierzystą Platformę Obywa-
telską. Oto nasz subiektywny ranking 
złotych myśli pani komisarz. Niektó-
re pochodzą ze słynnego studia nagrań  
u „Sowy i Przyjaciół”:

1. Za 6 tys. zł? To jest niemożliwe, żeby 
ktoś za tyle pracował. Złodziej albo 
idiota.

2. Mówię ci, żenada z tym całym gór-
nictwem i z tą gospodarką, po pro-

W Internecie bije rekordy 
popularności seria ab-
surdalnych zdjęć sytu-
acyjnych pod wspól-

nym tytułem „Rosja to stan umysłu”. 
Mikołów idzie w te ślady. Zanim uprze-
dzi nas „Teleepress” publikujemy zdję-
cie, które od jakiegoś czasu jest prze-
bojem mikołowskich profili facebo-
okowych. W środku pola, na ulicy Pod-
górnej powstał ogranicznik prędkości,  

o którym marzą np. mieszkańcy ul. Gli-
wickiej, gdzie nie ma tygodnia bez wy-
padku, a nocami urządzają sobie wy-
ścigi motocykliści. Podgórna to jesz-
cze nie jest koniec świata, ale w go-
dzinach największego natężenia ruchu 
samochód przejeżdża tędy mniej wię-
cej co 10 minut. Teraz zrobi się na dro-
dze tłoczno, bo zaczną w to miejsce 
zjeżdżać turyści, aby zrobić sobie „sel-
fika” w tak niecodziennych okoliczno-

ściach. Przez chwilę myśleliśmy, że to 
fragment instalacji w ramach „ukry-
tej kamery”, gdzie filmuje się głupie 
miny zaskoczonych sytuacją ludzi. Ale 
nikt nie robi sobie jaj. To jest poważ-
na sprawa zaakceptowana przez Re-
ferat Utrzymania Infrastruktury Komu-
nalnej w Mikołowie. Ze zdjęcia wynika,  
że w tej okolicy jest jeszcze sporo dzia-
łek budowlanych. Można sobie wyobra-
zić, jak betoniarki i ciężarówki z mate-

riałami budowlanymi zręcznie lawiru-
ją między szykanami drogowymi. War-
to zapytać, kto ważny tam mieszka, że 
miasto godzi się na taki cyrk. Odpo-
wiedź jest ciekawa. Mieszka tam były 
radny z ugrupowania dla Gminy i Po-
wiatu, czyli ekipy, która kiedyś rządziła 
Mikołowem. Teoretycznie, po zmianie 
władzy, ważniacy z poprzedniego roz-
dania nie powinni nawet kiwnąć palcem 
w bucie, ale to jest przecież Mikołów. 

Stowarzyszenie „Wymy-
ślanka” nie ma szczę-
ścia do władz miasta,  

a w magistracie, kiedy pada 
pytanie na jego temat, słychać 
tylko ciężkie westchnienie. 
Oto kolejna sporna sprawa  
z długiego cyklu. Od 2014 
roku „Wymyślanka” społecz-
nie zarządza działką przy 
zbiegu ulic Nowy Świat i Wod-
na. Chodzi o 30 arów prze-
znaczonych pod działalność 
rekreacyjno-wypoczynko-
wą. Podatek był symboliczny, 
bo 100 zł rocznie. Aż do tego 
roku. Na działce, w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, po-
wstała wiata. Geodeta ją po-
mierzył i wyszło na to, że trze-
ba zmienić przeznaczenie tej 
okolicy. Działka awansowa-
ła z terenów rolnych na rekre-
acyjno-wypoczynkowe. Wiąże 

się to ze zmianą opłat. Rocz-
ny koszt użytkowania ma teraz 
wynosić 1300 zł. „Wymyślan-
ka”, jak większość tego typu 
stowarzyszeń, nie należy do 
krezusów i 1200 zł robi im zna-
czącą różnicę. Jego członko-
wie mają pretensje do miasta, 
że nie zostali poinformowa-
ni wcześniej o planach zmia-
ny przeznaczenia terenu. Mie-
liby wtedy czas na decyzję, 
czy chcą rezygnować albo da-
lej użytkować działkę. „Wymy-
ślanka” nie ma wątpliwości, 
że to jest szykana ze strony 
burmistrza. Z kolei burmistrz 
dziwi się całemu zamieszaniu 
i pyta, po co stowarzyszenie 
chce zarządzać działką skoro 
jest to teren ogólnodostępny 
i wszyscy, także członkowie 
„Wymyślanki” mogą korzystać 
z niego za darmo. 

Pod wiatą drożej

Mikołów to 
stan umysłu

O Ela, straciłaś 
(niejednego) przyjaciela…
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Cierpisz na ból kręgosłupa lub stawów?
Zgłoś się do BCDO/WCDO Centrum Diagnostyki Obrazowej!

Ból potrafi uprzykrzyć nam życie. 
Chroniczne bóle nie tylko są ob-
jawem jakiejś choroby, ale wpły-

wają też na nasze psychiczne samopo-
czucie - sprawiają, że trudniej nam wy-
konywać codzienne obowiązki, opada-
my z sił i stajemy się przygnębieni. Jesz-
cze do niedawna jedynym sposobem na 

wyleczenie lub zminimalizowanie bólu 
kręgosłupa czy stawów były m. in. ope-
racje, które niosły ze sobą ryzyko i wy-
magały długotrwałej rekonwalescencji. 
Obecnie, w niektórych przypadkach, me-
dycyna proponuje nowoczesne, nieope-
racyjne metody leczenia bólów. Moż-
na je wykonać pod okiem wykwalifiko-

wanej kadry w BCDO /WCDO Centrum 
Diagnostyki Obrazowej. 

Nieoperacyjne metody leczenia bólów 
kręgosłupa i stawów oraz reumatoidalne-
go zapalenia stawów to zabiegi wykony-
wane pod nadzorem kamery termowizyj-
nej. Polegają one na podaniu kolagenu  
w ampułkach do iniekcji okołostawo-
wych, dostawowych i domięśniowych. 
Ogromną zaletą takich metod jest bar-
dzo krótki czas rekonwalescencji i moż-
liwość uniknięcia skomplikowanych  
i niosących o wiele większe ryzyko ope-
racji. BCDO/WCDO Centrum Diagno-
styki Obrazowej oferuje usługi medycz-
ne z zakresu badań tomografii kompu-
terowej i rezonansu magnetycznego. 
Wszystkie badania wykonywane są pod 
okiem wykwalifikowanego personelu 
medycznego, który dba o najwyższą ja-
kość świadczonych usług. Centrum ofe-
ruje także bezpłatną termografię me-
dyczną - badanie diagnostyczne pozwa-
la określić stopień uszkodzenia stawów  

i mięśni. Aby skorzystać z badania, na-
leży zarezerwować termin pod numerem 
telefonu: 32 440 99 88. 

Zapraszamy! 
Liczba miejsc ograniczona.

Katowice, Wodzisław Śląski >> Bóle kręgosłupa i stawów dotyczą coraz większej rzeszy ludzi, nie tylko starszych, ale też młodszych osób w sile wieku. Jednym z powodów jest współczesny tryb 
życia. Siedzący tryb pracy, coraz mniej ruchu lub wręcz przeciwnie, ogromny wysiłek - to wszystko przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia i tworzenia się różnego rodzaju zwyrodnień i stanów za-
palnych. Obecnie medycyna nieustannie się rozwija i proponuje coraz bardziej innowacyjne metody leczenia. Jedną z takich nowoczesnych placówek jest Beskidzkie Centrum Diagnostyki Obrazowej.

BCDO/WCDO Centrum 
Diagnostyki Obrazowej
Katowice, ul. Panewnicka 201/2
Wodzisław Śl., ul. Radlińska 68
tel.: 32 440 99 88, 536 542 555

Zapisy 
trwają!

TYCHY-CZUŁÓW, UL. ŚLIWOWA 4, TEL. 797 001 401

Niepubliczne Przedszkole Specjalne
„Iskierka” w Tychach

zatrudni

NAUCZYCIELA 
WYCHOWANIA 

PRZEDSZOKLEGO 
Wymagane kwalifikacje: 
Ukończone studia: 
• wychowanie przedszkolne 

lub edukacja wczesnoszkolna,
• oligofrenopedagogika.

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• pracę z dziećmi 

w czteroosobowych grupach,
• pracę w młodym, ambitnym zespole,
• nowoczesną bazę dydaktyczną 

i terapeutyczną.

Zainteresowane osoby prosimy 
o przesłanie CV 

i listu motywacyjnego na adres:
iskierka.tychy@wp.pl

• salę rehabilitacyjną i do terapii 
Integracji Sensorycznej (SI)

• salę Doświadczania Świata, 
• gabinet do terapii EEG Biofeedback, 
• gabinet logopedyczny,

• gabinet psychologiczny,
• gabinet do terapii 

metodą A. Tomatisa,
• własny ogrodzony plac zabaw,
• windę.

POSIADAMY:

• transport do i z przedszkola,
• czteroosobowe grupy, 
• indywidualne programy terapeutyczne,
• kadrę specjalistów posiadających 

doświadczenie w pracy z dziećmi  
z problemami rozwojowymi, w tym  
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

• profesjonalnie wyposażone sale  
i gabinety terapeutyczne, 

• terapie wzroku oraz psychologiczną, 
pedagogiczną, logopedyczną, SI

• zajęcia z fizjoterapeutą,
• terapię metodą Snoezelen i A.  Tomatisa,
• rehabilitacja metodą Bobath,
• trening EEG Biofeedback,
• zajęcia metodą W. Sherborne  

i  NC Kepharta,
• gimnastykę mózgu  P. Denissona,
• konsultacje neurologiczne, 

psychiatryczne, genetyczne,
• hipoterapię, dogoterapię,  arteterapię, 

muzykoterapię, hydroterapię.

Zapewniamy BEZPŁATNIE:

Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje troskliwej opieki i intensywnych, 
kompleksowych oddziaływań terapeutycznych, zapisz je do naszego 
przedszkola. Wszystkie potrzebne terapie prowadzone są w czasie pobytu 
dziecka w przedszkolu. Przyjmujemy dzieci z autyzmem, z zespołem 
Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Logo powiatu mikołowskie-
go należy do najbardziej ta-
jemniczych znaków graficz-

nych. Po wpisaniu takiego hasła  
w wyszukiwarkę Google, gdzie jest 
wszystko, nie wyskakuje nic albo 
stary dobry rycerz z tarczą, czyli 
powiatowy herb. Na szczęście śla-
dy po logo można znaleźć, m.in.  
w „Naszej Gazecie”, ponieważ pil-
nie śledziliśmy towarzyszący mu 
proces twórczy. Jako prości żur-
naliści nie jesteśmy w stanie od-
szyfrować skomplikowanej sym-
boliki ani odpowiedzieć na pyta-
nie: co autor chciał powiedzieć.  
W każdym razie logo tworzy stylizo-

wana na gotyk litera „m” z docze-
pionym listkiem. Ponieważ ślad po 
logo zaginął, nasi Czytelnicy - ni-
czym profesor Langdon z powieści 
Dana Browna - ruszyli tropem tego 

symbolu. I udało się! Logo powia-
tu mikołowskiego, ale odarte z list-
ka, ujawniono na pościeli jednego  
z hoteli na Cyprze. Czyż to nie brzmi, 
jak dobra powieść sensacyjna. 

M jak masoni albo i gorzej
stu takie zaniedbania... Prawda jest 
taka, że właściciel, czyli Minister-
stwo Gospodarki, generalnie w d.... 
miało całe górnictwo przez całe 
siedem lat. Były pieniądze, a oni, 
wiesz, pili, lulki palili, swoich ludzi 
poobstawiali, sam wiesz, ile zara-
biali i nagle pierdyknęło.

3. Sorry, taki mamy klimat (o wielogo-
dzinnych opóźnieniach pociągów 
spowodowanych oblodzeniem sie-
ci trakcyjnej).

4. Wszędzie, gdzie są bramki, muszą 
być korki (o gigantycznych korkach 
na autostradach latem 2014 roku).

5. Są większe zagrożenia dla jedno-
ści Unii Europejskiej niż Brexit, na 
przykład takie kraje jak Polska.

Nie wiemy, czym podpadła powiatowa 
Platforma Obywatelska, że z partyjnego 
rozdzielnika dostała właśnie Bieńkowską. 
Co najciekawsze, specyficzna osobowość 
pani komisarz okazała się zaraźliwa dla 
szefowej mikołowskiego koła PO. Iwona 
Pulińska - Leszczyszyn na swoim profi-
lu facebookowym obsztorcowała wszyst-
kich okolicznych samorządowców, że 
nie złożyli pokłonów Elżbiecie Wielkiej.  
A swoją drogą mógł ktoś przyjść. Przynaj-
mniej sala nie świeciłaby pustkami. 

O Ela, straciłaś 
(niejednego) przyjaciela…

co ja poradzę, 
że jestem śliczna, 

mądra 
i fotogeniczna

Na ślady powiatowego logo nasi Czytelnicy natknęli się w hotelu na Cyprze.



Od tamtej pory mi-
nęły trzy mie-
siące. Sprawy 
w AKS ruszyły 

do przodu, ale na niekorzyść Krzysz-
tofa Janeczki. KRS po raz kolejny od-
mówił aktualizacji wpisu i według są-
dowych rejestrów prezesem jest Zbi-
gniew Piecha. Z kolei starosta Hen-
ryk Jaroszek wystąpił do sądu o wy-
znaczenie kuratora dla mikołowskie-
go klubu. 

Sprawa ciągnie się od 
czerwca 2015 roku. 

W AKS Mikołów zwołano wte-
dy walne zgromadzenie członków. 
W jego trakcie wybrano nowe wła-
dze, choć „starzy” prezesi nazywa-
ją te wydarzenia puczem albo zama-
chem, ponieważ w głosowaniu bra-
ły udział osoby niebędące członkami 
klubu. To one sprawiły, że Krzysztof 
Janeczek uzyskał wystarczającą licz-

bę głosów, aby zostać pre-
zesem. Przewrót okazał się 
przemyślany i co najważniej-
sze skuteczny. Na podstawie 
protokołu z walnego, bank 
udostępnił konto AKS, a wła-
dze miasta, które jest głów-
nym sponsorem mikołow-
skich klubów nie zareago-
wały wstrzymaniem dota-
cji. Oczywiście, poprzed-
nie władze klubu nie złoży-
ły broni i skierowały spra-
wę do sądu. 

We wrześniu 
ubiegłego roku 
Sąd Rejonowy 
w Katowicach 
wydał wyrok 
unieważniający 
wybór Krzysztofa 
Janeczka na 
prezesa AKS. 

Nie zmieniło to nic w funkcjono-
waniu klubu. Janeczek zaś odwo-
łał się od wyroku. W marcu tego 
roku Wydział Gospodarczy Odwo-
ławczy Sądu Okręgowego w Kato-
wicach utrzymał w mocy postano-
wienia sądu pierwszej instancji. To 
też nie zmieniło sytuacji w klubie.  
W dzień po ogłoszeniu wyroku  
w AKS Mikołów odbyło się kolejne 
walne zgromadzenie członków. Na 
pewno nie można zarzucić Krzysz-
tofowi Janeczkowi, że przez dwa lata 

siedział z założonymi rękami. Pod 
jego rządami prawie potroiła się licz-
ba członków Stowarzyszenia AKS Mi-
kołów. Na walnym pojawiło się 72 ze 
124 uprawnionych do głosowania. Ja-
neczek bez problemu został preze-
sem. Nie zmienia to faktu, że nie ma 
go dalej w KRS. Do sprawy zapewne 
będziemy wracać, bo wkrótce pozna-
my decyzję sądu w sprawie kuratora, 
a poza tym miasto powoli przymierza 
się do dzielenia dotacji sportowych 
na 2018 rok. Czy prawne perypetie 
wpłyną na hojność miasta?  (fil)

Henryk jaroszek, starosta powiatowy wystąpił do sądu 
o wyznaczenie kuratora dla klubu sportowego aKs Mikołów.

7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczegr]owe okresy gwarancji oraz jej warunki okrevlone s  w ksi ce gwarancyjnej. 
Ka dy nowy samochrd marki Kia, fabrycznie wyposa ony w system nawigacji firmy LG, 
umo liwia korzystanie przez 7 lat z najnowszych wersji map bez ponoszenia dodatkowych kosztrw.

www.kia.com

Nowa Kia Stonic ju  od

54 990 PLN

Nowa Kia Stonic. Wra e_ nigdy dov".
Kia Stonic to samochrd zaprojektowany dla tych, ktrrzy czerpi  z ycia garvciami i ch4tnie 
podejmuj  wyzwania. Ten dynamiczny, kompaktowy crossover powsta] z myvl  o osobach 
ciekawych vwiata. Oferowany jest w wielu wersjach kolorystycznych nadwozia, 
jedno i dwukolorowych. To propozycja dla urodzonych indywidualistrw.

Specjalne rabaty dla grrnikrw
na wszystkie modele KIA

ETRANS | Autoryzowany Dealer
\aziska Grrne, ul. Levna 1, tel. 32 32 57 412, www.etrans.pl
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KRzYSztOf JANEczEK:
Sąd KRS poprosił nas o uzupełnienie braków formalnych we wcześniej złożonym 

wniosku. W związku ze zmianą statutu należało poprawnie określić sposób repre-
zentacji stowarzyszenia oraz szczegółowo rozpisać na odpowiednim formularzu, 
które punkty statutu się zmieniły i w jaki sposób. Starosta faktycznie zawniosko-
wał o ustanowienie kuratora, a pismo z prośbą o ustosunkowanie się do całej sytu-
acji również otrzymaliśmy od sądu i na nie odpowiedzieliśmy. Są to procedury stan-
dardowe w naszym kraju. Podejrzewam jednak, że na decyzję Starosty wpływ miała 
osoba z jego bliskiego koleżeństwa i jednocześnie jego podwładny, który nie należy 
do osób, którym zależy na dobru naszego klubu, a niestety za największego dobro-
dzieja klubu chce być uważany. O samej decyzji Starosty w oficjalnym piśmie swoje 
zdanie wyraził również Burmistrz Piechula, który ocenił ją jako przedwczesną oraz 
nie do końca uzasadnioną i ja zdanie Burmistrza podzielam. Zarówno mnie, jak  
i moim kolegom z Zarządu AKS cała sytuacja specjalnie nie przeszkadza, traktu-
jemy ją jako część naszej pracy i zdążyliśmy się już przyzwyczaić do pism naszych 
skompromitowanych poprzedników oraz ich skarg na nas do różnych urzędów i in-
stytucji, w których mają swoich kolegów. Dla nas na pierwszym planie od począt-
ku naszej działalności jest rozwój szkolenia dzieci i młodzieży we wszystkich sek-
cjach w klubie oraz solidna praca i odbudowa piłkarskich drużyn seniorów, które  
w tym sezonie radzą sobie coraz lepiej. Zwieńczeniem naszych starań i zaangażo-
wania byłby na pewno oczekiwany od lat powrót mikołowskich piłkarzy do IV ligi. 
W ramach ciekawostki: wpisów do KRS nie mają również Kobiecy Klub Piłkarski  
w Mikołowie (od ponad roku po wyborze nowych władz) oraz KS Kamionka (chyba 
od kwietnia) i nikomu to nie przeszkadza.

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

Prezes jest, 
ale nie w KRS

O perypetiach AKS 
Mikołów pisaliśmy 
w lipcu tego roku. 
Alarmowaliśmy, że 
obecny prezes choć 
rządzi klubem ponad 
dwa lata nie figuruje 
w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, a taki jest 
obowiązek dla władz 
stowarzyszeń, spółek 
i organizacji. Krzysztof 
Janeczek zapowiedział 
w rozmowie z nami, 
że wprowadzenie 
aktualnych danych do 
KRS jest tylko kwestią 
czasu. 



Na mikołowsko-gli-
wickim odcinku 
trasy 44, jak w so-
czewce skupiają 

się wszystkie grzechy polskich dróg. 
Wyprzedzanie na trzeciego, nadmier-
na prędkość, ryzykowne włączanie 
się do ruchu z bocznych uliczek, wy-
ścigi motocyklistów. Nie ma miesiąca,  
a czasami tygodnia, aby regionalne 
media nie informowały o kolejnym wy-
padku na ul. Gliwickiej. W czarnej sta-
tystyce rekordy bije odcinek między 

galerią Auchan aż po granice Mikoło-
wa. Na wprowadzenie rozwiązań, któ-
re poprawią bezpieczeństwo nie stać 
władz samorządowych. Na takie in-
westycje musi się zgodzić i sfinanso-
wać Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Nie jest to insty-
tucja, która reaguje na każdą lokal-
ną interwencję. Z doświadczenia in-
nych miast wiemy, że najskuteczniej na 
GDDKiA działa mieszanka trzech czyn-
ników: polityczne naciski, interwen-
cje samorządów i przede wszystkim 

presja ze strony mieszkańców. Rozpo-
częło się zbieranie podpisów pod pe-
tycją o poprawę bezpieczeństwa na 
mikołowsko-gliwickim odcinku dro-
gi 44. Listy zostaną wystawione pod-
czas wszelkich imprez publicznych, za-

czną też krążyć między mieszkańcami.  
Akcję koordynuje Adam Lewandow-
ski, przewodniczący Rady Powia-
tu Mikołowskiego (adres do kore-
spondencji: ul. Żwirki i Wigury 4A,  
43-190 Mikołów).
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- Początki były trudne. 
Pierwszy zakład powstał na Ryn-
ku w Orzeszu. Miał sześć  me-
trów kwadratowych i mieścił 
tylko kilkanaście opraw i la-
dę - wspomina Krystian Biel, 
właściciel. - Wówczas nie by-
ło jeszcze na rynku polskich 
producentów szkieł okularo-
wych. Trzeba było zamawiać 
szkła w Wiedniu. Przesyłka 
przyjeżdżała pociągiem i od-
bierałem ją na peronie kolejo-
wym w Katowicach. Dosłow-
nie w drzwiach pociągu.

Dziś jest zupełnie inaczej. 
PPHU optica to trzy zakła-
dy optyczne: jeden w Orze-
szu i dwa w Łaziskach Gór-

nych. Klienci mogą wybierać 
nie tylko pośród setek modeli 
opraw okularowych znanych 
i cenionych marek. Pracow-
nicy salonu optica regularnie 
uczestniczą w szkoleniach do-

tyczących najnowszych pro-
duktów na rynku optycznym.

- Dziś po prostu zamawia-
my potrzebne szkła i dostajemy 
je nawet na drugi dzień! Także 
czas robienia okularów również 

bardzo się skrócił. Kiedyś oszlifo-
wanie szkieł okularowych trwało 
nawet pół dnia i wymagało wie-
le pracy. Teraz w wielu czynno-
ściach pomaga nam maszyna. 
Stale współpracujemy z Jelenio-

górskimi Zakładami Optyczny-
mi (JZO) - polskim producen-
tem szkieł dzięki czemu może-
my dla Państwa wynegocjować 
atrakcyjne rabaty - dodaje Kry-
stian Biel.

Idziemy z duchem czasu - 
nowoczesna strona interneto-
wa i media społecznościowe.

Orzesze
ul. rybnicka 3
tel 737 14 59

Łaziska Górne
ul. św. Jana Pawła ii 4c  
(dawna Świerczewskiego)

tel 694 028 964

Łaziska Górne
ul. Barlickiego 1

tel 738 93 78

www.optica-biel.eu
/optica.biel

Firma PPHU optica powstała 1 października 1977 roku.

40 lat z Wami...
Właściciel, Krystian Biel na 

początku działalności, wszystko 
robił ręcznie.

Orzesze, ul. Rybnicka 3. Łaziska Górne, ul. św. Jana Pawła II 4c. Łaziska Górne, ul. Barlickiego 1.

40%
Jubileuszowe rabaty: 

- na lekkie szkła okularowe z antyrefleksem Praktis 
- na soczewki progresywne Intro (do 30.11.2017)

- na soczewki fotochromowe transitions (do 30.11.2017)
- na najlepsze soczewki progresywne Intuitiv (do 30.11.2017)

Do końca roku „Para do pary”:
kup parę soczewek progresywnych w regularnej cenie, 

a drugą parę otrzymasz w super cenie!

30%
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

My, mieszkańcy Powiatu Mikołowskiego, wraz ze wspierającymi nas przedstawi-
cielami władz samorządowych i Parlamentarzystami RP, uprzejmie prosimy General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o zajęcie się w trybie pilnym kwestią zde-
cydowanego zwiększenia bezpieczeństwa dla ruchu pieszych i pojazdów na odcinku 
drogi krajowej nr 44 od węzła Sośnica do Mikołowa.

Tylko w okresie od stycznia 2012 roku do grudnia 2016 roku (5 lat) na wymienionym 
odcinku drogi wydarzyło się 1249 kolizji oraz 103 wypadki drogowe, w których zginęło 
13 osób, a prawie 120 odniosło obrażenia.

Z przytoczonych statystyk wynika, że niemal codziennie dochodzi do kolizji, a licz-
ba poszkodowanych ma tendencję rosnącą. 

Trudno ocenić kwotę szkód materialnych będących następstwem zdarzeń drogo-
wych; tragedie zaś będące następstwem wypadków - śmierć lub kalectwo - są trud-
no wyobrażalne i niepoliczalne. 

Przytoczone dane oraz nasza codzienność, kiedy wychodzimy z domów nie wie-
dząc czy do nich wrócimy, strach o nasze rodziny i dzieci, zmuszają nas do domaga-
nia się od Dyrekcji konkretnych i rzeczowych posunięć związanych ze zdecydowanym 
zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu na wymienionym odcinku drogi.

Prosimy o zajęcie konstruktywnego stanowiska jak najszybciej - zanim zdarzy się 
na tej drodze kolejna tragedia.

rozpoczęła się zbiórka podpisów pod petycją do Generalnej dyrekcji dróg Krajowych  
i autostrad o poprawę bezpieczeństwa na drodze 44, na odcinku od węzła sośnica do Mikołowa.

ADAM LEWANDOWSKI,
przewodniczący Rady 
Powiatu Mikołowskiego

Społeczna presja jest najskuteczniej-
szym sposobem na skłonienia GDDKiA 
do działań. Im więcej zbierzemy podpi-
sów, tym większa szansa na to, że na 
drodze nr 44 przestaną ginąć ludzie.

Będzie bezpieczniej na Gliwickiej? 
1249 
kolizji

103 
wypadki 
drogowe

120 
rannych 

13 
zabitych
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Łaziska fundacja „BO WAR-
TO!” zakończyła realizację 
projektu „BO WARTO!... 

skuteczniej”. Środki z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich (FIO Ślą-
skie 2017) zostały przeznaczo-
ne na zakup programu księgowe-
go dla fundacji, utworzenie stro-
ny internetowej oraz zakup ma-

teriałów biurowych. Wszystko to 
jest niezbędne w życiu codzien-
nym fundacji - usprawnia pracę, 
promuje podmiot i jego działania. 
Fundacja działa na naszym lokal-

nym podwórku od niedawna, a jej 
działania można śledzić na fanpa-
ge’u Fundacji na facebooku oraz 
na utworzonej w ramach projektu 
stronie: www.bowarto.laziska.pl

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków z Miko-
łowa zaprasza 16 października, o godz. 17.00 do Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Mikołowie na II konferencję pt. „WYGRAJ  

Z BORELIOZĄ”. Prelegentem będzie dr n. med. Lucjan Kępa, ordy-
nator ze Szpitala Zakaźnego w Bytomiu. Wstęp wolny.

W ROD 1 Maja w Łazi-
skach Górnych, we 
wrześniu tradycyjnie 

świętowano Dni Działkowca.  
W tym roku miały one wyjątko-
wy charakter ponieważ połączo-
ne były z obchodami 120-lecia 
ruchu ogrodnictwa dział-
kowego w Polsce. Z oka-
zji tego święta dział-
kowcy zostali odzna-
czeni dyplomami oraz 
odznakami związkowy-
mi nadanymi przez Kra-
jową Radę PZD. Między in-
nymi prezes ROD 1 Maja Ed-
mund Pucher otrzymał złotą od-
znakę „Zasłużony Działkowiec”. 
Imprezie towarzyszyła wysta-

wa koszy dożyn-
kowych oraz zdjęcio-

wa ekspozycja przedstawiająca 
historyczne początki założenia 
ogrodu po dzień dzisiejszy. Były 

gry i zabawy dla dzieci z nagro-
dami ufundowanymi przez wła-
dze miasta. Imprezę zakończyła 
zabawa przy dźwiękach muzyki 
zespołu „Optima”.

- Posłowie opozycji nazwali pieniądze 
przeznaczone na spłatę zaległych deputa-
tów „srebrnikami”. 

- To biblijna waluta, którą posługiwał się Ju-
dasz i źle na tym wyszedł, bo stał się archety-
picznym symbolem zdrajcy. Kto zdradził gór-
ników w 2012 roku odbierając im gwarantowa-
ne przez państwo przywileje? Opozycja, aby 
się nie kompromitować, powinna w tej sprawie 
milczeć.

- Nie tylko opozycja, ale także niezaanga-
żowani politycznie obywatele mają do was 
żal, że troszczycie się o emerytów górni-
czych, zapominając o innych grupach spo-
łecznych.

- Przede wszystkim o nikim nie zapomnieli-
śmy, bo jak zaczniemy rozmawiać o realizowa-
nych już i planowanych reformach społecz-
nych rządu PiS, to nie starczy strony w ga-
zecie. Nie faworyzujemy emerytów górni-
czych, lecz chcemy oddać im to, co zabra-

ło państwo pod rządami koalicji PO-PSL. 
Rekompensata za deputaty nie dzie-

je się kosztem innych grup społecz-
nych. Środki nie pochodzą z przesu-
nięć budżetowych, lecz z nadwyżki 

wypracowanej przez wicepremiera Mo-
rawieckiego. Mówiąc wprost, zabraliśmy pie-
niądze złodziejom i daliśmy emerytom.

- Kto zabiegał o pieniądze na zaległy de-
putat. Pani i senator Gawęda?

- To prawda, że od kilku miesięcy razem z se-
natorem Adamem Gawędą zabiegaliśmy o roz-
wiązanie tego problemu. Skierowaliśmy w tej 
sprawie kilka pism do najważniejszych osób  
w kraju. Choć tak naprawdę, ostateczna decy-
zja o rekompensacie za deputat zapadła pod-
czas spotkania Jarosława Kaczyńskiego ze ślą-
skimi parlamentarzystami. Prezes Prawa i Spra-
wiedliwości jasno stwierdził, że te pieniądze 
Śląskowi się należą.

- Prezesowi się nie odmawia…
- Prawo i Sprawiedliwość sprawuje wła-

dzę, bo tak zdecydowali Polacy w wyborach 
w 2015 roku. Prezes PiS jest liderem obozu 
rządzącego. Dlaczego jego zdanie nie miało-
by się liczyć?

- 10 tys. zł to wyrównanie zaległości, a co 
dalej z deputatami?

- Powstał zespół pracujący nad tym, jak roz-
wiązać kwestię deputatów w przyszłości. Wie-
le zależy od kondycji finansowej państwa. Jeże-
li polska gospodarka będzie się dalej rozwijać  
w takim tempie, na pewno znajdziemy rozwią-
zania gwarantujące emerytom wypłatę należ-
nych im świadczeń.

Rozmawiała: Beata Leśniewska

Skuteczniejsi? Na pewno!

Wygraj z boreliozą

Dzień Działkowca

Ponad 240 tys. emeryckich rodzin 
górniczych otrzyma do końca roku 
po 10 tys. zł tytułem zaległego 
deputatu węglowego. Problemy  
z ich wypłatą zaczęły się w 2012 
roku. Źle zarządzane spółki 
węglowe znalazły się na skraju 
bankructwa i aby przetrwać musiały 
ciąć koszty. Ofiarą dramatycznego 
szukania oszczędności padły, m.in. 
zobowiązania wobec górniczych 
emerytów i rencistów. Obecny 
rząd postanowił zrekompensować 
te straty. Środki na deputat nie 
obciążą spółek węglowych ani 
skarbu państwa. Pieniądze pojawiły 
się z nadwyżki budżetowej, którą 
wygenerował Mateusz Morawiecki, 
wicepremier i minister finansów. 
Dodatkowe środki udało 
się uzyskać, m.in. dzięki 
uszczelnieniu polityki 
fiskalnej oraz skutecznej 
walce z mafiami paliwowymi. 
Podczas ogłaszania 
decyzji o uruchomieniu 
rekompensaty, wicepremier 
Morawiecki dziękował 
za zaangażowanie, 
m.in. śląskim 
parlamentarzystom. 
Nieoficjalnie mówi się, że 
zabiegała o to mikołowska 
posłanka Izabela Kloc oraz 
senator Adam Gawęda.

Rozmowa z poseł IzABELą KLOc

zabraliśmy złodziejom, 
daliśmy emerytom



Priorytet mają inwestycje o istot-
nej roli społecznej, wpływają-
ce na poprawę jakości życia 
jak największej liczby miesz-

kańców. Powstaje nowa infrastruktura, 
prowadzone są też działania remontowe. 

Budownictwo 
mieszkaniowe

Największym zadaniem realizowa-
nym obecnie w Mikołowie jest termo-
modernizacja osiedlowych budynków 
komunalnych i innych administrowa-
nych przez gminę. 

Docelowo projekt objąć ma ponad 
60 budynków. Efekty widać już na osie-
dlach Mickiewicza, Norwida i Grun-
waldzkim oraz na budynkach przy uli-
cach Żwirki i Wigury, Bluszcza i Pru-
sa. Projekt pozwala lokatorom płacić 
mniejsze rachunki za ciepło, a także 
poprawia estetykę miasta. Plan zakła-
da budowę nowych chodników, miejsc 
postojowych, zieleni i małej architektu-
ry. Inwestycja przynosi także efekt eko-
logiczny: w ocieplonych budynkach 
spada emisja dwutlenku węgla. Zada-
nie podzielone jest na etapy i będzie 
kontynuowane w następnych latach. 

Remonty szkół 

W czasie wakacji odnowiono sale 
zajęć, korytarze, zmodernizowano ma-
gazyny żywności, szatnie czy zaplecza 

sal gimnastycznych. Łącznie na remont 
placówek edukacyjnych przeznaczono 
ok. 1 mln zł. Ten trend ma być utrzyma-
ny co roku. 

Drogi, drogi, drogi

Całkowitą modernizację nawierzch-
ni przechodzą właśnie ulice Wodna i 
Nowy Świat. Remont prowadzony jest 

również na ul. Reta Śmiłowicka, gdzie 
na sporym odcinku położona została 
nowa nawierzchnia. 

Miasto przygotowuje się do przetar-
gów. Chodzi m.in. o przebudowę prze-
pustu pod ulicą Musioła. Toczą się roz-
mowy z Polską Grupą Górniczą o prze-
budowie Myśliwskiej i Szkolnej. Trwają 
prace projektowe nad ul. Południową. 
Na ostatniej prostej jest także projekto-
wanie ulic na Recie. Na przyszły rok za-
planowana jest modernizacja ul. Dzień-
dziela, a w dalszym etapie Jasnej, Brzo-
zowej i Reta. Miasto, chcąc realizować 

plany drogowe, musi wykupywać grun-
ty. W tym roku przeznaczono na ten cel 
ok. 3 mln zł. 

Warto dodać, że Mikołów przygo-
towuje się do realizacji swojego naj-
większego projektu transportowe-
go - budowy Centrum Przesiadko-
wego, projektu, który zmieni oblicze 
dworca w centrum. Przygotowywana 
jest niezbędna dokumentacja i wnio-

sek o dofinansowanie na kwotę ok.  
11 mln zł. Rozpoczęcie prac plano-
wane jest na drugą połowę 2018r. 

Rewitalizacja, czyli 
ponowne ożywienie

Mikołowski Rynek zachwyca swo-
ją kameralną atmosferą i piękną archi-
tekturą nie tylko mikołowian. Jednak 
część kamienic wymaga gruntownych 
remontów. Gmina przygotowuje się 
do ich odnowienia. Złożony został już 
wniosek o przyznanie dotacji unijnej 
na ten cel. Projekt przewiduje remont 
kamienic przy ul. Jana Pawła II 2, 4 i 6,  
Rynek 2, św. Wojciecha 14. Jego celem 
jest ochrona mikołowskiego dziedzic-
twa, a także ożywienie rynku.

Rewitalizowana jest też tzw. „Abi-
synia”, czyli prawie stuletnie budynki 
mieszkalne przy ul. Młyńskiej. Na wal-
kę z wykluczeniem społecznym w „Abi-
synii”, magistrat chce w tym roku prze-
znaczyć ponad 560 tys. zł, a w przyszłym 
170 tys. zł. Rewitalizacja społeczna pro-
wadzona będzie z wykorzystaniem fun-
duszy unijnych.

Infrastruktura 
sportowo-rekreacyjna 

Od blisko dwóch lat w ramach Budże-
tu Obywatelskiego mieszkańcy Miko-
łowa mogą głosować na projekty, które 
najchętniej widzieliby w swoim otocze-
niu. Powstało wiele siłowni na wolnym 
powietrzu, place zabaw, miejsca do spę-

dzania czasu wolnego. Inwestycje spor-
towe realizowane są także z inicjatywy 
miasta, poza Budżetem Obywatelskim. 
Zastępca Burmistrza Mateusz Handel 
prowadzi obecnie rozmowy dotyczące 
budowy dwóch nowych boisk. Budowa 
tego w Bujakowie już ruszyła, a w 2018r. 
planowana jest budowa boiska na Recie. 

Mieszkania komunalne

Po raz pierwszy od kilkunastu lat wy-
budowano nowe mieszkania komunal-
ne. Na Nowym Świecie powstały dwa 
budynki, w których zamieszka 16 ro-
dzin. Do pachnących nowością lokali 
wkrótce wprowadzą się pierwsi lokato-
rzy. W przyszłym roku oddanych zosta-
nie do użytku kolejnych 16 mieszkań. 

Na realizację tej inwestycji władze 
miasta pozyskały łącznie około 2 mln zł 
z Banku Gospodarstwa Krajowego z sie-
dzibą w Warszawie. To najwyższe dofi-
nansowanie możliwe do uzyskania przez 
samorządy (35% wartości zadania). 

Inwestycje to siła napędowa rozwo-
ju miasta. Prowadzone od dwóch lat 

prace nad restrukturyzacją budżetu, 
przyniosły oczekiwane efekty. Ustabi-
lizowała się sytuacja finansowa Miko-
łowa. Miasto odzyskało zdolność kre-
dytową, dzięki czemu mogło wyemi-
tować obligacje, które zrestruktury-
zowały dług. Reszta środków pocho-
dzących ze sprzedaży papierów war-
tościowych przeznaczona jest na in-
westycje. 
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Trzecia edycja mikołow-
skiego Budżetu Oby-
watelskiego wchodzi 

w decydującą fazę. Po zakoń-
czonej weryfikacji złożonych 
wniosków, w magistracie trwa-
ją przygotowania do głosowa-
nia mieszkańców. Odbędzie się 
ono od 28 do 30 października. 

Do Urzędu Miasta wpłynęło 
łącznie 41 wniosków. Spośród 
tych, które pozytywnie prze-
szły ocenę 25 zakwalifikowano 
jako lokalne, 12 jako ogólno-
miejskie. Wiele z nich jest kon-
tynuacją wcześniej zgłasza-
nych inicjatyw, cieszących się 
popularnością mieszkańców, 

np. rozbudowa placów zabaw, 
zakup sprzętu do szkoły, za-
kup wyposażenia dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Są też 
oryginalne, nowe projekty jak 
tężnia solankowa, organizacja 
zajęć sportowych, ławka so-
larna z możliwością ładowania 
telefonu czy zestaw do elek-

tronicznego pomiaru czasu dla 
MOSiR-u.

Głosować można osobiście 
w 10 punktach na terenie mia-
sta (podobnie jak w ubiegłym 
roku będą to szkoły, sołtysówki, 
CH Auchan). Punkty do głoso-
wania będą otwarte od 9:00 do 
16:00. Drugi sposób głosowania 

to internet. Podobnie jak w ubie-
głym roku głosować może każ-
dy mieszkaniec Mikołowa, któ-
ry ukończył 16 lat. Osoby nie-
zameldowane muszą złożyć 
wcześniej oświadczenie, że są 
mieszkańcami Mikołowa. 

Szczegółowe informa-
cje o III edycji Budże-
tu Obywatelskiego moż-
na znaleźć na stronie  
obywatelski.mikolow.eu 
lub na facebooku: Budżet 
Obywatelski w Mikołowie.

Mikołowianie znów zagłosują w budżecie obywatelskim

Mieszkańcy zdecydują

Mikołów inwestuje
tego lata Mikołów zrealizował szereg nowych inwestycji. Ich łączna 
wartość sięgnęła 21,5 mln zł. od wielu lat nie było tak dobrze. 

StANISŁAW PIEchULA, burmistrz Mikołowa:
- Reta Śmiłowicka prężnie się rozbudowuje, powstaje tu wiele no-

wych domów, są plany na następne. Z kolei w centrum wyremontowa-
liśmy dojazd do osiedla Norwida i Szpitala św. Józefa. Trwają remon-
ty ulic Kochanowskiego i Styczniowej (dawnej 27. Stycznia). Inwesty-

cje drogowe także będą kontynuowane w następnych latach. Nasza sytuacja finanso-
wa pozwala, by w 2018r. prowadzić prace dotyczące łącznie ok. 14 dróg - podsumowuje.

Szkoła Podstawowa nr 5.

ul. Wodna - Nowy Świat.

Ul. Żwirki i Wigury 42.

MAtEUSz hANDEL, 
zastępca burmistrza Mikołowa:

Tak samo jak bardzo zależy mi na komforcie życia mieszkań-
ców, tak w równym stopniu ważna jest dla mnie estetyka Mikoło-
wa. Projekt zakładający termomodernizację ponad 60 budynków 
mieszkalnych jest dla mnie bardzo istotny, bo w efekcie nie tylko 

wpłynie na jakość powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji, ale także znacząco 
wpłynie na poprawę otaczającej nas przestrzeni publicznej. Ponadto wiadomo, że  
w ładnym, zadbanym mieście żyje się po prostu lepiej.

ul. Nowy Świat.
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Na ulicy Styczniowej (daw-
na 27. Stycznia) w Mi-
kołowie zakończono 

budowę nowego odcinka wodociągu 
oraz zmodernizowano istniejące sie-
ci wodociągowe i kanalizacyjne. Wy-
konawcą prac była firma REMINSTAL 
Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach. 

Stary stalowy wodociąg został 
wymieniony na nowy o średnicy  
fi 110 mm z rur PE. Wybudowano 
również nowy odcinek sieci wodo-
ciągowej w jezdni ulicy o średnicy  
fi 160 mm z rur PE, do którego prze-
pięto budynki jednorodzinne znaj-
dujące się przy tej ulicy. Jednocze-
śnie modernizacji poddano przyłą-

cza wodociągowe w domach i blo-
kach objętych dokumentacją pro-
jektową. Całkowita długość prze-
wodów wodociągowych objętych  
inwestycją wynosi prawie 600 m. 

Jednocześnie modernizacji pod-
dano sieć kanalizacji sanitarnej. Po-

legała ona na naprawie i częścio-
wej wymianie zdegradowanych od-
cinków o łącznej długości prawie 
260 m.

Po wykonanych robotach bu-
dowlanych odtworzono nawierzch-
nię drogi do warstwy podbudo-
wy z tłucznia kamiennego - zgod-
nie z wydanymi warunkami Zarząd-
cy Drogi.

Zakończona inwestycja ograni-
czy liczbę awarii, straty wody, co  
w konsekwencji poprawi jakość ży-
cia mieszkańców. 

Przepraszamy mieszkańców uli-
cy za powstałe utrudnienia w trakcie 
inwestycji.

We wrześniu zakończyły 
się prace remonto-
we budynku - „Cen-

trum Muzyczne Krawczyka 21”. Kon-
serwatorzy zatrudnieni w Zakładzie 
Gospodarki Lokalowej przeprowa-
dzili kapitalny remont dachu, które-
go zakres obejmował między inny-
mi naprawę kominów, docieplenie 
stropodachu, wymia-
nę pokrycia dachu, 
rynien i obróbek bla-
charskich. Ściany bu-
dynku zostały docie-
plone, a elewacja po 
otynkowaniu zyska-
ła nową estetykę. We-
wnątrz budynku pra-
cownicy ZGL wyre-
montowali toalety.

Wykonane przez 
konserwatorów pra-
ce były uzupełnie-
niem remontu zreali-
zowanego w ramach 

projektu „Budżetu Obywatelskiego”. 
Środki finansowe pozyskane z pro-
jektu zostały wykorzystane na kom-
pleksową wymianę stolarki okien-
nej wraz z założeniem zewnętrzne-
go okratowania, wymianę drzwi do 
budynku i położenie paneli podło-
gowych w dwóch pomieszczeniach 
przeznaczonych dla muzyków. 

W sobotę, 21 października 
w Krytej Pływalni „Aqua 
Plant” w Mikołowie przy 

ul. Konstytucji 3 Maja,  odbędzie się XI 
edycja Amatorskich Mistrzostw Polski 
w pływaniu FAMILY CUP. Celem za-
wodów jest upowszechnienie sportu 
amatorskiego, a w szczególności za-
wodów w pływaniu, w których mogły-
by uczestniczyć całe rodziny. W rywa-
lizacji mogą wziąć udział osoby, któ-
re nie posiadają licencji zawodniczej 
Polskiego Związku Pływackiego. 

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich chętnych do udziału. Opła-
ta zgodna z cennikiem w krytej pły-
walni (10 zł - dorośli, 5, 6 zł - dzie-
ci). Uczestnicy będą mieli możli-
wość wygrania cennych nagród rze-
czowych. Dla każdego przygotowa-
no poczęstunek.

19 października na terenie 
Dziennego Domu Pomo-
cy w Mikołowie, w godz. 

15:00 - 18:00 odbędzie się Dzień Otwar-
ty. DDP zaprasza wszystkich, któ-
rzy chcą zwiedzić Dom, porozmawiać  
z podopiecznymi i pracownikami, za-
sięgnąć informacji o rodzaju oferowa-
nych usług oraz zapoznać się z ofertą 
terapeutyczną.

Zapraszamy także Stowarzyszenia  
i Organizacje działające na rzecz osób 
starszych, w celu nawiązania współpra-
cy i wypracowania nowych inicjatyw na 
rzecz mieszkańców naszego miasta. 

Pragniemy przedstawić ofertę Domu 
dla wszystkich chętnych, którzy z uwa-
gi na swój wiek, sytuację zdrowotną  
i rodzinną, chcą aktywnie i w przyjaznej 
atmosferze spędzić czas.

u Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Rodzinne pływanie

u zakład Inżynierii Miejskiej

Nowy wodociąg 
przy ul. Styczniowej

u Dzienny Dom Pomocy

Dzień otwarty

u zakład Gospodarki Lokalowej

WAŻNE NUMERY tELEfONÓW 
zAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ 

W MIKOŁOWIE

43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2
tel. 32 324 26 00

zgl@zgl.mikolow.eu

Dział Administracji - pokój nr 15
tel. 32 324 26 15, 32 324 26 25

administracja@zgl.mikolow.eu

Dział techniczny:
techniczny@zgl.mikolow.eu

Dział Wspólnot Mieszkaniowych - pokój nr 203
tel. 32 324 26 53

techniczny@zgl.mikolow.eu

Numer konta bankowego: 
82 8436 0003 0000 0009 8788 0094 

- konto dochodów 

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 7.00 do 16.00

od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00
piątek od 7.00 do 14.00

całodobowa obsługa w przypadku awarii 
w branży elektrycznej 

- numer dyżurny 601 506 568

całodobowe pogotowie awaryjne 
w branży instalacji centralnego ogrzewania, 

gazowej i wodnokanalizacyjnej 
- numer dużurny 601 241 320 lub 601 458 588

Centrum Muzyczne 
jak NOWE

W niedzielę, 22 października do 
naszego miasta po raz drugi 
zawitają zwolennicy dwóch 

kółek, by rywalizować w Activlab Tour - 
II Ogólnopolskim Wyścigu w Kolarstwie 
Przełajowym o Puchar Burmistrza Miko-
łowa. Biuro wyścigu - Plac Harcerski 1, 
początek zmagań o godz. 10:30. Głów-
nym sponsorem imprezy jest PKN Orlen. 
Serdecznie zapraszamy kibiców do do-
pingu kolarzy na trasie ich zmagań!

kolarstwo przełajowe ponownie 
zawita do Mikołowa!
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BURMISTRZ MIKOŁOWA
OGŁASZA PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
1) znajdującego się w budynku przy Rynku 7 lok. nr 9 (II piętro), o powierzchni 32,78 m2, 

- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 10,50 zł netto 

Wadium w wysokości 1 033,00 zł

2) znajdującego się w budynku przy ul. Pszczyńskiej 1 (suterena), o powierzchni 49,00 m2,
- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 10,00 zł netto 

Wadium w wysokości 1 470,00 zł

3) znajdującego się w budynku przy ul. Stawowej 21/20 (I piętro), o powierzchni 17,09 m2,
- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 7,00 zł netto

Wadium w wysokości 359,00 zł

4) znajdującego się w budynku przy ul. Przelotowej 70, o powierzchni 35,90 m2,
- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 15,00 zł netto

Wadium w wysokości 1 616,00 zł

5) znajdującego się w budynku przy ul. Jana Pawła II 14, o powierzchni 12,75 m2,
- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 24,00 zł netto

Wadium w wysokości 918,00 zł

6) znajdującego się w budynku przy Rynku 7 lokal nr 12,(II piętro) o powierzchni 10,79 m2,
- sposób użytkowania: działalność handlowa i usługowa
- stawka wyjściowa czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 15,00 zł netto 

Wadium w wysokości 486,00 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 roku, o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Zakładu Gospodarki 
Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2.

Wadium na przetarg na najem lokalu użytkowego należy wpłacić na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki 
Lokalowej w Mikołowskim Banku Spółdzielczym (nr rachunku bankowego 30 8436 0003 0000 0009 8788 0254), 
na dzień przed przetargiem (warunek ten jest spełniony, jeśli kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Zakładu 
Gospodarki Lokalowej w Mikołowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień przetargu).

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Gospodarki Lokalowej w razie uchylenia się najemcy, który wygrał 
przetarg, od podpisania umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Zakład Gospodarki Lokalowej, jednak nie 
później niż w terminie jednego miesiąca od daty przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu Go-
spodarki Lokalowej również w sytuacji, gdy najemca, wyłoniony w przetargu, zamierzający prowadzić w lokalu 
działalność gospodarczą, który w dniu przetargu nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, nie złożył wniosku o wpis w terminie 7 dni od daty przetargu.

Przetarg będzie prowadzony według „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na najem lokali użytkowych”, 
ustalonego zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 219/192/15 z dnia 11 maja 2015 roku, który jest dostępny 
w Zakładzie Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, pokój nr 11 tel.: (32) 32 42 642 oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Jednostek Organizacyjnych (www.mikolow.bip.gmina.pl).

Przystępujący do przetargu powinien przed otwarciem przetargu złożyć oświadczenie o treści przewidzianej  
w załączniku nr 2 do przywołanego wyżej zarządzenia w sprawie „Regulaminu przetargów ustnych (aukcji) na 
najem lokali użytkowych”.

Wyżej wymieniony lokal użytkowy będzie można oglądać po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Admi-
nistracji Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, tel.: (32) 32 42 615.

Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości również poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń, 
znajdującej się na I piętrze w budynku Urzędu Miasta Mikołów przy Rynku 16, na tablicy ogłoszeń w budynku 
Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Jednostek Organi-
zacyjnych (www.mikolow.bip.gmina.pl) oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie 
(www.zgl.mikolow.pl).

Organizatorem przetargu jest Burmistrz Mikołowa, z siedzibą przy Rynku 16 w Mikołowie.
Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyny.

Od 16 października roz-
pocznie się gruntow-
ny remont wagi sa-

mochodowej przy ulicy Dzieńdzie-
la 44, gdzie znajduje się Punkt Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych. W zależności od warun-
ków atmosferycznych może on po-
trwać kilka tygodni. W związku z tym 
wjazd na teren zakładu będzie odby-
wał się przez drugą bramę, kilkadzie-
siąt metrów dalej, od strony zakłado-
wego parkingu. Natomiast odpady li-
mitowane (wymagające prowadzenia 
ewidencji ilościowej), czyli wielkoga-
barytowe, remontowe oraz opony sa-

mochodów osobowych w okresie re-
montu nie będą przyjmowane. W celu  
uniknięcia nieporozumień z tym zwią-
zanych sugerujemy wcześniejszy kon-
takt telefoniczny z biurem PSZOK  
32 226 41 87 wew. 101 lub 104.

Za utrudnienia przepraszamy.
Dodatkowo przypomina się, iż 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych nie przyjmuje zmiesza-
nych odpadów komunalnych.

Szczegółowy regulamin PSZOK oraz 
inne informacje w zakresie gospodarki 
komunalnej w Mikołowie można zna-
leźć na stronie portalu odpadów komu-
nalnych: odpady.mikolow.eu.

To tytuł konferen-
cji zorganizowa-
nej 29 września 

przez Centrum Integra-
cji Społecznej w ramach 
projektu „Nowe hory-
zonty aktywnej integra-
cji w środowisku lokal-
nym - animacja, eduka-
cja, aktywizacja na rzecz 
zmniejszenia wyklucze-
nia społecznego” edycja 
2017, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej.

Konferencję otworzył Kierownik Centrum Integracji Społecznej Daniel Me-
lerowicz. W swoim wystąpieniu podkreślał konieczność podejmowania wła-
snej inicjatywy oraz gotowość do wychodzenia ze strefy komfortu w drodze do 
zmiany i sukcesu zawodowego. 

Następnie Błażej Nowrot, doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy 
wygłosił prelekcję na temat lokalnego rynku pracy i metod poszukiwania za-
trudnienia. Dalsza, warsztatowa część konferencji miała na celu umożliwienie 
osobom bezrobotnym bezpośredniego i komfortowego kontaktu z pracodaw-
cami poprzez dyskusję i wymianę doświadczeń. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIKOŁOWA
PODAJE DO WIADOMOŚCI,

że na podstawie §2 ust. 11 Uchwały nr VII/92/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność lub będącymi w posiadaniu Gminy Mikołów, przeznacza 
do wynajęcia, w trybie bezprzetargowym:

1. lokal znajdujący się przy ul. Młyńskiej 118/5 o powierzchni 19,69 m², stanowiący część składową nierucho-
mości, będącej własnością Gminy Mikołów, oznaczonej numerem działki 898/84, zapisanej w Księdze wieczystej  
nr KA1M/00054307/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Zostanie zawarta umowa użyczenia na cele spotkań z uczestnikami projektu.
Najemca będzie uiszczać opłaty niezależne od wynajmującej, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

podatek od nieruchomości.
Wynajęcie nastąpi po upływie 21 dni od dnia podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

u zakład Usług Komunalnych

Remont wagi 
w PSZOk-u

u centrum Integracji Społecznej

Z komputerem 
za pan brat

Uczestnicy Centrum Integra-
cji Społecznej w Mikołowie 
biorą udział w partnerskim 

projekcie „e-Mocni: cyfrowe umie-
jętności, realne korzyści”, który jest 
współfinansowany ze środków Pro-

gramu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa. Jak dotychczas sześciu uczest-
ników ukończyło tzw. moduł podsta-
wowy pt.: „Pierwsze kroki z kompu-
terem” i są oni w trakcie realizacji 
wybranych bloków tematycznych.

W drodze do pracy
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W dniach 16-20 października 
oraz 20-24 listopada 2017 
roku na terenie Łazisk Gór-

nych odbędzie się „Jesienna zbiórka li-
ści” - odbiór worków z liśćmi z terenów 
zabudowy jednorodzinnej.

Worki na liście można odbierać  
w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospo-

darki Komunalnej i Mieszkaniowej  
Sp. z o.o. (PGKiM) przy ul. Energety-
ków 5 w Łaziskach Górnych.

UWAGA: Odpady są odbierane 
zgodnie z harmonogramem od godzi-
ny 6.00, dlatego worki z liśćmi powin-
ny być wystawione przed posesję od-
powiednio wcześniej.

Jak co roku Aleksander Wyra, bur-
mistrz Łazisk Górnych, zaprasza 
mieszkańców miasta na spotkania, 

podczas których zostanie podsumowa-

ny rok 2017. Burmistrz omówi także in-
westycje przewidziane na przyszły rok. 
Spotkania są zawsze doskonałą okazją, 
aby porozmawiać o sprawach miasta. 

W naszym mieście pojawili się ankieterzy. Zapu-
kają do 105 wylosowanych przez ośrodek ba-
dawczy gospodarstw domowych. Prowadzą 

ankiety również na przystankach i dworcach kolejowych. 
Po co to wszystko? 

Studium Transportowe Subregionu Centralnego Woje-
wództwa Śląskiego to pierwsze kompleksowe opracowa-
nie dotyczące transportu dla obszaru Górnośląsko - Za-
głębiowskiej Metropolii, jak i całego subregionu central-
nego województwa śląskiego, w tym Łazisk Górnych. Ze-
brane informacje pomogą, m.in. do dostosowania rozkła-
dów jazdy do potrzeb podróżnych, planowania przebiegu 
ulic, dróg i tras linii komunikacji miejskiej.

W naszym mieście pojawiły się też banery informacyj-
ne dotyczące Studium Transportowego.

Po latach doczekała się liftingu sala widowiskowa łaziskiego Miejskiego Domu Kultury. Pamięta wiele wspaniałych 
koncertów i imprez. Teraz przybrała nowoczesne oblicze. Zmieniło się tu prawie wszystko - pojawiły się nowe fotele, sta-
nowisko akustyka, kotary, wykładziny. Wszędzie panują modne szarości. Koszt remontu zamknął się kwotą 480 000 zł. 

Co to jest koperta ży-
cia? W kopercie 
znajduje się karta 

informacyjna, woreczek i naklej-
ka z logo akcji „Koperta życia”. 
W karcie informacyjnej powinny 
się znaleźć ważne informacje 
dotyczące przyjmowanych le-
ków, zdiagnozowanych chorób, 
uczuleń, dane kontaktowe do 
bliskich (rodziny), i inne ważne 
informacje, które mogą pomóc 
w uratowaniu życia.

Kartę informacyjną należy wypełnić, włożyć do worecz-
ka, a ten do lodówki. Na lodówce należy umieścić naklej-

kę z logo akcji. Koperta ży-
cia może pomóc np. w chwi-
li, gdy będzie konieczna po-
moc lekarza, pogotowia, a nie 
będzie możliwości szybkie-
go wywiadu. Lekarz znajdzie 
w karcie najważniejsze infor-
macje, które mogą uspraw-
nić pomoc.

Akcja skierowana jest do 
osób przewlekle chorych, 
starszych, samotnych.

Gotowe pakiety - Koperta 
życia - można pobrać bezpłatnie w Kancelarii Ogólnej Urzę-
du Miejskiego w Łaziskach Górnych, Plac Ratuszowy 1.

T egoroczna jesień jest okre-
sem wielkich zmian praw-
nych w woj. śląskim. Od  

1 września obowiązują przepisy 
przyjętej przez sejmik województwa 
tzw. „uchwały antysmogowej”. W Ła-
ziskach Górnych rusza kampania in-
formacyjna dotycząca skutków zdro-
wotnych związanych z emisją gazów 
i pyłów ze starych i niesprawnych 
kotłów, a także zawierająca informa-
cje na temat możliwości uzyskania 
dofinansowania na realizację inwe-
stycji związanych z polepszeniem ja-

kości powietrza i konieczności pro-
wadzenia właściwej gospodarki od-
padami komunalnymi. 

Integralną częścią ulotki jest pla-
kat Zuzanny Tkocz - laureatki kon-
kursu ogłoszonego przez Burmi-
strza Miasta Łaziska Górne w 2016r.  
pt. „Cel naszej misji? Łaziska bez  
niskiej emisji!”. 

3000 ulotek w okresie jesienno-zi-
mowym będzie dystrybuowane do 
wszystkich właścicieli budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych na te-
renie naszego miasta.

jesienna zbiórka liści

PONIEDzIAŁEK (16.10. ORAz 20.11.)
Barlickiego, Bukowa, Cegielniana, Chopina, Cicierz, Cieszyńska, Działkowców, Fami-

lijna (Fornalskiej), Górna, Hutnicza, Jana III Sobieskiego, Kąty, Kieszki, Kościelna, Łazy, 
Łączna, Miarki, Młyńska, Moniuszki, Okrężna, Plac Ratuszowy, Pocztowa, Poręba, Sło-
wików (Sawickiej), Starowiejska, Skowronków (Marchlewskiego), Spokojna, Waryńskiego, 
Wąska, Wiejska, Wiosenna, Wróblewskiego, Zakątek, Zawadzkiego, Zielona

WtOREK (17.10.ORAz 21.11.)
1 Maja, Astrów, Bratków, Brzozowa, Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Goździków, Grabo-

wa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwalii, Krokusów, Kwiato-
wa, Leśna, Modrzewiowa, Narcyzów, Ogrodowa, Olchowa, Radosna, Różana, Rybnicka, 
Sienkiewicza, Sosnowa, Stara, św. Jana Pawła II (Generała Świerczewskiego), Świerkowa, 
Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa, Zacisze

ŚRODA (18.10.ORAz 22.11.)
Cicha, Górnicza, Kałuże, Kamienna, Kopalniana, Krótka, Ligonia, Mikołowska, Mokier-

ska, Pawła Wyry, Piaskowa, Pogodna, Polna, Poprzeczna, Potokowa, Stara Droga, Stro-
ma, Szkolna, Szybowa, Świętego Jana, Widokowa, Wierzysko, Wieżowa, Wodna, Wodo-
ciągowa, Wspólna, Wyniosła, Zgody

czWARtEK (19.10.ORAz 23.11.)
Bażantów, Brada, Kolejowa, Kardynała Wyszyńskiego, Księdza Głowińskiego, Księ-

dza Szwedy, Lipowa, Malinowa, Marta Waleska, Miodowa, Orzeska, Paprotna, Piękna, 
Powstańców, Prądna, Przyjaciół, Przysiółki, Pszczelna, Rolna, Salamander, Staszica, św. 
Barbary (Pstrowskiego) Torowa, Tuwima, Wyrska, Wyzwolenia, Zwycięstwa

PIątEK (20.10.ORAz 24.11.)
Górnośląska (22 Lipca), Boczna, Długa, Gajowa, Generała Sikorskiego, Gostyńska, Gra-

niczna, Konopnickiej, Lasoki, Łąkowa, Miła, Morcinka, Nowa, Osiedle Kościuszki, Pokoju, Po-
łudniowa, Promienna, Słoneczna, Słowackiego, Stawowa, Wapienna, Zwałowa, Źródlana

Burmistrz 
zaprasza na spotkania

Sala widowiskowa 
już po remoncie

Łaziska „koperta życia” 

KAMPANIA StOP SMOG!

Studium Transportowe
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Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

W poszczególnych kategoriach laureatami 
tegorocznej edycji zostali:

Działalność Społeczna
• Norbert Adamczyk 
Dla Ornontowic
• Eugeniusz Kaczor 

• Gimnazjum im. Noblistów Polskich 
• Teresa Machulik

Przedsiębiorczy i Operatywni 
• Piekarnia-cukiernia Irena Ciućko

• Cukiernia Cichoń

Serdecznie gratulujemy wszystkim Nominowa-
nym i Laureatom. Życzymy kolejnych sukcesów,  
nowych wyzwań, pomysłów i dalszej owocnej pracy 
na rzecz naszej, lokalnej społeczności.

P arafia Rzymskokato-
licka św. Michała Ar-
chanioła oraz ARTe-

ria Centrum Kultury i Pro-
mocji w Ornontowicach 
zorganizowały konkurs 
plastyczny „Przydrożne 
Krzyże Ornontowic”. 

Konkurs cieszył się wielkim za-
interesowaniem nie tylko wśród 
mieszkańców naszej gminy, ale 
również sąsiadujących miejsco-
wości. Liczba złożonych prac nie 
ułatwiła komisji konkursowej pra-
cy podczas wyboru zwycięzców. 
Uczestnicy podzieleni zostali na 
cztery kategorie wiekowe.

Nagrody zostały wręczone pod-
czas „Parafiady” w Amfiteatrze Par-
kowym. Fundatorem głównej nagro-
dy - Szabli św. Michała Archanioła, 
był ks. podpułkownik Zenon Sodza-

wiczny. Szabla w tym roku trafiła do 
Małgorzaty Kurcjusz. Konkurs będzie 
powtarzany co roku i kolejne unikato-
we szable z imieniem naszego patro-
na trafią do kolejnych artystów.

Na otwarciu wystawy, któ-
re odbyło się 20 wrze-
śnia w sali ARTerii, 

można było podziwiać aż 37 akor-
deonów. Dodatkową atrakcją był wy-
stęp Klaudii Zajusz oraz Kapeli Ślą-
skie Bajery. Wśród licznego zbioru 
akordeonów znalazły się m.in. We-
ltmeister „Stella”, Royal 
Standard, Kujawiak, Hoh-
ner „Atlantic IV” czy nie-
zwykle urokliwe akorde-
ony dziecięce. Instrumen-
ty pochodzą z prywatnej 
kolekcji.

Przez kolejne dni w AR-
Terii odbywały się lek-
cje edukacyjne dla dzie-
ci i młodzieży z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Ornontowicach z zakre-
su historii i budowy instru-
mentu. Prowadził je Hen-
ryk Spyra - chórzysta oraz 

muzyk, który szczególnie upodo-
bał sobie piękny instrument muzycz-
ny jakim jest właśnie akordeon. Pan 
Henryk od 15 lat jest także kolekcjo-
nerem akordeonów różnej wielkości, 
budowy i marki, których produkcja 
przypada na lata 1930-2000 roku. Bie-
żąca kolekcja liczy ponad 40 sztuk. 

Celem Aka-
demii jest 
wychowy-

wanie poprzez sztu-
kę i kulturę z wy-
korzystaniem ślą-
skich tradycji, gwa-
ry, literatury i histo-
rii. W programie 
zajęcia: aktorskie, 
śpiew tradycyjny, taniec ludowy, 
ruch sceniczny, gwara, literatura  
i tradycja śląska. Warsztaty popro-
wadzą specjaliści w wybranych 

dziedzinach. Zaję- 
cia odbywać się 
będą w dwóch gru-
pach wiekowych: 
7-14 lat; od 15 lat 
wzwyż. Czas trwa-
nia: dwa semestry, 
zajęcia raz w tygo-
dniu po 3 godziny. 
Ilość miejsc ogra-

niczona. Zapisy - tel. 884 886 083,  
e-mail: biuro@szafagra.org. 

Dofinansowano ze środków Gminy 
Ornontowice.

AkAdemiA 
Teatru Naumiony

Uczymy śląskich tradycji 
- rozwijamy warsztat aktorski

WSZySTkO 
o akordeonach
ARTeria Centrum Kultury i Promocji oraz Towa-

rzystwo Miłośników Ornontowic zorganizowa-
li wspólnie wystawę akordeonów. Miała ona na 

celu bliższe zapoznanie się i spopularyzowanie tego 
pięknego, lecz nieco zapomnianego już instrumentu.

Od 6 do 9 lat
ex aequo I miejsce: 

Liliana Małek, Wiktoria Krasoń,  
Błażej Stolarczyk, Daria Piontek

Od 10 do 13 lat
I Magda Knapczyk
II Anna Stolarczyk
III Patrycja Piontek

Od 14 do 18 lat
I Anastazja Spyra
II Natalia Rocznik

Wyróżnienie: Małgorzata Mozgalik
Powyżej 18 roku życia

I Małgorzata Kurcjusz
II Zbigniew Wiernicki

III Jolanta Tyrol
Wyróżnienie: Honorata Ogierman-Fus

I Konkurs Plastyczny Przydrożne Krzyże 
Ornontowic rozstrzygnięty

Szabla w nagrodę

zWYcIęzcY W POSzczEGÓLNYch KAtEGORIAch:

I miejsce w kategorii pow. 18 lat: 
Małgorzata Kurcjusz.

II miejsce w kategorii pow. 18 lat: 
Zbigniew Wiernicki.

I miejsce w kategorii 14-18 lat: 
Anastazja Spyra.

Nagrodzeni Bzami
28 września w ARTerii CKiP odbyła się uroczystość 
wręczenia statuetek „Ornontowickie Bzy”. 
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wyższa szkoła Humanitas i Miasto orzesze 
realizują projekt pn.

aKadeMia twórCzego UCznia 
dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wartość projektu: 1 114 020,54 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 002 618,49 zł

Cele i planowane efekty projektu 
Wzmocnienie�w�zakresie�zdiagnozowanych�potrzeb,�potencjału�edukacyjnego�i�edu-

kacyjno�-�terapeutycznego�pięciu�szkół�(4�szkół�podstawowych�i�1�gimnazjum)�zlokali-
zowanych�na�terenie�gminy�Orzesze�umożliwiające�podniesienie�wyników�z�egzaminów�
zewnętrznych�II�i�III�poziomu�edukacyjnego�w�kolejnych�latach�kształcenia�w�ww.�szko-
łach�oraz�wzrost�efektywności�realizowanych�programów�edukacyjnych,�w�tym�progra-
mów�wspomagających�szkoły�w�procesie�indywidualizacji�pracy�z�uczniem�z�niepełno-
sprawnością�o�co�najmniej�20�procent�w�okresie�realizacji�dwuletniego�projektu�skutku-
jącego� jednocześnie�podniesieniem�efektywności� i� jakości�nauczania�w�ww.�szkołach�
już�w� trakcie� realizacji�projektu�oraz�podniesieniem�o�co�najmniej�40�procent�kompe-
tencji�kluczowych,�umiejętności�pracy�metodą�eksperymentu,�doświadczenia�i�projektu� 
u�381�uczniów�(w�tym�13�uczniów�z�niepełnosprawnością)�oraz�zmniejszeniem�trudno-
ści� u� wszystkich� uczniów� z� niepełnosprawnością� objętych�wsparciem�w� opanowaniu�
wiadomości�i�umiejętności�szkolnych�o�min.�30�procent.

Dofinansowanie dotyczy Szkół Podstawowych nr 2, 4, 6 i 8 oraz Gimnazjum nr 3.
Okres realizacji projektu: 01.09.2016r.-30.06.2018r.

wyższa szkoła Humanitas i Miasto orzesze 
realizują projekt pn.

słoneCzne przedszKola ii - realizaCja zajęć 
speCjalistyCznyCH dla dzieCi 

z niepełnosprawnośCiaMi w 19 przedszKolaCH 
województwa śląsKiego 

dofinansowany z Funduszy Europejskich
Wartość projektu: 964 218,75zł (w tym dla Miasta Orzesze: 113 065,00 zł)

Dofinansowanie projektu z UE: 819 585,94 zł (w tym dla Miasta Orzesze: 98 125,00 zł)
Cele i planowane efekty projektu 

Wzmocnienie� w� zakresie� zdiagnozowanych� potrzeb� potencjału� edukacyjno-terapeu-
tycznego�19�ośrodków�wychowania�przedszkolnego� (OWP)�zlokalizowanych�na� terenie�
województwa� śląskiego,� poprzez� wprowadzenie� dodatkowych� zajęć� specjalistycznych�
wyrównujących� szanse� edukacyjne� dzieci� z� niepełnosprawnościami� w� zakresie� stwier-
dzonych�deficytów,�opracowanych�dla� każdego�dziecka�niepełnosprawnego,� zakup�po-
mocy�dydaktycznych�i�sprzętu�oraz�doskonalenie�umiejętności�i�kompetencji�zawodowych�
nauczycieli�pracujących�z�dziećmi�niepełnosprawnymi.�Wybór�zajęć,�czas�trwania�i�forma�
prowadzenia�zostały�dostosowane�do�indywidualnych�potrzeb�każdego�z�77�dzieci.�Pod-
jęte�działania�przełożą�się�na�wzrost�wysokiej� jakości�edukacji�przedszkolnej,�zwiększą�
szanse�edukacyjne�dzieci�niepełnosprawnych�z�uwzględnieniem�indywidualnych�potrzeb�
rozwojowych�i�edukacyjnych�oraz�możliwości�psychofizycznych,�a�także�poprawią�jakość�
wychowania�przedszkolnego.

Dofinansowanie dotyczy Przedszkoli nr 1, 2, 3, 6 i 7.
Okres realizacji projektu: 01.08.2017r.-10.10.2018r.

wyższa szkoła Humanitas i Miasto orzesze 
realizują projekt pn.

nowe oddziały przedszKolne 
w gMinie orzesze 

dofinansowany z Funduszy Europejskich
Wartość projektu: 1 289 280,14 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 095 888,12 zł

Cele i planowane efekty projektu 
Wzmocnienie�w� zakresie� zdiagnozowanych� potrzeb� potencjału� edukacyjnego� dwóch�

ośrodków�wychowania�przedszkolnego�(OWP)�zlokalizowanych�na�terenie�Miasta�Orze-
sze,�poprzez�utworzenie�50�nowych�miejsc�wychowania�przedszkolnego,�wydłużenie�cza-
su�pracy�dwóch�OWP� i�wprowadzenie�dodatkowych�zajęć�wyrównujących�szanse�edu-
kacyjne�162�dzieci�uczęszczających�do�OWP,�w�których�zostaną�utworzone�nowe�miej-
sca�wychowania�przedszkolnego�w�zakresie�stwierdzonych�deficytów,�zdiagnozowanych��
osobno� dla� każdego� oddziału� przedszkolnego,� zakup� pomocy� dydaktycznych� i� sprzę-
tu��oraz�doskonalenie�umiejętności�i�kompetencji�zawodowych�5�nauczycieli�pracujących� 
z� dziećmi.� Podjęte� działania� przełożą� się� na�wzrost� upowszechnienia�wysokiej� jakości�
edukacji�przedszkolnej,�zwiększą�szanse�edukacyjne�dzieci�z�uwzględnieniem�ich�indywi-
dualnych�potrzeb�rozwojowych�i�edukacyjnych�oraz�możliwości�psychofizycznych,�a�także�
poprawę�jakości�wychowania�przedszkolnego.

Dofinansowanie dotyczy Przedszkoli nr 2 i 6.
Okres realizacji projektu: 01.06.2017r.-31.08.2018r.

Miasto orzesze 
realizuje projekt pn.

aKadeMia UMiejętnośCi w gMinie orzesze 
dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wartość projektu: 826 997,05 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 744 297,34 zł

Cele i planowane efekty projektu 
Wzmocnienie�w�zakresie�zdiagnozowanych�potrzeb�potencjału�edukacyjnego�trzech�

szkół�zlokalizowanych�w�Orzeszu�umożliwiające�wzrost�efektywności� realizowanych�
programów� edukacyjnych� oraz� efektywności� i� jakości� nauczania� w� ww.� szkołach.� 
W�okresie�realizacji�2-letniego�projektu�edukacyjnego�będzie�to�skutkowało�podniesie-
niem�o�co�najmniej�40�procent�kompetencji�kluczowych�oraz�właściwych�postaw�nie-
zbędnych�na�rynku�pracy�w�zakresie�przedmiotów�przyrodniczych,�matematyki�i�języ-
ka�angielskiego�-�umiejętności�pracy�metodą�eksperymentu,�WebQuestów�przez�160�
uczniów.�Pozwoli�to�na�rozwój�kompetencji�i�umiejętności�zawodowych�25�nauczycie-
li�w�zakresie�wykorzystania�nowoczesnych�narzędzi�TIK�(Technologii�Informacyjnych�
i�Komunikacyjnych)�oraz�zaawansowanego�oprogramowania,�podniesienie�poziomu�
nauczania�przy�wykorzystaniu�pracy�metodą�eksperymentu�oraz�WebQuestów�w�ob-
szarze�matematyki�i�przedmiotów�przyrodniczych�na�zajęciach�wyrównawczych�i�roz-
wijających�uzdolnienia�uczniów.�

Dofinansowanie dotyczy Szkół Podstawowych nr 5 i 10 oraz Gimnazjum nr 2.
Okres realizacji projektu: 01.09.2017r.-31.07.2019r.

Ponad 3 mln 300 tys. złotych na realizację projektów 
edukacyjnych w orzeskich szkołach i przedszkolach!



ogłoszenie
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy wyry
Na�podstawie�art.�11�pkt�1�ustawy�z�dnia�27�marca�2003r.�o�planowaniu�i�zagospodarowaniu�przestrzennym�(t.j.�Dz.�U.�z�2017r.,�poz.�1073)�oraz�

art.�39�i�art.�54�ust.�3�ustawy�z�dnia�3�października�2008r.�o�udostępnianiu�informacji�o�środowisku�i�jego�ochronie,�udziale�społeczeństwa�w�ochro-
nie�środowiska�oraz�o�ocenach�oddziaływania�na�środowisko�(t.j.�Dz.�U.�z�2017r.,�poz.�1405),�zawiadamiam�o�podjęciu�przez�Radę�Gminy�Wyry�
Uchwały�Nr�XXVII/278/2017�z�dnia�30�marca�2017r.�w�sprawie�przystąpienia�do�sporządzenia�Studium�uwarunkowań�i�kierunków�zagospodarowa-
nia�przestrzennego�gminy�Wyry.
Zainteresowani�mogą�składać�wnioski�do�Studium�uwarunkowań�i�kierunków�zagospodarowania�przestrzennego�gminy�Wyry.
Wnioski�należy�składać�na�piśmie�do�Wójta�Gminy�Wyry,�ul.�Główna�133,�43�-175�Wyry�z�podaniem�imienia,�nazwiska,�nazwy�i�adresu�wniosko-

dawcy,�przedmiotu�wniosku�oraz�oznaczenia�nieruchomości,�której�dotyczy�w�nieprzekraczalnym�terminie�do�dnia�30�listopada�2017r.�
Jako�wniesione�na�piśmie�uznaje�się�również�uwagi�wniesione�za�pomocą�elektronicznej�skrzynki�podawczej�w�rozumieniu�przepisów�ustawy� 

z�dnia�17�lutego�2005r.�o�informatyzacji�działalności�podmiotów�realizujących�zadania�publiczne�(Dz.U.�z�2014r.�poz.�1114�oraz�z�2016r.�poz.�352� 
i�1579):�opatrzone�kwalifikowanym�podpisem�elektronicznym�albo�opatrzone�podpisem�potwierdzonym�profilem�zaufanym�ePUAP.
Szczegółowe�określenie�granic�obszaru�objętego�sporządzeniem�Studium�uwarunkowań�i�kierunków�zagospodarowania�przestrzennego�gminy�

Wyry�i�tekst�ww.�uchwały�znajdują�się:�
1.�do�wglądu�w�Urzędzie�Gminy�Wyry,�ul.�Główna�133;�Samodzielne�stanowisko�ds.�planowania�przestrzennego�Urzędu�Gminy�Wyry�ul.�Główna�58.
2.�na�stronie�internetowej�Biuletynu�Informacji�Publicznej�Urzędu�Gminy�Wyry.�

P rojekt „Dla Senio-
ra dobra pora” 
otrzymał nomina-

cję w lokalnym konkur-
sie grantowym „Działaj 
Lokalnie X”. Projekt bę-
dzie realizowany w bi-
bliotece w Gostyni przez 
grupę nieformalną Se-
nior XXI.

Głównym celem projektu 
„Dla Seniora dobra pora”, dofi-
nansowanego ze środków Pro-
gramu „Działaj Lokalnie” X Pol-
sko - Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Centrum Spo-
łecznego Rozwoju jest współ-
praca mieszkańców na rzecz 
dobra wspólnego, pobudzanie 
aspiracji rozwojowych, budo-
wanie lokalnego kapitału spo-
łecznego oraz poprawa jakości 
życia. Projekt skierowany jest 
do seniorów naszej Gminy. Za-
kłada czynny udział tej grupy 
we wspólnych działaniach, ak-
tywizację seniorów i wykorzy-
stanie ich potencjału oraz inte-
grację międzypokoleniową.

W ramach realizacji projek-
tu odbędzie się 10 spotkań. 
14 września nastąpiło oficjal-
ne rozpoczęcie projektu wykła-

dem psycholog Anny Wiśniarz - 
Szczepańczyk pt. „Porozumie-
wanie się w wieku późnej do-
rosłości”. Psycholożka omówiła 
rodzaje komunikacji interperso-
nalnej, wspomniała o skutecz-
nym porozumiewaniu, jego za-
letach i wadach oraz o dobrej 
komunikacji dorosłego z młod-
szym pokoleniem. Dokonała 
też charakterystyki grupy osób  
w „wieku późnej dorosłości” uka-
zując ich mocne strony. Temat 
wykładu skłonił uczestniczki do 
dyskusji, podzielenia się swoimi 
spostrzeżeniami czy poradzenia 
się wykwalifikowanej osoby jak 
postąpić w trudnej sytuacji. 

Dalsze spotkania, jakie pla-
nujemy w ramach projektu, to 
warsztaty rękodzieła, które roz-
winą kreatywność oraz będą 
sposobem na poznanie swoje-
go hobby i stworzenie wyjąt-
kowych dzieł. Swoje umiejęt-
ności seniorzy przekażą dzie-
ciom. Wspólne zajęcia  pozwolą 
na wymianę doświadczeń i inte-
grację pokoleniową. Dla przed-
szkolaków będzie głośne czyta-
nie i zajęcia plastyczne. Jako za-
kończenie projektu planowany 
jest wspólny wyjazd do Zamku 
w Pszczynie.

Zapraszamy do udziału w pro- 
jekcie.

6 września w bibliotece w Gostyni od-
był się teatrzyk „Opowieść o dwóch 
siostrach” przedstawiony przez ak-
torów Teatru Bajkowe Skarbki Ślą-

ska. Dzieci przekonały się, że tylko uczci-
wa praca i dobroć popłaca. Ważny jest sza-
cunek dla starszych i dla cudzej własności. 

Ci sami aktorzy zawitali także do wyrskiej bi-
blioteki ze spektaklem pt. „Przygoda kapry-
śnej królewny”. Opowieść o królewnie Fru-
żelinie ukazała, że należy doceniać pracę 
innych i mieć szacunek dla cudzych starań.  
W przedstawieniu poruszone zostały także 
tematy zdrowego odżywiania.

8 września gostyńska biblioteka gości-
ła śląskiego podróżnika i autora książek - 
Mieczysława Bieńka. Spotkanie pod tytułem 
„Azja na wesoło” odbyło się we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Podróżników „Tramp”. 
Opowieść o podróży z Polski do Azji wzbo-
gacona została opowieściami o przygodach 

podróżnika. Spotkanie połączone zostało  
z wystawą literatury podróżniczej.

19 września w bibliotece w Gostyni odbyły 
się warsztaty profilaktyczne pt. „Umiejętność 
słuchania i rozmawiania. Cechy dobrej komu-
nikacji”. Warsztaty dla uczniów klas piątych 
poprowadziła Justyna Herman z krakowskie-

go Teatru Edu-Artis. W ich trakcie uczestnicy 
dowiedzieli się, czym jest dobra komunikacja, 
umiejętne słuchanie, jakie błędy najczęściej 
popełniamy podczas rozmów oraz jak ważną 
rolę odgrywają gesty i mimika twarzy.

20 września dzieci z przedszkola w Gosty-
ni oraz uczniowie 1 i 2 klas szkoły podstawo-
wej w Wyrach mieli okazję w formie zabawy 
dowiedzieć się kilku słów o historii papier-
nictwa. „Spotkania z historią - Warsztaty - Pa-
pier ręcznie czerpany” prowadzone przez fir-
mę Kalander. Warsztaty podzielone zostały na 
3 etapy: czerpanie papieru z dębowej kadzi 
papierniczej z zatopionymi płatkami kwiatów, 

barwienie papieru techniką japońską oraz 
odciskanie pieczęci lakowej i pisanie gęsim 
piórem. 

Ostatni tydzień września to spotkania au-
torskie. W poniedziałek 25 września biblio-
teka w Gostyni gościła Krystynę Mirek, au-
torkę książek obyczajowych, m.in.: „Prom do 
Kopenhagi”, „Podarunek” czy „Słodkie ży-
cie”. Drugie spotkanie, tym razem w bibliote-
ce w Wyrach odbyło się z Olgą Rudnicką zna-
ną z lekkich powieści kryminalnych, z dużą 
dawką humoru. Na swoim koncie ma już po-
nad 10 książek, a wśród nich m.in. „Były so-
bie świnki trzy”, „Martwe jezioro” czy „Cichy 
wielbiciel”. Również w wyrskiej bibliotece 
spotkaliśmy się z pisarzem dla dzieci - Toma-
szem Trojanowskim, znanym z książki „Kocie 
historie”. 

28 września do biblioteki w Gostyni przyby-
ły dzieci z przedszkola, dla których zorgani-
zowano głośne czytanie i warsztaty plastycz-
ne prowadzone przez grupę Seniorek. Przy-
gody kota Filemona były wstępem do dalszej 
pracy, czyli wyklejania bajkowych kotów.

Zapraszamy na kolejne spotkania i warsz-
taty. Dla dzieci w gostyńskiej bibliotece od-
będą się spotkania autorskie: z Barbarą Gaw-
ryluk - 20 października, Wiesławem Drabi-
kiem - 24 października oraz Waldemarem 
Cichoniem - 7 listopada. Biblioteka w Wy-

rach 26 października będzie gościła pisar-
kę dla dzieci - Agnieszkę Frączek, a 7 listo-
pada odbędzie się spotkanie z Waldemarem 
Cichoniem. Ponadto zapraszamy na warszta-
ty plastyczne 17 i 24 października do biblio-
teki w Gostyni. Dla dorosłych 20 październi-
ka we współpracy ze Stowarzyszeniem Po-
dróżników „Tramp” zaplanowane jest spo-
tkanie z podróżniczką Joanną Sosną, połą-
czone z pokazem multimedialnym pt. „ Szla-
kiem św. Jakuba - pielgrzymka czy wędrów-
ka”. Natomiast 8 listopada w wyrskiej biblio-
tece odbędzie się spotkanie z pisarką - Mag-
daleną Kordel.  

Urząd Gminy Wyry in-
formuje o uruchomie-
niu Systemu powia-

damiania klientów w formie 
krótkich wiadomości sms lub  
e-mail. W wiadomości wysła-
ny będzie do mieszkańca ko-
munikat, m.in. o opłatach, pla-
nowanych imprezach oraz 
ostrzeżenia o zagrożeniach. 
Aby otrzymywać komunikaty, 
należy wypełnić druk oświad-
czenia i wrzucić go do urny 
znajdującej się w holu urzę-
du gminy lub w szkołach. Dru-
ki można pobrać ze strony: 

www.wyry.pl lub z holu Urzę-
du Gminy Wyry. Więcej infor-
macji na temat systemu po-
wiadomień można uzyskać  
w Referacie Pozyskiwania Fun-
duszy i Promocji, pok. nr 7 lub 
tel. 32 32 56 813, 32 32 56 832.

SMS z Gminy

Dla Seniora 
dobra pora

W ramach programu „Partnerstwo dla książki 2017”, 
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w gminnych bibliotekach odbyły 
się kolejne działania z zadania „Czytają dziadkowie, 
czytają wnukowie - biblioteka łączy pokolenia”.

Spotkania 
z pisarzami, 

występy 
teatrów, 

warsztaty
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27 października mszą świętą w bazylice Mniejszej pw. św. Wojciecha rozpocznie się 
jubileusz 95-lecia I Liceum ogólnokształcącego im. Karola Miarki. taka uroczystość 
przywołuje piękne chwile spędzone w szkole, wywołuje zadumę i zmusza do refleksji 
nad upływającym czasem. o wspomnienia związane z szanowną jubilatką 
zapytaliśmy dyrektorkę, nauczycieli, absolwentów i uczniów szkoły.

- Jubileusz jest ważnym wydarze-
niem dla całej społeczności szkolnej. 
Jak będą wyglądały obchody 95-lecia?

- Pragniemy w wyjątkowy sposób 
uczcić tę rocznicę, a także święto patrona 
szkoły. Na uroczystości zapraszam całą 
społeczność naszego Liceum: absolwen-
tów, przyjaciół, sympatyków i wszystkich, 
którzy chcą z nami świętować ten dzień. 
Obchody rozpoczną się o godzinie 900 

uroczystą mszą św. w Bazylice Mniejszej 
pw. św. Wojciecha w Mikołowie. Po mszy, 
w auli naszego Liceum odbędzie się uro-
czysta akademia. Wyjątkowo zapowia-
da się także festyn rocznicowy na boisku 
szkolnym, który uświetnią pokazy Szkoły 
Policyjnej z Katowic oraz Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzędu Wojewódz-
kiego, wystawy, koncerty, pokaz talentów 
i wiele innych atrakcji, a wśród nich trady-
cyjna grochówka wojskowa.

- Jakie emocje wzbudza w Pani ten 
jubileusz? 

- Jubileusze to podniosłe i bardzo waż-
ne wydarzenia w życiu każdej szkoły. 
Ten dzień jest zwieńczeniem wielotygo-
dniowych przygotowań naszych nauczy-
cieli i uczniów. To chwila radosna, pełna 

wspomnień, wzruszeń a przede wszyst-
kim dzień świętowania. Nasza placówka 
wpisuje się w historię miasta i powiatu, 
jest wizytówką nie tylko jako kuźnia wie-
dzy młodych ludzi, ale także miejsce ra-
dości, rozwijania pasji i talentów oraz kre-
atywności. Jako organizatorzy Jubileuszu 
chcieliśmy połączyć przeszłość z teraź-
niejszością, zastanowić się nad przyszło-
ścią, stworzyć okazję do spotkań wszyst-
kich tych, którzy kiedyś tworzyli i nadal 
tworzą historię Naszego Liceum. Jestem 
przekonana, że ten dzień na długo zosta-
nie zapamiętany. 

- Jak długo pracuje Pani w Miarce? 
Jakie najciekawsze wspomnienia wiążą 
się z pracą w I LO?

- Trudno być obojętnym wobec miej-
sca, w którym zostawiło się część ży-
cia - 30 lat to dużo. Wcześniej pracowa-
łam w Szkole Podstawowej nr 3 w Mikoło-
wie. Mile wspominam moją pierwszą kla-
sę w Liceum, której zostałam wychowaw-
cą, dlatego że wiele uczennic było moimi 
wychowankami w szkole podstawowej 
i znałyśmy się już 5 lat. Jako wychowaw-
ca zawsze się zastanawiałam, jakie osoby 
przyjdą do I klasy i co mnie czeka, ale po 

- Kto był Pana wychowawcą i jak 
wspomina Pan swoją klasę?

- Początkowo wychowawcą naszej 
klasy był profesor Depta, który uczył 
Przysposobienia Obronnego. Jako że 
byliśmy klasą niezbyt grzeczną, w ra-
mach resocjalizacji naszym nowym wy-
chowawcą został profesor Eryk Mu-
szer. Był wspaniałym wychowawcą, 
doskonale się z nim dogadywaliśmy  
i szczerze mogę powiedzieć, że jest on 
aktualnie moim przyjacielem.

Klasę miałem rewelacyjną. Przez 
wiele, wiele lat spotykaliśmy się po 
ukończeniu liceum i nadal te spotka-
nia organizujemy. Obecnie odbywa-
ją się rzadziej, ale wciąż są to bardzo 
miłe spotkania. Byliśmy klasą wyjąt-
kową, jeśli chodzi o osiągnięcia na-

ukowe, bardzo zgraną, ale również 
imprezową.

- Jakie wydarzenie (zabawne, 
ważne) ze szkolnych lat najbardziej 
utkwiło Panu w pamięci?

- Jednym z takich wydarzeń jest wy-
cieczka do Zawoi. Była to wycieczka 
kilkudniowa. Przed wyjazdem okazało 
się, że autobus się zepsuł. Wychowaw-
ca powiedział, że mamy rozejść się do 
domów, a ponowny wyjazd odbędzie 
się następnego dnia rano. Była to je-
sień i odgrywał się wtedy „Tydzień fil-
mów rosyjskich”. Postanowiliśmy wy-
brać się na projekcję filmu pt. „Jak zra-
nione ptaki”, a później urządziliśmy 
imprezę w domu jednego z kolegów. 
Nauczycielka rosyjskiego zadzwoni-
ła do naszych rodziców i powiedzia-
ła im, że wycieczka się nie odbyła. 
Zlokalizowano nas i pod dom wcze-
śniej wspomnianego kolegi, przyje-
chały służby, które „wyciągnęły” nas  
z tego mieszkania. Wycieczka w koń-
cu doszła do skutku, ale atmosfe-
ra była ciężka, ponieważ profesor nie 
chciał nam tego wybaczyć. 

- Czy ma Pan dalej kontakt z Miarką?
-Owszem. Z racji pełnionej przeze 

mnie funkcji burmistrza, jestem czę-
sto zapraszany na różne uroczystości  
w Miarce. Moja żona uczyła w tej szko-
le przez dwadzieścia lat. Cała moja ro-
dzina uczęszczała do niej - począwszy 
od moich rodziców, przez braci i ich 
żony, a kończąc na mojej córce. 

- Jakiej rady udzieliłby Pan obec-
nym uczniom naszej szkoły?

- Uczniowie powinni traktować ten 
czas jak przyjemną, ciekawą przygodę. 
Jak wiadomo, wszechstronne wykształ-
cenie wiele wnosi do naszego przy-
szłego życia. Warto się uczyć i powinni 
to robić tak, aby myśleć o swojej przy-
szłości - wybrać odpowiednie studia, 
które zapewnią im osiągnięcia w pracy 
zawodowej. 

- Jakie umiejętności nabywane  
w latach szkolnych przydają się naj-
bardziej w pracy zawodowej?

- Umiejętność nawiązywania kon-
taktów oraz duża wiedza ogólna, która 
bardzo pomaga w pracy.

- Kto był Pana wychowawcą i jak 
wspomina Pan swoją klasę?

- Moim wychowawcą była pani Ani-
ta Chmielnicka. Klasę wspominam jako 
szereg indywidualności połączonych  
w dobrze zgraną, rozumiejącą się gru-
pę młodych i ambitnych ludzi.

- Jakie zdarzenie (zabawne, waż-
ne) ze szkolnych lat szczególnie za-
padło Panu w pamięci?

- Zabawne historie to te związane 
z konkretnymi ludźmi i sytuacjami. 

Uśmiech na twarzy wywołują wspo-
mnienia z geografii, języka niemiec-
kiego oraz fizyki. Jednym z ważnych 
wydarzeń, które zapadło mi w pa-
mięć, to okrągły jubileusz szkoły, ob-
chodzony w trakcie mojej edukacji, 
klucze do miasta oddane uczniom 
oraz długa zabawa związana z tym 
wydarzeniem.

- Jakiej rady udzieliłby Pan obecnym 
uczniom naszej szkoły? Jakie umiejęt-
ności nabywane w latach szkolnych 

okazują się najbardziej przydatne  
w pracy zawodowej? Co w dorosłym 
życiu liczy się najbardziej?

- Należy eksponować swoje dobre 
cechy, rozwijać drzemiące w każdym  
z nas talenty, inwestować w siebie, 
skupiać się przede wszystkim na tym,  
w czym jesteście dobrzy i nie marno-
wać czasu.

- Kto był Pana wychowawcą i jak 
wspomina Pan swoją klasę?

- W ciągu trzech lat miałem wie-
lu wychowawców. Jednak najbardziej 
została mi w pamięci moja pierwsza 
wychowawczyni pani Agnieszka Ma-
rekwia - Wójcik. Była moją nauczy-
cielką rozszerzonej informatyki, po-
nieważ byłem na profilu matematycz-

no - informatyczno - angielskim. Klasę 
wspominam bardzo miło, z niektóry-
mi kolegami z ławki do dziś utrzymu-
ję kontakt. 

- Jakie zdarzenie (zabawne, waż-
ne) ze szkolnych lat szczególnie 
utkwiło Panu w pamięci? Proszę  
o nim opowiedzieć.

- W ciągu trzech lat było wiele za-
bawnych sytuacji. Najbardziej jednak 
podobały mi się lekcje języka polskie-
go z Panią Bożeną Wyrą oraz lekcje ję-
zyka niemieckiego z Panią Karoliną 
Marczyk. Były to lekcje bardzo zabaw-
ne i przez to przyjemne. Z tego powodu 
najwięcej wiedzy wyciągnąłem z tych 
przedmiotów. 

- Jakiej rady udzieliłby Pan obec-
nym uczniom naszej szkoły? 

- Przede wszystkim skupienie się na 
przedmiotach, z którymi wiąże się swo-
ją przyszłość. Włożenie w nie jak naj-
więcej czasu, ale przy tym nierezygno-
wanie z pasji i marzeń.

- Jakie umiejętności nabywane  
w latach szkolnych okazują się najbar-
dziej przydatne w pracy zawodowej?

- Myślę, że mi najbardziej w doro-
słym życiu przydała się matematy-
ka, ponieważ po liceum udałem się 
na studia ekonomiczne. Przydatna 
była również umiejętność logiczne-
go i pozytywnego myślenia oraz wia-
ra w siebie. 

- Kto był Pani wychowawcą i jak 
wspomina Pani swoją klasę? 

- Moim wychowawcą była mgr Ani-
ta Chmielnicka. Swoją klasę-biolo-
giczno-chemiczną wspominam bar-
dzo dobrze. Staramy się pielęgnować 
nasze licealne przyjaźnie. Organizu-
jemy spotkania rocznikowe, a z nie-
którymi osobami z klasy mam kon-
takt niemal codzienny. Mam wraże-
nie, że z upływem czasu coraz czę-
ściej wspominam szkolne lata, być 
może jest to związane z tym, że wła-
śnie pracuję w szkole, którą ukończy-
łam. Lubię przeglądać szkolne tabla, 
wraca wtedy wiele wspomnień zwią-
zanych z uczniami i nauczycielami, 
niestety, niektórych z nich nie ma już 
wśród Nas.

- Jakie zdarzenia ze szkolnych lat 
szczególnie utkwiły Pani w pamięci? 

- Wiele było różnych zabawnych 
zdarzeń, choć po dłuższym zastano-
wieniu się mogę stwierdzić, że mając 
naście lat czasami coś wydaje się za-
bawnym, a z perspektywy czasu wcale 
tak nie jest. No cóż, młodość...

- Jakiej rady udzieliłaby Pani obec-
nym uczniom naszej szkoły? 

- Żeby jak najszybciej potrafili  
odpowiedzieć sobie na pytanie: Co 
chcę osiągnąć w życiu? Co jest dla 
mnie ważne? Aby byli przekonani, że 
„chcieć, to móc”. Szkoła z pewnością 
pomaga w rozwijaniu różnych kompe-
tencji, lecz przede wszystkim praca 
nad sobą może dać oczekiwane efekty. 
Dlatego warto wziąć większą odpowie-
dzialność za swoje życie i postarać się 
świadomie wpłynąć na siebie.

- Co w dorosłym życiu jest najważ-
niejsze?

- Bardzo trudno jednoznacznie okre-
ślić co jest najważniejsze w życiu, za-
tem pozwolę sobie na wykorzystanie 
słów Jana Pawła II, które pomogą mi 
odpowiedzieć na to pytanie: „Człowiek 
jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Miarka to marka - od 95 lat!
strony przygotowane przez uczniów I Lo im. Karola Miarki w Mikołowie

ABSOLWENcI

Byliśmy klasą niezbyt grzeczną
ALEKSANDER WYRA, burmistrz Łazisk Górnych

Zgrana grupa
ŁUKASz MENDEcKI

Przydała mi się matematyka
RAfAŁ tKOcz

Pielęgnujemy przyjaźnie
ANNA GASz, nauczycielka biologii

Ten dzień zapamiętamy na długo
 IRENA RADOMSKA, dyrektor szkoły



- Jak ci się podoba w naszej 
szkole?

- Jest fajnie. Panuje miła at-
mosfera i są tu bardzo w po-
rządku ludzie.

- Jakie zmiany zaszły w szko-
le podczas twojego pobytu?

- Doszły szafki, które bardzo 
się przydają. W bibliotece jest 

dużo nowych, interesujących 
książek. Ogólnie szkoła wycho-
dzi na lepsze.

- Jak ocenisz organizację 
imprez w naszej szkole?

- Zależy które. Wiadomo, że 
niektóre imprezy są lepiej zor-
ganizowane, a niektóre sła-
biej.

- Jaki jest twój ulubiony 
przedmiot i dlaczego?

- Raczej jest to w-f, ponieważ 
można aktywnie spędzić czas, 
pobiegać, nauczyciele są mili. 
I angielski, ponieważ jest do-
syć łatwy materiał, a przy okazji 
można czasem pośpiewać i po-
rozmawiać.

27 października mszą świętą w bazylice Mniejszej pw. św. Wojciecha rozpocznie się 
jubileusz 95-lecia I Liceum ogólnokształcącego im. Karola Miarki. taka uroczystość 
przywołuje piękne chwile spędzone w szkole, wywołuje zadumę i zmusza do refleksji 
nad upływającym czasem. o wspomnienia związane z szanowną jubilatką 
zapytaliśmy dyrektorkę, nauczycieli, absolwentów i uczniów szkoły.

- Kto był Pani wychowawcą i jak wspomina 
Pani swoją klasę? 

- Moją wychowawczynią była Pani Alek-
sandra Kołodziej. Nasza klasa D o profilu bio-
logiczno - chemicznym w latach 2006-2009  
była kapitalną ekipą. Z grupą, z którą mia-
łam najlepsze kontakty przez te trzy lata, na-
dal utrzymujemy kontakt. Często spotykamy 
się przy okazji ważnych uroczystości, jak np. 
śluby. 

- Jakie zdarzenia ze szkolnych lat szczegól-
nie utkwiły Pani w pamięci? 

- Nasza klasa bywała niesforna, niepokorna. 
Zdarzało nam się podpaść nauczycielom, jed-
nak zawsze trzymaliśmy pewną granicę, której 
nigdy nie przekroczyliśmy. 

- Jakiej rady udzieliłaby Pani obecnym 
uczniom naszej szkoły? 

- Liceum jest fantastycznym i niepowtarzal-
nym czasem w naszym życiu. Wymaga jednak 
systematyczności, samodyscypliny i stawia-
nia sobie kolejnych wyzwań, aby dobrze za-
owocował na przyszłość. Nawet jeżeli wydaje 
nam się, że nie damy rady, nigdy nie powinni-
śmy się poddawać i dążyć do wyznaczonych 
sobie celów. 

- Jak wygląda współpraca z nauczycielami, 
którzy kiedyś Panią uczyli?

- Współpraca z nauczycielami, którzy kiedyś 
mnie uczyli jest ciekawym doświadczeniem. 
Dyrektor Irena Radomska uczyła mnie języka 
polskiego oraz przedsiębiorczości. Adam Lo-
ska - matematyki, Anna Tomecka uczyła mnie 
biologii, a Grażyna Kazimierczak chemii. Gro-
no przyjęło mnie bardzo ciepło. Nauczyciele 
wspierają mnie, służą pomocą i dzielą się do-
świadczeniem.

- Co wyróżnia nasze Liceum spośród innych 
szkół?

- Miarka jest szkołą charakteru. To zdecydo-
wanie pozwoli odnaleźć się w zgiełku zawo-
dowego życia, który jest światem pełnym wy-
zwań. 

- Co w dorosłym życiu jest najważniejsze?
- Zdecydowanie odwaga i świadomość wła-

snej wartości. To jest klucz do sukcesu, bez 
względu w jakiej przestrzeni życiowej będzie-
my się poruszać. 

- Jak ci się podoba w naszej 
szkole?

- Po dwóch latach nauki, jak 
najbardziej jestem zadowolony 
z mojego liceum.

- Jak ocenisz organizację 
imprez w naszej szkole?

- Patrząc na to z perspektywy 
ubiegłego roku, udało nam się 
zorganizować różne tematyczne 

imprezy, we współpracy z gazet-
ką szkolną, takie jak na przykład 
Halloween, Mikołajki czy też Wa-
lentynki. Ważnym wydarzeniem 
był piknik szkolny, który odbył 
się w czerwcu. Wtedy mieliśmy 
duże wsparcie ze strony nauczy-
cieli i wyszło to bardzo fajnie.

- Jaki jest twój ulubiony 
przedmiot w szkole i dlaczego?

- Moim ulubionym przed-
miotem w szkole jest fizyka. 
Profesor Krenczyk prowadzi 
te lekcje bardzo dobrze, więc 
zawsze można dowiedzieć się 
czegoś interesującego. Myślę, 
że drugim przedmiotem bę-
dzie wos, ponieważ jest to luź-
niejsza lekcja, na której można 
wyrazić swoje zdanie na różne 
tematy.

- Jak ci się podoba w naszej 
szkole?

- Nawet gdybym miał teraz 
możliwość, nie zmieniłbym na-
szej szkoły na żadną inną, może 
ze względu na niepowtarzalną 
atmosferę, jaką mam w klasie, 
która po raz pierwszy jest pra-
wie bezkonfliktową. Znalazłem 
w końcu znajomych, którzy - 
mam wrażenie - mnie rozumie-
ją, poza tym, że nie pozwalają 
mi śpiewać, są bardzo przyjaź-
nie do mnie nastawieni. A może 
ze względu na to, że nauczy-
ciele są tu w porządku i dobrze 
przygotowują do matury. 

- Jakie zmiany zaszły w tej 
szkole podczas twojego poby-
tu w niej?

- Za mojej „kadencji” pojawi-
ły się szafki, których w 1 klasie nie 
miałem, teraz je mam i uważam, że 
jest to bardzo fajna zmiana, zdecy-
dowanie na plus. Szkoła idzie do 
przodu, co jakiś czas są jakieś re-
monty, naprawy i to jest dobre.

- Jak ocenisz organizację 
imprez w naszej szkole?

- Odbywają się różne wyda-
rzenia sportowe, turnieje, zawo-
dy, wydarzenia tematyczne, któ-
re są pozytywnie odbierane, co 

się ceni, bo są szkoły, w których 
samorząd i uczniowie nie biorą 
pod uwagę, że uczniowie robią 
coś więcej poza zadaniem do-
mowym, poza lekcjami.

- Jaki jest twój ulubiony 
przedmiot w szkole i dlacze-
go?

- Moim ulubionym przedmio-
tem jest, mimo wszystko, język 
polski. Nie jestem z niego naj-
lepszy, ale jest to przedmiot, 
który rozumiem i dobrze mi się 
go uczy. Uważam, że profesor 
Modzelewska jest najlepszą po-
lonistką.

- Jak ci się podoba w naszej 
szkole? 

- Jestem bardzo zadowolona 
z naszej szkoły. Panuje tu miła 
atmosfera, nauczyciele świetnie 
uczą, mam swoją grupkę zna-
jomych, z którymi się zżyłam  
i mogę rozwijać tu swoje pasje.

- Jakie zmiany zaszły w tej 
szkole podczas twojego poby-
tu w niej?

- Na pewno to, że w drugim 
semestrze w końcu dostaliśmy 

szafki, dzięki którym nie musi-
my nosić wszystkich książek do 
szkoły codziennie. Zbudowano 
nowe boisko, na którego otwar-
ciu uczestniczyłam. Ogólnie tro-
chę się pozmieniało, na lepsze.

- Jak ocenisz organizację 
imprez w naszej szkole?

- Imprezy organizowane w na-
szej szkole są w porządku. Za-
wsze wcześniej wszyscy ucznio-
wie są informowani o nich przez 
radiowęzeł lub facebooka, więc 

nie ma osoby, która by o tym nie 
wiedziała. To jest dużym plu-
sem.

- Jaki jest twój ulubiony 
przedmiot w szkole i dlaczego?

- No oczywiście, że moim 
ulubionym przedmiotem jest 
język polski, jak na uczennicę 
klasy humanistycznej przystało 
i dlatego, że mamy bardzo do-
brą nauczycielkę - profesor Iza-
belę Machnicką, która świetnie 
uczy.

MONIKA REJEK, 
klasa 2a matematyczno-informatyczna

Miła atmosfera

StANISŁAW WALIGÓRA, 
klasa 3a matematyczno-informatyczna

UczNIOWIE

PAWEŁ zAWISzOWSKI, 
klasa 3c matematyczno-fizyczna

Ludzie są w porządku

JULIANNA WąSOWSKA, 
klasa 2e humanistyczna

Nie zamieniłbym jej

jestem zadowolony

Miarka to marka - od 95 lat!
strony przygotowane przez uczniów I Lo im. Karola Miarki w Mikołowie

To szkoła charakteru
ANNA MAzUR, nauczycielka chemii

kilku tygodniach byłam już spokojna. Uczniowie jak 
zawsze mnie mile zaskakiwali. Po latach spotykam 
wielu moich wychowanków, którzy wspominają, dzię-
kują i chwalą się tym, co osiągnęli i to jest moją naj-
większą satysfakcją i daje mi energię do dalszej pra-
cy. Jest mi naprawdę miło, że po tylu latach ucznio-
wie, jak i ich rodzice, traktują mnie z szacunkiem. 
Mam nadzieję, że ich nie zawiodłam. Chociaż wiem, 
jak głosi przysłowie: „Że taki jeszcze się nie urodzi, 
żeby każdemu dogodził”. 

- Czym nasza szkoła wyróżnia się spośród in-
nych?

Nasza szkoła wypracowała własny wizerunek, 
zbudowany przez nauczycieli, uczniów oraz ich ro-

dziców. Naszą marką są także osiągnięcia i wysoki 
poziom nauczania. Przez ostatnie lata wyniki matur 
wprowadziły „Miarkę” do czołówki szkół wojewódz-
twa śląskiego. Jest to dla nas nobilitacja, ale i zobo-
wiązanie do dalszego twórczego działania. „Miarka” 
to szkoła rodzinna, pokoleniowa. Uczęszczali do niej 
wasi dziadkowie, uczyłam waszych rodziców, a teraz 
jesteście Wy i to jest wspaniałe. Miło zawsze zoba-
czyć na jubileuszu całe rodziny. 

- Jest Pani dumna z naszej szkoły?
- Nie tylko ja, ale myślę, że także mieszkańcy Mi-

kołowa i powiatu są z niej dumni. Przez ostatnie lata, 
odkąd jestem dyrektorem, włożyłam wiele serca i sił, 
aby nasze słynne hasło: „Miarka to Marka” było za-
wsze aktualne. Tego nie można osiągnąć samemu. 
Na to musi się składać praca wielu ludzi, począwszy 
od rodziców, uczniów a skończywszy na nauczycie-
lach. Trzeba przy tym podkreślić, że nic nie jest dane 
za darmo i na zawsze. Sukcesy trzeba wypracowy-
wać latami. Jestem dumna, gdy słyszę, że I Liceum 
jest postrzegane jako wyjątkowa szkoła.

- Czego życzy Pani społeczności szkolnej z oka-
zji Jubileuszu?

- Zadowolenia, radości, zrealizowania swoich pla-
nów oraz osiągnięcia sukcesów zawodowych i pry-
watnych. Pamiętajcie, że w życiu ważny jest każdy 
człowiek, dlatego służcie zawsze pomocą, zachowuj-
cie godność, bądźcie uczciwi, nie żałujcie tego, co 
zrobiliście.

Ten dzień zapamiętamy na długo



Czym właściwie jest kredyt konsolida-
cyjny i kto może być zainteresowany 
taka ofertą?
- Kredyt konsolidacyjny to rozwiązanie 
stworzone z myślą o osobach, które 
korzystają z jednego lub wielu kredytów. 
Bank spłaca wszystkie poprzednie zobo-
wiązania klienta, zamieniając je na kredyt 
z jedną, korzystną ratą. Na tym właśnie 
polega nasz kredyt konsolidacyjny.
Jakiego rodzaju kredyty można przenieść 
w ramach oferty Alior Banku?
- Alior Bank pozwala na skonsolidowanie 
różnych kredytów spłacanych w innych 
instytucjach. Mogą to być np. pożyczki 
gotówkowe, kredyty ratalne, samoch-

odowe, karty kredytowe, itp. 
A czy można przenieść tylko jeden kredyt?
- Tak, oczywiście. Oferta jest na tyle 
atrakcyjna, że może ułatwić spłacanie rat 
zarówno osobom posiadającym wiele 
kredytów, jak i tym, którzy po prostu chcą, 
aby ich miesięczne wydatki związane 
z regulowaniem zobowiązań kredytowych 
były niskie.
Jakie są warunki skorzystania z kredytu 
konsolidacyjnego?
- Minimalna kwota kredytu to 35 tys. zł, 
w tym przynajmniej 30 tys. zł muszą 
stanowić przenoszone zobowiązania. 
Warto podkreślić, że oferujemy niskie 
oprocentowanie – tylko 5,9%. 

Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt?
- Przenosząc zobowiązania z innego 
banku, klienci mogą się ubiegać o kredyt 
konsolidacyjny nawet do 200 tys. zł.
Czy przy konsolidacji kredytów można 
otrzymać dodatkową gotówkę?
- Tak, korzystając z oferty kredytu konso-
lidacyjnego można otrzymać też środki 
na  dowolny cel. Przydadzą się zwłaszcza 
w przypadku niespodziewanych wydatków 
lub gdy chcemy zrobić sobie lub najbliższym 
miłą niespodziankę – np. wakacyjny wyjazd.  
Jak wziąć kredyt?
- To proste. Wystarczy odwiedzić naszą 
placówkę partnerską i złożyć odpowiedni 
wniosek. Nie jest to trudne, a pracownicy 

placówki chętnie odpowiedzą na pytania 
i wyjaśnią wszelkie wątpliwości.  Po 
otrzymaniu pozytywnej decyzji, środki 
zostaną wypłacone nawet w ciągu 
jednego dnia od chwili podpisania umowy.  
Co jeszcze warto wiedzieć?
- Klienci często pytają o akceptowane 
przez bank źródła dochodu. Jest ich wiele, 
w tym umowa zlecenia i umowa o dzieło. 

Dziękuję za rozmowę, a klientów 
zapraszam do placówki partnerskiej  
Alior Banku: 

Mikołów, ul. Jana Pawła II 17 
 534 267 493

Klienci mający kilka kredytów w różnych bankach zastanawiają się co zrobić, by comiesięczne spłacanie rat było wygodniejsze, 
łatwiejsze, i – co równie ważne - tanie. Dzięki ofercie kredytu konsolidacyjnego, dostępnej w placówkach partnerskich Alior Banku, 
jest to możliwe. O szczegółach tego kredytu konsolidacyjnego i jego zaletach mówi Klaudia Banaszak, doradca klienta z placówki 
partnerskiej Alior Banku w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 17.

Klaudia Banaszak 
Doradca klienta

KreDyt KonsoliDACyJny w Alior BAnKu,  
czyli jeden kredyt z niskim oprocentowaniem

RRSO 7,8%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 
7,8%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów):  
78 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 105  224,73  zł, 
oprocentowanie zmienne: 5,9%, całkowity koszt kredytu: 
26 624,73 zł  (w tym: prowizja: 4928,16 zł (5,9%), odsetki: 
21 696,57 zł), 97 równych, miesięcznych rat w wysokości 
1084,79 zł. Kalkulacja  została dokonana na 2.10.2017 r. na 
reprezentatywnym przykładzie. W ramach oferty Jesienna 
Konsolidacja mogą być konsolidowane zobowiązania 
wyłącznie spoza Alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty 
jest spłata minimum jednego zobowiązania na łączną kwotę 
nie mniejszą niż 30 000 zł i zaciągnięcie kredytu w kwocie nie 
mniejszej niż 35 000 zł. Minimalny okres kredytowania wynosi 
6 miesięcy. Ostateczne warunki kredytowania zależą od 
wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz 
daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach 
i na www.aliorbank.pl.

KREDYT KONSOLIDACYJNY

Korzystaj z nowej
aplikacji mobilnej

POŁĄCZ SWOJE  
KREDYTY W JEDNĄ,  
NISKĄ RATĘ
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Nikt nie ma wątpliwości, że 
smog jest ogromnym za-
grożeniem dla zdrowia  
i życia, zwłaszcza na Ślą-

sku. Dobrze, że samorząd wojewódz-
twa postanowił coś z tym zrobić, ale 
czy nie mógł zrobić czegoś lepszego?

Spójrzmy na uchwałę antysmogo-
wą chłodnym okiem. Bez medialnego 
zadęcia i politycznego strachu, że ten, 
kto wyrazi wątpliwości zostanie okrzyk-
nięty trucicielem. Ustawa w ewident-
ny sposób lobbuje na rzecz producen-
tów nowoczesnych pieców. Wszystkie 
„kopciuchy” starszych generacji mają 
być wymienione na urządzenia grzew-
cze klasy 5. To kosztowne przedsię-
wzięcie, na które nie ma pieniędzy  
w instytucjach publicznych ani tym bar-
dziej w kieszeniach obywateli. 

Ostatecznie, można by 
zacisnąć zęby i pogodzić 
się z tym wydatkiem, 
gdyby nie było innych 
rozwiązań. Ale są. 

Dr Robert Kubica z Politechniki Ślą-
skiej podszedł do problemu smogu  
z innej strony. Postawił sobie pytanie, 
czy w ogóle można zredukować stę-
żenie pyłu nie zmieniając tradycyj-

nych pieców ani węgla? I znalazł odpo-
wiedź: elektrofiltr. Urządzenie jest po-
ręczne, bezpieczne, łatwe w montażu, 
współpracuje z każdym rodzajem pa-
leniska i zmniejsza emisję zanieczysz-

czeń nawet o 90 proc. Wynalazek do-
skonale sprawdza się w domkach jed-
norodzinnych, małych kotłowniach, ka-
mienicach. Działanie elektrofiltru jest 
proste. W strumieniu spalin umieszcza 

za ustawą antysmogową dla naszego województwa opowiedziało się 90 proc. śląskich samorządów. około 10 proc., w tym orzesze, 
było przeciw. Czyżby mniejszość miała w tym wypadku rację? Ustawa zmusza do wymiany pieców, choć są też inne, znacznie tańsze sposoby 
walki z zanieczyszczeniami. Władze województwa zachowały się jak lobbysta na usługach producentów urządzeń grzewczych.

ADAM GORSzANÓW, 
prezes Grupy czh S.A.: 

Dziś walka ze smogiem koncentruje się przede 
wszystkim na walce z węglem jako paliwem. My 
staramy się szukać rozwiązań, które poprawią 
jakość powietrza, a jednocześnie nie będą zmu-
szały ludzi do zmiany nośnika ogrzewania. 

Dr inż. ROBERt KUBIcA, 
adiunkt w Katedrze Inżynierii 
chemicznej i Projektowania 
Procesowego Wydziału chemicznego 
Politechniki Śląskiej, autor projektu: 

Nasze urządzenie ma niewielkie rozmiary i mon-
tuje się je w układzie odprowadzania spalin. 

Ustawa antysmogowa 
jest przereklamowana?Elektrofiltr 

z Politechniki 
Śląskiej 

z powodzeniem 
może zastąpić 

kosztowną 
wymianę pieców.



PSS Społem „zGODA” Mikołów | www.spolem-mikolow.pl

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

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

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

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

W placówkach PSS Społem akceptujemy karty:

Zupy Nudle Amino 
wybrane smaki 58-66g

Dżemy Herbapol 
280 g

PROMOCJA WAŻNA DO 31 PAŹDZIERNIKA

1,29

Herbata 
Yellow Label
Earl Grey
Intense Black
25tb

3,89
Herbaty owocowe 
Herbapol 20x2g

3,99

Syropy Herbapol 420 ml

3,59

0,99

Paluch Rustica 60 g

2,99Chleb mieszany 
z dodatkiem orkiszu
500 g 

Oferta ważna od 1-15.10.2017r.

Oferta ważna od 16-31.10.2017r.

Bułka żytnia 
mieszana 70 g

0,75

Chleb mieszany 
pokrzywowy 450 g 4,69

3,49

Producent „PSS Zgoda” Mikołów
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się elektrodę z wysokim napięciem. 
Ładunki elektryczne sprawiają, że pył 
„przykleja” się do ścianek urządzenia. 
Obsługa polega na opróżnianiu pojem-
nika, co kilka tygodni. Koszt pracy urzą-
dzenia można porównać do świecą-
cej żarówki o mocy 40 kw. Elektrofiltry 
można montować nie tylko w kotłow-
niach i przy urządzeniach grzewczych, 
ale także na poddaszach i wylotach ko-
mina. Urządzenie wprowadza na rynek 
Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa. Za-
nim elektrofiltr trafił do sprzedaży, kil-
ka lat badano jego skuteczność w wa-

runkach laboratoryjnych. Urządzenie 
testowano także w starych kamienicach 
w Zabrzu. Wyniki okazały się rewela-
cyjne. CZH nie chce zdradzić ceny, 
ponieważ wszystko zależy od indywi-
dualnych negocjacji. W każdym razie 
koszt montażu elektrofiltru jest niepo-
równywalnie mniejszy od wymiany pie-
ca. Eksperci pracujący nad projektem 
uchwały byli w CZH. Nie zakwestiono-
wali skuteczności urządzenia, ale nie 
wprowadzili do antysmogowych prze-
pisów tego rozwiązania, jako alternaty-
wy do kosztownej wymiany pieców. 

Buntuje się też 
Izba Gospodarcza 
Sprzedawców 
Polskiego Węgla, która 
zbiera podpisy pod 
petycją do sejmików 
wojewódzkich, aby 
inne samorządy nie 
kopiowały w uchwałach 
antysmogowych 
„nietrafionych 
rozwiązań”, przyjętych 
już na Śląsku  
i w Małopolsce. 

Chodzi o to, że kotły klasy 5 cer-
tyfikowane są na węgiel o bar-
dzo wysokiej jakości, a na polskim 
rynku jest go mało. Jeżeli wymia-
na urządzeń grzewczych pójdzie 
w tempie wymaganym przez wła-
dze województwa, polskie kopalnie 
nie będą w stanie dostarczyć takiej 
ilości surowca o wysokich parame-
trach. Może się to skończyć impor-
tem węgla albo… dalej będziemy 
spalać ten nieco gorszej jakości, 
ale za to w nowoczesnych kotłach. 

Podjęcie uchwały antysmogo-
wej w obecnym brzmieniu mo-
gły powstrzymać władze miast  
i gmin, które opiniowały prze-
pisy. Zdecydowana większość, 
około 90 proc. samorządów, opo-
wiedziała się jednak za propo-
zycją urzędu marszałkowskiego. 
Na pewno duży wpływ na taką 
decyzję miały naciski medialne 
oraz organizacji ekologicznych. 

Odwagą i niezależnością 
wykazało się jedynie  
10 proc. samorządów,  
w tym Orzesze. 

 Burmistrz miasta nie jest prze-
ciwnikiem uchwały antysmogowej, 
ale nie zgadza się z jej obecnym 
brzmieniem. Jego zdaniem wpro-
wadzenie zakazu stosowania ko-
tłów poniżej klasy 5, jak i określo-
nych rodzajów paliw jest rozwiąza-
niem mało skutecznym. 

Czy rosnący opór wobec usta-
wy anytsmogowej okaże się sku-
teczny i doprowadzi do zmian w jej 
zapisach? Raczej należy w to wąt-
pić. Wprowadzenie zmian oznacza 
przyznanie się do błędu, a na rok 
przed wyborami żaden samorzą-
dowiec nie może sobie na to po-
zwolić. 

Jerzy Filar

MIROSŁAW BLASKI, 
burmistrz Orzesza

Jeżeli chcemy, aby mieszkańcy zaopatry-
wali się w wysokosprawne piece oraz paliwa 
dobrej jakości, należy wyeliminować z rynku 
produkty niepożądane. Dopóki rynek oferuje 
różne urządzenia i paliwa różnej jakości, nie 
ma możliwości kontrolowania, co dany wła-
ściciel nabywa.

za ustawą antysmogową dla naszego województwa opowiedziało się 90 proc. śląskich samorządów. około 10 proc., w tym orzesze, 
było przeciw. Czyżby mniejszość miała w tym wypadku rację? Ustawa zmusza do wymiany pieców, choć są też inne, znacznie tańsze sposoby 
walki z zanieczyszczeniami. Władze województwa zachowały się jak lobbysta na usługach producentów urządzeń grzewczych.

Ustawa antysmogowa 
jest przereklamowana?
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wytnij 
i odwiedŹ nas

To miało być święto z okazji 
powstania dzielnicy Reta- 
Goj. Niestety mikołowscy 

radni zawiedli i pomysłowi utworzenia 
dzielnicy Reta-Goj powiedzieli stanow-
cze NIE! Utworzenia dzielnicy nie po-
parli mieszkający na Recie radni Da-
nuta Ratka i Eugeniusz Wycisło. Zaska-
kujące tym bardziej, że zdecydowa-
na większość mieszkańców biorących 
udział w konsultacjach w tej sprawie 
była za powstaniem dzielnicy.

„Świętowanie” rozpoczęliśmy me-
czem piłki nożnej Reta-Goj. Recia-
nie nie byli zbyt gościnni dla sąsiadów 
z Goja i pokonali ich 8:1. - Nasz skład 
był eksperymentalny. Podeszliśmy do 

tego na luzie, niektórzy koledzy od 
10 lat nie mieli piłki przy nodze, ale 
i tak jestem otwarty na rewanż - ko-
mentuje pełen optymizmu Krzysztof 
Duda, kapitan drużyny z Goja.

Dużą popularnością cieszyła się 
akcja „Dzieciaki Sadzeniaki” pole-
gająca na sadzeniu wrzosów. Każdy  
z uczestników akcji przygotowanej 
przez Leroy Merlin w Mikołowie mógł 
zabrać do domu własnoręcznie po-
sadzoną roślinę. - Wspólnie z miesz-
kańcami Rety posadziłyśmy ponad sto 
wrzosów. Skończyły nam się przed za-
planowanym czasem, zainteresowanie 
było ogromne - mówi Agnieszka Paluch 
z Leroy Merlin Mikołów, według której 

Dzień Rety to bardzo fajna inicjatywa, 
która łączy i integruje sąsiadów.

Podobnie jak rok temu, również  
i teraz z ofertą dla mieszkańców Rety 

wyszła Miejska Biblioteka Publicz-
na. Było sporo atrakcji, między inny-
mi malowanie plenerowe pod hasłem 
„Reta - mój dom”. 

- Czytelnicy z biblioteki na Recie ak-
tywnie uczestniczą w życiu filii, dlate-
go udział w imprezie mieszkańców 
jest czystą przyjemnością. Biblioteka 
to miejsce spotkań, choć niekoniecz-
nie w murach filii. Mam nadzieję, że 
naszą obecnością sprawiłyśmy naj-
młodszym przyjemność - mówi Agata 
Babisz z Filii nr 4 na Recie. Co ciekawe 
obecność biblioteki na imprezie Sto-
warzyszenia Reta przyniosła korzyść 

również samej bibliotece. W pierw-
szych dwóch dniach po pikniku 

zapisało się 10 nowych osób 
- dodaje pani Agata.

Atrakcji było wię-
cej. Dmuchane zamki  

i zjeżdżalnie dla dzieci, pokaz pierw-
szej pomocy i porady rowerowe. Za-
prosiliśmy strażaków z OSP oraz 
Straż Miejską, był dzielnicowy, a jego 
radiowóz stanowił nie lada atrakcję 
dla dzieci. 

Sąsiedzka impreza integracyjna na 
Recie to w pewnym sensie fenomen. 
Bez pieniędzy z Urzędu Miasta, za to 
z ogromnym zaangażowaniem kilku-
nastu osób udaje się zrobić coś, czego 
wcześniej Reta nie znała. Ktoś przygo-
tował grochówkę, ktoś pożyczył para-
sol ogrodowy. Ktoś swoim autem prze-
wiózł stoły, ktoś przygotował oświetle-
nie, a ktoś inny przelał pieniądze. Ten 
„ktoś” to nasz sąsiad z Rety i chyba  
w tym cała tajemnica. 

Artur Wnuk
Stowarzyszenie Reta

stowarzyszenie Reta 
zorganizowało imprezę 
integracyjną dla 
mieszkańców. Udało 
się wszystko, nawet 
aura była łaskawa i na 
kilka godzin przestało 
padać. to już druga 
sąsiedzka integracja  
i na pewno nie ostatnia.

W ornontowickiej lidze startuje 8 dru-
żyn. Zawodnicy grają systemem 
mecz i rewanż, w rundach jesien-

nej i wiosennej. W sumie rozegranych zo-
stanie 14 kolejek. Na zakończenie zmagań, 

pierwsza czwórka rozegra Final Four, który 
wyłoni zwycięzcę I Edycji. Na razie jest już 
komplet drużyn, ale na wiosnę można zapi-
sywać się do kolejnej edycji. Pomysłodawcą 
Ligi Orlika jest Symeon Rzymski z firmy Merc 

Lux przy współpracy z gminą Ornontowice, 
która bezpłatnie udostępnia boiska do roz-
grywek. Drużyny grają dwa razy po 25 minut. 
Obowiązuje zakaz robienia wślizgów. Zmiany 
można robić w systemie „hokejowym”.

ruszyła I edycja Liga orlika ornontowice sezon 2017 - 2018.

Dziki audytor i Synowie Ojca

W rozgrywkach 
biorą udział

FC Fortunka z Ornontowic
Pasterze z Orzesza

Merc Lux z Ornontowic
CL Faso z Ornontowic
Sarmacja z Orzesza

Dziki Audytor z Ornontowic
Synowie Ojca z Zabrze

FC Pyskowice

Mikołowskie dzielnice integrują się

Jedną z atrakcji Dnia Rety był mecz Reta-Goj.

Nie tylko dzieci brały udział w akcji Dzieciaki-Sadzeniaki.

Bańki mydlane (pomysł Pani Kariny) 
okazały się strzałem w dziesiatkę.
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S z k ó ł k a 
drzew, krzewów 

owocowych i ozdobnych

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

Pożegnanie lata zorganizowali po-
seł Izabela Kloc oraz Adam Le-
wandowski, prezes Stowarzysze-
nia Rozwoju i Promocji Ziemi Mi-

kołowskiej. Frekwencja i ranga gości mo-
gła zrobić wrażenie tym bardziej, że tego 
dnia trwała konkurencyjna impreza - otwar-
cie Stadionu Śląskiego dla VIP-ów. Wia-
domo jednak, że chorzowski „kocioł cza-
rownic” został mocno przereklamowany,  
a nasz ogród wciąż jest na promocyjnym 

dorobku. Wielu gości podkreślało, że takim 
zapraszającym jak Kloc i Lewandowski się 
nie odmawia, a przy okazji chcieli zwiedzić 
mikołowskie „zielone płuca”. Na szczęście 
na posterunku był pełniący rolę przewod-
nika dr Paweł Kojs, dyrektor placówki, któ-
remu politycy mogą pozazdrościć dyscy-
pliny językowej i krasomówczych talentów. 
Z drugiej strony, dr Kojs miał ułatwione za-
danie, bo Śląski Ogród Botaniczny to tema-
tyczny samograj. Wszystko jest tutaj cieka-

we i warte opowieści. Wbrew obawom nie-
których uczestników, spotkania nie zdomi-
nowała polityka. Gości pojawiło się wię-
cej, niż w ubiegłym roku. Niektórzy widzie-
li się po raz pierwszy, więc siłą rzeczy pik-
nik w ogrodzie pełnił także rolę „wieczorku 
zapoznawczego”. Kolejne pożegnanie lata 
odbędzie się za rok, też pod koniec wrze-
śnia. Bez względu na pogodę już teraz mo-
żemy zagwarantować gorącą, bo przedwy-
borczą atmosferę.  (fil)

Życie towarzysko-polityczne przenosi się do Śląskiego 
ogrodu botanicznego w Mikołowie. W ostatnią sobotę 
września na jednej imprezie gościło dwoje posłów, senator, 
wicewojewoda, wicekurator, kilku prezesów i dyrektorów 
oraz wielu lokalnych społeczników i samorządowców.

Pożegnanie z latem,
ale nie z polityką

Piknik zgromadził więcej osób niż przed rokiem.

Dr Paweł Kojs i VIP-y: senator Adam Gawęda, poseł Izabela Kloc, wicewojewoda Jan Chrząszcz, 
poseł Czesław Sobierajski.

Plenerowe posiedzenie 
jury konkursu „Skadruj 
lato”. Po lewej siedzi 
„Nasza Gazeta”, na 
przeciw Irena Radomska, 
dyrektor LO im. K. Miarki 
i Adam Lewandowski, 
prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju i Promocji Ziemi 
Mikołowskiej. Dyskretny 
nadzór sprawuje Damian 

Fierla, prezes śląskiego 
oddziału Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa  
(w jasnej marynarce).

Artur Wnuk, przewodniczący 
Stowarzyszenia Reta. Lepiej wychodzi 
mu nalewanie grochówki czy społeczny 
nadzór nad samorządami?

Krystyna Świerkot, mikołowska radna i prezes 
Stowarzyszenia Krystyny i Pomocna Dłoń, zastanawia się 
nad drugą porcją grochówki. Chochlą operuje Andrzej 
Badocha, społecznik z osiedla Mickiewicza w Mikołowie.

Ciasto, grochówka i przede wszystkim kiełbasa z rusztu to 
kulinarne hity tegorocznego pikniku.

Goście spoza powiatu mikołowskiego zgodnie przyznali, 
że na Śląsku trudno o bardziej urokliwe miejsce niż nasz 
Ogród Botaniczny.
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Przedsmak blackoutu, czyli nagłego 
zaniku prądu w sieci, mieliśmy w 2015 
roku. Po raz pierwszy od stanu wojen-
nego ogłoszono wtedy 20 stopień za-

silania. Cena prądu na hurtowym rynku wzro-
sła o 600 proc., ale ograniczenia dotknęły tyl-

ko przemysł. Mieszkańcy nie odczuli zmian  
w swoich gniazdkach. Dwa lata temu na blacko-
ut złożyło się kilka okoliczności. Lato było wy-
jątkowo upalne. Spadł poziom wody potrzebnej 
do chłodzenia bloków elektrowni, a to wszyst-
ko zbiegło się z zaplanowanymi na wakacje re-

montami w zakładach energetycznych. Zamie-
szanie trwało kilka dni i zakończyło się bez po-
ważniejszych konsekwencji dla gospodarki. 

za cztery lata może 
być znacznie gorzej.

Specjaliści Polskich Sieci Elektroenerge-
tycznych przestrzegają, że nad Polską w 2021 
roku zawiśnie realna groźba blackoutu. To nie 
jest czarnowidztwo, ale analiza oparta na twar-
dych faktach. Fachowcy PSE monitorują pro-
dukcję, przepływy i zużycie prądu elektrycz-
nego. W oparciu o te dane przygotowano „Pro-
gnozę pokrycia zapotrzebowania szczytowe-
go na moc w latach 2016 - 2035”. Konkluzja jest 
jasna. Jeżeli chcemy uniknąć za 4 lata deficy-
tu mocy, odpowiednie działania musimy pod-
jąć już dziś. Najbardziej racjonalnym rozwiąza-
niem jest doinwestowanie i unowocześnienie 
tradycyjnej energetyki węglowej. Póki co jest 
to najtańsze, najpewniejsze i coraz czystsze 
źródło energii. Ale współczesny świat, a głów-
nie Unia Europejska uległa utopijnej fascyna-
cji Odnawialnymi Źródłami Energii. To nie tyl-
ko moda, ale przede wszystkim olbrzymi lob-
bing napędzany publicznymi pieniędzmi. Na 
przykład Łódzkie Centrum Energii Odnawial-
nej Genesis zbudowało model społeczeństwa 
z przełomu XXII i XXIII wieku. W tej idyllicz-
nej wizji miasta są zeroemisyjne, otoczone po-
lami uprawnymi i puszczą. Energię dostarcza-
ją wiatraki i ogniwa słoneczne. Ludzie, gene-
ralnie nic nie robią albo rozwijają „artystyczną 
wyobraźnię naukową”. 

Brzmi to śmiesznie i infantylnie, 
ale Unia Europejska lubi karmić się 
takimi mrzonkami, a co najgorsze 
zaczyna ten plan realizować.

Parlament Europejski w 2009 roku podjął 
decyzję w sprawie promowania energii ze źró-
deł odnawialnych. Wszystkie kraje wspólno-
ty, w tym i Polska mają obowiązek finansowe-
go wspierania „zielonej energii”. Bruksela na-
rzuciła harmonogram zwiększania OZE w kra-
jowych miksach energetycznych. Polska, choć 
zarzuca się jej niepoprawne politycznie przy-
wiązanie do węgla, znacznie przekracza naro-
dowe zobowiązania. W 2010 roku udział OZE 
miał wynosić 7,5 proc., a wyrobiliśmy nor-
mę 9,13 proc. Nawet w tym roku, prąd z wia-
traków i paneli pokryje 13,2 proc. krajowe-
go zapotrzebowania, choć unijna dyrektywa 
na 2017r. wymaga od Polski tylko 12,27 proc. 
Wbrew unijnej propagandzie dla polskiej go-
spodarki nie są to dobre informacje. Przekra-
czając unijne normy, zapłaciliśmy w ubiegłym 
roku za prąd o 700 mln zł więcej, niż gdyby-
śmy poprzestali na tradycyjnej energii. Nieste-
ty, OZE to wyjątkowo kosztowna i niestabilna 
zabawka, bo jej fundamentem jest tak niepew-
ny czynnik, jak pogoda. 

Wśród wielu innych wad, „zielona 
energia” charakteryzuje się także 
wyjątkowo niskim stosunkiem 
mocy wygenerowanej do 
zainstalowanej (ok. 20-25 proc.). 

Oznacza to, że OZE nie może być jedynym 
źródłem energii. W rezerwie musi działać „pod 
kotłem” tradycyjna elektrownia, która dostar-
czy prąd, kiedy przestanie wiać wiatr albo słoń-
ce skryje się na dłużej za chmurami. Jest to roz-
wiązanie kosztowne i przede wszystkim nie-
logiczne. Jaki jest sens dublować źródła ener-
gii? Zamiast stawiać wiatraki, lepiej inwesto-
wać w podnoszenie standardów środowisko-
wych elektrowni węglowych, jak to się dzieje 
np. w Elektrowni Łaziska. Unia Europejska jest 
jednak głucha na takie argumenty, a także ślepa 
na przykłady ewidentnej nieskuteczności OZE. 
Nikt nie wyciągnął wniosków z 2015 roku, kiedy 
w Niemczech zaczęły szwankować tzw. przesy-
ły kołowe energii. Chodzi o to, że nasz zachod-
ni sąsiad zaczął eksportować prąd z farm wia-
trowych na północy kraju do Austrii. Za słabe na 

Przeminie z wiatrem?
Odnawialne Źródła Energii są kosztowne, niewydajne i niepewne, bo opierają 
się na najbardziej niestabilnym czynniku, jakim jest pogoda. „Zielona” 
energia może też być groźna, bo destabilizuje produkcję i przesył prądu. 
Specjaliści Polskich Sieci Elektroenergetycznych przestrzegają przed groźbą 
blackoutu w 2021r. Jest to prawdopodobny scenariusz, jeżeli unijne elity nie 
pójdą po rozum do głowy i nie przywrócą do łask tradycyjnej energetyki. 

W 2021 roku grozi 
nam blackout, 
czyli zanik prądu 
w sieci. Nie 
uciekniemy od tego 
scenariusza, jeżeli 
kosztem tradycyjnej 
energetyki będziemy 
rozwijać Odnawialne 
Źródła Energii, 
które są kosztowne, 
niepewne i psują 
sieci przesyłowe.
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Przeminie z wiatrem?

taką operację okazały się sieci przesyłowe. Ich 
naziemną rozbudowę zablokowali ekologiczni 
aktywiści. Prąd popłynął więc przez połącze-
nia na granicach niemiecko-czeskiej, niemiec-
ko-polskiej i polsko-czeskiej. Obciążenia sie-
ci okazały się wtedy tak duże, że zablokowały 
możliwość realizacji innych umów handlowych, 
jak import energii z Niemiec do Polski. A prąd 
był nam wtedy potrzebny, ponieważ przeżywa-
liśmy blackout. To tylko przedsmak problemów, 
jakie mogą nas czekać, jeżeli Europa pójdzie  
w kierunku tylko energii odnawialnej. Nie wia-
domo, jak na te zmiany zareaguje wielki biznes. 
Przemysł hutniczy, chemiczny, metalurgicz-
ny, motoryzacyjny i budowlany potrzebują sta-
bilnych dostaw energii w dużych ilościach. Nie 
zapewnią im tego OZE.

Jeżeli wielkie koncerny przeniosą 
fabryki do krajów, które mają 
normalne podejście do gospodarki, 
jeszcze bardziej spadnie znaczenie 
Unii Europejskiej w globalnym 
handlu. 

Na odnawialnych źródłach energii spa-
rzyli się Chińczycy. Kraj Środka kusił przed 
laty przedsiębiorców dopłatami za instalo-
wanie OZE. Firmy skorzystały z tej oferty. 
Farmy wiatrowe powstawały jak grzyby po 
deszczu, aż nagle okazało się, że przeinwe-

stowany biznes wiatrowy zmarnował ponad  
30 mld kWh, a nadmiar prądu zniszczył sieci 
przesyłowe. W efekcie, chiński rząd w ubie-
głym roku wstrzymał pozwolenia na budo-
wę elektrowni wiatrowych. Szkoda, że Unia 
Europejska nie chce się uczyć na błędach 

swoich i innych. Na razie nie zanosi się na 
unijną autorefleksję, ponieważ OZE nie jest 
przedsięwzięciem biznesowym, lecz projek-
tem czysto politycznym, a politycy raczej nie 
przyznają się do błędów.

Jerzy Filar

Koszt produkcji 1 MWh 
energii elektrycznej:
elektrownie węglowe - 160-180 zł
biogazownie - 350 zł
wiatraki - 450 zł

KRzYSztOf tchÓRzEWSKI, 
minister Energii

Oszczędności związane z odnawial-
nymi źródłami energii są pozorne. Z po-
wodu niepotrzebnego przyrostu OZE pol-
scy obywatele i przedsiębiorcy wydali  
w ubiegłym roku na energię elektryczną 
ok. 600-700 mln zł więcej, niż musieli. To 
ponad pół miliarda złotych, które mogły 

być wydane na inne cele, przy takiej samej ilości zużytej energii. Rok 
temu Polska miała obowiązek osiągnąć 10 proc. OZE, a wykonała  
12 proc., gdy są w Unii Europejskiej państwa z 2-3 procentowym 
opóźnieniem i kończy się to zaledwie na pogrożeniu palcem przez 
Komisję Europejską. Czy gospodarkę stać na to, żeby w ten sposób 
hamować wzrost? W całym 2015 roku OZE kosztowały polskich od-
biorców w rachunkach za prąd łącznie 4,7 mld zł. W rachunku za 

energię elektryczną przeciętnego Polaka już w tej chwili 12 proc. sta-
nowi dotacja obywatelska do energii odnawialnej. 

Najlepszym rozwiązaniem dla kraju będzie budowa wysoko-
sprawnych bloków opalanych węglem. W Kozienicach i Opo-
lu sprawność nowych bloków określono na 47 proc. (przy 35 proc. 
i mniej w tradycyjnych), natomiast naukowcy pracują nad podwo-
jeniem sprawności elektrowni konwencjonalnych (do 60, a nawet 
70 proc.). Skutkuje to znaczącym zmniejszeniem emisji dwutlen-
ku węgla. Jeżeli przekroczymy 50 proc. sprawności, to - z punk-
tu widzenia efektywności w zakresie redukcji emisji - uzyskujemy 
więcej, niż za pośrednictwem odnawialnych źródeł energii. Gdyby 
przyjąć, że w 2050 roku mamy mieć w Polsce zerowy udział wę-
gla w miksie energetycznym, to nasz PKB byłby wówczas niższy od 
obecnego. Odejście od węgla jest niemożliwe i niezwykle dla kra-
ju kosztowne. Rachunki za energię elektryczną musiałaby podro-
żeć o 100 proc. 

Jedyną gwarancją  bezpieczeństwa 
energetycznego dla Polski 
są nowoczesne elektrownie węglowe, 
jak  w Łaziskach Górnych.  



- Obecna reforma sądownictwa 
chyba sprzyja mediatorom?

- Zdecydowanie tak. Założeniem re-
formy jest, m.in. odciążenie sądów od 
spraw, które można załatwić na drodze 
pozasądowej. Okazuje się, że wprowa-
dzona kilka lat temu do wymiaru spra-
wiedliwości instytucja mediacji i funk-
cja mediatora dziś zaczyna odgry-
wać coraz istotniejszą rolę. Mediacja 
jest bardzo często najlepszą, najtańszą  
i najszybszą drogą do ominięcia tych 
kłopotów. Myślę, że wciąż niewiele lu-
dzi o tym wie.

- Jakie sporne sprawy można zała-
twić poza sądem, na drodze media-
cji?

- Można powiedzieć, że mediato-
ra potrzebujemy wszędzie tam, gdzie 
sami nie radzimy sobie z konfliktem. 
Do naszej kancelarii wpływają sprawy 
cywilne, rodzinne, gospodarcze, pra-
cownicze, spadkowe itd... no i sąsiedz-
kie. Te czasem są najtrudniejsze, bo  
w grę wchodzą nie tylko przepisy 
prawne, ale i duże emocje ludzi skłó-
conych, czasem nawet, przez wiele lat.

- Wiele osób woli jednak iść w za-
parte i szuka sprawiedliwości w są-
dzie.

- Poczucie sprawiedliwości bywa su-
biektywne. W sądzie przeważnie jed-
na strona wygrywa, a druga przegry-
wa. Mediacja - używając sportowej ter-
minologii - pozwala na osiągnięcie re-
misu, 

- Remis często nie zawsze zado-
wala.

- Ale remis jest zawsze lepszy od po-
rażki. Mediacja pozwala uniknąć roz-
czarowań. Jest kompromisem, który za-
dowala obie strony. W mojej kancela-
rii żadna ze stron nie przegrywa, w do-
datku jeśli mediacja się nie powiedzie 
i trzeba jednak będzie pójść po roz-
strzygnięcie do sądu, to z próby go-
dzenia nie pozostaną żadne ślady.  
A w sądzie zawsze są protokoły, które 
na stałe zostają w aktach. No i trze-
ba wnieść opłaty, które naturalnie 
mają powstrzy-
mać przed za-
lewem sądów 
drobnymi kon-
fliktami. U me-
diatora natomiast 
robimy wszystko, żeby 
jak najszybciej i najprościej 
osiągnąć porozumienie, które 
byłoby wygodne i satysfakcjonu-
jące dla każdej ze stron. 

- Nad czym Pani teraz pracuje? 
Kto przychodzi do mediatora?

- Mediatorów obowiązuje tajemni-
ca zawodowa. O sprawach, którymi 
się zajmuję wiem tylko ja i zaintere-

sowane strony oraz sąd, jeżeli media-
cje są prowadzone na jego polece-
nie. Teraz od kilku tygodni najwięcej 
osób przychodzi do mnie w sprawach 
alimentacyjnych prosząc o rozmowę  
i sporządzenie ugody alimentacyjnej 
w drodze mediacji. To jest związane 
z programem 500 plus i nowymi roz-
wiązaniami, które wymagają od rodzi-
ca samotnie wychowującego dziec-
ko/dzieci wykazania, jaka jest ich sy-
tuacja życiowa, materialna czy pobie-
rają alimenty, a jeśli tak to w jakiej wy-
sokości. 

- Moi znajomi szybko się 
rozwiedli, ale spór o mają-

tek toczyli przed sądem 
przez pięć lat. Kiedy za-
padł wyrok nikt nie był 
zadowolony z wyjąt-
kiem adwokatów obu 
stron, którzy słono li-
czyli sobie za usługi. 
Mediacje też są ta-
kie drogie?

- Opłaty za media-
cje uregulowane są 
w ustawie i transpa-

rentnie prezentowa-
ne zarówno na stronie in-

ternetowej każdej kancelarii, 

jak i ustalane podczas pierwszej, infor-
macyjnej rozmowy. Jedno jest pewne, 
że mediator pozwala uniknąć zarów-
no stresów, jak i nadmiernych wydat-
ków, związanych z honorariami adwo-
kackimi oraz kosztami procesowymi. 
Przykład z podziałem majątku jest bar-
dzo trafny, bo właśnie takich spraw tra-
fia do mediacji bardzo wiele. Zamiast 
więc wydawać pieniądze na wielolet-
nie rozprawy sądowe, warto najpierw 
spróbować mediacji. Będzie szybciej, 
taniej i co najważniejsze - z zachowa-
niem zasady poszanowania interesów 
obu stron

- Jak trafić do mediatora?
Adresy mediatorów i ich numery te-

lefonów znajdują się na stronach inter-
netowych Sądów Okręgowych. War-
to też zapytać o najbliższą kancelarię 
mediacyjną w sekretariatach sądowych 
wydziałów, które rozpatrują sprawy ro-
dzinne, gospodarcze albo cywilne. Nie 
jest ich tak dużo jak kancelarii adwo-
kackich, ale zapewniam, że nie jest do 
nas trudno trafić. Na pewno w każdym 
mieście, gdzie znajduje się Sąd Okrę-
gowy pracuje co najmniej jeden media-
tor i chcąc rozwiązać swój konflikt war-
to go nie pominąć. 

Rozmawiała: Beata Leśniewska
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zaMIast PójŚć do sądU

Rozmowa z MAŁGORzAtą BOhOSIEWIcz-SUchOŃ, mediatorem wpisanym na listę mediatorów 
stałych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach.

U mnie nie ma zwycięzców ani przegranych

- Z medialnego przekazu 
można odnieść wrażenie, że 
reforma sądownictwa spro-
wadza się tylko do zmian 
w najważniejszych instytu-
cjach, Krajowej Radzie Są-
downiczej i Sądzie Najwyż-
szym. 

- To nieprawda, a raczej - 
jak Pan słusznie zauważył - to 
uproszczony przekaz mediany. 
Reforma jest potrzebna i ko-
nieczna. Widząc skalę bezkar-
ności i pobłażliwości dla złych 
działań sędziów uznaliśmy, że 
coś z tym trzeba zrobić. Jak 
wiadomo, ryba psuje się od 
głowy. Jeżeli nie zaczniemy od 
sędziowskiej „wierchuszki”…

- Mocne słowo.
- Dlaczego mocne? Sędzio-

wie się raczej nie obrażą. Prze-
cież jedna z najważniejszych 
sędzin w Polsce uznała swo-
je środowisko za najlepszą ka-
stę. Skoro tam, na sędziow-
skich szczytach, mamy do czy-
nienia z tego rodzaju myśle-
niem, to uznaliśmy, że reformę 
trzeba zacząć właśnie od góry. 
Niektóre pomysły związane  

z reformą sądownictwa są dla 
nas absolutnie priorytetowe, 
należy do nich idea utworze-
nia izby dyscyplinarnej przy 
Sądzie Najwyższym. Zasiądą  
w niej sędziowie o najwyższych 
kwalifikacjach i reprezentują-
cy właściwą postawę etycz-
ną. To oni ocenią, czy ich kole-
dzy, czyli orzekający sędziowie, 
wykonują swój urząd w sposób 
godny dla tego zawodu. Każde-
go roku wpływa około 40 tys. 
skarg na sędziów. Taka jest ska-
la poczucia społecznej krzyw-
dy i niesprawiedliwości. Jeżeli 
chcemy uzdrowić państwo, mu-
simy zreformować sądownic-
two i to robimy. 

- Opozycja zarzuca wam, 
że „majstrowanie” przy Kra-
jowej Radzie Sądownictwa 
łamie zasadę trójpodziału 
władzy. 

- Jest dokładnie na odwrót. 
Trójpodział władzy zakłada 
niezależność, ale i wzajemną 
kontrolę władzy ustawodaw-
czej, wykonawczej i sądowni-
czej. Dotychczas w Polsce ta 
równowaga była zachwiana. 

Sędziowie sami się wybierali i 
kontrolowali. To niebezpiecz-
ne dla demokracji. 

- Komisja Europejska,  
a zwłaszcza jej wiceprzewod-
niczący Frans Timmermans 
uważa, że niebezpieczne dla 
demokracji są pomysły PiS.

- Szkoda, że pan Timmer-
mans takiej uwagi nie przykła-
da do sytuacji prawnej na przy-
kład w Niemczech. W tamtej-
szym odpowiedniku naszej 
Krajowej Rady Sądownictwa w 
ogóle nie zasiadają sędziowie, 
lecz parlamentarzyści oraz 
przedstawiciele krajów związ-
kowych.

- Można spotkać się z opi-
nią, że rządzicie prawie dwa 
lata, a realnych zmian w wy-
miarze sprawiedliwości nie 
widać.

- To niesprawiedliwa ocena. 
Przez ten czas wprowadziliśmy 
wiele ustaw wzmacniających 
skuteczność wymiaru spra-
wiedliwości. Zreformowaliśmy  
prokuraturę, co pozwoliło, m.in.  
na podjęcie walki z mafiami 

wyłudzającymi podatek VAT. 
Realne efekty tych działań wi-
dać po rosnących wpływach 
do budżetu państwa. Ukrócili-
śmy także patologie związane 
z przekraczaniem kompetencji 
przez komorników. Wiele z na-
szych ustaw ma charakter pro-
społeczny. Wprowadziliśmy za-
kaz odbierania dzieci z powo-
du biedy. 

- Jaki będzie los prezy-
denckich projektów ustaw 
reformujących sądownic-
two?

- Prezydent podjął taką, a nie 
inną decyzję. Wziął na siebie 
ogromną odpowiedzialność 
przygotowania projektu refor-
my sądownictwa. Pewne pro-
pozycje zostały już przedsta-
wione, ale nie znalazły uznania 
w oczach prezydenta, który je 
zawetował. Prezydent przed-
stawił kolejne projekty, my je 
intensywnie analizujemy mając 
na uwadze przede wszystkim 
to, że absolutnie zależy nam na 
uzdrowieniu polskiego wymia-
ru sprawiedliwości. 

Rozmawiał: Jerzy Filar

Jeżeli chcemy naprawić państwo, 
MUSIMY zREfORMOWAć SąDY

Rozmowa 

z MIchAŁEM WOSIEM, 
wiceministrem Sprawiedliwości



W „naszej Gazecie” znajdziemy 
Wszystkie najWażniejsze informacje.

dom • oGród • motoryzacja • finanse • budoWnictWo • zdroWie • uroda • kuchnia ...

Dla 
Pani i Pana 

Domu
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Mikołowska Spiżarnia, mieszcząca 
się przy ul. Pszczyńskiej, w starej 

kamienicy, w centrum Mikołowa - naprzeciwko 
stacji paliw (Shell) na dobre wpisała się  

w zakupowy krajobraz powiatu. Oferowane tu 
produkty są wytwarzane w małych, rodzinnych 
firmach zgodnie z tradycyjnymi, sprawdzonymi 

przez pokolenia recepturami, a klienci coraz 
częściej cenią sobie jakość.

Nitki cienkie, grube, 
świderki, muszelki  
i wyjątkowo delikat-

ny z jaj przepiórczych, a tak-
że makaron warzywny tzw. 
mix sałatkowy z naturalnymi 
dodatkami - szpinakiem, dy-
nią, burakiem czy marchew-
ką to podstawowa oferta ma-
karonów z Mikołowa. A jak 
powstają? Według dawnej re-
ceptury, z naturalnych i ściśle 
kontrolowanych komponen-
tów. Jajka pochodzą z gospo-
darstwa rolniczego Bojdoł,  
a mąka durum z zaprzyjaź-
nionego gospodarstwa rolni-
czego, mielona w małym, lo-
kalnym młynie.

Mikołów, ul. Pszczyńska 115 
(wjazd tak jak do Jelux-a, kierować 

się drogą szutrową do końca),
tel. 605- 852-627

Makaron 
jak u mamy

Tym razem zapraszamy Państwa 
do spróbowania mięs i wędlin  
z pieca. Pochodzą z wytwarzającej  

w naturalny sposób swoje produkty fir-
my „LESZ” z pobliskiego Bełku. Oferuje-
my schaby, żeberka, kiełbasy oraz frank-
futerki, wszystko pieczone w wielkich pa-
rowych piecach.

Zapraszamy także do spróbowania chleba 
pszennego z piekarni Poloczka z Rudy Śląskiej. - 
Jest to prawdziwy chleb pieczony tradycyjnie na cer-
tyfikowanych mąkach. 
Smakuje jak dawniej. 
Nie jest nadmuchany  
i co najlepiej świadczy 
o jego jakości - spokoj-
nie wytrzymuje dni.

Soki z tradycyjnej 
chaty do herbaty na 
jesień oraz z malin, ja-
gód, pigwy, czarne-
go bzu, aronii, truska-
wek. Wszystkie ręcz-
nie robione z sezono-
wy owoców 

Ponadto zaprasza-
my do zakupu na-

biału z małych mle-
czarni oraz różnych 
smaków musztard, 
octów balsamicz-
nych, a także przy-
prawy i ziół. Do tego 
smakowite pierogi 
z owocami, mięsem 
czy serem, a także 
różnorakie konfitury, 
kasze, mąki i maka-
rony - wszystko zdro-
we i ekologiczne.

- W naszej spiżarni oferujemy tylko eko-
logiczne towary. Zapraszamy do skosz-
towania miodów akacjowych, wielo-
kwiatowych, lipowych z mikołowskiej 
pasieki oraz pasztetów z Podlesia, m.in. 

z indyka czy z gęsi i kurczaka, a także 
świeże jajka - zaprasza właścicielka Miko-

łowskiej Spiżarni.

Mięsa prosto z pieca



Łaziska Górne, ul. chopina 5
tel. 32 / 738-87-67, kom. 507 199 016, 
www.stomalux.pl

jesień to doskonały czas, 
aby zadbać o sWoje zdroWie.
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Stomalux to gabinet sto-
matologiczny świadczą-
cy usługi na najwyższym 

poziomie. Dysponuje, m.in. 
Pantomografem, czyli najno-
wocześniejszym rentgenem 
panoramicznym zębów, któ-
ry pozwala dentyście zdiagno-
zować stan naszego uzębienia 
i zastosować właściwe lecze-
nie. Jednakże liczy się nie tyl-
ko sprzęt, ale przede wszyst-
kim profesjonalna kadra. 

W gabinecie są wykonywa-
ne wszystkie, dziś dostępne 
usługi stomatologiczne od le-
czenia począwszy po piaskowanie, lakierowanie, endodoncje, fluoryzacje, wybie-

lanie, skaling oraz szeroką protetykę. Tu technika 
daje szerokie pole do działania, bowiem moż-

na wstawiać pojedyncze zęby, robić mosty, 
czy wreszcie protezy ruchome, których też 

jest kilka rodzajów. Pacjent może wybie-
rać spośród różnych wariantów ceno-
wych i jakościowych. 

- Stomatologia to jeden z najbar-
dziej zaawansowanych technologicz-
nie działów medycyny. Nasi specjaliści, 

dzięki sprzętowi i umiejętnościom są  
w stanie zapewnić naszym klientom sze-

roki, biały uśmiech przez długie lata - za-
pewnia właściciel. 

Wysoka jakość usług w dobrej cenie!

tylko Stomalux

Oferuje leczenie schorzeń:
n zespoły bólowe kręgosłupa (rwa kulszowa, 

przeciążenia)
n bóle stawów (zwapnienia około barkowe, łokieć 

tenisisty, cieśń nadgarstka, trzaskające biodro, 
kolano skoczka, haluksy, ostroga piętowa)

n stany pourazowe (złamania, skręcenia, 
zwichnięcia)

n bóle głowy (migreny), szumy uszne, mrowienia 
i drętwienia w obrębie kończyn górnych  
i dolnych

n leczenie schorzeń urologicznych (pęcherz 
neurogenny, nietrzymanie moczu)

n terapia blizn.

Lecząc stosuje, m.in. terapię 
manualną, neurologiczną, 

ćwiczenia stabilizacyjne, masaż, 
akupunkturę, falę uderzeniową 

ESWT oraz elektroterapię.

Mariusz Kaczmarczyk, 
mgr fizjoterapii

Istnieje możliwość dojazdu do pacjenta!
Bełk, ul. Główna 171, tel. 692 215 240 
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Smaki i zapachy z całego świata

M andarin to nie tylko sklep, ale przede 
wszystkim miejsce, gdzie mieszkańcy 
mogą poznać smaki i zapachy z ca-

łego świata. Nasze towary sprowadzamy z naj-
lepszych europejskich hurtowni - ponad 100 ga-
tunków kaw i herbat. Zarówno poprzez wystrój, 
jak i asortyment staraliśmy się stworzyć w Łazi-
skach Górnych sklep nawiązujący do przedwo-
jennych składów kolonialnych. Oferujemy herba-
ty z całego świata, od tradycyjnych czarnych, po-
przez zielone, czerwone, białe aż po aromatyzowane i mieszanki owocowe. Równie bogaty jest asortyment kaw 
wysokiej jakości, m.in. kenijska, kubańska, brazylijska, meksykańska, i kawy smakowe. Do tego dochodzą cia-
steczka z krakowskiej manufaktury rzemieślniczej oraz ręcznie robione czekolady. Całość uzupełnia czekolada 
do picia (gorzka, deserowa lub mleczna). Oferujemy przyprawy oraz mieszanki naszego autorstwa, dlatego są 
to przyprawy dostępne wyłącznie pod naszą marką. Uzupełnienie bogatej oferty stanowią zestawy porcelano-
we, dzbanki do parzenia kawy lub herbaty oraz kubki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów 
wykonujemy wszelkiego rodzaju kosze okolicznościowe oraz zestawy upominkowe. 

Do zobaczenia w moim sklepie.

Klaudia Klyszcz,
właścicielka sklepu Mandarin 
w Łaziskach Górnych.

tel.: 660 366 117 
e-mail: broja.roboty@gmail.com

www.broja.pl

Przycinanie żywopłotu

Przycinanie Tui

Rozdrabnianie gałęzi (zrąbkowanie)

Ścinanie drzew

Koszenie trawy

Zabudowa ogrodzeń.
Paniówki, ul. wolności 1a
(przy trasie nr 44 Gliwice-mikołów niedaleko zjazd a4, a1) 
www.fasson.pl, /fasson.suknie/
tel. 32 238 66 04
garnitury - tel. 731 694 875
poniedziałek-piątek: 8:00-20:00
sobota: 8:00-14:00

Metoda Bowena to manualna metoda 
terapeutyczna, wykorzystująca naturalny 
potencjał, jaki tkwi w każdym z nas. Zdol-
ność organizmu do regeneracji i samona-
prawy. Odpowiednie pobudzenie czy od-
blokowanie tej fizjologicznej zdolności, 
mobilizuje organizm do powrotu do rów-
nowagi i stanu zdrowia. 

Zabiegi metodą Bowena dobierane są 
indywidualnie do potrzeb danej osoby, pod 
kątem jej dolegliwości. 

Sygnały wyprowadzone z „ruchów Bo-
wena” poprzez powięź docierają do ukła-
du nerwowego i pobudzają organizm do 
przywrócenia prawidłowego napięcia mię-
śni, ścięgien, więzadeł. Wspomagają likwi-
dowanie procesów zapalnych, pozytyw-
nie oddziałują na przepływ płynów ustro-
jowych, poprawiają pracę układów i narzą-
dów. To wszystko powoduje, że dolegliwo-
ści bólowe stopniowo zmniejszają się.

- Skuteczności Techniki Bowena do-
świadczyłam osobiście. 
Kilka lat temu, dzięki 
zabiegom pozby-
łam się powypad-
kowego bólu bar-
ku, który dokuczał 
mi ponad rok. Za-
praszam - nie warto 
cierpieć.

EWA KORDA, 
Dyplomowana Terapeutka Techniki Bo-

wena w stopniu mistrzowskim

Metoda Bowena 
- naturalna i skuteczna 
metoda walki z bólem

Przyczyny bólu i jego umiejscowienie są różne. Utrudnia życie  
i sprawia, że nie możemy funkcjonować normalnie, a proste, codzienne 

czynności stają się trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania. 

Więcej informacji 
pod numerem telefonu 

509 460 630 
lub na: www.metodabowena.pl

Główną projektant-
ką firmy Fasson jest 
uznana w swojej bran-

ży - Dorota Wróbel, która swo-
ją przygodę z krawiectwem 
rozpoczęła w 1997 roku, a od 
2005 roku postanowiła poświę-
cić się swojej pasji i zajmuje się 
wyłącznie projektowaniem suk-
ni ślubnych. Występuję rów-
nież w programach telewizyj-
nych, m.in. w TV Silesia, gdzie 
udziela porad i mówi o bieżą-
cych trendach w modzie ślub-
nej. Firma uczestniczy w pre-
stiżowych Targach Mody Ślub-
nej w Polsce i zagranicą, dzięki 

temu suknie odpowiadają naj-
nowszym trendom. Suknie tej 
marki można spotkać w presti-
żowych salonach w całej Polsce 
oraz na Słowacji i w Niemczech.

moda męska  
- Garnitury

W salonie znajdziecie Pań-
stwo także firmowy sklep  
z odzieżą męską - Lavard.  
W związku z nawiązaniem 
współpracy z dwoma topowymi 
polskimi markami, przygoto-
waliśmy dla klientów specjalne 
promocje - nawet do - 30%, któ-

re w całej Polsce obowiązują tyl-
ko w Paniówkach - szczegóły na  
www.fasson.pl/promocje.  
W naszym dziale męskim moż-
na zakupić najwyższej klasy asor-

tyment polskiej produkcji - gar-
nitury, płaszcze, kurtki, koszule, 
spodnie oraz marynarki casualo-
we i wiele innych dodatków.

Polecamy.

Przedstawiamy Państwu jeden z największych salonów ślubnych w Polsce

doskonały 
pomysł!



EURO CAR

Orzesze, ul. Rybnicka 67 | tel. 32 221 33 17, 32 326 36 35 | facebook/eurocar.orzesze.eu | www.eurocar-sklep.pl

Jesienne promocje

Żarówki Osram Night 
Breaker H7 

w super cena 65zł za komplet! 

- Przed sezonem warto sprawdzić wycieraczki. Trzeba także 
skontrolować żarówki zarówno w światłach, jak i w migaczach 
oraz akumulator, by nie być zaskoczonym w mroźny poranek. 
Ponadto warto pamiętać o wymianie płynów, szczególnie do 
spryskiwaczy i chłodniczego - doradzają pracownicy Eurocaru. 

Deszcz, śliska jezdnia, przymrozki, śnieg, 
czyli jesienno-zimowa aura, na którą po-
winniśmy się przygotować, jeśli nie chce-
my być zaskakiwani zachowaniem samo-
chodu na drodze. Już dziś warto o tym pa-
miętać i pojechać do Eurocaru, gdzie spe-
cjaliści sprawdzą właściwe działanie ele-
mentów wpływających na bezpieczeństwo 
i komfort jazdy oraz doradzą w zakupie  
i wymianie części. 

PrOmOcje Na:
n płyn chłodniczy 

i do spryskiwaczy, 
n akumulatory 
n wycieraczki. 

POMOC DROGOWA 24H

Zapisz nasz numer, nie wiadomo, kiedy może Ci się przydać!

łazIsKa  
UL. dWorCoWa 10
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noWe MIejsCe na MaPIe 
KULInarnej PoWIatU

ORGANIZACJA IMPREZ 
OKOLICZNOŚCIOWYCH 
DO 45 OSÓB: 
• URODZINY
• CHRZCINY
• ROCZKI 
• KOMUNIE
• STYPY
• JUBILEUSZE
• SPOTKANIA RODZINNE
• ŚWIĄTECZNE 

SPOTKANIA OPŁATKOWE

Oktoberfest
W OBERŻY CZARNY KOŃ W CHUDOWIE

14 PAŹDZIERNIKA - WIELKI

Kuchnia domowa - w menu schabowy, mielony  
oraz pierogi, naleśniki, krokiety. Oferujemy śniadania, 

obiady i kolacje oraz catering i obiady na wynos. 
Obiady od 9 zł. Zestawy obiadowe 14-16 zł

Możliwość zamówienia pod tel. 721 160 208
lub rezerwacja imprez pod tel. 503 864 750

o, faktycznie 
trzeba 

spraWdzić 
samochód, 
Wymienić 
żaróWki 

i dolać płyn.

www.facebook.com/OberzaCzarnyKon/



Orzeska
Od września działa w Orzeszu 

Akademia Malucha „Zaczarowana Kraina” 
- żłobek dla dzieci do trzeciego roku życia. 

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

dla poddzialania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla Poddziałania 8.1.3 
Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

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

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

dodatek 
dla Pani i Pana domu 

to miejsce na reklamę 
dla naszej firmy.

trzeba zadzWonić!
tel. 790 887 729
lub 606 221 496

Kompleksowo ubezpieczone mieszkanie lub 
dom przed nieoczekiwanymi zdarzeniami  
i kradzieżą pozwoli Ci na spokój. Nie masz 

ubezpieczonego domu lub mieszkania - odwiedź na-
szego agenta. 

WARIANt PODStAWOWY
Najbardziej popularny jest wariant polisy ubezpie-

czającej mury od ognia i innych zdarzeń losowych, 
która zapewnia odszkodowanie, gdy zniszczeniu ule-
gnie sam budynek oraz jego stałe elementy. Można 
go rozszerzyć o ochronę budynków gospodarczych, 
garażu oraz mienia znajdującego się wewnątrz nieru-
chomości. Warto pomyśleć o rozszerzeniu jej o ochro-
nę przed kradzieżą z włamaniem do wszystkich czę-
ści nieruchomości, w tym piwnicy i garażu. Złodzie-
je nie śpią.

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

zadbaj o bezpieczny dom
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KORzYStNE DODAtKI
Polisę mieszkaniową można rozszerzyć o assistance tech-

niczny, który obejmuje całodobową pomoc specjalisty w razie 
awarii komputera, a także assistance dla rowerzysty oraz pomoc 
medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku. Elementem, o któ-
ry warto uzupełnić ubezpieczenie jest OC w życiu prywatnym 
gwarantujące ochronę na wypadek, np. zalania sąsiada z dołu.

- Duża konkurencyjność i zróżnicowanie oferty to szan-
sa dla klientów na znalezienie polisy dostosowanej do indywi-
dualnych wymagań - dla jednych uciążliwy problem stanowią 
dzikie zwierzęta - dla innych powodzie. Chcąc uwzględnić nie-
typowe rodzaje ryzyka najczęściej wybieramy polisę all-risks, 
chroniącą przed skutkami wszystkich zdarzeń losowych. Skład-
ki są niskie w porównaniu do wartości ubezpieczanej nierucho-
mości i możliwych strat finansowych. Przykładowo za mieszka-
nie warte 200 tys. zł zapłacimy ok. 200 zł na rok - dodaje dorad-
ca ubezpieczeniowy.

WRZEŚNIOWA PROMOCJA UBEZPIECZEŃ MIESZAŃ I DOMÓW W CUK. NAWET DO -50%

sprzedaż, montaż, naprawa
przyciemnianie szyb

podnośniki szyb, mechanika elektro

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

tel. 601 544 454

AUTO SZYBY

Przedsięwzięcie jest współ-
finansowane ze środków unij-
nych, a jego celem jest zwięk-

szenie dostępności do usług 
opiekuńczych w Orzeszu. 
W dwóch, małych grupach 

dziećmi opiekuje się profesjo-
nalna kadra wychowawcza. 
Maluchy mogą uczestniczyć 
w zajęciach z języka angiel-
skiego, które prowadzi Marta 
Gawęda z firmy Doptima Le-
arning oraz logopedycznych 
- Iwony Botor i muzycznych - 

Kingi Jureczko-Kowalskiej. 
- Jest to pierwszy 
żłobek w mieście, 

przystosowa-
ny do potrzeb 
dzieci z róż-
nymi niepeł-
nosprawno-

ściami. Chce-
my, by także tu 

w Orzeszu, podob-
nie jak w Mikołowie 

stworzyć miejsce pełne cie-
pła z domową atmosferą. Tak-
że tu maluchy mają do dyspo-
zycji duży ogród, gdzie się ba-

wią, jak tylko dopisuje pogoda 
- zapewnia właścicielka „Za-
czarowanej Krainy” Katarzyna 
Juranek.

Placówka pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 -17.30. 



Ceny�węgla�poszybowały,�jest�to�
wynik� bardzo� małej� dostępno-
ści� węgla� na� rynku� oraz� pod-

wyżek,� które�nieustannie� fundują�nam�
kopalnie.� Wiele� osób� sprawdza� ceny� 
i�stara�się�kupić�jak�najtaniej,�to�oczywi-
ste,�jednak�w�tym�roku�naprawdę�war-
to� kupować� ze� sprawdzonego� źródła�
i� dwa� razy� zastanowić� się,� czy� niska�
cena� nie� oznacza� także� niskiej� jako-

ści.� Klienci� powinni� pamiętać� również�
o�tym,�że�najtańszy�nie�zawsze�znaczy�
najbardziej�opłacalny.�Opłacalność�za-
kupu� pokazuje� przede� wszystkim� sto-

sunek� ceny� do�wartości� opałowej,� tak�
by� jak� najtaniej� dostać� jak� najwięcej�
energii,�niekoniecznie� jak�najwięcej�ki-
logramów.� Czasami� warto� przedło-
żyć�jakość�ponad�niskie�ceny,�ta�regu-
ła�sprawdzi�się�zwłaszcza�w�przypadku�
ekogroszków.
Skład� Opału� Orzesze-Woszczyce�

funkcjonuje� od� wielu� lat,� przekonali-
śmy�się,�że�nie�sztuką� jest�sprzedać,�
zwłaszcza�w�okresie�bardzo�małej�do-
stępności�towaru�na�rynku,�sztuką�jest�
utrzymać�klienta,�który�przychodzi�po�
raz�pierwszy.�Nasi�odbiorcy�mają�mieć�
pewność,�że�rozwiążemy�ich�problem�
-� nie� będą� musieli� denerwować� się�

nietrafionym�zakupem�i�nie�dołożą�so-
bie�problemów�związanych�z�obsługą�
pieca.�Zależy�nam�na� tym,�aby�klien-
ci,�którzy�do�nas�trafiają�zostali�z�nami�
na�dłużej,�a� to�można�osiągnąć� tylko�

dzięki� dotrzymywaniu� obietnic,� ofero-
waniu� dobrych� produktów� i� stawaniu�
po� stronie� kupującego.� Kiedy� klienci�
polecają�nas�innym,�to�największa�ko-
rzyść�dla�firmy.�

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

Dobra jakość w dobrej cenie
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F irma Kurpas została 
założona w 1966 roku 
przez Gintera Kur-
pasa, który świad-

czył usługi malarskie. dziś 
to jedna z największych i naj-
prężniej działających firm  
z branży budowlanej w po-
wiecie mikołowskim. Ma na 
swoim kącie liczne inwesty-
cje dla klientów indywidual-
nych oraz instytucjonalnych. 
jedna z ostatnich jest szcze-
gólnie warta wspomnienia, 
bo to okazała, dwukondygna-
cyjna przychodnia zdrowia 
w łaziskach Górnych. Firma 
posiada także salon sprze-
daży z materiałami budow-
lanymi i wyposażenia wnętrz  
w łaziskach Górnych, a tak-
że sklep internetowy.

Sukces poprzedzony był 
wieloma latami ciężkiej 
pracy całej rodziny. 

W początkowych latach firma 
świadczyła usługi malarskie dla 
klientów indywidualnych oraz in-
stytucjonalnych (kościoły, szko-
ły, Gminne Spółdzielnie, Urzędy 
Miast). Motorem napędowym prac 
malarskich był Ginter Kurpas, któ-
ry przed założeniem działalności 
swoje doświadczenie zdobywał 
w mikołowskiej firmie Miśkiewicz. 
Firma ta specjalizowała się w ar-
tystycznym malowaniu kościołów.

Od początku działalności wraz 
z Ginterem pracowali młodzi 

uczniowie. Warto dodać, że jeden 
z pierwszych uczniów pracował 
w firmie ponad 40 lat. Księgowo-
ścią oraz administracją przez lata 
zajmowała się małżonka Małgo-
rzata. Pomimo niełatwych czasów 
PRL-u, kiedy trudno było zdo-
być materiały potrzebne do pra-
cy - Ginter Kurpas zawsze zreali-

zował powierzone mu zadanie.  
Z końcem lat 80. do firmy dołączył 
starszy syn Andrzej, który od mło-
dzieńczych lat pod okiem ojca 
doskonalił swój kunszt malarski. 
Ojciec z synem wspólnie dążyli 
do ciągłego rozwoju firmy. Wzra-
stało zatrudnienie dzięki czemu 
możliwe było realizo-
wanie większej ilo-
ści zleceń. 

Przyszły nowe czasy, 
które sprzyjały 
przedsiębiorczym.

Rosło również zapotrzebo-
wanie na materiały, przez co  
w 1996 roku firma podjęła decy-
zję o otwarciu punktu handlowe-
go w Łaziskach Górnych. Począt-
kowo sklep znajdował się w sta-
rym garażu i posiadał w swojej 
ofercie głównie materiały malar-
skie. Ofertę systematycznie roz-
szerzano o kolejne grupy produk-
tów. W wyniku ciągłego posze-
rzania asortymentu oraz ograni-
czonej powierzchni magazynowej  
w Łaziskach Górnych zapadła de-
cyzja o budowie nowego punk-
tu handlowego w Mikołowie-Mo-
krem. Nowy budynek został od-

dany do użytku w 1999 roku. Do 
dnia dzisiejszego mieści się tu 
główna siedziba firmy. Od począt-
ku działalności handlowej ofero-
wane były towary najwyższej ja-
kości, które przed trafieniem na 
półki były sprawdzane przez pra-

cowników budowla-
nych firmy Kurpas. 

Najwyższa jakość obsługi oparta 
na wiedzy nie tylko teoretycznej, 
ale przede wszystkim praktycz-
nej spotkała się z pozytywnym od-
biorem klientów, co bezpośrednio 
przełożyło się na decyzję o bu-
dowie nowego salonu sprzedaży  
w Łaziskach Górnych. 

W Mikołowie-Mokrem 
powstaje nowa siedziba 
firmy i sklep.

W 2002 roku rozpoczęto sprze-
daż w nowym sklepie o po-
wierzchni 700 m2. Dało to moż-
liwość poszerzenia oferowane-
go asortymentu. Rozwój firmy nie 
dotyczył tylko części handlowej, 
ale również część budowlanej. 
Realizowano już nie tylko drob-
ne usługi remontowe ale również 
kompleksowe usługi budowlane. 
Nieustannie podnoszono kwali-
fikacje pracowników oraz inwe-
stowano w nowoczesny sprzęt 
budowlany przez co świadczo-
ne usługi stały zawsze na wyso-
kim poziomie, co jest znakiem fir-

mowym do dziś. W 2006 roku do 
firmy dołączył młodszy syn To-
masz, który zajął się częścią han-
dlową i marketingową firmy. Suk-
cesywnie do działalności do-
łączyły synowe Gintera - Anna  
i Magdalena, przez co firma sta-
ła się jeszcze bardziej firmą ro-
dzinną. 

Kolejne inwestycje  
w firmę ugruntowały  
jej pozycję na rynku.

Kolejne lata przyniosły reorga-
nizację i uporządkowanie ofer-
ty handlowej. Powstał nowocze-
sny, nieustannie aktualizowany sa-
lon łazienek z gotowymi boksa-
mi ekspozycyjnymi, rozbudowa-
no salon tapet o najnowsze trendy 
oraz stworzono profesjonalne stu-
dio farb i lakierów. W odpowiedzi 
na coraz większe potrzeby klien-
tów wprowadzono nową usługę 
projektowania wnętrz. Zakup pro-
fesjonalnego oprogramowania do 
projektowania otworzył drogę do 
pełnej komplementarności świad-

czonych usług. Dział projektowy 
uczestniczył i zdobywał doświad-
czenie na licznych konferencjach 
oraz szkoleniach branżowych, co 
pozwalało podążać za najnowszy-
mi trendami architektonicznymi. 
Rozwój handlu internetowego był 
bodźcem do uruchomienia pro-
fesjonalnego sklepu internetowe-
go oraz zaistnienia na platformach 
handlowych. 

Kurpas to nie tylko 
biznes, ale także 
wsparcie społeczności 
lokalnej.

Firma brała udział w niezliczo-
nych akcjach charytatywnych, 
m.in. udzielała wsparcia ofiarom 
powodzi. Za niesienie pomocy 
otrzymała z rąk Kapituły Medal Po-
mocnej Dłoni. Pomagała również 
przy organizacji różnego typu fe-
stynów. Obecnie firma kontynuuje 
działania sprawdzone od lat i dba 
o rozwój pracowników, nowocze-
sny sprzęt i maszyny budowlane 
oraz jakość wykonywanych usług. 

S T U D I O  K U R PA S
Wąska 9 | Łaziska Górne | tel. 32 738 92 33
www.kurpas.com.pl | biuro@kurpas.com.pl

Powstała i rozwija się dzięki pracy i zaangażowaniu całej rodziny

Postawili na rodzinę

- Nigdy nie myślałem, 
że będę miał taką 
firmę - powiedział 
senior rodu.



Podczas Dnia Dzikiej 
Fauny, Flory i Siedlisk 
Naturalnych pogoda 
nie dopisała, ale i tak 

uczestnicy doskonale się bawili. 
Gra terenowa „Zielony Odkryw-
ca” odbyła się pomimo chłodu  
i deszczu. Podczas imprez, któ-
re musiały się odbyć pod da-
chem uczestnicy poznawali taj-
niki dzikiej przyrody. Poza tym 
mogli kupić wspaniałe rośli-
ny do ogródków i na balkony,  
a czas mile spędzić w większym 
gronie, grając w gry planszowe 
ze Zgraną Rodziną, przy kawie  
i domowych wypiekach lub bio-
rąc udział w warsztatach manu-
alnych. Tu powstawały prawdzi-
we cuda przyrody, oczywiście 
z papieru, bibuły i dzięki wy-
obraźni dzieci. Został także roz-
strzygnięty konkurs fotograficz-
ny „Lato, przyroda i ja”. W po-
szczególnych kategoriach wie-
kowych zwyciężyli: Nel Szmuk, 

Kamil Kokoszka i Michał Papa-
ła. Zbierano też elektroodpady. 
Udało się zgromadzić 2 620 kg. 

Światowy Dzień 
zwierząt

Przypomnijmy, że Światowy 
Dzień Zwierząt został ustano-
wiony w 1931 roku na konwen-
cji ekologicznej we Florencji. 
Celem ustanowienia tego Dnia 

była potrzeba wpływu na za-
chowanie ludzi w stosunku do 
zwierząt i uświadomienie im, że 
zwierzę to istota żywa, która ma 
swoje prawa, a nie przedmiot.

W Śląskim Ogrodzie Bota-
nicznym w tym dniu wszystkie 
aktywności związane były z te-
matem zwierząt. Oczywiście 
gra terenowa, w której tropicie-
le zwierząt musieli wykazać się 
znajomością polskich gatun-
ków - mieszkańców lasów, łąk, 
wrzosowisk, rzek, jezior, gór, 
wyżyn, nizin… To była ostatnia 
w tym roku okazja do zdobycia 
pieczątki do Legitymacji Od-
krywcy. 

Wszyscy, którzy wytrwa-
le i dzielnie, czasem mimo 
niesprzyjającej pogody, bra-
li udział w naszym rocznym cy-
klu gier terenowych „Zielony 
Odkrywca” w tym dniu otrzy-
mali nagrody współfinansowa-
ne przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. 
Tych śmiałków było aż 55. Lista 
nagrodzonych znajduje się na 
stronie Ogrodu Botanicznego: 
www.obmikolow.robia.pl. 

Poza grą oczywiście jak za-
wsze oblegane były warszta-
ty manualne, które tym razem 
prowadzone były przez pra-
cowników chorzowskiego ZOO.  

W Zielarium serwowano roz-
grzewające herbatki z ususzo-
nych ziół i owoców zebranych 
latem w Ogrodzie. Nie mo-
gło zabraknąć prelekcji, wszak 
edukacją Ogród stoi. Tym ra-
zem doktorantki z Uniwersytetu 
Śląskiego opowiedziały o tym, 
jak szczwana szczeżuja strzy-
ka śliską śliną oraz o mieszkań-
cach Oceanu Atlantyckiego. 

Wielu słuchaczy zebrało się, 
aby posłuchać wspomnień z wy- 
prawy do Finlandii znanego 
już mikołowianom trio Tande-
move Trip Love, składającego 

się z Krzyśka Lewickiego (któ-
ry na co dzień pracuje w Ogro-
dzie Botanicznym jako eduka-
tor), Klaudii Jadwiszczyk i psa 
rasy Alaskan Malamute - Kadlo-

oka, którzy na rowerze pokonali 
8 tys. kilometrów. Nasi podróż-
nicy podzielili się opowieściami 
z wyprawy do Laponii, głównie 
opowiadając o zwierzętach Pół-
nocy. Więcej o tym niezwykłym 
projekcie można przeczytać na 
profilu na Facebooku Tandemo-
ve Trip Love. 

To tylko niektóre z atrakcji, ja-
kie przygotował zespół Śląskie-
go Kalendarza Ekologicznego 
na ten dzień - ostatnie tego typu 
wydarzenie w tym roku. Kolejne 
dopiero w kwietniu 2018r. Choć 
10 grudnia odbędzie się jesz-
cze na Sośniej Górze tradycyj-
nie kiermasz przedświąteczny, 
gdzie będzie można zaopatrzyć 
się w niebanalne rękodzielnicze 
drobiazgi do dekoracji domów 
i miejsc, w których pracujemy. 
Będą też warsztaty, gdzie sa-
memu będzie można zrobić to  
i owo oraz kawiarenka z zimo-
wymi smakami i zapachami. 

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

W ramach walki ze 
smogiem Woje-
wódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
podjął kolejny krok, którym 
jest współpraca z Bankiem 
Ochrony Środowiska SA i Kra-
kowskim Bankiem Spółdziel-
czym w ramach uruchomio-
nej linii kredytowej o symbolu 
LKD_2017.

Udzielane przez banki kre-
dyty na preferencyjnych wa-
runkach i dotacje, przezna-
czone mają zostać na wska-
zane przedsięwzięcia z zakre-
su ograniczenia emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery, przy-
domowych oczyszczalni ście-
ków i podłączenia do kana-
lizacji. Beneficjentami koń-
cowymi będą osoby fizyczne  
i wspólnoty mieszkaniowe. 

W roku 2017 Fundusz zo-
stawia do dyspozycji banków 
kwotę 8 mln zł z przeznacze-
niem na udzielenie kredytów 
oraz kwotę 1 600 tys. zł na wy-
płatę dotacji stanowiących 
uzupełnienie kredytu. Banki 
zobowiązane są uruchomić na-
bór wniosków nie później niż 
30 dni po podpisaniu umowy.

Współpraca z bankami w ra-
mach utworzonej linii kredyto-
wej o symbolu LKD_2017 ma 
na celu przede wszystkim do-
tarcie do osób fizycznych i po-
moc w eliminacji niskiej emisji, 
poprzez preferencyjny kredyt 
przeznaczony na zadania zwią-
zane z wymianą źródła ciepła 
czy termomodernizacją budyn-
ków mieszkalnych oraz budo-
wą przydomowych oczyszczal-
ni ścieków lub podłączenia do 
kanalizacji.

W związku z pojawieniem się na 
jednym z profili na Facebooku 
postu traktującego o projek-

cie Śląskiego Ogrodu Botanicznego (ŚOB)  
w sposób kłamliwy i tendencyjny wyjaśnia-
my, że obecnie realizowany drugi etap pro-
jektu pn. „Budowa Śląskich Kolekcji Siedli-
skowych - etap II. Grąd” jest współfinanso-
wany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. 

Projekt opiewa na kwotę 80 tys. zł, z czego 
52 600,00 zł (65,75% kosztu zadania) pochodzi 
z WFOŚiGW w Katowicach, a pozostała kwota 
- 27 400,00 zł - to wkład własny Ogrodu Bota-
nicznego. Nad wykonaniem projektu czuwa-

ją pracownicy Ogrodu, oni również zajmą się 
jego rozliczeniem. W związku z powyższym 
Miasto Mikołów nie poniesie żadnych kosz-
tów związanych z realizacją tego projektu.

Posadzenie grądu, czyli wielogatunko-
wego liściastego lasu mieszanego, zawie-
rającego w drzewostanie m.in. grab, dąb, 
lipę oraz klon i jesion, to kolejny etap reali-
zacji koncepcji budowy Śląskich Kolekcji 
Siedliskowych na obszarze 56 ha przezna-
czonym pod rozwój Ogrodu Botanicznego.  
W ramach tego etapu posadzonych zostanie 
5 tys. drzew na obszarze 0,5 ha.

W związku z koniecznością zagospoda-
rowania terenu przekazanego Miastu Miko-
łów pod budowę Ogrodu Botanicznego roz-

ważano kilka możliwych scenariuszy do-
tyczących zarówno założenia kolekcji, jak  
i ich utrzymania. Z perspektywy zarządu 
ŚOB rozwiązanie polegające na równole-
głym powstawaniu kolekcji roślinnych i pola 
golfowego (jako funkcji wspomagającej  
i uzupełniającej projekt) jest działaniem po-
zwalającym na domknięcie finansowe całej 
inwestycji w fazie eksploatacyjnej.

Koncepcja ta była niejednokrotnie przed-
stawiana i spotkała się z akceptacją osób 
szczerze zainteresowanych rozwojem Miko-
łowa i jego wizytówki, jaką jest niewątpliwie 
Ogród Botaniczny.

Dlatego ciągłe pojawianie się tendencyj-
nych tekstów, jakoby Miasto Mikołów, czy-
li mikołowianie, utrzymywali pole golfowe 
jest tylko i wyłącznie próbą wprowadze-
nia zamętu, niejasności oraz przedstawie-
nia władz miasta w złym świetle, a nie chęci 
przedstawienia mieszkańcom faktów. 

Małgorzata Szymańczyk

Fundusz przekazał środki 
na posadzenie drzew

kOLEjNy kROk 
w walce ze smogiem

Pod patronem i dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowice 
w Śląskim ogrodzie botanicznym przez ostatnie kilka tygodni odbyły się dwie imprezy. Pierwsza to dzień dzikiej 
Fauny, Flory i siedlisk naturalnych - 17 września, druga 8 października - Światowy dzień zwierząt. 

O florze, faunie i zwierzętach

Warsztaty podczas Dnia 
Dzikiej Fauny, Flory 
i Siedlisk Naturalnych.

Dyrektor ŚOB w Mikołowie, dr Paweł 
Kojs wraz z uczestnikamu całorocznej 
gry terenowej „Zielony Odkrywca”.

Klaudia Jawiszczyk i Krzysztof Lewicki opowiadali o swojej 
wyprawie do Laponii z malamutem Kadlookiem.
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1. Będącej własnością Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Śląskiej 46, 48, 52, 54, 
58, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 4173/4 o powierzchni  
14 448 m2, zapisaną w księdze wieczystej KA1C/00012432/8 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych. W Dziale III w/w księgi wpisane 
jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością. Dział IV - wolny jest 
od wpisów.

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

3. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym 
uchwałą Nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 kwietnia 2015r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru w rejonie ul. Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i ul. Ceramicznej dla nieru-
chomości obowiązuje zapis Z2.4U. Przeznaczenie podstawowe: U - tereny zabudowy 
usługowej. Przeznaczenie dopuszczalne: dla terenu Z2.4U - składy, magazyny, logistyka.

4. Cena wywoławcza - 1 590 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt 
tysięcy złotych) (do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%). Nabywca nie 
płaci podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 2 pkt 1 ppkt g)  
ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych  
(Dz. U. z 2017r., poz. 1150).

5. Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 29 listopada 2017r.  
o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w kwocie  
80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), przelewem na konto w PKO BP SA 
nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 24 listopada 2017r., z zaznaczeniem 
„wadium - I przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Śląskiej”. Za datę wpłaty wa-
dium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu. 

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

8. 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 w dniu przetargu:

1) dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z Krajowego Re-
jestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezen-

towania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny 
przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na 
każdym etapie postępowania przetargowego,

2) kopię dowodu wniesienia wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik 

zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.
9. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 

24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r. poz. 
1061, z późn. zm.).

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

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

12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności 
nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do 
zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości, podanym w zawiadomieniu, 
o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator prze-
targu może odstąpić od zawarcia umowy.

13. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpi-
sów w księgach wieczystych ponosi nabywca.

14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych  
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., 
poz. 2147, z późn. zm.).

15. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych 
powodów. 

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

17. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 3491-931.

Z up. Prezydenta Miasta 
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

/-/ Bartosz Karcz

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 13 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 określania zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia  
29 grudnia 2014r., poz. 6724), zarządzenia Nr 335/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14 września 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu 

ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej 46, 48, 52, 54, 58
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Tamta Polonia z roku 1927 
powstała z inicjatywy nad-
sztygara miejscowej ko-
palni „Aleksander” - Jana 

Kopla. Jego pierwszym prezesem zo-
stał Jan Kurczok, sekretarzem - Adam 
Krzanowski, a skarbnikiem - Franci-
szek Szombara.

Rodowód Polonii jest zawiły. Już 
w rok po założeniu Polonii Łaziska 
Średnie, klub przekształcono w Sto-
warzyszenie Młodzieży Polskiej Ła-
ziska Średnie. Od 1935 roku klub 
funkcjonował jako Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży Męskiej (KSM) 
Łaziska Średnie, przekształcony  
w roku 1937 na Klub Sportowy „Ur-
sus” Łaziska Średnie i pod tą nazwą 
był znany do 1939 roku.

W czasie wojny jedynym klubem 
działającym w Łaziskach Górnych, 
był TuS Ober Lazisk. Po zakończe-
niu działań wojennych, w 1945 roku 
powołano do życia Klub Sportowy 
Związku Walki Młodych (ZWM) Ła-
ziska Górne oraz Robotniczy Klub 
Sportowy „Elektro” Łaziska Górne. 
W tym samym roku powstał też Ła-
ziski Klub Sportowy (ŁKS) Łaziska 
Średnie i Klub Sportowy „Jedność” 
Łaziska Dolne. Przez kilka kolej-
nych lat nazwy klubów zmieniały się 
w tempie iście sportowym. „Elektro”, 
„Ogniwo”, „Jedność”, LZS, „Stal”, 
„Unia”, „Ogniwo”, „Sparta”, KS „Gór-
nik”, to nazwy klubów na terenie Ła-
zisk do końca lat pięćdziesiątych. 
Kolejne nastąpiły w latach siedem-
dziesiątych. KS „Górnik”, 8 listopa-
da 1974 roku, zmienił szyld na Górni-
czy Klub Sportowy „Bolesław Śmia-
ły” Łaziska Górne. 30 czerwca 1977 
roku połączono GKS „Bolesław Śmia-
ły”, KS „Naprzód” i KS „Elektro”,  
a nowy twór nazywał się Międzyza-
kładowy Klub Sportowy (MZKS) „Po-

lonia” Łaziska Górne. 10 października 
1989 roku przemianowano go na Gór-
niczy Klub Sportowy „Polonia”, który 
od 10 sierpnia 1993 roku, jest Klubem 
Sportowym „Polonia” Łaziska Górne.

42 dyscypliny  
sportu

Niewiele jest takich klubów w na-
szym kraju, w których na przestrze-
ni kilkudziesięciu lat uprawiano by 
42 dyscypliny sportu. Numerem je-
den na pewno jest piłka nożna, którą 
w klubie uprawiano „od urodzenia”. 
W rozgrywkach centralnych łaziski 
klub reprezentowały sekcje: hokej 
na lodzie (II liga), piłka ręczna (II), 
podnoszenie ciężarów (II), kręglar-
stwo klasyczne kobiet i mężczyzn 
(I), brydż sportowy (I), skat sportowy 
(I). Dyscypliny, które również docho-
wały się zawodników wysokiej klasy, 
to: lekka atletyka, ju-jitsu, siatkówka 
(II liga kobiet), tenis stołowy, kolar-
stwo i szermierka. Ponadto, na prze-
strzeni lat w klubie funkcjonowały: 
aikido, alpinizm, automobilizm, bad-
minton, boks, bowling, brydż sporto-
wy, capoeira, dart, gimnastyka spor-
towa, go, karate, karting, kolarstwo 
górskie, koszykówka, kulturystyka, 
łyżwiarstwo figurowe, modelarstwo 
sportowe, narciarstwo alpejskie, pa-
lant, siatkówka plażowa, skat, sporty 
motorowodne, squash, strzelectwo, 
szachy, tenis ziemny, trójbój siłowy, 
zapasy i żeglarstwo. W sumie 42 dys-
cypliny sportowe.

Sukcesy  
tworzą ludzie

Przeglądając 90-letnią historię Po-
lonii, natrafiamy na setki nazwisk.  
W zdecydowanej większości zawod-
ników, którzy w większym lub mniej-
szym stopniu przynosili klubowi 
splendor. Z olimpijczykami włącznie. 
Olimpijczykami związanymi bezpo-
średnio z klubem są: Eberhard Bart-
niczek (Igrzyska w Amsterdamie), 

Zygmunt Hanusik (Meksyk), 
Engelbert Szolc (Mona-
chium), Grzegorz Cziu-
ra (Monachium, Mont-
real), Andrzej Cofalik 
(Barcelona, Atlanta), 
Ewald Dytko (Berlin), 
Henryk Alszer (Helsin-
ki). Ponadto pośred-
nio z Łaziskami zwią-
zani byli (zatrudnienie  
w łaziskich zakładach 
pracy): Robert Góralczyk 
(Sapporo, Insbruck), Anto-
ni Szymanowski (Monachium, 
Montreal) i Henryk Średnicki (Mo-
nachium, Montreal). Oprócz olim-
pijczyków z łaziskiego klubu wywo-
dzi się wielu reprezentantów Polski  
i zawodników, którzy grali w wielu in-
nych klubach, w najwyższych klasach 
rozgrywkowych. Ostatnio splendoru 
Polonii i Łaziskom przynoszą wetera-
ni piłki ręcznej i kręglistki. Ci pierw-
si wywalczyli srebrne i brązowe me-
dale na Mistrzostwach Europy we-
teranów oraz tytuł mistrzów Polski 
weteranów, a panie z torów kręglar-
skich reprezentowały nasz kraj w Mi-
strzostwach Świata Juniorek. Osob-
ny rozdział, to działacze. Trudno by 
było wymienić wszystkich na prze-
strzeni minionych 90 lat. O założy-
cielach i pierwszym zarządzie było 

na wstępie, po nich było wielu odda-
nych klubowi działaczy, których trud-
no by było wymienić ze względu na 
szczupłość miejsca, a aktualnie za-
rząd tworzą: Prezes - Mariusz Szala 
oraz członkowie: Andrzej Sikora, Ma-
riusz Respondek, Mariusz Karwicki  
i Ryszard Smolorz. Dyrektorem Klubu 
jest Robert Janecki, a Prezesem Ho-
norowym - Andrzej Chrószcz.

zostały  
trzy sekcje

Transformacja ustrojowa sprawi-
ła, że w strukturach sportowych na-

szego kraju przyszło nowe, a klu-
by zaczęły działać na innych zasa-
dach. Skończył się mecenat zakła-
dów pracy i to dotknęło również 
Polonię. Na dziś w klubie pozosta-
ły trzy sekcje: piłki nożnej, kręglar-
stwa klasycznego i siatkówki. Krę-
gliści grają w pierwszej lidze, ma-
jąc w swoich szeregach reprezen-
tantki Polski, piłkarze - w czwartej, 
siatkarki w drugiej, a sekcje mło-
dzieżowe w kilku innych dyscypli-
nach sportowych przejął MOSiR. 
Na dziś klub stać tylko na tyle, bo 
takie ma możliwości. Oczywiście, 
działaczom marzą się wyższe kla-
sy rozgrywkowe i sukcesy na szer-
szej arenie, ale kiedy sztuka ta się 
uda, pokaże czas. Jedno jest pew-
ne: obecny zarząd twierdzi, że do-

łoży wszelkich starań, by Polonia 
była kontynuatorem sporto-

wych tradycji łaziskich klu-
bów przez długie lata.

Jubileuszowy 
tryptyk

Obchody dzie-
więćdziesiątej rocz-
nicy klubu składały 
się z trzech imprez. 

Pierwsza, to turniej 
piłkarski oldbojów,  

w którym dawne gwiaz-
dy futbolu spotkały się na 

murawie, przypominając wi-
dzom nie tylko siebie, ale i fut-

bol w stylu „retro”.
Imprezą „numer 2” był Sporto-

wy Festyn Rodzinny zorganizowa-
ny dla środowiska sportowego (i nie 
tylko) Łazisk. Był to piknik z akcen-
tem sportowym dla różnych pokoleń, 
zakończony meczem mistrzowskim 
pierwszej drużyny seniorów.

Jubileuszowe obchody podsumo-
wała uroczysta akademia w Miej-
skim Domu Kultury. Sala widowisko-
wa zapełniła się gośćmi związany-
mi z Polonią: pokoleniami zawodni-
ków różnych sekcji, trenerami, dzia-
łaczami, samorządowcami, władza-
mi Związków Sportowych, prezesami 
zaprzyjaźnionych i ościennych klu-
bów sportowych, sponsorami. 

Tadeusz Piątkowski

Polonia Łaziska 
skończyła 90 lat

Zorganizowany ruch 
sportowy na terenie 
dzisiejszych Łazisk 
Górnych rozpoczął 
się 90 lat temu, choć 
na dobrą sprawę, 
pierwsze wzmianki 
o uprawianiu sportu 
na tym terenie 
pojawiły się w tzw. 
Spielvereinach  
i pochodzą z roku 
1905. W czasach 
powstań śląskich  
powołano gniazdo 
Towarzystwa 
Gimnastycznego 
„Sokół”, ale 
dopiero 20 czerwca 
1927 powstał 
Klub Sportowy 
„Polonia” Łaziska 
Średnie i jego 
tradycje kontynuuje 
dzisiejsza Polonia. 
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9 września 2017 roku jest 
dla UKTS Sokół Orzesze 
datą historyczną. Tenisi-

ści stołowi tego klubu rozegra-
li pierwszy mecz na zapleczu 
Superligi. Ich pierwszym rywa-
lem w tej klasie rozgrywek był 
zespół z superligową przeszło-
ścią - GMKS „Strzelec” Frysz-
tak. Doświadczeni zawodnicy  
z Podkarpacia udzielili gospo-
darzom bolesnej lekcji, wygry-
wając to spotkanie 8:2. Sam wy-
nik sugeruje jednostronne spo-
tkanie, ale tak wcale nie było. 
Gospodarze pokazali sporo do-
brego ping ponga i wiele wido-
wiskowych akcji, ale w decydu-
jących momentach zabrakło im 
cierpliwości oraz „zimnej krwi”. 
Gdyby nie te mankamenty, wy-
nik na pewno byłby korzystniej-
szy, Cóż, frycowe trzeba płacić!

Do pierwszych pojedynków 
wyszli Dariusz Wróbel na sto-
le nr 1 oraz Damian Wasilew-
ski na stole nr 2. Obaj prowa-
dzili w inauguracyjnych se-
tach i obaj je przegrali w koń-
cówkach. W efekcie wró-
bel przegrał 2:3, a Wasilewski 
1:3. Swoje pojedynki przegrali 
również Paweł Grela oraz Ma-

riusz Zwoliński i po pierwszej 
serii gier pojedynczych go-
spodarze przegrywali 0:4.

W grach podwójnych cie-
kawie było na stole nr 2. Wró-
bel i Zwoliński rozegrali bar-
dzo dobre spotkanie z Wiąc-
kiem oraz Kamilem Zdzien-
nickim, wygrywając 3:1, zdo-
bywając tym samym pierw-

szy punkt dla Sokoła w I lidze.  
A łatwo nie było, gdyż w czwar-
tym secie orzeszanie przegry-
wali już 2:8, ale zdobywając 
siedem punktów z rzędu, obję-
li prowadzenie, by wygrać seta 
14:12. Na stole nr 1 Grela z Wa-
silewskim przegrali swój poje-
dynek 0:3 i wiadomo było, że 
Sokół może ten mecz co najwy-
żej zremisować.

Niestety, w drugiej rundzie 
„singli” na stole nr 1 Dariusz 
Wróbel prowadził 2:0 i prze-
grał trzy kolejne sety. Już wte-
dy wiadomo było, że gospoda-
rze punktów w tym spotkaniu 
nie zdobędą. Tym bardziej, że 
na stole nr 2 Wasilewski prze-
grał 1:3 z Więzikiem. W ostat-
nich dwój pojedynkach po-
zostawała walka o poprawie-
nie wyniku. Udała się częścio-
wo, gdyż Grala uległ Niemco-
wi 0:3, a Zwoliński po pasjo-
nującej walce, pokonał Piotra 
Zdziennickiego 3:2.

Tadeusz Piątkowski

PIŁKA NOŻNA
W meczach mistrzowskich rozgrywek Śląskiego Związku Piłki 

Nożnej drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały wyniki:
IV LIGA

Polonia Łaziska pokonała rezerwy Piasta Gliwice 6:1, zremisowa-
ła ze Szczakowianką Jaworzno 2:2, pokonała Wartę Zawiercie 2:1.

Gwarek Ornontowice przegrał z rezerwami Rakowa Częstocho-
wa 1:6, pokonał Grodźca Będzin 1:0, uległ Ruchowi Radzionków 1:3.

LIGA OKRęGOWA
AKS Mikołów uległ Pogoni Imielin 3:4, zremisował z Podlesian-

ką Katowice 1:1, pokonał Wawel Wirek 2:0.
Orzeł Mokre pokonał LKS Raszczyce 6:1, Tęczę Wielowieś 3:0, 

przegrał ze Slavią Ruda Śląska 0:3.
KLASA „A”

Fortuna Wyry pokonała LKS Studzionka 3:1, LKS Frydek 7:0, Po-
lonię Międzyrzecze 1:0.

Burza Borowa Wieś wygrała z Ruchem Kozłów 7:1, Czarnymi Py-
skowice 3:2, uległa Sośnicy Gliwice 1:3.

Rezerwy AKS-u Mikołów zremisowały z Jastrzębiem Bielszowi-
ce 2:2, pokonały Strażaka Mikołów 4:1, zremisowały z Hetmanem 
Katowice 2:2.

Strażak Mikołów przegrał z MK Katowice 1:6, uległ rezerwom 
AKS-u Mikołów 1:4, wygrał z FC Katowice 3:2.

KLASA „B”
Drugi zespół Polonii Łaziska przegrał z LKS-em Brzeźce 1:4, po-

konał rezerwy LKS-u Goczałkowiece 3:1.
Kamionka Mikołów przegrała z Gwiazdą Halemba 2:5, zremiso-

wała z Zantką Chorzów 2:2, uległa Józefce Chorzów 1:5.
LKS Bujaków uległ Piastowi Pawłów 1:4, Startowi Sierakowice 

0:16, Orłom Bojszów 0:1.
LKS Woszczyce wygrał z LKS-em Wisła Mała 5:4, zremisował  

z LKS-em Gardawice 0:0, pokonał Unię Bieruń 3:0.
LKS Gardawice pokonał rezerwy ZET-u Tychy 4:3, zremisował  

z LKS-em Woszczyce 0:0, przegrał z MKS-em Lędziny 1:3.
III LIGA KOBIEt

AKS Mikołów przegrał z Jaskółkami Chorzów 0:5, zremisował  
z Górnikiem Bobrowniki Śląskie 1:1, pokonał Gwarka Ornontowice 2:1.

Gwarek Ornontowice uległ Polonii Bytom 0:18, pokonał UKIS Ga-
mów 5:1, Bory Pietrzykowice 6:2, uległ AKS-owi Mikołów 1:2.

PUchAR POLSKI
Trwają rozgrywki edycji Pucharu Polski 2019 na szczeblach pod-

okręgów Śląskiego Związku Piłki Nożnej. W rozgrywkach uczestni-
czy coraz mniej drużyn, a zespoły powiatu mikołowskiego uzyska-
ły rezultaty:

PODOKRęG KAtOWIcE
W drugiej rundzie Orzeł Mokre grał w Świętochłowicach  

z Naprzodem Lipiny, a AKS w Katowicach z Górnikiem MK. AKS 
wysoko, bo aż 7:1 wygrał z MK, przechodząc do kolejnej run-
dy. Awans wywalczył też Orzeł, wygrywając z Naprzodem 4:2.  
W ćwierćfinale AKS rozgromił 12:0 Gwiazdę z rudy Śląskiej  
i awansował do półfinału, a Orzeł uległ Śląskowi Świętochłowi-
ce i odpadł z rozgrywek.

PODOKRęG zABRzE
W drugiej rundzie rozgrywek LKS 45 Bujaków przegrał z Gwiaz-

dą Chudów 0:7 i odpadł z dalszych rozgrywek, a Gwarek Ornonto-
wice trafił na wolny los. W trzeciej zremisował z Gwiazdą Chudów 
2:2, ale przegrał konkurs rzutów karnych 2:4 i znalazł się za pucha-
rową „burtą”.

PODOKRęG tYchY
W półfinale Polonia zmierzyła się z MKS-em Lędziny. Wygrała 

mecz 2:0 i w finale zmierzy się z rezerwami GKS-u Tychy.
tENIS StOŁOWY
I LIGA MęŻczYzN

Sokół Orzesze uległ Strzelcowi Frysztak 2:8, UKS-owi Villa Ver-
de Olesno 2:8, IKS-owi Start Zduńska Wola 4:6.

II LIGA MęŻczYzN
AKS Mikołów uległ rezerwom Sokoła Orzesze 4:6, pokonał LKS 

Żywocice 8:2, pokonał Spartakusa Gliwice 7:3.
Druga drużyna Sokoła Orzesze pokonała AKS Mikołów 6:4, An-

dersa Meble Żywiec 7:3, uległa LZS-owi Kujakowice 3:7.
SIAtKÓWKA

Sezon 2017/18 rozpoczęły siatkarki i siatkarze III ligi. Mikołów 
w tej klasie rozgrywek reprezentują kobiety Burzy MOSiR Borowa 
Wieś oraz mężczyźni UKS-u Trójka Mikołów. W rozegranych spo-
tkaniach mikołowkie drużyny uzyskały wyniki:

Burza Borowa Wieś pokonała UKS Gimnazjum Blachownia 3:0, 
UKS NET Piekary Śląskie 3:0.

UKS Trójka odniósł zwycięstwo nad KS AZS-em Politechniki Ślą-
skiej Gliwice 3:1, KSG Bestwina 3:0.

Tapi

Po letnim seria-
lu siatkówki na 
plaży, przyszedł 

czas na siatkówkę halową. 
Pierwszym odcinkiem był ro-
zegrany 16 września w hali 
sportowej MOSiR-u VI Turniej 
o Puchar Burmistrza Miasta 
Mikołowa w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt, w którym udział 
wzięło dziewięć zespołów. 
Drużyny podzielono zostały 

na trzy grupy, które w pierw-
szej fazie grały ze sobą sys-
temem „każdy z każdym”. Po-
tem były już mecze o turniejo-
we trofeum.

Zwycięzcą turnieju zosta-
ła ekipa BKS Stal Bielsko Bia-
ła, która w finale pokonała UKS 
Trójka Mikołów. Trzecie miej-
sce przypadło JKS-owi SMS Ja-
strzębie. Oprócz trofeów dru-
żynowych, organizatorzy przy-

znali nagrody indywidual-
ne dla najbardziej wyróżniają-
cych się zawodniczek. Najlep-
szą rozgrywającą turnieju zo-
stała Vanessa Rzepa - JKS SMS 
Jastrzębie, najlepszą atakującą 
- Wiktoria Sperlich (UKS Trójka 
Mikołów), najlepszą blokującą 
- Adrianna Stanowska (BKS Stal 
Bielsko Białą), a MVP Turnieju 
- Ewa Kostera (BKS Stal Bielsko 
Białą).  Tapi

7 października rozpoczęły się rozgrywki 
drugiej ligi siatkarek. W grupie trzeciej 
startuje Polonia Łaziska. Dla łaziszcza-

nek będzie to trzeci sezon w drugiej lidze.
Do rywalizacji przystąpią: Impel Wro-

cław II, KPKS Halemba, KS Częstochowian-
ka Częstochowa, KS Olimpia Jawor, KS Po-
lonia Łaziska Górne, MKS Polonia Świdni-

ca, MKS Sokół Radzionków, PLKS Pszczy-
na, SMS PZPS Szczyrk II, Silesia Volley MSK 
Mysłowice, Sokół 43 AZS AWF Katowice, 
TKS Ekobet Tychy

W sezonie 2017/18 Polonia zagra  
w składzie:

Przyjmujące: Oliwia Muras, Maja Krzy-
siek, Sandra Kubacka, Anna Paździorek, Da-

ria Hoksa. Rozgrywające: Katarzyna An-
gielska, Oriana Klosa. Środkowe: Karoli-
na Wróblewska, Agnieszka Pilarska, Zofia 
Stawarska, Kamila Piłat. Atakujące: Moni-
ka Dominik, Sabina Bogacz. Libero: Karo-
lina Bereza, Agnieszka Baryła. Trener: Sła-
womir Rubin

Tapi

Sprintem przez 
sportowe areny

Bolesna lekcja

7.10.2017 - MKS Sokół Radzionków - KS Polonia Łaziska
11.10.2017 - Impel Wrocław II - KS Polonia Łaziska
14.10.2017 - KS Polonia Łaziska - TKS Ekobet Tychy
21.10.2017 - Sokół 43 AZS AWF Katowice - KS Polonia Łaziska
28.10.2017 - KS Polonia Łaziska - KPKS Halemba
4.11.2017 - SMS PZPS Szczyrk II - KS Polonia Łaziska
8.11.2017 - KS Polonia Łaziska - PLKS Pszczyna
11.11.2017 - MKS Polonia Świdnica - KS Polonia Łaziska
18.11.2017 - KS Polonia Łaziska - Silesia Volley MSK Mysłowice
25.11.2017 - KS Olimpia Jawor - KS Polonia Łaziska
2.12.2017 - KS Polonia Łaziska - KS Częstochowianka Częstochowa

6.12.2017 - KS Polonia Łaziska - MKS Sokół Radzionków
9.12.2017 - KS Polonia Łaziska - Impel Wrocław II
16.12.2017 - TKS Ekobet Tychy - KS Polonia Łaziska
6.01.2018 - KS Polonia Łaziska - Sokół 43 AZS AWF Katowice
13.01.2018 - KPKS Halemba - KS Polonia Łaziska
20.01.2018 - KS Polonia Łaziska - SMS PZPS Szczyrk II
27.01.2018 - PLKS Pszczyna - KS Polonia Łaziska
10.02.2018 - KS Polonia Łaziska - MKS Polonia Świdnica
24.02.2018 - Silesia Volley MSK Mysłowice - KS Polonia Łaziska
3.03.2018 - KS Polonia Łaziska - KS Olimpia Jawor
17.03.2018 - KS Częstochowianka Częstochowa - KS Polonia Łaziska

RUNDA zASADNIczA POtRWA DO 17 MARcA PRzYSzŁEGO ROKU, A POLONIA ROzEGRA MEczE W tERMINAch:

Wystartowała II liga siatkarek

KLASYfIKAcJA 
KOŃcOWA:

1. BKS Stal Bielsko Biała
2. UKS „Trójka” Mikołów
3. JKS SMS Jastrzębie
4. UKS „Jedynka” Rybnik
5. UKS Olimpia Katowice
6. KS Siatkarz Beskid Skoczów
7. KPKS Halemba
8. MOSM Tychy
9. UKS Mikrus Katowice

Puchar dla bielszczanek
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SKUTECZNA REKLAMA
W PORTALACH 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH

publikacja ciekawych informacji, 
tworzenie fanpage,

rozpowsrozpowszechnianie asortymentu, 
przybliżanie oferowanych usług,

KONTAKT:
506-139-825  
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Zwycięzcami „Biegu Biskupia-
ka” na dystansie 10 kilome-
trów zostali: Łukasz Oślizło  
(z czasem 32’53”99 sekun-

dy) oraz Michalina Mendecka 
(38’17”28) z Łazisk Górnych. Obo-
je są Sportowymi Osobowościami 
Ziemi Mikołowskiej. Łukasz Ośli-
zło w pierwszej edycji, Michalina 
Mendecka - czwartej. Najszybszy-
mi biegaczami „Mikołowskiej szóst-
ki” zostali Leszek Pstraś z Katowic 
oraz Beata Mendel z Orzesza. 

Na mikołowskim rynku, gdzie wy-
znaczono start biegu, zameldowało się 
233 chętnych do biegu na dystansie 
dziesięciu kilometrów oraz 60 na sześć 
kilometrów. 

Zaraz po starcie utworzyła się czo-
łówka, prowadzona przez Łukasza 
Oślizłę. Łaziszczanin miał obok siebie 
koalicję zawodników z Ukrainy, więc 
musiał rozgrywać ten bieg taktycznie. 
Rozegrał go po mistrzowsku. Wiedział, 

gdzie przyśpieszyć i zdobyć taką prze-
wagę, by rywale go nie dopadli. Dru-
giego na mecie Siergieja Okseniuka  
z Łucka wyprzedził o 36 sekund. Nieco 
inaczej bieg rozegrała Michalina Men-
decka. Biegła swoim tempem, nie re-
agując na szybsze tempo rywalek. Kie-
dy one nieco opadły z sił, Michalina 

wyprzedzała je po kolei, osiągając linię 
maty jako czternasta. Za plecami zo-

stawiła 217 panów i 52 panie.
Wcześniej na mecie zameldo-

wali się uczestnicy „Mikołow-
skiej szóstki”. Zwycięzcą zo-
stał Leszek Pstraś z Katowic, 
uzyskując czas 21’37”17. Naj-
szybszą panią na trasie była 
Beata Mendel z Orzesza, któ-

ra z czasem 26’26”30 przybie-
gła na metę jako czwarta.
Za plecami „wyczynowców”,  

z rywalami, trasą, aurą i własnymi sła-
bościami biegli ci, którzy bieganie 
traktują jako aktywną formę spędza-
nia wolnego czasu. Oni biegli własnym 
tempem, często w grupach o zbliżo-
nych możliwościach, starając się uzy-
skać jak najlepszy czas. Nie można 
powiedzieć, że dla nich zajęte miej-
sce nie miało znaczenia, bo przed linią 
mety przyśpieszali aż do utraty tchu, by 
choć o jedną lokatę wyprzedzić rywa-

la z trasy. Rekordowa była ilość zawod-
ników kończących bieg. Z 293 startują-
cych, metę osiągnęło 291 zawodników.

Michalina Mendecka: Bieg na no-
wej trasie jest ciekawy. Dwa długie 
podbiegi sprawiły, że trasa była trud-
na. Tym bardziej, że padający deszcz 
i chłód były dodatkowymi utrudnie-
niami. Liczna i mocna obsada, po raz 
pierwszy z obcokrajowcami sprawiła, 
że tempo biegu było mocne.

Łukasz Oślizło: Start prawie trzy-
stu biegaczek i biegaczy przy takiej 
pogodzie budzi szacunek. Wybrali tę 
formę aktywności, a nie oglądanie te-
lewizji. Bieg wyłącznie ulicami Miko-
łowa dodaje imprezie kolorytu. Tra-
sa mnie nie zaskoczyła. Znam ją do-
brze i to ułatwiło mi taktyczne rozwią-
zania w trakcie biegu. Po perypetiach 
zdrowotnych wracam do pełnej dys-
pozycji, czego dowodem jest srebr-
ny medal Mistrzostw Polski w biegu na  
3000 metrów z przeszkodami. Gene-

ralnie moim celem są Igrzyska Olimpij-
skie w Tokio i postaram się wywalczyć 
na nie kwalifikację.

Na dystansie 10 kilometrów w po-
szczególnych kategoriach wiekowych 
zwycięstwa odnieśli: Julia Morawska, 
Michalina Mendecka, Aneta Suwaj, Na-
talia Yakimowich, Dorota Wyleciał, Pa-
weł Szreniawa, Łukasz Oślizło, Sergii 
Okseniuk, Viktor Starodubtsev, Andrzej 
Grzesik, Andrzej Macioł i Włodzimierz 
Kraska. Najlepsi mikołowianie na tym 
dystansie to: Ela Dylla, Magdalena Sie-
dlis, Katarzyna Syryjczyk-Słomska, Syl-
wia Krybus, Bogusława Wilczek, Tymo-
teusz Bromboszcz, Piotr Muskietorz, 
Mateusz Buczek, Piotr Kubacz, Janusz 
Plis i Jan Brzozowski.

Na dystansie „Mikołowskiej szóstki” 
w kategorii najlepszych mikołowian, 
najszybciej ten dystans pokonali: Jani-
na Piotrowska - Tronina oraz Sebastian 
Siwy.

Tadeusz Piątkowski

10 KM OPEN
1. Łukasz Oślizło, Łaziska Górne 32:53,99 M(1)
2. Sergiej Okseniuk, Łuck 33:29,49 M(2)
3. Damian Połeć, Ruda Śląska 33:51,62 M(3)
4. Paveł Stepanenko, Łuck 34:16,12 M(4)
5. Vładimir Timashov, Truskawiec 34:41,04 M(5)
6. Paweł Szreniawa, Mysłowice 34:49,37 M(6)

10 KM KOBIEtY
1. Michalina Mendecka, Łaziska Górne 38:17,28
2. Oksana Okseniuk Łuck 38:25,66
3. Anna Wójcik, Stalowa Wola 38:53,88
4. Daria Mendecka, Łaziska Górne MOSiR 41:38,69
5. Anna Omyła, Siemianowice Śląskie 41:56,22
6. Monika Hałasa, Zabrze 42:26,33

6 KM OPEN
1. Leszek Pstraś, Katowice 21:37,17 M(1)
2. Sebastian Siwy, Mikołów 23:58,43 M(2)
3. Mirosław Warzocha, Mikołów 26:17,32 M(3)
4. Beata Mendel, Orzesze 26:26,30 K(1)
5. Damian Jaworski, Mikołów 26:59,91 M(4)
6. Tomasz Boroń, Tychy RunHogs Tychy 28:07,68 M(5)

6 KM KOBIEtY
1. Beata Mendel, Orzesze 26:26,30
2. Barbara Lewicka, Katowice 30:42,38
3. Edyta Kornas, Orzesze 31:19,62
4. Ewa Pustelnik, Żory 31:32,08
5. Joanna Piotrowska-Tronina, Mikołów 31:37,36
6. Marta Dubiel, Kozy 31:40,34

Pod patronatem „Naszej Gazety”

Deszczowe bieganie
W

Y
N

IK
I

W sobotę, 23 września rozegrano XV edycję 
Mikołowskiego Biegu Ulicznego im. Henryka 
Biskupiaka. W nowej formule, jako że równocześnie 
rozgrywane były dwa biegi na dystansach dziesięciu 
i sześciu kilometrów, a trasy wiodły wyłącznie 
ulicami Mikołowa. Był to „mokry” bieg, gdyż prawie 
trzystu zawodników rywalizowało w strugach 
ulewnego deszczu. Po raz pierwszy zawody 
rozegrano w obsadzie międzynarodowej. Oprócz 
reprezentantów naszego kraju, na trasę wyruszyli 
biegacze z Ukrainy oraz Niemiec. 
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Mikołów - Centrum:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Starostwo Powiatowe,  

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

ul. Karola Miarki 9
• Sklep PSS Społem, ul. Rybnicka 23
• Księgarnia, ul. Rybnicka 23
• Tomas auto, ul. Rybnicka 25 
• Salwator Park, Pl. Salwatorianów 1
• Tele Pizza, ul. Pszczyńska 6
• Centermed, ul. Pszczyńska 22 
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• Redakcja „Naszej Gazety”, Rynek 18

Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 48 
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 79

Mikołów - Kamionka:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123 
• Cukiernia-Piekarnia Janosz, ul. Katowicka 120
• PSS Społem, ul. Paprotek 7 
• Eko Bio Organic Centrum, ul. Kościuszki 61 

Mikołów - Śmiłowice:
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa 

Mikołów - Borowa Wieś
• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,  

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

ul. Strażacka 54
Mikołów Paniowy:

• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25

Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek,  

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

ul. W. Polskiego 38a
Łaziska Górne:

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

(dostępna dla pracowników)
• Delikatesy Centrum, ul. Wyszyńskiego 2
• Miejska Biblioteka Publiczna,  

ul. św. Jana Pawła II 1
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

ul. Ogrodowa 50
• ABC, ul. św. Jana Pawła II 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2 
• Stomalux, ul. Chopina 5 
• My Center, ul. Orzeska 5 
• Sklep Kurpas farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1 
• Optica, ul. św. Jana Pawła II 4c 
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4 
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3 
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. Górnośląska 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9 
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13 
• Sklep ABC po sąsiedzku, ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans, ul. Cieszyńska 48a,
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”

Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Główna 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy, ul. Główna 91
• Sklep Rabat, ul. Główna 109
• Pawilon Handlowy, ul. Główna 58
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Główna 58
• Piekarnia „Garus”, ul. Główna 56
• Sklep spożywczy „Armac”, ul. Główna 103
• Sklep spożywczy „Jumo”, ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2

Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”,  

ul. Pszczyńska 347
• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366

• Miejska Biblioteka Publiczna,  
ul. Pszczyńska 372

• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141

Orzesze:
• Urząd Miasta, ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2 
• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92 
• Sklep ABC, ul. Słowiańska 26
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158 
• Sklep „Emilia” „Od i Do”,  

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

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

ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Delikatesy „Od i Do”, ul. Żorska 172
• Fabryka Energii, ul. Szklarska 1 
• Budampex, ul. Gliwicka 37 
• Sklep monopolowy, ul. Długosza 31 
• Sklep spożywczy ABC, ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”, ul. Katowicka 1
• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 45

Ornontowice:
• Urząd Gminy, ul. Zwycięstwa 26a
• Piekarnia Ciastkarnia, ul. Orzeska 90
• Delikatesy Centrum, ul. Orzeska 17
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy,  

ul. Zwycięstwa 1
• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Lewiatan, ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy,  

ul. Zwycięstwa 194
Paniówki:

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

Tu jesteśmy!

Kato
wice

W
isła

BUDUJESZ-REMONTUJESZ
MATERIAŁY BUDOWLANE 

I WYKOŃCZENIOWE

� materiały konstrukcyjne
� technika zamocowań
� stolarka drewniana i PCV
� okna, ogrody zimowe
� dachy
� farby i lakiery

u Nas znajdziesz wszystko!
� sucha zabudowa
� bramy i ogrodzenia
� chemia budowlana
� kostka brukowa
� materiały instalacyjne
� narzędzia

PRODUCENT

STOLARKI ALUMINIOWEJ

Okna               tylko u Nas! 

Jakość 
warta ceny!
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Wśród osób, które do 31 października nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki 
jest Wiktoria Jaworska z Orzesza. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!


