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Kup okulary progresywne ze szkłami 
firmy ESSILOR, a dostaniesz 

drugi komplet szkieł w prezencie! 
lub 

zdecyduj się na szkła progresywne 
firmy HOYA  

w promocyjnej cenie 299 zł komplet!

Więcej szczegółóW str. 24

NiezWykłe WłaściWości jagody açai

staWy NadWaga  cukrzyca

opoNy-laziska.pl

UWAGA : 

Świąteczna 

promocja! 

str. 23

JTJ  meble 
Mikołów, ul. Żwirki Wigury 4

Połączą kopalnie 
Bolesław Śmiały i Ziemowit?

Z okazji zbliżającego się Dnia Gór-
nika chcieliśmy napisać coś sympa-
tycznego o tej branży, ale okoliczno-
ści nie nastrajają optymistycznie. 
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że 
Kompania Węglowa planuje połącze-
nie kopalń: Bolesław Śmiały i Ziemo-
wit. To nie jest dobra informacja dla 
powiatu mikołowskiego.  str. 3



Sportowy rok 2013 w po-
wiecie mikołowskim 
jeszcze trwa. Trudno go 

dziś już oceniać, ale nasi spor-
towcy kilka sukcesów odnie-
śli. Na arenach lokalnych, re-
gionalnych, krajowych i zagra-
nicznych również. Podobnie 
jak w roku ubiegłym, chce-

my te sukcesy docenić i po raz 
drugi wręczyć statuetki „Spor-
towych Osobowości Roku”. 
Póki co, szukamy kandydatów, 
którym te sportowe laury bę-
dzie można przyznać. Przy-
pominamy, że takimi „Osobo-
wościami” mogą być nie tyl-
ko zawodnicy, ale również tre-

nerzy, sędziowie, działacze. 
Mamy już kilka swoich ty-
pów, ale wiedząc, że środowi-
sko sportowe powiatu miko-
łowskiego jest ogromne, a my 
nie jesteśmy wszechwiedzący, 
listy kandydatów jeszcze nie 
zamknęliśmy. Zwracamy się 
z prośbą do kibiców oraz dzia-
łaczy sportowych klubów po-

wiatu mikołowskiego o przy-
słanie nam swoich propozy-
cji, gdyż mogliśmy kogoś po-
minąć. Każda taka propozy-
cja zostanie przez nas wnikli-
wie rozpatrzona. W roku ubie-
głym kilku laureatów wyłoni-
liśmy spośród kandydatur na-
desłanych przez naszych Czy-
telników. Propozycje do tytu-

łu „Sportowa Osobowość Zie-
mi Mikołowskiej Roku 2013” 
wraz z uzasadnieniem (krót-
ki opis dokonań w bieżącym 
roku) prosimy przesłać na ad-
res redakcji:

„Nasza Gazeta”, 43-190 
Mikołów, Rynek 18, lub 
pocztą elektroniczną na ad-
resy: redakcja@naszagaze-
ta.info lub tedpress@go2.pl. 
Czekamy na propozycje!

AKCJE 
JsW, Kompanii Węglowej, 

holdingu Węglowego 
kupię, gotówka od ręki

Tel. 507 851 852 

Przyszedł do naszej redakcji starszy, elegancki 
pan. Zapowiedział, że ma aferalny temat do-
tyczący władz jednej z miejscowości naszego 

powiatu. Rzecz miała dotyczyć nielegalnego - zda-
niem naszego gościa - pobierania opłat za usługi, 

które gmina świadczy obywatelom. Poprosiliśmy rozmówcę 
o jakieś bliższe konkrety. Odmówił, twierdząc, że władza się 
na nim zemści. Zasugerowaliśmy, że powinien pokazać jakiś 
dokument na potwierdzenie zarzutów. Ale nic z tego. W końcu 
zapytaliśmy, z kim mamy przyjemność. Mężczyzna nie chciał 
się nawet przedstawić w obawie, że władza w opisywanej 
miejscowości dowie się, że był w naszej redakcji i zemści się 
na nim. Z ciekawości zapytaliśmy, jak wygląda we współcze-
snych czasach zemsta władzy lokalnej. Nasz rozmówca z po-
litowaniem pokręcił głową nad naszą naiwnością i roztoczył 
całą paletę środków, jakimi dysponuje władza, aby ukarać 
obywatela, który jej się naraził. Wybicie szyb w oknach było 
najmniejszą dolegliwością. Odmówiliśmy zajęcia się tematem. 
Mężczyzna machnął ręką. Zanim trzasnął drzwiami, nawrzu-
cał nam, że jesteśmy z władzą w zmowie. Nie piszę o tym, 
aby obśmiać zestresowanego, starszego człowieka. W każdej 
redakcji pojawia się sporo takich osób. Tłumaczenie im, że 
w 24 lata po obaleniu komuny nie musimy się bać władzy, 
niewiele daje. Nawyk pozostał. 
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Aktualności

sportowe osobowości 
powiatu mikołowskiego po raz drugi

Na początku tego roku mikołowskim sportowcom, 
trenerom, arbitrom sportowym i działaczom wręczyliśmy 
statuetki „sportowych osobowości roku 2012”. ani 
się obejrzeliśmy, jak do końca zbliża się rok 2013 i też 
będziemy go podsumowywać. Na niwie sportowej również.
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Laureaci pierwszej edycji plebiscytu Sportowe Osobowości Powiatu Mikołowskiego
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SIMPLY CLEVER

W ciągłej sprzedaży posiadamy ok. 100 sztuk samochodów używanych na placu 
oraz na stronie internetowej www.skoda.tychy.pl

ZAPRASZAMY DO KOMISU !!!

SAMOCHODY UŻYWANE WSZYSTKICH MAREK 
SAMOCHODY DEMO - OKAZJA !
AUTO-CENTRUM M. Z. KIERAT, TYCHY, UL. BEGONII 12
TEL. 661 401 442, 661 401 358, 32 218 04 07, komis@skoda.tychy.pl

BMW X6 3,0d 4x4 AUT. 2011 273 800,00 zł
BMW X3 2,0D 4x4  AUT. 2010 134 800,00 zł
Citroen C5 3,0 V6 2002 8 600,00 zł
Ford Fiesta 1,4 TDCi 2004 10 600,00 zł
Ford Focus Combi 1,6 2001 9 600,00 zł
Ford Focus  Kombi 1,8TDCI  2004 13 600,00 zł
Ford Mondeo Combi 2,0TDCI 2004 13 600,00 zł
Lancia Musa 1,9JTD 2004 16 600,00 zł
Mazda 6 Kombi 2,0CD 2004 17 600,00 zł
Opel Vectra C 1,9CDTi 2008 34 600,00 zł
Peugeot 107 1,4HDI 2009 18 600,00 zł
Peugeot 206 2,0HDI 2002 9 600,00 zł
Renault Megane Combi 1,4 2000 7 600,00 zł
Renault Megane II 1,5Dci 2008 20 600,00 zł
Renault Scenic 2,0 AUT. 2001 10 600,00 zł
Skoda Citigo 1,0 2012 32 600,00 zł
Skoda Fabia II HB 1,6TDI 2010 24 600,00 zł
Skoda Fabia II HB 1,2 2012 33 600,00 zł
Skoda Fabia II HB 1,2TSI DEMO 2012 38 600,00 zł
SKODA FABIA II COMBI 1,9TDI 2008 18 600,00 zł
Skoda Octavia II Combi 2.0TDI DEMO 2013 79 600,00 zł
Skoda Octavia II 1,6TDI 2011 59 900,00 zł
Skoda Octavia II Combi 1,8TSI 2011 54 600,00 zł
Skoda Octavia III 2,0TDI DSG DEMO 2013 89 600,00 zł
Skoda Octavia II 1,9TDI 2008 41 600,00 zł
Skoda Octavia Combi Tour 1,9TDI 2007 26 600,00 zł
Skoda Octavia II 2,0TDI 2007 30 600,00 zł
Skoda Octavia Tour 1,9TDI 2003 18 600,00 zł
Skoda Octavia II 1,9TDI 2005 26 600,00 zł
Skoda Rapid 1,2TSI  DEMO 2012 51 600,00 zł
Skoda Roomster 1,4  Demo 2013 48 600,00 zł
Skoda Roomster 1,6TDI 2012 53 600,00 zł
Skoda Roomster 1,4TDI 2009 30 600,00 zł
Skoda Roomster 1,9TDI 2008 31 600,00 zł
Skoda Superb 2,0TDI 2008 38 600,00 zł
Skoda Yeti 2,0 TDI 4X4 2012 79 900,00 zł
Skoda Yeti 1,2TSI 2012 59 600,00 zł
Toyota Yaris 1,0 2007 19 600,00 zł
Volkswagen  Golf V 1,9TDI 2008 38 600,00 zł
Volkswagen  Passat Combi 2,5TDI 2003 19 600,00 zł
Volkswagen  Passat Combi  1,8 1998 8 600,00 zł
Volkswagen  Passat 1,9TDI 2008 39 600,00 zł
Volkswagen  Polo IV HB 1,4TDI 2004 16 600,00 zł

Zapraszamy: PN-PT 8:00-16:00, SOB 9:00-13:00

Auto Serwis  Serwis ogumienia
Pełen Zakres Diagnostyki i Mechaniki Samochodowej
Mikołów ul. Rolnicza 4, tel. 605-656-064

 Kompleksowy 
    Serwis 
    Ogumienia

 prostowanie Felg

 Renowacja Felg

Nie jest tajemnicą, że Kompania Wę-
glowa znalazła się w trudnym, 
a wręcz fatalnym położeniu. Sytu-
ację miała podratować emisja obli-

gacji o wartości 1,2 mld zł. Tych pieniędzy star-
czy jednak co najwyżej do grudnia. Kompania 
przygotowuje program naprawczy. Jego założenia 
są na razie ściśle tajne, choć podobno mówi się 
o planach łączenia kopalń i redukcji etatów. Pró-
bowaliśmy zasięgnąć informacji w dyrekcji ko-
palni Bolesław Śmiały w Łaziskach, ale odesła-
no nas z kwitkiem każąc czekać na oficjalne sta-
nowisko Kompanii Węglowej. Z nieoficjalnych, 
ale pewnych źródeł dowiedzieliśmy się, że łazi-
ska kopalnia ma być ważnym elementem planów 
restrukturyzacyjnych. Prawdopodobnie Kompa-
nia Węglowa chce połączyć Bolesława Śmiałego 
z KWK „Ziemowit” w Lędzinach. Jest to pomysł 
co najmniej zaskakujący. Obie kopalnie znajdują 
się w dobrej kondycji ekonomicznej. W odróżnie-
niu od innych zakładów tej branży, na zwałowi-
skach Bolesława Śmiałego nie zalega niesprze-
dany węgiel. Dzięki ścisłej współpracy, a raczej 
symbiozie z Elektrownią Łaziska, kopalnia nie 
ma najmniejszych problemów ze zbytem surow-
ca. Podobnie jest z Ziemowitem. Kopalnia nale-
ży do liderów w grupie Kompanii Węglowej. Róż-
nica jest tylko jedna, ale za to niezwykle ważna. 
Ziemowit jest większy od Bolesława Śmiałego. 

ZNaJąc DoTychcZasoWe 
praKTyKi polsKieGo 
GórNicTWa, połącZeNie 
ByWa ZaZWycZaJ pierWsZyM 
KroKieM Do liKWiDacJi. 

Jeżeli z tej dwójki, jakiś zakład zostanie 
wchłonięty albo - jeżeli sytuacja ulegnie dalsze-
mu pogorszeniu - zamknięty, to będzie nim Bo-
lesław Śmiały. Teoretycznie, plany restruktu-

ryzacyjne Kompanii Węglowej powinni zaopi-
niować szefowie kopalń, ale znając uwarunko-
wania tej branży, decyzje zapadną i tak w War-
szawie, a konkretnie w gabinecie ministra go-
spodarki, Janusza Piechocińskiego z Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Z tego, co słychać na 
polityczno-medialnych salonach, władza nad 
górnictwem została oddana w ręce PSL i na-
wet liderzy śląskiej Platformy Obywatelskiej nie 
mają wiele do powiedzenia w sprawie tej bran-
ży. Jedyną realną siłą, która może zburzyć pla-
ny szefów Kompanii Węglowej, są związki zawo-
dowe. W niektórych kopalniach już szykuje się 
pogotowie strajkowe. Nieoficjalne i niepokojące 
wieści na temat przyszłości Bolesława Śmiałe-
go, nie są dla nas dobrą informacją, ponieważ 
łaziska kopalnia jest największym pracodawcą 
w powiecie mikołowskim. 

proBleMy KoMpaNii WęGloWeJ 
MoGłyBy suGeroWaĆ, Że W 
TeJ BraNŻy paNuJe ŚWiaToWa 
recesJa, ale To NiepraWDa.

W Orzeszu, Jan Kulczyk chce budować 
nową kopalnię. We wrześniu należąca do mi-
liardera spółka Śląski Węgiel, otrzymała kon-

cesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż za-
legających pod tym miastem. W ubiegłym 
roku, reprezentujący Kulczyka, były minister 
gospodarki, Jerzy Markowski, podczas spotka-
nia z orzeskimi samorządowcami i przedsię-
biorcami mówił, że na świecie jest popyt na 
polski węgiel. Można go sprzedawać nawet 
w Chinach, które są największym producen-
tem tego surowca. Na świecie rośnie zapotrze-
bowanie na energię, a póki co jej największym 
producentem są elektrownie węglowe. Kopal-
nia Bolesław Śmiały jest w najlepszej sytuacji, 
ponieważ nie musi martwić się o transport su-
rowca, ponieważ największy odbiorca znajduje 
się - w dosłownym sensie - tuż za płotem. Do 
tematu planów restrukturyzacyjnych Kompa-
nii Węglowej, w kontekście losów KWK „Bole-
sław Śmiały”, będziemy wracać w następnych 
numerach naszej gazety.   

Jerzy Filar

Z okazji zbliżającego się Dnia Górnika chcieliśmy napisać coś 
sympatycznego o tej branży, ale okoliczności nie nastrajają 
optymistycznie. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Kompania Węglowa 
planuje połączenie kopalń: Bolesław Śmiały i Ziemowit. To nie jest dobra informacja dla powiatu mikołowskiego.
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cHcą POŁącZyĆ 
Bolesława Śmiałego z Ziemowitem?



listopad 2013r.N A S Z A  G A Z E T A

Premier Donald Tusk powiedział kie-
dyś, że lepiej jest być dobrze zarabia-
jącym budowlańcem, niż bezrobotnym 
filozofem. Premiera spotkała za te sło-

wa fala krytyki, choć trudno odmówić mu racji. 
Obserwowana od lat tendencja na rynku pra-
cy preferuje specjalistów. Proces ten będzie się 
tylko pogłębiał. Rynek pracy nie potrzebuje tylu 
humanistów, ilu kształcą licea i wyższe uczel-

nie. Stąd dramat wielu młodych ludzi, którzy 
nie mogąc znaleźć zawodu po ukończeniu ogól-
nych studiów, lądują w Anglii na przysłowiowym 
zmywaku. Ten problem nie dotyczy uczniów 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornonto-
wicach. Kształcą się w zawodach, na które jest 
popyt i zapotrzebowanie, a poza tym są to pro-
fesje ciekawe, mogące zagwarantować nie tylko 
przyzwoite pieniądze, ale także poczucie satys-

fakcji zawodowej. Na przykład, jedna z uczen-
nic zdobywa laury w sportach jeździeckich. 
W jej ślady mogą pójść koleżanki i koledzy z kla-
sy o specjalności technik hodowca koni. Zawód 
ten jest na tyle perspektywiczny, że absolwen-
ci mogą podjąć naukę na wyższych uczelniach, 
pracę w ośrodkach jeździeckich i hodowlanych, 
agroturystyce, prowadzić własne gospodarstwa, 
ponieważ po zakończeniu nauki w technikum 
otrzymują uprawnienia rolnicze.

Ornontowicka szkoła doskonale wykorzystuje 
gospodarczy potencjał powiatu mikołowskiego. 
Jeden z profilów kształcenia umożliwia zdobycie 
zawodu operatora urządzeń przemysłu szklar-
skiego. Decyzja o uruchomieniu takiego kierun-
ku nie była przypadkowa. W Orzeszu znajduje 
się huta szkła, należąca do światowego potenta-
ta w tej branży, koncernu Pol -Am - Pack. Firma 
rozwija się i planuje uruchomienie kolejnych fi-
lii, między innymi w Indiach. Uczniowie szko-
ły mają zatem możliwość odbywania zajęć prak-
tycznych w orzeskiej firmie, a później stają się 
jej wartościowymi pracownikami. Bar-
dzo dobrze wykwalifikowana ka-
dra, warunki spełniające 
najwyższe standardy nie-
wątpliwie przyczynia-
ją się do skutecznego 
i efektywnego na-
bywania potrzeb-
nej wiedzy i umie-
jętności.

- Decyzję o uru-
chomieniu nowego 
kierunku poprze-
dza bardzo dogłębna 
analiza potrzeb rynku 
pracy. Pozytywną opinię 
muszą wyrazić Wojewódzka 
oraz Powiatowa Rada Zatrud-
nienia - podkreśla Teresa Miguła, dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy.

Problemów ze znalezieniem pracy nie mają 
także uczniowie klas o profilach: górniczym, 
elektrycznym, rolniczym czy gastronomicznym. 
Tradycyjnymi pracodawcami dla absolwentów 
są, m.in., kopalnie, zakłady energetyczne, go-
spodarstwa rolne, a także hotele, restauracje 
i domy przyjęć, których coraz więcej powstaje 

w powiecie miko-
łowskim. Przed-
siębiorcy zaintere-

sowani zatrudnie-
niem uczniów inwe-

stują w nich jeszcze na 
etapie szkolnej edukacji. 

Na przykład Marek Błasz-
czyk, właściciel dużego gospo-

darstwa rolnego w Gminie Gierałtowice, 
ufundował szkole sprzęt komputerowy. Ucznio-
wie zdają sobie sprawę, że ucząc się w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, 
nie tylko przedłużają sobie młodość, ale przede 
wszystkim inwestują w swoją przyszłość, tym 
bardziej, że większość kierunków kształcenia 
ma zapewnioną gwarancję zatrudnienia.

Jan Ostoja

4 Powiat mikołowski
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iWoNa sMorZ, dyrektor Zsp w ornon-
towicach:

Kiedyś panowała opinia, że młody człowiek 
podejmujący naukę w szkole zawodowej, nie 
ma ambitnych planów na przyszłość. Teraz 
jest odwrotnie. Chęć zdobycia konkretnego 
zawodu jest dowodem dojrzałości, odpowie-
dzialności i realnej oceny współczesnego ryn-
ku pracy. Nasza szkoła pomaga uczniom zre-
alizować ich życiowe plany. Jesteśmy świado-
mi, jak ważne są kwalifikacje kadr i kompe-
tencje pracowników dla rozwoju zakładu, dla-
tego w myśl założeń reformy szkolnictwa za-
wodowego, chcemy kształcić MISTRZÓW 

w danym zawodzie. Jestem przekona-
na, że działania naszej szkoły 

zmierzają właśnie w tym kie-
runku i śmiało możemy 

się podpisać pod ha-
słem - stop kształce-

niu bezrobotnych.

statystyki opisujące aktywność zawodową młodych polaków są zatrważające. ponad 
jedna trzecia 20 - 30 - latków zasila szeregi bezrobotnych i nic nie wskazuje na to, że 
sytuacja poprawi się w najbliższym czasie. Nie muszą martwić się tym problemem 
uczniowie Zespołu szkół ponadgimnazjalnych w ornontowicach. praca na nich czeka. 

stOP kształceniu bezrobotnych!
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                            MiKołóW, ul. psZcZyŃsKa 6 
loKal cZyNNy: niedziela-czwartek 11.00-23.00, piątek-sobota 11.00-24.00

TelefoNy: 669 80 70 80, 32 738 13 22

Dostawa gratis w ograniczonej strefi e. obsługujemy: mikołów, 
Łaziska Górne, wyry, Gostyń, ornontowice, orzesze, Zarzecze

facebook.com/telepizza.mikolowwww.telepizza.pl

                            MiKołóW, ul. psZcZyŃsKa 6 

PIZZA W LOKALU OD 5,99 ZŁ
PIZZA W DOSTAWIE OD 11,20 ZŁ

Godziny otwarcia: 
Pn-Pt: 14:00 - 19:00 
Sb-Nd:12:00 - 20:00

Nowy sezon rozpoczynamy 1 lutego 2014 roku.

Lodziarnia „SONIA”
ul. Równoległa 99 
(Jadąc z Mikołowa na wysokości drewnianego 
kościółka skręcić w lewo w ul. Równoległą) 
43-190 Mikołów, Borowa Wieś 
Tel: 516 091 336, 032 226 13 82,
www.lodziarnia-sonia.pl

Na lody w tym roku 
zapraszamy 
do 15 grudnia 2013r. 

Lokal usytuowany 
w otoczeniu bujnej 
roślinności, gdzie 
zapraszamy do 
degustacji lodów 
tradycyjnych o różnych 
smakach, a także 
szarlotki na gorąco 
z lodami. Polecamy 
również kawę, herbatę, 
napoje i piwo. 

Lodziarnia 
„Sonia” zaprasza 
na smakołyki 
lodowe oparte na 
recepturze rodzinnej 
zawierającej tylko 
naturalne składniki. 

Katowice są dla wielu mi-
kołowian miastem kluczo-
wym. Tam uczą się, pra-
cują, spędzają wolny czas. 

Przez lata nie było większych proble-
mów komunikacyjnych. Między Mi-
kołowem i Katowicami kursowały au-
tobusowy KZK GOP oraz MZK Tychy. 
Z oczywistych względów większą po-
pularnością cieszyły się linie obsługi-
wane przez wojewódzkiego przewoź-
nika. Posiadacze biletów miesięcz-
nych KZK GOP, dojeżdżali autobusem 
nr 653 do centrum Katowic, a dalej 
mogli przesiąść się na inny autobus 
albo tramwaj, bez konieczności kupo-
wania nowego biletu. Tyskie linie nie 
dają takiej możliwości. W ich auto-
busach obowiązuje inny bilet, a poza 
tym autobusy 29 i 45 zaczynają kurs 
w Łaziskach. Do Mikołowa podjeżdża 
już wypełniony pasażerami pojazd, 
a 653 zaczynał tutaj jazdę. Problemy 
pojawiły się, kiedy Katowice rozpoczę-
ły realizację wielkiego planu przebu-
dowy centrum miasta. Większości li-
nii autobusowych skrócono trasy. Za-

miast do samego centrum, dojeżdża-
ją do pętli przesiadkowych na obrze-
żach miasta. Popularna wśród mikoło-
wian linia 653 kończy trasę w Bryno-
wie. Aby dojechać do centrum Kato-
wic, należy przesiąść się do tramwaju. 
Dla pasażerów nie jest to komfortowa 
sytuacja, zwłaszcza zimą. 

- W tramwajach, zwłaszcza w go-
dzinach porannych, kiedy ludzie do-
jeżdżają do pracy albo szkoły, zawsze 
panuje ścisk. Do pętli brynowskiej 
dojeżdżają także autobusy z innych 

miast oraz wewnętrzne linie kato-
wickie. Nieraz byłem świadkiem, jak 
zimą ktoś się poślizgnął i przewrócił 
biegnąc z autobusu do tramwaju - 
mówi Marek, mikołowianin i student 
Uniwersytetu Śląskiego.

Od pewnego czasu nie można też 
liczyć na minibusy. Linia między Ka-
towicami a Mikołowem została zli-
kwidowana. Natomiast jadące do Ja-
strzębia - Zdroju busy firmy Dra-
bas nie wjeżdżają do Mikołowa, choć 
mają swoje przystanki w Żorach. 

W tej sytuacji ponad 800 mieszkań-
ców Mikołowa podpisało się pod pe-
tycją o przywrócenie poprzedniej tra-
sy dla linii 653. Była o tym mowa 
podczas ostatniej Sesji Miasta. Bur-
mistrz Mikołowa bezradnie rozłożył 
ręce podkreślając, że nie ma on żad-
nego wpływu na decyzje prezydenta 
Katowic i władz KZK GOP.

- Taka jest polityka wielkich 
miast, aby tworzyć na obrzeżach 
centra przesiadkowe - mówił bur-
mistrz Marek Balcer.

Piotr Uszok, prezydent Katowic, 
pochodzi wprawdzie z Mikołowa, ale 
w tej sprawie osobiste sentymenty ra-
czej nie mają dla niego znaczenia. (bl)

ponad 800 mieszkańców Mikołowa zebrało podpisy pod petycją, aby linia autobusowa 
653 prowadziła - tak jak kiedyś - do samego centrum Katowic. Na próżno. ostatnim 
przystankiem pozostanie pętla Brynowska.

aNNa KoTeras, rzecznik KZK 
Gop w Katowicach:

- Trasa linii nr 653 przed rozpoczę-
ciem przebudowy katowickiego dwor-
ca PKP została skrócona do przy-
stanku przy Pętli Brynowskiej. I tak 
już pozostanie. W zamian pasażero-
wie mają więcej połączeń tramwa-
jowych biegnących do centrum mia-
sta. Ponadto obowiązuje zasada, że 
pasażerowie jadący z Mikołowa li-
nią 653 na ten sam, jeden bilet mie-
sięczny lub jednorazowy mogą ko-
rzystać z połączenia autobusowego, 
a następnie tramwaju.

Pętla i koniec jazdy
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11 października przy udziale 
Władz Miasta na czele z Bur-
mistrzem Miasta aleksandrem 
Wyrą, Zastępcą Burmistrza Janem 
ratką, przewodniczącym rady 
Miejskiej Tadeuszem Królem oraz 
pracownikami Wydziału ochrony 
Środowiska urzędu Miejskiego 
zainaugurowano tegoroczne ob-
chody Święta Drzewa w siedzibie 
przedszkola Nr 6 im. „pod Topolą”. 

Podczas obchodów rozstrzygnięty 
został konkurs plastyczny, obej-
rzano też występy artystyczne 

przygotowane przez dzieci z przedszko-
la pod okiem ich opiekunów. Jak przy-
stało na Święto Drzewa, na zieleńcu 

przed Przedszkolem Nr 6 została posa-
dzona okazała lipa - zielony symbol na-
szego miasta.

 „Święto Drzewa” obchodzono rów-
nież w Miejskim Ośrodku Wpierania 
Rodziny i Dziecka, tym razem w nowo 
otwartej filii w Łaziskach Górnych. 
15 października placówka opiekuńczo-
-wychowawcza przygotowała dla dzie-
ci prezentację multimedialną na temat 
liści drzew oraz quiz i zabawy o tema-
tyce przyrodniczej. Główny punktem 
programu święta było uroczyste sadze-
nie 3 buków purpurea pendula na zie-
leńcu przy parkingu łaziskiego Urzę-
du. Imiona posadzonych drzew nada-
ne przez dzieci to: „Papa Smerf”, „Osi-
łek”, „Ważniak”. 

W ramach te-
gorocznej edy-
cji „Święta Drze-
wa” na terenie 
naszego mia-
sta łącznie zosta-
ły posadzone na-
stępujące drzewa: 
duża lipa w Przedszko-
lu Nr 6 przy ul. Wyszyń-
skiego, 3 buki purpurea pendu-

la na zieleńcu przy 
parkingu Urzędu, 
30 wiśni umbra-
culifera w pasie 
zieleni drogowej 
przy ul. Ener-

getyków oraz 40 
szt. krzewu gatun-

ku berberys thunber-
ga na zieleńcu przy Placu 

Ratuszowym 1a.

Uchwałę zwalniającą z podatku od nie-
ruchomości w ramach pomocy de mi-
nimis łaziscy radni przyjęli 10 września 
2013 roku. Wpisuje się ona w samo-

rządową inicjatywę pobudzania przedsiębiorczo-
ści w Łaziskach Górnych i wspierania tych przed-
siębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Ze 
zwolnienia od podatku przedsiębiorcy mogą sko-
rzystać w zależności od liczby utworzonych miejsc 
pracy - przez okres od 2 do 4 lat.

W jaki sposób łaziscy przedsiębiorcy mogą nabyć 
prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości? 
Przede wszystkim należy złożyć odpowiedni wnio-
sek do Burmistrza Miasta Łaziska Górne przed za-
trudnieniem osób, dla których tworzone są miejsca 

pracy. Musi nastąpić wzrost zatrudnienia u danego 
przedsiębiorcy, które powinno być utrzymane przez 
cały okres korzystania ze zwolnienia. Na nowo 
utworzonych miejscach pracy zostaną zatrudnione 
osoby na podstawie umowy o pracę w pełnym wy-
miarze czasu pracy, w terminie nie dłuższym niż 
3 miesiące od dnia złożenia wniosku. 

Szczegóły oraz formularze dostępne są w Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Łaziskach Górnych: ścieżka - menu przed-
miotowe, podatki i opłaty, podatki i opłaty lokalne, 
uchwały.

Informacje można uzyskać także pod nr tel. 
32 324 80 63.

BurMistrz 
zaprasza Na 
spotkaNie 
Burmistrz Miasta łaziska Gór-
ne zaprasza mieszkańców na 
spotkanie w piątek 15 listo-
pada 2013 roku, o godz. 18.00 
w Miejskim Domu Kultury, 
ul. Świerczewskiego 2 w łazi-
skach Górnych.

Celem spotkania jest zaprezen-
towanie planów inwestycyj-
nych na najbliższe lata, omó-

wienie założeń budżetowych na 2014 
rok, a także wysłuchanie propozy-
cji mieszkańców dotyczących zadań 
skierowanych do realizacji w roku 
2014. Ewentualne pytania i sugestie 
prosimy kierować na adres mailowy: 
burmistrz@laziska.pl.

NoWy Wzór 
deklaracji 

W związku z Uchwałą Nr 
XXXIV/356/13 Rady Miej-
skiej w Łaziskach Gór-

nych z dnia 10 września 2013 r. ob-
niżającej do 1 zł opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi dla 
5 i każdej następnej osoby w gospo-
darstwie domowym zmianie uległ 
wzór deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi składanej przez właścicieli nie-
ruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy w Gminie Łaziska Gór-
ne. Nowy wzór deklaracji obowią-
zuje od 01.10.2013 r. Urząd Miej-
ski w Łaziskach Górnych zwraca się 
z prośbą do mieszkańców o składa-
nie deklaracji na nowym druku de-
klaracji w przypadku, jeżeli wspól-
ne gospodarstwo domowe prowa-
dzą więcej niż 4 osoby zamieszkują-
ce daną nieruchomość.

Święto Drzewa jest ogólnopolską i międzynarodową akcją sadzenia drzew. W tym roku obchody święta odbyły się już 
po raz jedenasty w polsce, a po raz piąty w łaziskach Górnych. 

święto drzewa

Do końca tego roku w łaziskach Górnych przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia 
z podatku od nieruchomości. Warunkiem jest stworzenie nowych miejsc pracy.

Więcej pracy 
- mniej podatku
Pomoc jest udzielana przy 
zachowaniu warunków Roz-
porządzenia Komisji Wspól-
not Europejskich dotyczące-
go pomocy de minimis. W 
związku z tym, że Rozporzą-
dzenie stosuje się do 
31 grudnia 2013 r. decyzje 
w sprawie udzielenia pomo-
cy muszą być wydane do 
końca tego roku. Czasu więc 
pozostało niewiele, a ze 
wsparcia warto skorzystać. 

ZWolNieNie oD poDaTKu oBoWiąZuJe:

prZeZ 2 laTa 
- w przypadku utworzenia od 3 do 5 nowych miejsc pracy;

prZeZ 3 laTa 
- w przypadku utworzenia od 6 do 10 nowych miejsc pracy;

prZeZ 4 laTa 
- w przypadku utworzenia powyżej 10 nowych miejsc pracy
Warunkiem jest utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez cały okres zwolnienia z podatku. 

W Łaziskach Górnych warto tworzyć nowe miejsca pracy. To się opłaca przedsiębiorcom.
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W ostatnich latach kon-
tynuowano prace 
związane z rozbu-
dową sieci kanaliza-

cyjnej. Jest to jedna z największych 
inwestycji w mieście. Prace zosta-
ły podzielone na kilkanaście etapów. 
W ostatnim czasie zakończono szó-
sty odcinek (rejon Huty Szkła), 
a obecnie finalizowany jest fragment 
dwunasty, w ramach którego wy-
budowano 3483 metry sieci, dwie 
przepompownie oraz planuje się 
podłączenie 70 budynków.

W ramach podwyższenia stan-
dardów ekologicznych w lipcu bie-
żącego roku miasto podpisało po-
rozumienie z Rejonowym Centrum 
Gospodarki Wodnościekowej w Ty-
chach w sprawie przetłaczania ście-
ków z centrum Orzesza przez Za-
wiść do oczyszczalni ścieków w Ty-
chach Urbanowicach. Umowa jest 
zwieńczeniem działań Gminy Orze-
sze na rzecz ochrony środowiska 
oraz rzeki Gostynki.

Dla orZesZa oZNacZa 
To TaKŻe NiŻsZe 
KosZTy ZWiąZaNe 
Z oDproWaDZaNieM 
i ocZysZcZaNieM ŚcieKóW. 

We wrześniu został ogłoszony 
przetarg na wykonanie dokumen-
tacji projektowej do tego działania. 
Budowa 16-kilometrowego rurocią-
gu przez Orzesze, Wyry i Kobiór zaj-
mie około dwóch lat.

W latach 2010-2012 zrealizowa-
no kolejne inwestycje, poprawiające 
stan budynków orzeskich szkół.

 W trzech placówka oświato-
wych przeprowadzono prace ter-
momodernizacyjne: Gimnazjum 
nr 1, Szkole Podstawowej nr 4 
w Jaśkowicach i Gimnazjum nr 2 
w Zawadzie. Prace nad poprawą 
infrastruktury edukacyjnej objęły 
również budowę sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej nr 5 
w Zazdrości, Szkole Podstawowej 
w Zgoniu, gdzie zmodernizowano 
także kotłownię.

Orzesze to również miasto boga-
te w atrakcyjne tereny rekreacyj-
ne, umożliwiające bliski kontakt 
z przyrodą. Aby uprzyjemnić ich od-
krywanie i poznawanie, wybudowa-
no i zmodernizowano rozległą, po-
nad 100 kilometrową sieć tras rowe-
rowych. Szczegółowe informacje na 
ten temat można uzyskać na stronie 
internetowej www.roweremprzez.pl 
lub w Urzędzie Miasta, który oferu-
je tradycyjną, papierową mapę tras.

W 2012r. zbudowano plac spor-
towo-rekreacyjny w Orzeszu przy 
kompleksie boisk sportowych Orlik, 
kontynuacją tych działań było po-
wstanie placów zabaw w dzielnicach 
Zgoń, Woszczyce, Zawiść, Mościska.

MiasTo Wspiera TaKŻe 
DZiałalNoŚĆ ochoTNicZeJ 
sTraŻy poŻarNeJ, Na KTórą 
MiesZKaŃcy MoGą licZyĆ 
W chWilach ZaGroŻeNia, 
JaK To Miało MieJsce, M.iN., 
W cZerWcu TeGo roKu 
poDcZas GraDoBicia. 

Środki przeznaczane są na wypo-
sażenie, sprzęt jak i na potrzeby lo-
kalowe. Takimi inwestycjami były 
rozbudowa OSP Woszczyce i moder-
nizacja OSP Jaśkowice.

Miasto jest w trakcie finalizowa-
nia projektu „SilesiaNet - budo-
wa społeczeństwa informacyjnego 
w subregionie centralnym woje-
wództwa śląskiego: Powiat Miko-

łowski oraz Gminy powiatu Miko-
łowskiego (Mikołów, Łaziska Gór-
ne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)”, 
w ramach którego realizowane są, 
m.in. projektowanie i budowa sie-
ci światłowodowej. Celem projektu 
jest połączenie gmin powiatu w je-
den system z sieciami, które tworzo-
ne są w całym subregionie i finalne 
powstanie sieci metropolitalnej. Tym 
samym zrealizowana zostanie jedna 
z dyrektyw unijnych nakazujących 
budowę sieci internetowej szeroko-
pasmowej. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na I półrocze 2014r. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców miasta 

roZpocZęła się 
róWNieŻ DłuGo 
ocZeKiWaNa BuDoWa 
TarGoWisKa WraZ 
Z parKiNGieM i sZaleTeM, 
KTóra plaNoWo Ma ByĆ 
sfiNaliZoWaNa Do sierpNia 
2014r. 

Powierzchnia inwestycji to oko-
ło 6000 m2. Dzięki temu rozwiąza-
niu miasto zyska nowoczesną prze-
strzeń targową o standardzie euro-
pejskim, jak również parking dla 63 
samochodów z miejscami zarezer-
wowanymi dla osób niepełnospraw-
nych. Obecnie teren przy OSP jest 
nieutwardzony i niezagospodarowa-
ny. Teren nowo powstającego tar-
gowiska będzie odwodniony, utwar-
dzony i wybrukowany oraz skomu-
nikowany z ulicą Św. Wawrzyńca, 
jak również z ulicą Jasną. Zosta-
nie wydzielony także plac manew-
rowy dla samochodów pożarniczych 
OSP Orzesze. W zakres prac wcho-
dzi zagospodarowanie terenu, budy-
nek higieniczno - sanitarny (toalety 
ogólnodostępne), zadaszenie stoisk 
(wiaty targowe mniejsze i większe), 
zjazd publiczny z ulicy Jasnej, place, 
drogi wewnętrzne, miejsca postojo-
we, oświetlenie targowiska oraz sieć 
kanalizacji deszczowej. (SK)

W lesie, w Orzeszu - Woszczycach, odbyły się ćwiczenia pięciu jed-
nostek OSP Orzesze oraz zaprzyjaźnionej jednostki z Żor. W ćwi-
czeniach brało udział 80 strażaków, którzy mieli za zadanie bez-

pośrednie gaszenie pozorowanego pożaru na terenie 5 hektarów lasów oraz 
zabezpieczenie terenu wokół zagrożenia. Ćwiczeniom przyglądał się Andrzej 
Szafraniec Burmistrz Orzesza i Jan Mach Przewodniczący Rady Miasta.

leśne manewry 
strażaków

orzesze zmienia się z każdym dniem. pięknieje, rozwija się, 
tworząc przyjazną przestrzeń do życia i atrakcyjne miejsca 
do prowadzenia biznesu. W ciągu minionych trzech lat 
w orzeszu zrealizowano szereg ważnych inwestycji. część z tych 
przedsięwzięć jest w trakcie realizacji.

Dzieje się
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Zbiórka 
elektrośmieci
Urząd Gminy Wyry informuje, że 
mobilna zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
odbędzie się 9 listopada (sobota). 
Prosimy, aby odpady te były wysta-
wione przed posesje dzień przed lub 
w dniu zbiórki do godziny 6 rano.

szanowni 
Mieszkańcy!
10 grudnia w Domu Kultury 
w Gostyni, natomiast 11 grud-
nia w Zespole szkół w Wyrach 
o godzinie 18.00 przewidywane 
są spotkania Wójta oraz radnych 
Gminy Wyry  z mieszkańcami. 
Tematem spotkań będzie m.in.:
- gospodarka odpadami w gminie,
- omówienie projektu budżetu Gminy 

Wyry na 2014 r.,
- opracowanie Strategii Gminy Wyry.

Zapraszamy do udziału 
w spotkaniach. 

9 października 2012r. Gmi-
na Wyry podpisała z Woje-
wództwem Śląskim umowę 
o dofi nansowanie projektu: 
„Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjno - sportowego 
w Gostyni przy ulicy rybnickiej 
poprzez budowę boiska wraz 
z infrastrukturą techniczną 
i zapleczem.” 

Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwo-

ju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007-2013 
(Działanie 9.3 Lokalna Infrastruktura 
Sportowa). 

27 sierpnia 2013r. ogłoszono prze-
targ nieograniczony, którego przed-

miotem jest realizacja inwestycji „Za-
gospodarowanie terenu rekreacyjno-
-sportowego w Gostyni przy ulicy Ryb-
nickiej poprzez budowę boiska wraz 
z infrastrukturą techniczną i zaple-
czem.”

Jako najkorzystniejszą ofertę wybra-
no ofertę konsorcjum firm Bako Sport 
z Dąbrowy Górniczej - lider konsor-
cjum oraz Przedsiębiorstwa Wielobran-
żowego „Greta Sport” z Dąbrowy Gór-
niczej - partner konsorcjum. Planowa-
ny koszt robót budowlanych wyniesie 
2 327 910,30 zł brutto. 

Wybrano także wykonawcę na spra-
wowanie nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania, czyli firmę - „Barba-
ra” Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej. 

Przedmiotem projektu jest stwo-
rzenie terenu rekreacyjno-sportowego 
przy ul. Rybnickiej w Gostyni poprzez: 

- budowę boiska do piłki nożnej z na-
wierzchnią trawiastą wraz z odwodnie-
niem płyty boiska (drenaż),

- zakup, dostawę i montaż elemen-
tów wyposażenia boiska piłkarskiego 
(bramki) oraz piłkochwytów, 

- budowę trzech boisk do siatkówki 
plażowej wraz z elementami wyposaże-
nia sportowego, 

- budowę budynku socjalno-gospo-
darczego, 

- wykonanie nawierzchni z kostki be-
tonowej pod scenę plenerową,

- budowę ciągów komunikacji pieszej 
i miejsc postojowych,

- wykonanie przyłączy wodno - kana-
lizacyjnego i energetycznego, oświetle-
nia i monitoringu terenu,

- budowę ogrodzenia, zagospodaro-
wanie terenu, zakup i montaż małej 
architektury (stojaki na rowery, ławki 
i koszy na śmieci),

- zakup, dostawę i montaż 5 szt. 
urządzeń do ćwiczeń Fitness Outdoor.

Planowany termin rozpoczęcia inwe-
stycji to: listopad 2013r., a zakończenia 
inwestycji to 15.09.2014r.

Jury przyznało także trzy wyróż-
nienia dla pań: Blanki Gałecz-
ka i Karoliny Myszor oraz pana 
Michała Paździorek. W kon-

kursie wzięły udział 4 osoby (łącz-
nie 18 zdjęć). Komisja konkursowa 
zebrała się 14 października 2013r. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy! 

Celem konkursu było: 
- promocja Gminy Wyry poprzez 

zachęcenie mieszkańców do wspól-
nego odkrywania i podziwiania naj-
urokliwszych zakątków naszej gminy,

 - popularyzacja i promocja tury-
styki wśród mieszkańców naszego re-
gionu jako elementu życia codzien-
nego, sposobu na rekreację,

- upowszechnienie i popularyzacja 
fotografii,

- rozwijanie zainteresowań histo-
rią, najbliższym otoczeniem, a przez 
to umacnianie tożsamości i poczucia 
więzi z gminą,

- zgromadzenie i popularyzacja 
najciekawszych zdjęć promujących 
gminę, piękno przyrody i krajobrazu, 
ludzi, ciekawe miejsca oraz tradycję 
i kulturę,

- promocja Gminy w wydawnic-
twach i materiałach realizowanych 
przez Organizatora.

Przypominamy, że organizatorem 
Konkursu jest Urząd Gminy z siedzi-
bą w Wyrach, a relację z przyznania 
nagród zaprezentujemy w grudniu. 

Blanka Gałeczka - I wyróżnienie Karolina Myszor - II wyróżnienie Michał Paździorek - III wyróżnienie

rozstrzygnięto konkurs fotografi czny 
„Gmina Wyry w obiektywie” 
Konkurs „Gmina Wyry w obiektywie” 
na najlepsze zdjęcie został 
rozstrzygnięty. Laureatem konkursu 
została Pani Marta Wybrańczyk. 

Wicie-  Marta Wybrańczyk - Laureat konkursu

W gostyni będzie boisko!
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9Ornontowice

W październiku odbyła się uro-
czystość pięciolecia odsłonię-
cia pomnika upamiętniającego 
ornontowickich policjantów, za-
mordowanych przez NKWD 1940r. 

Wśród nich byli: Albert Bie-
la, Józef Cembrzyński, Do-
minik Gabryś, Franciszek 

Gołąb, Józef Kopeć oraz Jan Piątek. 
17 października br. została odprawio-
na Msza Święta w intencji ofiar tej 
zbrodni w kościele parafialnym w Or-
nontowicach. Po Mszy Świętej odbyła 
się procesja na cmentarz oraz modli-
twa przy pomniku. Liturgii przewod-
niczył Ksiądz Prałat Stanisław Pu-
chała.

Kampania ta ma 
na celu uwrażli-
wianie społeczeń-
stwo na ludzkie 
cierpienie. pomy-
słodawcą akcji „pola 
nadziei” jest szkocka fun-
dacja Marie curie cancer care.

W Polsce, jako pierwsze 
przyłączyło się do niej 
w 1998 roku Hospicjum 

Św. Łazarza w Krakowie. Obecnie, 
akcja ta jest realizowana w ponad 
40 polskich miastach. Ma przypo-
minać o ludziach cierpiących, ocze-
kujących naszej pomocy i opieki 
w ostatnim okresie życia.

Co roku na początku października, 

kiedy przypada Mię-
dzynarodowy Dzień 
Opieki Paliatywno-

-Hospicyjnej, ludzie 
na całym świecie sa-

dzą żonkile przed szkoła-
mi, szpitalami, urzędami, w par-

kach i na skwerach. Kwiat żonkila to 
symbol nadziei na nowe życie - odro-
dzenie. 

Uczniowie wspólnie stworzyli wła-
sne „pole nadziei” nasadzając 200 
cebulek żonkili na terenie parku 
w Ornontowicach. Częścią akcji była  
projekcja filmu dotyczącego działal-
ności hospicyjnej. Uczniowie wysłu-
chali także krótkiej prelekcji w za-
kresie profilaktyki chorób nowotwo-
rowych.

W listopadzie rusza kolejna, 
już trzecia edycja bezpłat-
nych szkoleń z zakresu obsłu-
gi komputera, ze szczególnym 
uwzględnieniem pozyskania 
umiejętności korzystania 
z niezmierzonych zasobów 
internetu. szkolenia przezna-
czone są dla mieszkańców 
ornontowic, którzy ukończyli 
50 lat życia i nie uczestniczyli 
w poprzednich edycjach szko-
lenia.

Zajęcia będą prowadzone w spe-
cjalnie przygotowanym do tego 
celu pomieszczeniu Urzę-

du Gminy Ornontowice, wyposażo-
nym w stanowiska komputerowe. 
Możliwe będzie również korzysta-
nie przez uczestników z własnego 
sprzętu. Szkolenia organizowane są 

w ramach ogólnopolskiej akcji „Pol-
ska Cyfrowa Równych Szans, eduka-
cja cyfrowa pokolenia 50+”. Zgłosze-

nia uczestnictwa 
w szkoleniu przyj-
mowane są drogą 
telefoniczną - tel. 
32 33 06 227, co-
dziennie do godz. 
13.00. Pod tym nu-
merem telefonu 
uzyskają również 
Państwo, odpowie-
dzi na ewentualne 
pytania dotyczą-
ce szkolenia. Licz-

ba miejsc jest ograniczona, o zakwa-
lifikowaniu decyduje kolejność zgło-
szeń. Zapraszamy serdecznie.

Marek Leporowski
Latarnik Polski Cyfrowej

W październiku obchodziliśmy 
130. rocznicę pojawienia się 
rodziny hegenscheidt w ornon-
towicach, a także 190. rocznicę 
urodzin głowy tego rodu, augusta 
Wilhelma hegenscheidt.

9 październi-
ka 2013r. zo-
stała złożona 

wiązanka kwiatów 
na rodzinnym gro-
bowcu Hegensche-
idtów, który znaj-
duje się przy ul. 
Kozielskiej w Gliwi-
cach. W tym sa-
mym dniu w Ornontowicach odbyła 
się wieczornica poświęcona historii 
rodu. Podczas spotkania, zaprosze-
ni goście mieli okazję poznać historię 
rodziny Hegenscheidt oraz jej wpływ 
na Ornontowice. Gościem specjal-
nym wieczornicy był ks. dr Lucjan 

Bielas, historyk Wydziału Historii 
i Dziedzictwa Kulturowego na Uni-
wersytecie Papieskim Jana Pawła II 
w Krakowie.

Po zakończonej prelekcji goście 
mogli zobaczyć specjalnie przygo-

towaną wystawę poświęconą histo-
rii rodziny, m.in. książki, które zosta-
ły ocalone przed zniszczeniem przez 
wkraczające w 1945r. wojska radziec-
kie. O część artystyczną wydarzenia 
zadbała kapela „Śląskie Bajery” z Or-
nontowic. 

Losy trzech pokoleń rodziny Hegenscheidt stanowią jedną z najjaśniejszych 
kart w dziejach nie tylko Ornontowic, ale także całego Śląska.

W Ornontowicach zbudowali swoją rezydencję, ale również gospodarstwo rol-
ne, filię zakładów produkujących gwoździe, drut i łańcuchy, park, kościół rzym-
skokatolicki (choć sami byli ewangelikami). Zawsze mieli na uwadze potrzeby 
mieszkańców, byli zaangażowani w życie społeczne i kulturalne. Przed II wojną 
światową mieszkańcy wdzięczni swojemu gospodarzowi nazwali obecną ul. Orze-
ską jego imieniem. Otto w testamencie zapisał pokaźną sumę pieniędzy jako 
fundusz opieki społecznej.

KaleNDariuM
1823 - w Altenie na świat przycho-

dzi August Wilhelm Hegenscheidt.
1852 - August Wilhelm zakłada fa-

brykę drutu w Gliwicach. 
1865 - August kupuje hutę od Jo-

hana Baildona. 
1866 - Uruchomiony zostaje dru-

gi zakład Kern-Co do produkcji drutu.
1883 - August kupuje od Towarzy-

stwa Akcyjnego Przemysłu Węglowe-
go i Kolei ziemię (1750 ha) z folwar-
kami w Ornontowicach i Dębieńsku.

1884 - założenie filii gliwickiej fa-
bryki drutów, łańcuchów i gwoździ 
w Ornontowicach.

1887 - razem ze swoim dotych-
czasowym konkurentem Robertem 
Caro tworzą spółkę akcyjną „Gór-
nośląski Przemysł Żelazny” - w tam-
tym czasie najpotężniejszy koncern 
na Śląsku i znaczący w tej części 
Europy.

1893 - w Ornontowicach zosta-
je poświęcony nowy kościół pw. 
św. Michała Archanioła; pod jego 
budowę ewangelicka rodzina He-
genscheidt przekazała część swo-
jej parceli oraz sfinansowała 2/3 
kosztów budowy.

1900-1901 - spadkobierca mająt-
ku, Otto Hegenscheidt, buduje sie-
dzibę rodu w Ornontowicach według 
projektu uznanego architekta Hugo 
Hartunga. 

1909 - Otto, jako opiekun ornon-
towickiego kościoła, interweniuje 
u kardynała Koppa w sprawie usa-
modzielnienia parafii od Dębieńska 
Wielkiego.

1923 - Otto waz z żoną wyjeżdża 
do swej posiadłości w Jeleniej Górze, 
majątek przekazuje swojemu synowi 
Klausowi.

1945  - Klaus ginie w Novarze, 
a jego żona Annemarie wraz dziećmi 
opuszcza Ornontowice.

Kolejna edycja bezpłatnych szkoleń komputerowych

internet 50+

pamiętali 
o pomordowanych 
policjantach

uczniowie Zespołu szkół 
ponadgimnazjalnych oraz Gimnazjum 
im. Noblistów polskich wzięli udział w akcji 
propagującej idee opieki hospicyjnej.

pola nadziei

przed 130 laty rodzina hegenscheidt nabyła majątki w ornontowicach

rodowa rocznica
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Orzesze ul. Rybnicka 1b. 
Zapraszamy: pon-sob 7-23, niedziela 8-22

Zakupisz u nas kawę ziarnistą, Arabicę 
w smaku wyrazistą, naturalną lub 
z dodatkiem aromatu minionego lata.

Zapraszamy do Be Too 
po chwilę zapomnienia, 
by zakosztować smaku 
słodkiego wytchnienia!

Herbaciarnię stworzyliśmy dla Ciebie, 
z pomysłem, tworzyć niezapomniane 
chwile jest naszym zamysłem! 
Ponad 150 rodzajów herbat dla Ciebie 
mamy, Białe, zielone, czarne i czerwone… 

Piwosze także coś dobrego dla siebie 
znajdą, wśród kilkudziesięciu rodzajów 
piw coś wynajdą.
Proponujemy te najlepsze 
z browarów regionalnych,
z tradycyjną recepturą i ze świata 
ściągalnych.

Także mocnych trunków u nas bez liku,
w prezencie podarować możesz 
w koszyku.

Tworzymy finezyjne prezenty na 
życzenie klienta,
A jego zadowolenie to nasza puenta!

Przy zakupie 
trzech herbat 
czwarta GRATIS!

Mieszkając w bloku nie musimy się 
martwić o wiele spraw związanych 
z codziennym funkcjonowa-
niem nieruchomości. Na-
szym obowiązkiem jest 
tylko opłacenie czyn-
szu i zachowywanie 
się zgodnie z przyję-
tymi normami. Wie-
lu chwali sobie taki 
komfort i nie zamie-
niłoby swojego „M” 
na mały domek. oczy-
wiście, tu nie musimy 
martwić się o przeciekający 
dach czy dziurawą rurę, ale kie-
dy jesteśmy niezadowoleni z jakości 
świadczonych usług przez zarządcę 
to zaczynają się schody. 

Mieszkańcy bloku przy ul. Głowińskiego 
18 w Łaziskach Średnich mieli problem 
z ciepłą wodą, której temperatura była ra-

czej pokojowa. Narzekali, ale dopiero pan Marian 
rozpoczął działanie, by ten fakt zmienić. Na począt-
ku skierował swój apel, by woda była cieplejsza do 
pracowników wymiennikowni, ale bezskutecznie. 
Ci zignorowali jego sugestie i prośby. Wówczas lo-
kator udał się do naszej redakcji. - Woda jest cie-
pła, a czasami nawet letnia. Trudno jest wziąć go-
rącą kąpiel. Tłuszcz osadza się na rurach, które to 
często zatykają się i trzeba je czyścić silnymi de-
tergentami - wyjaśniał nam pan Marian. Dalej do-
wodził, że przecież jak był w sanatorium to musiał 
uważać, by nie poparzyć się wodą - tak była gorąca. 

Wysłuchawszy jego racji poprosiliśmy go, by zmie-
rzył temperaturę wody w szklance, garnku i wan-

nie, bowiem mamy różne odczucia ciepła 
i zimna. Chcieliśmy wiedzieć ile fak-

tycznie stopni ma ciepła woda. 
Pan Marian zaopatrzył się 

w termometr do wody i wy-
konał pomiary. Okazało się, 
że w szklance woda miała 
34 stopni Celsjusza, w garn-
ku 40, a w wannie 45 stop-

ni. Blok, którego sprawa doty-
czy należy do Spółdzielni Miesz-

kaniowej „Łaziska”, a więc zapyta-
liśmy jej prezesa jak to z tą wodą jest? 

Okazało się, że zgodnie z regulaminem woda 
powinna mieć do 45 do 55 stopni Celsjusza. Blok 
funkcjonuje w zamkniętym obiegu, a więc woda 
specjalnie nie powinna się wychładzać. 

- Oczywiście, woda może mieć więcej, ale wte-
dy jej cena też rośnie. Wybraliśmy rozwiązanie 
optymalne dla lokatorów. Powyżej 55 stopni to już 
można się poparzyć - wyjaśniał Józef Gluza, pre-
zes SM „Łaziska”. Woda płynie do osiedlowej wy-
miennikowni z elektrowni tu jest dostosowywana 
do właściwych parametrów i dalej kierowana do 
mieszkań. W rozmowie z „Naszą Gazetą” pan pre-
zes obiecał sprawę zbadać i co najważniejsze po-
zytywnie dla lokatorów załatwić, by woda była go-
rąca, a nie ciepła. Co zresztą spełnił. Na drugi 
dzień zadzwonił do redakcji Pan Marian serdecz-
nie dziękując za interwencję. - Teraz woda jest go-
rąca, można się myć, kąpać - wymieniał zadowolo-
ny Czytelnik. Szkoda tylko, że aby sprawę załatwić 
potrzebna była interwencja gazety i prezesa! (BL)

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

odrobina zrozumienia i dobrej woli wystarczy

ciepła, ale nie gorąca

Kiedyś azbest był budowlanym 
hitem. Kiedy odkryto, że mate-
riały budowlane z jego udziałem, 
mają właściwości rakotwórcze, 
stał się przekleństwem dla wielu 
samorządów i spółdzielni miesz-
kaniowych. 

Wkrótce minie dzie-
sięć lat od czasu, kiedy 
w „Dzienniku Zachod-
nim” pojawił się artykuł 

na temat problemów mieszkańców bu-
dynków 22 i 24 przy ulicy Mickiewicza 
w Mikołowie. Jako budulca, wykorzy-
stano w nich, m.in., azbestowe płyty. 
Władze miasta zleciły wówczas Głów-
nemu Instytutowi Górnictwa prace 
pomiarowe. Okazało się, że w niektó-
rych miejscach stężenie azbestu prze-
kracza dopuszczalne normy. Miesz-
kańcy budynków pamiętają spotkanie 
z przedstawicielami władz miasta i Za-
kładu Gospodarki Lokalowej. Obieca-
no im wtedy, że znajdą się pieniądze 
na usunięcie azbestu. Obietnicy nie 
zrealizowano. Od 2004 roku zmieniły 
się władze zarówno w magistracie, jak 
i w ZGL, ale problem pozostał. Rośnie 
jedynie frustracja mieszkańców i czyn-
sze. W nieocieplonym bloku nr 22 co 
bardziej zapobiegliwi lokatorzy wyło-
żyli balkony i ściany wewnątrz miesz-
kań płytkami styropianowymi. Choć 
oszczędzania na cieple nie ma tutaj 

najmniejszego sensu, ponieważ opła-
ty nie są naliczane według wskazań 
licznika, lecz od metra kwadratowego. 
W budynkach 22 i 24 przy ulicy Mic-
kiewicza, obowiązuje jeden z najwyż-
szych czynszów w Mikołowie, choć pa-
nują jedne z najniższych standardów 
mieszkaniowych. Nasz rozmówca za 
niewielkie, około 40 - metrowe miesz-

kanie płaci 570 zł. Mieszkańcy skar-
żą się nie tylko mediom, ale także rad-
nym. Podczas ostatniej sesji Rady Mia-
sta zapytano burmistrza, czy jest szan-
sa na usunięcie azbestu z tych budyn-
ków.

- Nie mogę niczego deklarować, 
ponieważ z własnych środków nie 
stać nas na takie przedsięwzięcie - 

tłumaczył Marek Balcer, burmistrz 
Mikołowa.

Szkoda, że miasto nie spróbowało 
sięgnąć po środki unijne. W perspek-
tywie finansowej 2007 - 2013 sporo 
pieniędzy przeznaczono na progra-
my środowiskowe, do których należy 
także usuwanie azbestu. Skorzysta-
ło na tym wiele śląskich miast. Dzię-

ki wsparciu Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, azbest 
z kilkunastu bloków usunęła Gór-
nicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Jastrzębiu - Zdroju. Podobna inwe-
stycja rozpoczęła się w Rudzie Ślą-
skiej. Mikołów nie wykorzystał unij-
nej szansy.  (fil)

Mieszkańcy bloków 22 i 24 przy ulicy Mickiewicza w Mikołowie, domagają się, aby z ich budynków zdjąć 
azbestowe płyty. póki co, muszą uzbroić się w cierpliwość albo zapomnieć o swoich marzeniach.

Życie na azbeście
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Kilka 
m i e s i ę c y 
temu napisa-
liśmy o ner-
wowej sytuacji, 
jaka panuje 
wśród działkow-
ców. Do naszej 
redakcji oraz do 
Stowarzyszenia 
Rozwoju i Pro-
mocji Ziemi Mi-
kołowskiej, wpły-
nęło w tej spra-
wie kilkadziesiąt li-
stów. Ich autora-
mi byli działkowcy 
z ogrodów „Zacisze”. 
Zaniepokoiły ich in-
formacje o możliwo-
ści sprzedaży tych te-
renów przez miasto. 
„Zacisze” leży bowiem 
na gruntach gmin-
nych. Adam Lewan-
dowski, prezes Stowa-
rzyszenia, przyszedł z li-
stami na sesję mikołow-
skiej Rady Miasta i zapy-
tał przedstawiciela ma-

gistratu, czy niepokój 
działkowców jest uza-
sadniony. Jego wy-
stąpienie wywoła-
ło spore zamiesza-
nie wśród radnych. 
Oberwało się nie 
tylko Lewandow-
skiemu, ale tak-
że „Naszej Ga-

zecie” za 
sianie fer-
m e n t u . 
Gwałtow-
ność nie-

których reakcji tylko utwier-

dziła nas w przekonaniu, że war-
to śledzić ten temat. Marek Bal-
cer, burmistrz Mikołowa, odpo-
wiedział pisemnie na wątpliwości 
prezesa Stowarzyszenia Rozwo-
ju i Promocji Ziemi Mikołowskiej. 
Publikujemy to pismo w cało-
ści. Cieszymy się z od-
p o w i e -

dzialnej postawy 
burmistrza. Zastanawia nas tyl-
ko jedno, co oznacza pojęcie: „da-
jąca się przewidzieć przyszłość”? 
Dla każdego samorządowca taką 
perspektywą jest kadencja. Wybo-
ry samorządowe odbędą się w li-
stopadzie przyszłego roku. (jerry)

aDaM leWaNDoWsKi, 
prezes stowarzyszenia roz-
woju i  promocji Ziemi Miko-
łowskiej:

Burmistrz jest najważniejszą 
osobą w mieście. Jestem spokoj-
niejszy o los działkowców, mając 
na piśmie jego deklarację o za-

chowaniu w obecnej 
formule własnościo-
wej mikołowskich 
ogródków działko-
wych. Trzymam 
burmistrza za sło-
wo. Mój niepokój 
budzi jedynie 
wspomnienie 
podobnej sy-
tuacji, z mar-
ca tego roku. 
W imieniu 
S t o w a r z y -
szenia ape-
l o w a ł e m 

do burmi-
strza o zamieszczenie kie-

runkowskazów prowadzących do 
Bazyliki pod wezwaniem św. Woj-
ciecha. Dostałem pisemne za-
pewnienie, że ta drobna inwesty-
cja zostanie wykonana w pierw-
szej połowie tego roku. Mamy po-
czątek listopada, a kierunkowska-
zów jak nie ma, tak nie ma.   

Burmistrz Mikołowa zapewnił, że w „dającej się przewidzieć przyszłości” nic złego nie stanie się z ogródkami 
działkowymi. To ważna deklaracja. pytanie brzmi, co znaczy: dająca się przewidzieć przyszłość? 

wśród działkow-
ców. Do naszej 
redakcji oraz do 
Stowarzyszenia 
Rozwoju i Pro-
mocji Ziemi Mi-
kołowskiej, wpły-
nęło w tej spra-
wie kilkadziesiąt li-
stów. Ich autora-
mi byli działkowcy 
z ogrodów „Zacisze”. 
Zaniepokoiły ich in-
formacje o możliwo-
ści sprzedaży tych te-
renów przez miasto. 
„Zacisze” leży bowiem 
na gruntach gmin-
nych. Adam Lewan-
dowski, prezes Stowa-
rzyszenia, przyszedł z li-
stami na sesję mikołow-
skiej Rady Miasta i zapy-
tał przedstawiciela ma-

gistratu, czy niepokój 
działkowców jest uza-
sadniony. Jego wy-
stąpienie wywoła-
ło spore zamiesza-
nie wśród radnych. 
Oberwało się nie 
tylko Lewandow-

których reakcji tylko utwier-

tylko Lewandow-
skiemu, ale tak-
że „Naszej Ga-

ści. Cieszymy się z od-
p o w i e -

dzialnej postawy 
burmistrza. Zastanawia nas tyl-

formule własnościo-
wej mikołowskich 
ogródków działko-
wych. Trzymam 
burmistrza za sło-
wo. Mój niepokój 
budzi jedynie 
wspomnienie 
podobnej sy-
tuacji, z mar-

strza o zamieszczenie kie-
runkowskazów prowadzących do 
Bazyliki pod wezwaniem św. Woj-
ciecha. Dostałem pisemne za-

tylko Lewandow-
skiemu, ale tak-
że „Naszej Ga-

Niepokój 
zasiany w ogrodach



Jubileuszową galę poprowa-
dził Mirosław Neinert - reżyser  
i dyrektor Teatru Korez, a na 
scenie wystąpili: Grzegorz Tur-

nau, Andrzej Sikorowski, Katarzyna 
Tlałka i Magdalena Cielecka, Broni-
sław Wrocławski i Czesław Jakubiec. 

W TraKcie BeNefisu 
DuŻo MóWioNo  
o roli fuNDusZu JaKo 
WaŻNeGo eleMeNTu  
W uNiKaToWyM Na sKalę 
europeJsKą sysTeMie 
fiNaNsoWaNia ochroNy 
ŚroDoWisKa.

Goście benefisu, którymi byli za-
łożyciele Funduszu, ekolodzy i be-
neficjenci akcentowali przede 
wszystkim dobrą i bliską współpra-
cę z Funduszem, który reaguje na 
potrzeby i oczekiwania samorzą-
dów, przedsiębiorców, a tym samym 

mieszkańców województwa śląskie-
go, udzielając wsparcia finansowe-
go najbardziej potrzebnym przed-
sięwzięciom z zakresu ochrony śro-
dowiska. Symbolizowała to multi-
medialna sceniczna prezentacja, 
na której zaprezentowano zmienia-
jący się w miarę toczonych opowie-
ści wizerunek Śląska. 

NaJpierW DoMiNoWały 
W NiM KoMiNy, hałDy 
i sZary KraJoBraZ, a 
Miarę upłyWu cZasu 
oBraZ NaBierał BarW, 
WyrasTały DrZeWa i 
TraWa, a NieBo sTaWało 
się BłęKiTNe. 

- Warto podkreślić, że znaczącym 
beneficjentem Funduszu jest także po-
wiat mikołowski. Praktycznie każda  
z miejscowości, 
tworzących nasz 
powiat skorzy-
stała ze wspar-
cia zapewnia-
nego przez Fun-
dusz. Śląski 
Ogród Botanicz-
ny w Mikoło-
wie, kanaliza-
cja w Łaziskach, 
termomoderni-
zacja Domu Po-
mocy Społecznej  
w Orzeszu, 
to tylko kil-
ka z przykła- 
dów - mówił 
obecny na uroczystości Piotr Zienc, 
jedyny radny z powiatu mikołowskie-
go w Sejmiku Województwa Śląskiego. 

Wiceminister Aneta Wilmańska 
mówiąc o roli i znaczeniu Funduszu 
podkreśliła, że intencją ministerstwa 
środowiska jest pielęgnowanie i roz-
wój systemu finansowania ochrony 
środowiska, którego filarem są takie 
wojewódzkie fundusze jak katowicki. 
Tak dobra marka - mówiła wicemini-
ster Wilmańska - obroni się i zawsze 
znajdzie gorących zwolenników w re-
sorcie środowiska.

Z kolei Gabriela Lenartowicz py-
tana o wpływ Funduszu na stan 
świadomości ekologicznej miesz-
kańców regionu zwróciła uwagę na 
kolosalne przekształcenia w myśle-
niu ich o czystym, ekologicznie za-
dbanym własnym otoczeniu. Dzię-
ki wielu kampaniom, akcjom ekolo-
gicznym i inicjatywom proekologicz-
nym inspirowanym i wspieranym 
przez Fundusz udało się na Śląsku 

wytworzyć modę na ekologię i bar-
dzo potrzebna dziś pozytywną rywa-
lizację miast o czystość, lepsze po-
wietrze, sprawniejszą kanalizację, 
ekologiczną gospodarkę odpada-
mi. Dlatego zmiana wizerunku Ślą-
ska ze zdegradowanej ziemi na eko-
logiczny, zielony region to nie cud,  
a nasz wspólny sukces - mówiła pre-
zes G. Lenartowicz.

Z okazji 20 - lecia Fundusz nagro-
dził dwudziestu swoich ekopartne-
rów statuetkami - zegarami zatopio-
nymi w krysztale. Mają one symbo-
lizować upływający czas, w którym 
udało się wiele zmienić w środowisku 
i nadchodzący, w którym dla ochro-
ny środowiska wiele jeszcze można 
zdziałać. 

Finał obchodów dwudziestolecia powstania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach obchodził 21 października uroczystym artystycznym 
benefisem zorganizowanym w Teatrze Śląskim. Uczestniczyli w nim, m.in. wiceministrowie: 
środowiska Aneta Wilmańska i rozwoju regionalnego Adam Zdziebło, europoseł Jan 
Olbrycht, parlamentarzyści, wicewojewoda Andrzej Pilot oraz samorządowcy z województwa 
śląskiego, główni beneficjenci, a także pracownicy Funduszu.

Dzięki Funduszowi ekologia 
stała się na Śląsku modna

sTaTueTKaMi Z oKaZJi JuBileusZu 20-lecia 
poWsTaNia fuNDusZu WyróŻNioNo, M.iN.:

• Fundację Ekologiczną ARKA za szeroką pojętą edukację ekologiczną i kształtowa-
nie postaw ekologicznych w województwie śląskim.

• Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne Klub Gaja za podejmowane od 25 lat real-
ne działania na rzecz środowiska naturalnego i poszanowania praw zwierząt.

• Fundację na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko - Dąbrowskiego im. 
Grzegorza Kolosy za działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicz-
nej dzieci z województwa śląskiego.

• Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie za działalność na rzecz ochrony różnorodno-
ści biologicznej, edukacji ekologicznej i przyrodniczej oraz kształtowanie postaw 
sprzyjających urzeczywistnieniu idei zrównoważonego rozwoju.

• Zakład Energetyki Cieplnej SA w Katowicach. 
• Spółkę Energetyczną Jastrzębie SA za wieloletnie działania w zakresie zmniejszenia 

emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie metanu do produkcji ciepła i energii 
elektrycznej w kogeneracji.

• Grupę TAURON SA za liczne inicjatywy w zakresie efektywności energetycznej i wy-
korzystania odnawialnych źródeł energii. 

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - za wieloletnią aktywną współ-
pracę w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Górnej Wisły.

• Oczyszczalnię Ścieków „WARTA” SA w Częstochowie za połączenie nowoczesnej mo-
dernizacji oczyszczalni z propagowaniem efektywności energetycznej m.in. poprzez 
wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

• Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach za wieloletnią 
współpracę w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom i ograniczeniom skut-
ków klęsk żywiołowych.

• Śląski Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu 
za skuteczne i długoletnie działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach służby zdrowia szpitala.

• Gminę Jaworze.
• Gminę Myszków.
• Gminę Chorzów za pozyskiwanie i zagospodarowywanie środków na działania pro-

ekologiczne, które skutecznie poprawiają jakość życia mieszkańców.
• Powiat Tarnogórski.
• Powiat Zawierciański za skuteczne działania w likwidacji bomb ekologicznych po 

Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach i po Przedsiębiorstwie Materiałów 
Izolacji Budowlanej w Ogrodzieńcu.

Kulminacyjnym punktem programu było zdmuchnięcie świeczek na torcie przez władze Funduszu

Zaproszeni goście składali „przysięgę” wierności wartościom środowiskowym

Andrzej Sikorowski uświetnił galę Funduszu



aDresy sKlepóW GaGaloN:
Mikołów, ul. Słoneczna 41 Tel. 32 738 28 53
Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 15 Tel. 32 738 25 62 
Katowice - podlesie, ul. Uniczowska 25 Tel. 32 204 33 73 
Katowice - Kostuchna, ul. Szarych Szeregów 28 Tel. 32 204 87 45
łaziska Górne, ul. Orzeska 9 Tel. 32 322 74 53 

łaziska Średnie, ul. Powstańców Śl. 13 Tel. 32 736 78 55
Zabrze - pawłów, ul. Sikorskiego 59a Tel. 32 271 06 89
orzesze, ul. Rybnicka 83,  Tel. 32 323 07 23 
ruda Śląska - Kochłowice, ul. Oświęcimska 126, tel. 32 340 70 59
Tychy - czułów, ul. Katowicka 110, tel. 32 216 92 46
lędziny, ul. Hołdunowska 61, tel. 32 221 20 44

Informacja handlowa: osobom poniżej 18 roku życia alkoholu i papierosów nie sprzedajemy. Oferta ważna w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

Zapraszamy
Pon. - Sob.

8.00 - 20.00

Oferta ważna w terminie: 8 - 30 listopada 2013r.

W dobrym tonie 
robić zakupy w Gagalonie!W dobrym tonie 
robić zakupy w Gagalonie!

LAST 
MINUTE Pakiety weselne! LAST 

MINUTE

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 G CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO.
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 G CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO.
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 G CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO.
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 G CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO.
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 G CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO.
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 G CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO.
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 G CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO.
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 G CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO.
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM.

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 G CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO.
SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM.

Kawa Jacobs 
Kronung 500 g

cena jedn. 31,96 zł/kg

7,99

14,99

250 g

cena jedn. 3,98 zł/l

Tyskie Gronie 
i Klasyczne 
butelka 0,5 l

1,99

W każdy weekend listopada tj. 8-9.XI / 15-16.XI / 22-23.XI / 29-30.XI przy jednora-
zowym zakupie opakowania zbiorczego (20 szt.) obowiązuje cena 1,99 zł za szt. 

cena jedn. 4,98 zł/l

Tyskie Gronie 
i Klasyczne 
puszka 0,5 l luz

2,49 2,49

Żywiec 
butelka 0,5 l

cena jedn. 4,98 zł/l

2,69

Żywiec 
puszka 0,5 l

cena jedn. 5,38 zł/l

2,69

Heineken 
butelka 
0,5l bz.

cena jedn. 5,38 zł/l

2,99

Heineken 
puszka 0,5l

cena jedn. 5,98 zł/l

1,69

Harnaś 
butelka 0,5 l

cena jedn. 3,38 zł/l

2,49

Carlsberg 
butelka 
0,5l bz.

cena jedn.4,98 zł/l

2,39

Carlsberg 
puszka 0,5l

cena jedn. 4,78 zł/l

2,49

Hortex 
suszone 
śliwki 
1,0l-

2,69Hortex Costa 2,0l 
wszystkie rodzaje

cena jedn. 1,35 zł/l

Hortex 
zimowa 
herbata 

1,0l

2,492,2,
cena jedn. 29,98 zł/kg

Promocja weekendowa!

cena jedn.2,49 zł/lcena jedn.2,49 zł/l
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Listopad - miesiąc pamięci
październik 2013r.

W trakcie uroczystości wysłuchaliśmy 
wspomnień dwóch byłych dyrek-
torek szkoły. Pierwsza głos zabrała 
Elżbieta Kapała, która w 1999 roku 

organizowała tu pierwsze klasy ogólniaka. - Trochę 
pomógł nam wyż demograficzny, ale także dobra 
wola naszych zwierzchników. Udało się wystarto-
wać z pięcioma pierwszymi klasami, a teraz szko-
ła naprawdę zachwyca. Wyremontowana, urzą-
dzona… - powiedziała podczas uroczystości Elż-
bieta Kapała, pierwsza dyrektor II LO. Natomiast 
Ewa Wesołowska, dyrektor szkoły w latach 1999-
2007 opowiadała, m.in., o pierwszym konkursie 
„Młodych Talentów” i  pamiętnym dla uczestni-
ków rejsie z młodzieżą statkiem „Pogoria”.- Szkoła 
miała szczęście do uczniów, bowiem udawało się 
w nich rozbudzić pasje - mówiła Ewa Wesołowska.

Wspominali również absolwenci oraz nauczy-
ciele, którzy mówili o niezwykłe atmosferze wręcz 
rodzinnej panującej w tej szkole. - Tutaj wszy-
scy się znają, spotykają na korytarzach, dysku-
tują. Tu nie ma anonimowości - zgodnie twierdzi-
li. Do tej pory mury szkoły opuściło blisko trzy ty-
siące absolwentów, wielu kontynuuje rozbudzone 

tu pasje, ale niektórzy powrócili tu po studiach, 
by uczyć kolejne pokolenia. To po prostu szkoła, 
gdzie nauczyciele i uczniowie dobrze się czują.

Po części wspomnieniowej nastąpiła ta bardziej 
oficjalna. Lucjan Smolorz, przewodniczący Rady 
Powiatu przeczytał treść uchwały, która nada-
wała imię szkoły, a rodzice przekazali ufundowa-
ny przez nich sztandar z podobizną patrona. Za-
szczyt prezentowania sztandaru przypadł trzem 
licealistom: Natalii Gasz, Dominice Sikorskiej 
oraz Grzegorzowi Dudzie. Były gratulacje i sło-
wa uznania za tak trafny wybór patrona zarówno 
od Henryka Jaroszka, starosty mikołowskiego, jak 
i Krzysztofa Gadowskiego, posła na Sejm. Wysłu-
chaliśmy również przesłania, jakie skierowała do 

młodzieży Zofia Pilecka-Optułowicz. Córka rotmi-
strza mówiła o swoim ojcu, o jego postrzeganiu pa-
triotyzmu, honoru i ojczyzny, a także o obowiązku 
krzewienia tych ideałów przez młodzież. Ucznio-
wie nagrali jej wypowiedź, podczas spotkania, do 
którego doszło 18 października w Sejmie.

Beata Leśniewska

rotmistrz Witold pilecki został patronem ii lo w Mikołowie

Wybrali bohatera
Obchodzące w tym roku 20 urodziny II Liceum Ogólnokształcące w Mikoło-
wie otrzymało niezwykły prezent: imię wielkiego, polskiego patrioty i bohate-
ra rotmistrza Witolda Pileckiego. Nauczycielom, rodzicom i uczniom należą 
się wielkie słowa uznania za wybór takiego patrona. W czasach kryzysu war-
tości trudno o lepszy wzorzec bohatera i patrioty, niż  Rotmistrz Pilecki. 

rotmistrz WiTolD pilecKi - urodzony 13 maja 1901r. w Ołońcu, rot-
mistrz kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz Kampanii Wrześniowej, Armii Kra-
jowej, dobrowolny więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau 
(z którego ucieka, by dać świadectwo o tym, co tam się dzieje), autor pierw-
szych raportów o holokauście, tzw. Raporty Witolda, uczestnik Powstania War-
szawskiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne na karę śmier-
ci, stracony: 25 maja 1948r. W 1990r. zrehabilitowany i odznaczony Orderem 
Orła Białego. W 2013r. awansowany do stopnia pułkownika.

GraŻyNa GrZeGorcZyK, dyrektor 
ii lo w Mikołowie - 20 lat to czas, kie-
dy szkoła wrosła już w lokalną społeczność. 
Uznaliśmy, że powinna mieć swojego patro-
na, który będzie postacią bez skazy, god-
ną naśladowania, wzorem. Przez rok cza-
su trwała procedura wyłonienia tej postaci. 
Rozpoczynając określiliśmy regulamin i za-
sady. Młodzież wytypowała trzech kandyda-
tów: Witolda Pileckiego, Wojciecha Korfante-
go i Konstantego Wolnego, później były pre-
zentacje, a na końcu głosowania. W tajnym 
głosowaniu za Witoldem Pileckim, jako pa-
tronem naszej szkoły, opowiedzieli się jed-
nomyślnie uczniowie, nauczyciele i rodzice. 
Tu muszę wymienić naszego nauczyciela hi-
storii Michała Piwońskiego, który bardzo za-
angażował się w pracę nad wyborem patro-
na, a później w popularyzację rotmistrza Pi-
leckiego. Dzięki pomocy pana Benedykta Pi-
wońskiego, członka Wojewódzkiego Komitetu 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa będzie 
w Mikołowie wyświetlany film o rotmistrzu, a 
w szkole prezentowana wystawa IPN-u.

Starałem się 
żyć tak, abym 
w godzinie 
śmierci mógł 
się raczej 
cieszyć 
niż lękać.

rotmistrz Witold pilecki

Między Mikołowem a rudą Ślą-
ską, a konkretnie na skrzyżo-
waniu leśnych dróg z halemby 
do Śmiłowic oraz z Kłodnicy 
do paniów i Borowej Wsi, od 
niepamiętnych lat stał drew-
niany krzyż. Jego rodowodu 
nie pamiętają nawet najstarsi 
mieszkańcy okolicznych miej-
scowości, choć legendy jego 
powstania są różne…

Jedna z legend głosi, że krzyż 
był jedną ze stacji drogi krzy-
żowej nieznanego pielgrzyma. 

Inna mówi, że stanął w miejscu za-
mordowania leśniczego. Rudzki ba-
dacz kapliczek i krzyży na naszych 
terenach, Andrzej Mateoszek, w wy-
dawnictwie z roku 2003 zatytułowa-
nym „Kapliczki, figury i krzyże przy-
drożne w Rudzie Śląskiej” pisze, że 
fundatorem krzyża był Wincenty Ja-

strzembski ze Starej Kłodnicy, ale 
brakuje na nim daty i napisów fun-
dacyjnych i jakichkolwiek wiadomo-
ści dotyczących okoliczności jego 
postawienia w środku lasu. Doda-
je też, że krzyż ten stanowi unikal-
ny już na Górnym Śląsku przykład 
wznoszenia krzyży przydrożnych na 
rozstajach leśnych dróg w celu do-
dania otuchy wędrowcom, a tak-
że zaznaczenia obszaru miejscowo-

ści. Krzyża tego nie mają „na stanie” 
również pobliskie parafie.

Pod krzyżem na rozstajach przysta-
wali spacerowicze, ci zmęczeni siada-

li na postawionej obok ławeczce, nie-
którzy odmawiali modlitwy. Warun-
ki atmosferyczne, a także wrodzo-
ny u niektórych wandalizm (wjechał 

Na rozstaju dróg...
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roZMoWa Z pioTreM ZieNceM

- nosi pan inne nazwisko, niż dziadek alois 
Zientz.

- Po wojnie, władze zmieniały wszystkie - ich zda-
niem - niemiecko brzmiące nazwiska. Nazwisko moż-
na komuś zmienić, ale pamięci nie da się wymazać.

- Jaka pamięć zachowała się o dziadku aloisie?
- Dziadek był bardzo pracowitym, dobrym i od-

powiedzialnym człowiekiem. Ciężko pracował na 
kopalni, aby utrzymać żonę i trójkę dzieci. Pra-
ca w kopalni uchroniła go zresztą przed pójściem 
na front. Dziadek nie mieszał się do polityki, choć 
mieszkając w niemieckim Bytomiu czuł się Śląza-
kiem. Dla czerwonoarmistów nie miało to jednak 
znaczenia.

- wie pan, gdzie zmarł dziadek?
- Kilka tygodni temu rodzice dowiedzieli się, że zgi-

nął w Donbasie, zagłębiu węglowym na terenie dzi-
siejszej Ukrainy.

- przez te wszystkie powojenne lata w pańskiej 
rodzinie tliła się iskierka nadziei, że alois żyje?

- Nadzieja umiera ostatnia. Pamiętam z czasów 
dzieciństwa, jak paliliśmy z rodzicami świeczki na 
cmentarzu przy ulicy Piekarskiej w Bytomiu. Takich 
rodzin, jak my, było wiele. Paliliśmy znicze na znak 
pamięci, tęsknoty, oczekiwania na cud powrotu.

- teraz, kiedy już państwo wiecie, gdzie i kiedy 
zmarł dziadek, odczuliście ulgę?

- W jakimś sensie tak. Wiadomo, że z upływem 
lat byliśmy już pewni, że dziadek nie żyje. Ale chcie-
liśmy wiedzieć, gdzie, kiedy, w jakich okolicznościach 
umarł. Taka wiedza daje spokój, zarówno żywym jak 
i zmarłemu. 

- pojedzie pan do Donbasu poszukać grobu 
dziadka?

- Myślę, że obchody roku Tragedii Górnośląskiej 
stworzą taką możliwość nie tylko mnie, ale tysiąc-
om śląskich rodzin, które doświadczyły podobnego 
losu. Trzeba myśleć o tych, którzy tej prawdy nie zna-
ją. Mam nadzieję, że obchody roku Tragedii Górno-
śląskiej pozwolą na odsłonięcie wszystkich, niezna-
nych dotąd kart z historii naszej ziemi. 

W ubiegłym roku pi-
saliśmy na naszych 
łamach o Stefanie 
Honiszu z Mikoło-

wa, który przez dziesiątki powojen-
nych lat szukał prawdy na temat 
śmierci swojego brata. Erwin Ho-
nisz został w 1945 roku wywiezio-
ny przez sowietów do łagru na Sy-
berii. Podobny los spotkał Aloisa 
Zientza. W czasie wojny pracował 
w bytomskiej kopalni „Rozbark”. 
Niemcy nie wzięli go na front, bo 
tak jak wielu Ślązaków utrzymy-
wał trójkę małych dzieci. Dali mu 
wybór: mundur albo górniczy dre-
lich. Alois Zientz wybrał pracę 
w kopalni. Nie chciał ginąć za Hi-
tlera, bo utożsamiał się ze Ślą-
skiem. Dla czerwonoarmistów nie 
miało to jednak znaczenia. Kiedy 
w styczniu 1945 roku zdobyli 
Śląsk, wywieźli Zientza na wschód. 
Nigdy nie wrócił. Ile jest takich hi-
storii w skali całego regionu? Nie-
stety, nie wiadomo. Przez lata PRL, 

zbrodnicza działal-
ność Armii Czer-
wonej na Górnym 
Śląsku i maso-
we wywózki do ła-
grów, były tema-
tem tabu. Po 1989 
roku, odkrywa-
nie tej tragicznej 
karty historii na-
szego regionu, 
też nie idzie tak 
szybko i spraw-
nie, jak życzy-
łyby sobie rodzi-
ny ofiar. Zbliżająca się 60. roczni-
ca tamtych wydarzeń jest dobrą 
okazją, aby nadrobić historyczne 
zaległości. W ślad za ogłoszeniem 
przez władze województwa 2014r. 
rokiem Tragedii Górnośląskiej, pój-
dą środki nie tylko na organizację 
obchodów rocznicowych, ale także 
na badania naukowe. Sprawa nie 
jest łatwa, bo wymaga także współ-
pracy ze strony rosyjskiej. Polscy 

badacze wciąż 
nie mają dostępu do wielu tamtej-
szych archiwów, gdzie mogą znaj-
dować się informacje o losach Ślą-
zaków wywiezionych na wschód. 
Władze rosyjskie nerwowo reagu-
ją na sugestie, że ich żołnierze nie 
zachowywali się jak wyzwolicie-
le, lecz jak okupanci. Najlepszym 
tego dowodem jest zamieszanie, 
jakie spowodował niedawno stu-

dent ASP, który na własną rękę za-
instalował w Gdańsku rzeźbę żoł-
nierza radzieckiego gwałcącego ko-
bietę. W tej sprawie interweniował 
nawet rosyjski konsulat. Student 
może i złamał przepisy o zasadach 
lokalizowania rzeźb w przestrzeni 
publicznej, co nie zmienia faktu, 
że gwałty, rabunek i wywózki były 
znakiem firmowym czerwonoar-
mistów, maszerujących przez Pol-
skę i wschodnie Niemcy na Berlin. 

- W Sejmiku powstanie specjal-
na komi-

sja, któ-
ra zajmie 
się orga-
n i z a c j ą 
w s z y s t -
kich wy-
d a r z e ń 
z w i ą z a -
nych z ob-
c h o d a m i 
60 roczni-
cy Trage-
dii Górnoślą-
skiej. Powo-
łamy komitet 

naukowy, któ-
ry zajmie się opracowaniem mono-
grafii, dokumentującej historycz-
ne tło, przebieg, skalę i konsekwen-
cje dramatycznych wydarzeń, do 
jakich doszło na Górnym Śląsku 
w 1945 roku - mówi Piotr Zienc, 
jedyny radny z powiatu mikołow-
skiego w Sejmiku Śląskim.

Jerzy Filar

prawdopodobnie 2014 r. zostanie ogłoszony rokiem Tragedii Górnośląskiej. Takie 
starania czyni, m.in. piotr Zienc, jedyny przedstawiciel powiatu mikołowskiego 
w sejmiku Województwa Śląskiego. podsumowanie obchodów nastąpiłoby 
w styczniu 2015 roku, w 60. rocznicę bestialstw i nieprawości, jakich armia 
czerwona dopuściła się na ludności Górnego Śląska. Dziesiątki tysięcy mieszkańców 
naszego regionu, w tym wielu z terenu obecnego powiatu mikołowskiego, zostało 
wtedy wymordowanych albo wywiezionych do łagrów w Związku radzieckim. 

Jeszcze pamięć 
nie zginęła

zbrodnicza działal-
ność Armii Czer-
wonej na Górnym 

ny ofiar. Zbliżająca się 60. roczni- badacze wciąż 

- W Sejmiku powstanie specjal-
na komi-

kich wy-
d a r z e ń 
z w i ą z a -
nych z ob-
c h o d a m i 
60 roczni-
cy Trage-
dii Górnoślą-
skiej. Powo-
łamy komitet 

na niego kierowca samochodu, pod-
palił go nieznany sprawca) sprawiły, 
że w ostatnich latach żywot zmursza-
łego krzyża dobiegał końca. W roku 

1982 ubiegłego wieku poddany był re-
nowacji w stolarni KWK „Halemba”, 
ale niewiele to pomogło. Mieszkań-
cy wspomnianych na wstępie miej-

scowości postanowili w miejsce stare-
go krzyża postawić nowy. Z inicjatywy 
Engelberta Szolca, legendarnego pił-
karza ręcznego, uczestnika Igrzysk 
Olimpijskich w Monachium w 1972 
roku, powstał komitet (Bronisław Mu-
skietorz, Piotr Muskietorz, Jan Spy-
ra, Łukasz Nowak, Józef Karcz, Leon 
Hupka, Krzysztof Sanetra, Eugeniusz 
Skałud, Andrzej Kowalski i Bogu-
sław Potoczek), który zajął się reno-

wacją zabytkowego już krzyża. Okaza-
ło się, że z tego starego niewiele się 
da uratować, więc postanowiono zbu-
dować nowy, a szczątki starego zosta-
ły spalone. Znalazło się dębowe drew-
no, znaleźli się wykonawcy i krzyż sta-
nął na dawnym miejscu. A ponieważ 
krzyż jest symbolem religijnym, więc 
nie mogło się obyć bez jego poświę-
cenia. W niedzielę, 20 października 
księża z parafii w Paniowach, Śmiło-

wicach, Kłodnicy i Halembie, w asy-
ście ponad dwustu mieszkańców 
z tych miejscowości poświęcili krzyż, 
a potem wspólnie uczestniczyli w na-
bożeństwie różańcowym. Na zakończe-
nie uczestnicy tej uroczystości stwier-
dzili, że ten krzyż powinien zbliżać 
wszystkich przechodzących tym trak-
tem, a w przyszłości na pewno będzie 
świadkiem podobnych uroczystości.

Tadeusz Piątkowski

Na rozstaju dróg...

Marta i Alois Zientz, 
dziadko-
wie Piotra 
Zienca
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Światowy 
Dzień Seniora

 naturalne jedwabie 
z „Milanówka”

 tkaniny dekoracyjne 
od 5zł

 firanki od 6zł
 tkaniny bawełniane 

od 5zł
 tkaniny kostiumowe 

i płaszczowe
 tkaniny sukienkowe
 pościel
 pierzastwo
 narzuty
 koce
 obrusy

łaziska górNe,
ul. Barlickiego 3
(NaprzeciWko NeoNetu)
tel. 32 224 17 83

godz. otWarcia: 
pN-pt: 9.00-17.00

soB: 9.00-13.00

NajBogatsza oFerta tkaNiN Na ślĄsku!

sklep tekstylNy

Przyjmujemy 
zamówienia na 

paczki świąteczne 
od fi rm oraz klientów 

indywidualnych.

 0d 15 listopada 
sprzedaż słodyczy 
świątecznych

 Nowość! 
Sprzedaż kawy 
zielonej w postaci 
ziarnistej i mielonej

 Już w sprzedaży ulubione herbaty naszych 
klientów: „Adwentowa” i „Świąteczna”

 Polecamy na chłodne wieczory herbaty: 
„Alpejski Poncz”, „Gruszki z miodem”, 
„Pieprz i Wanilia”

www.herbaciarniamandarin.pl
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Na całym świecie żyje około 600 milio-
nów ludzi mających powyżej 60 lat, do 
2025 roku ich liczba się podwoi, zaś 
w 2050 roku wyniesie około 2 miliar-

dów. W naszym kraju seniorzy stanowią 15 procent popu-
lacji, za 50 lat osoby powyżej 65 roku życia stanowić będą 
jedną trzecią populacji. 

14 listopada to dzień poświęcony zagadnieniu starzenia. 
To okazja do propagowania postulatów mających na celu 
poprawę sytuacji osób dojrzałych: walki z dyskryminacją, 

zapobiegania niepełnosprawności, zapewnienia odpowied-
niej opieki zdrowotnej i równego udziału w rozwoju kultu-
ralnym i ekonomicznym społeczeństw. 

Każdy ma prawo do zmiany swojego wizerunku, bez 
względu na wiek czy społeczny status. Z tego założenia 
wyszli inicjatorzy akcji „Metamorfozy - zmieniamy wizeru-
nek w każdym wieku”. Studio Fryzur Wojtek Wajda zreali-
zowało niezwykłą sesję w Domu Seniora w Brennej. Głów-
nymi bohaterami metamorfoz byli podopieczni domu. 
Efekt jest niezwykły. (mw)

Jesień, to czas gdy częściej myślimy o dojrzałości 
i przemijaniu. 14 listopada obchodzimy Światowy Dzień 
seniora. Zobacz niezwykłą sesję studia fryzur Wojtek Wajda 
zrealizowaną w Domu seniora silesia w Brennej. 

MetAMOrFOZy 
w każdym wieku
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Z pewnością wielu z was, zamiast tyle czytać, wolałaby po-
oglądać zdjęcia z naszej wyprawy. Nie przejmujcie się, łącz-
nie mamy jakieś 30-40 tysięcy zdjęć do przejrzenia. Gdy tyl-
ko wyprawa zostanie zakończona, zaczniemy wrzucać najlep-

sze na naszego bloga. A tymczasem, jak już niektórzy z was wiedzą, do-
tarłem do Moskwy cały i zdrowy (choć niektórzy zarzucają mi niepo-
czytalność). Z Irkucka to jakieś 5536 kilometrów drogą, którą przyszło 
mi pokonać. Zrobiłem kilka postojów, między innymi w: Nowosibirsku, 
Tomsku, Ekaterinburgu i Kazaniu. Od kilku dni przechadzam się ulica-
mi stolicy Rosji, zaglądając to tu, to tam, w różne jej zakamarki. A trze-
ba przyznać, że niektóre robią wrażenie. Już jutro ruszam na... północ. 
Najpierw pozwolę jednak sobie na powrót do niedalekiej przeszłości...

Kierowca, który uratował mnie od noclegu w namiocie w minuso-
wej temperaturze, był nie lada gadułą. Choć to być może dobrze, bo 
chcąc nie chcąc musiałem szkolić swój język rosyjski. Nie za długo 
spałem tamtej nocy, słysząc co chwilę „Karol, nie śpij, bo ja zaraz też 
zasnę!”. Pomijając jednak wielogodzinną jazdę, opiszę wam jak wy-
glądało jej zakończenie. 

Dotarliśmy do Ekaterinburga późnym popołudniem. Odnaleźli-
śmy wskazany adres i przejechaliśmy przez jakieś bramy kontrolne. 
Ja, zajęty swoimi sprawami nie zwracałem za bardzo uwagi, co się 
dzieje, a tymczasem kierowca legitymował się paszportem, etc. Mnie 
nikt o nic nie pytał. Zaczęło się robić ciekawie dopiero po przybyciu 
na miejsce mężczyzny przyjmującego ładunek. Po otwarciu drzwi do 
kabiny i zauważeniu mnie zdziwił się lekko:

- Nie wiedziałem, że jest was dwóch...
- A, podwożę tylko chłopaka, na zachód jedzie, do domu wraca 

z podróży. - Zaczął tłumaczyć kierowca...
- Jak to podwozisz. Nie pracuje z Tobą?
- Nie, to autostopowicz...

- Że co!? A jak tu z nim wjechałeś?
- Przez bramę...
- I nikt go nie sprawdził!?
- Tylko mnie sprawdzali...
- Skąd jesteś? - Zwrócił się do mnie. - Z Ukrainy? Białorusi?
- Z Polski...
- "IZ POLSZY!!? J** TWOJA MAĆ!" - Wykrzyknął. - Ty Wiesz, 

gdzie jesteś?! To baza wojskowa! Jeżeli ktoś posądzi cię o szpiego-
stwo, to obaj macie przesrane!

- Co ty, rakiety przewozisz!? Mówiłeś, że mrożone jedzenie! - 
Zwróciłem się, zdezorientowany do kierowcy.

- Ale nie wiedziałem, że do bazy wojskowej! - Odpowiedział roz-
gorączkowany.

- To nie miejsce na żarty... - Dodał mężczyzna. Początkowo mia-
łem wrażenie, że żartuje. Nie żartował.

Nastała chwila napiętego milczenia. 
- Dobra, nikt nie może cię tutaj zobaczyć, zbieraj się! - Ponaglił 

mnie spedytor.
Wrzuciłem swoje rzeczy do plecaka i zeskoczyłem z kabiny na zie-

mię. Szybko pożegnałem się z kierowcą, po czym ponagliłem za męż-
czyzną, który tłumaczył mi drogę.

- ...przejdziesz między tymi budynkami... skręcisz w lewo... dalej 
prosto, tam będzie rów... w razie, gdyby ktoś pytał, zabłądziłeś, nie 
obchodzi mnie jak... potem przeskoczysz przez kamienny płot... pój-
dziesz wzdłuż torów... przejdziesz most... w prawo i prost... - Tłuma-
czył szybko mężczyzna po rosyjsku, a ja wychwytywałem tylko szcząt-
ki informacji. Zrozumiałem jednak jedno - trzeba wiać. 

- Dobra! Jeżeli ktoś cię zobaczy, nie znasz mnie, ani kierowcy, ja-
sne? Teraz rusz d***. W wojsku byłeś?

- Niee...
- No to posmakujesz rosyjskiego. Dawaj!
Nie miałem wyboru.
Uciekłem.
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Firma
MEBELPROJEKT AG

istnieje na rynku
już od 1996 roku
i cieszy się dużą

popularnością i uznaniem
wśród klientów

w kraju i za granicą.
Produkujemy meble

wysokiej jakości
z najlepszych materiałów.

Nasz główny cel
to produkcja mebli

NA MIARĘ 
POTRZEB KLIENTA!

DO KUCHNI POWYŻEJ 4.000 ZŁ
ZLEWOZMYWAK GRANITOWY

MTX

Firma Usługowa „MTX” 
ul. Tuwima 13 A, 43-173 Łaziska Górne

Tel. 32 323 81 00, kom. 513060946
www.mtx.net.pl

BIURO RACHUNKOWE

BIURO PROJEKTOWE

▪  usługi fi nansowo-księgowe 
dla małych i średnich przedsiębiorstw

▪  KPiR, ryczałt, księgi handlowe, 
ewidencje VAT

▪  sporządzanie sprawozdań fi nansowych 
oraz rozliczń podatkowych

▪ kadry, płace ZUS
▪  doradztwo fi nansowo

-księgowe

▪ projekty architektoniczno-budowlane
▪  nadzór budowlany, 

ocena stanu technicznego
▪  audyty i świadectwa 

energetyczne

ocena stanu technicznego

Od stycznia patronujemy medialnie niezwykłej podróży czwórki mło-
dych ludzi, którzy autostopem wybrali się do Singapuru. W wyprawie 
biorą udział, m.in., Mateusz Balcer i Karol Zientek, związani z Łaziska-
mi Górnymi. Przejechali pół Europy i praktycznie całą Azję, łącznie 
z Mongolią, Pakistanem, Chinami i republikami byłego Związku Ra-
dzieckiego. Wyprawa dobiega końca. Troje uczestników wróciło do 
Polski z Rosji pociągiem. Jedynie Karol Zientek postanowił samotnie 
dotrzeć autostopem z Irkucka do Moskwy. Oto fragment jego relacji, 
z pełnego przygód pobytu w Rosji. 

karol na wojskowej ścieżce
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Karol Zientek na Placu Czerwonym (październik)... i w naszej redakcji (styczeń)

Gdzieś na dalekiej Syberii

Bajkał - jedno z najpiękniejszych jezior na świecie



- „Kamasutra po śląsku” to książka nie-
zwykła. Tak zwane „silesiana” są zazwy-
czaj poświęcone językowi śląskiemu, hi-
storii, obyczajom. Często są bogobojne. 
Tymczasem „Kamasutra” jest na pew-
no śmieszna, ale też trochę obsceniczna 
i pornograficzne. Burzy wizerunek ślą-
skich książek.

- Według mnie dowodzi jedynie, że ję-
zyk śląski, 
do niedaw-
na spychany 
na margines, 
ma się coraz 
lepiej. Wcho-
dzi w różne sfe-
ry życia. Podob-
nie, jak po pol-
sku mamy wier-
sze księdza Twar-
dowskiego i róż-
ne wierszowane 
obscena, tak samo 
po śląsku obok tych 
książek „ponbůcz-
kowych” pojawiła 
się obsceniczna. To 
dobrze!

- Autor Richard Handtuch to pseudo-
nim. Tymczasem na wewnętrznej stronie 
tytułowej czytamy: konsultacja językowa 
- Dariusz Dyrda. Nie obawiał się pan, że 
nazwisko w takiej książce zaszkodzi pań-
skiemu wizerunkowi. Kojarzony jest pan 
jako autor komedii po śląsku, podręcz-
nika języka śląskiego, jako wydawca róż-
nych śląskich książek, ale raczej poważ-
nych.

- A czego miałbym się bać? Nie jestem auto-
rem tych wierszyków, chociaż też nie ukrywam, 
że mnie bawiły, chociaż czasem też wywoływały 
lekkie zażenowanie. Ale mnie 
zapłacono za to, żebym popra-
wił je językowo, usunął poloni-
zmy. Zresztą książka jest do-
stępna w dwóch wersjach ję-
zykowych. Jasnoczerwona jest 
taka bardziej polska, inten-
sywnie czerwona - ta z kon-
sultacją językową - rychtig po 
ślůnsku. Można ją kupić choć-
by na stronie internetowej na-
szogodka.pl.

- A warto kupić? Czy „Ka-
masutra po śląsku - czyli 
nasze najlepsze sztelongi” 
wnosi coś nowego do ars 
amandi, sztuki kochania?

- Jeśli ktoś szuka tam uroz-
maicenia swojego seksu, to się 
zawiedzie. To raczej lekko por-
nograficzne i obsceniczne wier-

szyki o tym, jak uprawiać seks w domu, w sieni, na 
klopsztandze. Ale jeśli czytamy, że przy zieleźnio-
ku trza dać pozůr, coby nie sparzyć rzici, a zaś kiej 
się spuścisz na zokiel, to go potem umyj - to o ja-
kiejś ars amandi trudno mówić, prawda?

- Więc warto kupić, czy nie?
- Powiem tak… 

może niekoniecz-
nie jest to dobry wy-
szynk dla kogoś, kto 
słucha Radia Mary-
ja ale na pewno lu-
dzie z poczuciem 
humoru, znają-
cy mowę śląską, 
ubawią się ser-
decznie czytając 
o tych sztelon-
gach. No i może 
trochę wzboga-
cą swoją zna-
jomość śląsz-
czyzny. Bo kto 
choćby dziś 
z młodych 
Ślązaków pa-

mięta, że po śląsku sperma to 
myla. Wreszcie książka ta, jakkolwiek nieco ob-
sceniczna, świetnie wpisuje się w śląskie poczu-
cie humoru. Widziałem reakcje kilkudziesię-
ciu ludzi czytających ją, i oburzenie było może 
u dwóch, większość najczęściej zarykiwała się ze 
śmiechu. (ego)

KaMasuTra po ŚląsKu 
cZyli NasZe NaJlepsZe sZTeloNGi. 
Wydawnictwo Stasikówka, format A-6, stron 64. Au-
tor Richard Handtuch (pseudonim), konsultacja ję-
zykowa Dariusz Dyrda. cena 9.95 zł. Do kupienia 
m.in. na naszogodka.pl lub pocza@naszogodka.pl. 
Koszt wraz z wysyłką 18 zł.
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tBK Sp. z o. o., ul. wałowa 41, 43-100 tychy

DofiNasoWaNie Do
Na ZKup i MoNTaŻ 45%
3 KroKi Do DofiNaNsoWaNia

 dobór i projekt instalcji
  przygotowanie dokumentów 

do nFoŚiGw
 montaż zestawu słonecznego

tel. 32 322 10 45, www.tbkeco.pl, info@tbkeco.pl

 montaż zestawu słonecznego montaż zestawu słonecznego

KoleKToróW słoNecZNych

 montaż zestawu słonecznego montaż zestawu słonecznego montaż zestawu słonecznego montaż zestawu słonecznego

ORGANIZUJEMY
imprezy okolicznościowe: 

komunie, urodziny, pożegnania, wesela oraz catering.

Posiadamy jeszcze wolne terminy Komunii św. na rok 2014 
Zapraszamy na zabawę sylwestrową 

z zespołem OPTIMA,
Więcej informacji dostępnych w restauracji.

43-170 Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
tel.: 32 322 73 13, 608 258 579, 606 903 952
więcej aktualnych informacji i wydarzeń na 

facebook.com/kredenswlaziskach 
oraz na stronie internetowej

www.restauracja-kredens.pl

W poprzednim nu-
merze gazety opu-
blikowaliśmy relację 
z niezwykłej imprezy 
towarzysko-kultural-
nej, jaką był benefi s 
z okazji 40 lecia ze-
społu „optima”. Tym 
razem oddajemy głos 
samym bohaterom 
tego wydarzenia.

Zespół Opti-
ma dziękuje 
wszystkim wy-
konawcom za 

uświetnienie swojego ju-
bileuszu, sponsorom za 
pomoc w organizacji, 
a widzom za oklaski, miłe 
słowa, telefony i kwiaty. 

Największą radością dla każdego arty-
sty są brawa, jakimi zostaje obdarowany pod-
czas koncertu przez widzów, którzy wypełni-
li salę do ostatniego miejsca. To spotkało nas 
w dniu naszego benefisu na koncercie z oka-
zji 40 lecia działalności artystycznej zespołu 
w programie pt. „Benefis Optimy w kręgu rodzi-
ny” który odbył się w MDK w Mikołowie w dniu 
21.09.2013r. Dziękujemy więc wszystkim wi-
dzom, którzy przyszli na nasz koncert i, sądząc 
po reakcji przez te 3 godziny, bawili się z nami 
znakomicie. Przygotowanie tego koncertu w za-
kresie scenariusza, reżyserii, scenografii oraz 
samego wykonania nie było rzeczą łatwą, dlate-
go jeszcze raz chcemy serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie 
i wystąpili w koncercie oraz tym którzy w różny 
sposób pomogli i wsparli nasz benefis.

Dziękujemy występującym na naszym bene-
fisie.

Rodzina: Irena Brzezińska, Karolina Brzeziń-
ska, Katarzyna Brzezińska, Leokadia Brzeziń-
ska, Laura Pucher, Joanna Trafas, Aleksander 
Brzeziński, Karol Brzeziński, Wojciech Brzeziń-
ski, Konrad Buczek Mirosław Buczek, Marcin 
Kopytiuk, Zdzisław Nowak, Wojciech Piekorz, 
Grzegorz Pucher, Krzysztof Pucher

Rodzina muzyczna: Dorota Gamza, Ewa 
Kaczmarczyk, Katarzyna Leśnik, Magdalena 
Kopytiuk Pluta ,Patrycja Włodarczyk, Grze-
gorz Kaczmarczyk, Krzysztof Myszor, Romu-
ald Poloczek, Mirosław Sporysz, Mateusz 
Skórka, Damian Spyra, Kamil Tajstra, Liga 
Kobiet przy KWK „Bolesław Śmiały”, zespół 
wokalny „Krystynki”, orkiestra dęta KWK 
„Bolesław Śmiały” pod dyr. Aleksandra Foj-
cika.

Dziękujemy również redakcji „Naszej Gaze-
ty” za miły artykuł z BENEFISU.

Krystyna i Edmund Pucher
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GDZie oBeJrZeĆ, spoTKaĆ Zespół „opTiMa” W NaJBliŻsZyM cZasie.
30 listopada „Andrzejki” w Karczmie Stodoła w Mikołowie 

5 grudnia „Spotkanie z Mikołajem” w Bibliotece w Mikołowie 
6 grudnia „Spotkanie z Mikołajem” w DK Gostyń 

7 grudnia „Białe misie”- Spotkanie opłatkowe - SP6 Łaziska Górne
9 grudnia - Comber Ligi Kobiet przy KWK „Bolesław Śmiały”- Wyry, Dom Kultury, godzina 15,00

31 grudnia „Sylwester” - Restauracja „Kredens” Łaziska Górne
/szczegóły na afiszach/

sztelongi 
lekko obsceniczne

O „Kamasutrze po śląsku” rozmowa 
z DARIUSZEM DYRDĄ, pisarzem i ekspertem mowy 
śląskiej, autorem sztuk teatralnych, wystawianych, 

m.in., przez teatr „Naumiony” z Ornontowic.

N A S Z A  G A Z E T A

sztelongi

Na gylyndrze na balkonie

seks tyż jest zdrowy

Ino musisz dować pozór

na zawroty gowy

po Benefisie…
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Kancelaria Radcy Prawnego 
Michał Mocko i Partnerzy 

z siedzibą w Orzeszu
ul. Rybnicka 1, 43 -180 Orzesze

Tel/fax (48) 32 226 66 68
Strona: www.kancelaria-mocko.pl

Adres: kancelaria@kancelaria-mocko.pl 
Biura: 

Czerwionka - Leszczyny, ul 3 Maja 1a
Rybnik, ul. Plac Kopernika 3,  

Kancelaria specjalizuje się 
w obsłudze prawnej  

podmiotów gospodarczych
Ponadto prowadzi sprawy spadkowe, rodzinne, 

administracyjne, z zakresu prawa pracy 
i ubezpieczeń, odszkodowawcze, związane 

z obrotem nieruchomościami oraz egzekucyjne.

MATERIAŁY BUDOWLANE
pustaki, cegły, stal, wapno, cement, piasek, 
żwir, płyty KG, profile , gipsy i gładzie, kleje, 
grunty, farby, lakiery i wiele innych. 

USŁUGI TRANSPORTOWE
Dysponujemy specjalistycznymi samochodami: 
- samowyładowczy wywrotka z dźwigiem HDS  
- wywrotka o ładowności do 2 tony

ORZESZE - ZAWADA
ul. Nowa 9

tel. 32 221-24-85
www.kinmar.info

19Rozrywka
www.naszagazeta.info
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alice MuNro

DZieWcZęTa i KoBieTy
Del Jordan, outsiderka dora-

stająca w latach czterdziestych 
na przedmieściach, spaja po-
szczególne opowiadania Historii 
dziewczyn i kobiet w jeden spójny 
cykl. Autorka, Alice Munro, skupiła 
się tu na problemie dojrzewania, 
wchodzenia w dorosłość, przej-
ścia pomiędzy byciem dziewczyną 
a kobietą. Del ma dosyć prowincjo-
nalnego życia w Ontario i wiejskiej 
mentalności. Dziewczyna żyje na farmie swojego ojca, gdzie 
najbliższymi jej osobami są stary kawaler, ekscentryczny 
przyjaciel rodziny oraz jej ordynarny młodszy brat. Kiedy 
Del zaczyna spędzać więcej czasu w centrum miasta, coraz 
częściej towarzyszy jej matka, pewna słuszności swoich po-
glądów agnostyczka, sprzedająca farmerom encyklopedie.

Anna Piwowarczyk

Książka do nabycia w sieci empik

Wśród osób, które do końca listopada nadeślą prawi-
dłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy książkę, Ali-
ce Munro „Dziewczęta i kobiety”. Laureatem poprzed-
niej krzyżówki jest Pan Eryk Swadźba z Łazisk Górnych. 
Prosimy o odbiór książki: Guillaume Musso „7 lat póź-
niej”, w siedzibie redakcji, ul. Rynek 18, od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00-16.00.

Zapraszamy empik mikołów 
galeria pIK, ul. pszczyńska 14



Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 324 32 28, 32 467 33 11 od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 - 14 00.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Zarząd TAURON Wytwarzanie S.A.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Lwowskiej 23, 40-389 Katowice

ZAPRASZA
Do zapoznania się z przedmiotową nieruchomością i składania w siedzibie Spółki pisemnych ofert na zakup:

Prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Wyzwolenia 
(obręb nr 26 Łaziska Górne, karta mapy 5) obejmującego działkę ewidencyjną nr 1262/137 o pow. 21.046,00 m2 

wraz z prawem własności budynków i budowli wchodzących w skład bazy transportowej.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KA1M/00056516/1

Współrzędne GPS- N: 50o8’14.9”; E: 18o50’41.14”
Termin składania ofert do dnia 17.12.2013 r. do godz. 1200.

Postępowanie odbędzie się w dwóch etapach:
I. zebranie wstępnych ofert,

II. negocjacje z potencjalnymi oferentami.

Pełna informacja o nieruchomości oraz wymagania ofertowe zostały opublikowane na stronie internetowej 
www.tauron-nieruchomosci.pl 

DOMY POD KLUCZ Z DZIAŁKAMI:

WIĘCEJ OFERT I SZCZEGÓŁÓW NA: 

www.co-wal.pl

DZIAŁKI:
ORZESZE
Woszczyce 800m2 - 44tys.
Gardawice 700m2 - 42tys.
Gardawice 3000m2 - 90tys.
Zawada 700m2 - 45tys.
Jaśkowice 600m2 - 45tys.
Ornontowice 4000m2 - 55zł/m2

MOKRE MIKOŁÓW 800m2

BEŁK 1500m2 - 105tys.
przy lesie z gazem

MIESZKANIA:
ORZESZE
47m2 - 120 000 zł 3 pokoje
ŁAZISKA GÓRNE
44 m2 - 112 000 zł 2 pokoje
48 m2 - 115 000 zł 3 pokoje
MIKOŁÓW
38 m2 - 125 000 zł 2 pokoje
ORZESZE WYNAJEM
70 m2 - 900 zł

Co-wal nieruchomosci
43-180 Orzesze, ul. Rybnicka12 
tel: 668-786-306, 32-729-82-72

Nieruchomości gruntowe położone w Gostyni przy ul. Dębowej 
zapisane w księdze wieczystej KA1M/00054000/7 prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2013 r. o godz. 10:00 w Pawilonie 
Usługowo - Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy  
ul. Dąbrowszczaków 58.

Działki są niezabudowane, nieogrodzone, zlokalizowane w otoczeniu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami. Posiadają dostęp do 
sieci uzbrojenia terenu: energetycznej, wodociągowej, gazowej znajdujących 
się w działce 3958/84. Nieruchomości gruntowe nie są obciążone.Zgodnie  
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń 
jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 
oznaczony.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 
2 grudnia 2013 r. (decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie 
bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu 
bankowego. 
Wadium należy wpłacić na konto: Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 
0000 0000 6145 0023. Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, 
której wadium dotyczy. 
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Wyry w Referacie Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-68-42.
Więcej informacji i szczegółów na stronie Urzędu Gminy Wyry: www.wyry.pl  
w zakładce „Inwestycje i przetargi”, w biuletynie informacji publicznej (www.bip.pl) 
oraz na tablicach ogłoszeń urzędu.

Numer 
działki

Powierzchnia 
m²

Rodzaj 
użytku

Cena wywoławcza 
netto zł

Wadium
zł

1. 3953/84 703 Bp 50 000,00 5 000,00
2. 3954/84 715 Bp 55 000,00 5 000,00
3. 3955/84 702 Bp 50 000,00 5 000,00
4. 3957/84 1807 Bp 85 000,00 6 000,00

Wójt Gminy Wyry
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
oferTa Na BuDoWę  

DoMu JeDNoroDZiNNeGo 
Dpas 125-sT

Dom parterowy murowany:
porotherm dryfix 25,  
dach czterospadowy
powierzchnia użytkowa 117 m2 

KoSZt:
Budowa domu DPAS 125-ST do stanu dewe-
loperskiego wg powyższej specyfikacji:

258 900,00 zł*
Budowa domu DPAS 125-ST do stanu suro-
wego otwartego wg specyfikacji:

148 700,00 zł*
Podana cena jest ceną brutto (doliczono 8% VAT). Cena nie obej-
muje wykonania zagospodarowania terenu działki oraz przyłączy.
*Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumie-
niu Art. 66¹ Kodeksu Cywi lnego. Podane dane mają wyłącznie cha-
rakter informacyjny i zgodnie z Art. 71 Kodeksu Cywi lnego winny być 
traktowane wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Łaziska Górne, ul. Jaworowa 21
tel. 602 450 342,

dachbud@dachbud.slask.pl

Dom parterowy 94m2 
z działką 800m2 259 tys.

Dom z poddszem 94m2 + 24 m2 
garaż z działką 800m2 

279 tys.

Dom parterowy 69m2 + 21m2 
garaż z działką 700m2 

209 tys.

Dom parterowy 67m2

z działką 700m2 209 tys.

Giełda Nieruchomości
Jesteś deweloperem, osobą prywatną lub prowadzisz biuro nieruchomości i chcesz sprzedać 

działkę czy dom? Zapraszamy do umieszczania ogłoszeń, artykułów i zdjęć na naszej Giełdzie 
Nieruchomości. Tylko u nas zamieszczone ogłoszenie o sprzedaży domów, działek czy mieszkań 
trafi do 20 tys. mieszkańców powiatu mikołowskiego. projekty graficzne wykonujemy gratis! 

Zapraszamy również firmy budowlane realizujące projekty domów pod klucz do prezentacji 
swoich ofert. Na naszych łamach klient dostrzeże ofertę szybciej niż w przepastnym internecie. 
Wykonujesz usługi geodezyjne, geologiczne lub jesteś architektem to miejsce na prezentacje 
twojej firmy! Zapraszamy do współpracy! 
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OponyKilkanaście, jeszcze kilka lat temu, wie-
lu kierowców jeździło na oponach ca-
łorocznych czy wielosezonowych. Te-
raz to już historia i jeździmy na opo-

nach sezonowych, czyli letnich i zimowych. 
W wielu krajach zmiana opon jest już obowiązkowa 
i o tym myślą też nasi ustawodawcy. Producenci 
ogumienia zalecają zmianę opon letnich na zimo-
we, gdy średnia temperatura dobowa spadnie po-
niżej 7 stopni Celsjusza. Jest to zasada generalna, 
którą trudno określić datą, ale nadszedł już czas, 
w którym spokojnie możemy pomyśleć o „prze-
kładce” samochodowego obuwia. Dla oszczędno-
ści i przede wszystkim bezpieczeństwa.

róŻNice opoN ZiMoWych i leTNich

Opony letnie różnią się od zimowych głównie 
składem mieszanki, z jakiej są wykonane. Skład 
mieszanki opon zimowych przystosowany jest do 
pracy w temperaturach poniżej 7 stopni Celsju-
sza. Przy takich temperaturach nabierają swoich 
właściwości, tracąc je po przekroczeniu 
granicznych 7 stopni. Opona zimowa 
powyżej temperatury 7 stopni zaczy-
na nadmiernie szybko się rozgrzewać, 
co powoduje jej szybkie zużycie. Przy 
niskich temperaturach jest natomiast 
skuteczna, zarówno w zakresie trzyma-
nia się jezdni, jak i podczas hamowania 
zarówno na suchej, jak i na mokrej na-
wierzchni. A to już ma wpływ na bez-
pieczeństwo.

Opony zimowe różnią się od opon 
letnich również rzeźbą bieżnika. Bież-
nik opon zimowych ma więcej nacięć 
na oponie, tzw. lamelek, są one rów-
nież głębsze, niż w przypadku opon let-
nich. Taka charakterystyka pozwala za-
chować oponie zimowej przyczepność 
w warunkach zimowych.

Na co ZWróciĆ uWaGę prZy 
„prZeKłaDKach”?

Nim zmienimy opony zimowe na let-
nie, powinniśmy dokładnie obejrzeć 
stan opon zdjętych z obręczy przed po-
przednią wymianą. Chyba, że zakłada-
my opony nowe. Pierwsze, na co po-
winniśmy zwrócić uwagę, to głębokość 

bieżnika. W Polsce do ruchu dopuszcza się opony 
o głębokości bieżnika nie mniejszej niż 1,6 mm, 
co w praktyce jest o wiele za mało. Opona letnia, 
której bieżnik jest płytszy niż 3 mm, gwałtownie 
traci swoje właściwości trakcyjne, szczególnie na 
mokrych nawierzchniach. Przed montażem opon, 
sprawdźmy, czy opony nie mają jakichś uszkodzeń 
na boku, czy samym bieżniku. Jeśli mamy wątpli-
wości, sprawdźmy to u wulkanizatora. Po założe-
niu na felgi opon, konieczne jest wyważenie koła. 
Bardzo ważną rzeczą jest też ciśnienie w oponach. 
Jego wysokość podana jest w „instrukcji obsługi” 
każdego samochodu. Ubywa ono z opon w natu-
ralnym procesie oddychania gumy oraz poprzez 
nieszczelność wentyli. Ciśnienie mniejsze niż za-
lecane przez producenta, powoduje pogorszenie 
właściwości trakcyjnych opony, jej hamowania, re-
akcji na skręty, zwiększa opory toczenia, co za tym 
idzie - spalanie.

Opony zmienione, koła wyważone, więc spokoj-
nie możemy wyruszać w trasę w wiosennych wa-
runkach drogowych.

Przedsezonowa PROMOCJA na

OPONY ZIMOWE 

ATN Tomasz Nikiel
43-180 Orzesze - Zawada, ul. Krasickiego 10

tel.: 607 572 655
www.atn-serwis.pl

AKUMULATORY 
� duży wybór
� atrakcyjne ceny
� montaż i pomiar GRATIS

y
GRATIS Wymiana oleju
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Jerzy Paja

Moto 
rady
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Za nami piękna, „złota jesień”, przed nami - dni, których kierowcy najbardziej nie 
lubią. Mgły, opady, niskie temperatury i krótkie dni. To wszystko razem wzięte spra-
wia, że prowadzenie pojazdu wymaga dużo większej koncentracji, a i tak jazda jest 
mniej bezpieczna. By temu niebezpieczeństwu w jakiś sposób zapobiec, trzeba od-
powiednio przygotować samochód do jesienno zimowych warunków. Dziś o oponach.



Gromadzimy coraz więcej przed-
miotów, ubrań, książek czy zaba-
wek, które są niezbędne, ale też 
i nieużywane choć dla nas cenne 
i wartościowe. często zastana-
wiamy się - gdzie to pomieścić?

Idealnym rozwiązaniem są szafy 
wnękowe. Można nimi zabudować 
wnęki, pasują także do przedpoko-

jów, sypialni czy garderoby. Doskonale 
sprawdzą się na poddaszach, w narożni-

kach, czy jako zabudowa pod schodami.
Nasza firma wykonuje wszystkie sza-

fy na wymiar. Projektując, staramy się 
uwzględniać indywidualne potrzeby 
i oczekiwania klienta. Dysponujemy sze-
roką gamą materiałów i akcesoriów do 
szaf, dzięki którym rzeczy będą dobrze 
i ekonomicznie rozmieszczone, aby ła-
two było utrzymać porządek. W monto-
wanych przez nas zabudowach stosuje-
my wysokiej jakości aluminiowe syste-
my przesuwne, dzięki którym drzwi lek-
ko i płynnie się otwierają. Nasze szafy 

charakteryzują się nie tylko trwałością 
i funkcjonalnością, ale także ciekawym 
wyglądem i elegancją. Osiągamy to przez 
zastosowanie bogatej gamy kolorystycz-
nej płyt meblowych i wypełnień do drzwi 
takich jak szkło, lustra, lacobel, a także 
bardzo modnej grafice na szkle. Dzięki 
nim nasze pomieszczenia nabierają nie-
powtarzalnego uroku i szyku.

„sTolDoMeX” s.c.
ul. Bielska 7
43-190 MIKOŁÓW
tel./fax : +48 (032) 221-02-03
+48 501-305-465 , 501-319-393
e-mail: biuro@stoldomex.pl
Godziny otwarcia: Pn. - Pt. 800 - 1600

szafy - porządkują 
przestrzeń domu

 izolacje termiczne

Rybnicka

Wojska Polskiego

Cieszyńska

Jaworowa

Mikołów Centrum

DACHBUD

Żory Fitelberga

posiadamy najbardziej trwałe markowe materiały fi rmy BraaS, 
która posiada 50-letni staż na rynku materiałów dachowych. 

wykonujemy obróbki i detale dachowe.

dachbud@dachbud.slask.pl, 
tel. 602 450 342,
fax. 032/221 13 97

oFeruJemy: okna Fakro, Dachówki (ceramiczne, betonowe, 
blacho dachówki, gont), rynny metalowe, pCV oraz z tworzyw 
szlachetnych.

Filia: 
43-170 Łaziska Górne, 
ul. Jaworowa 21

 systemy dachowe
 Dachówka betonowa 
    i ceramiczna
 izolacje nadkrokwiowe
 systemy solarne

 hydroizolacje
 Masy bitumiczne
 chemia budowlana

 okna dachowe

 systemy odwodnien 
    dachowych

 Zestawy do produkcji cWu 
i energii elektrycznej
 podłogi podgrzewane
 Bojlery
 panele pV oraz invertery

poZosTałe:
 artykuły ciesielskie
 podbitki
 obróbki blacharskie
 Drewno konstrukcyjne
 Bitumiczne pokrycia dachowe
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Łamanie utartych konwencji aran-
żacyjnych wymaga odpowiedniej 
inspiracji nie tylko od profesjonal-
nych projektantów wnętrz. Mate-

riały, które pozostają w harmonii z naturą, 
od wieków skłaniają do eksperymentów ar-
chitektonicznych. Sięgając po kolekcję uni-
katowych podłóg korkowych Identity mar-
ki Wicanders również Ty możesz wcielić się 
w rolę architekta. Puść wodze fantazji, baw 
się formą, a zaczniesz na nowo odkrywać 
tożsamość domowego wnętrza.  

Nie każdy wie, że strukturę korka two-
rzą mikrokomórki wypełnione gazem. Na 
przestrzeni 1cm 3 korka znajduje się ponad 
40 milionów takich komórek. Każda z nich 
pełni jednocześnie funkcję izolatora ter-
micznego, akustycznego i antywibracyjne-
go. Kompilacja tych cech niweluje potrze-
bę inwestowania w dodatkowy podkład pod-
podłogowy. Dzięki swoim naturalnym wła-

Budują klimat 
wnętrza domu
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W domu jest nieodzowna. ceni sobie solidne fundamenty.  uwielbia gustowne dodatki. 
lubi, gdy ją podziwiasz. podłoga. stąpasz po niej codziennie. Zadbaj, by była zarówno 
funkcjonalna, jak i piękna.  Kolekcja podłóg korkowych identity marki Wicanders rozbudzi 
Twoją wyobraźnię i pozwoli ci podkreślić indywidualny charakter każdego wnętrza. 



www.czyszczeniekanalizacji.com.czyszczeniekanalizacji.com

JTJ meble 
43-190 Mikołów

ul. Żwirki Wigury 4
(naprzeciw Starostwa Powiatowego)

tel. 32 772 80 01
http://www.jtjmeble.pl
e-mail: jtjmeble@op.pl

Czasem warto prawie wszyst-
ko zburzyć, aby stworzyć coś 
wartościowego - od podstaw. 

Jest to rozwiązanie o tyle korzyst-
niejsze, iż nie wymaga dopaso-
wania do istniejącej przestrze-
ni, kompromisów i półśrodków. 
Czasem jednak ograniczone 
środki, zastana przestrzeń, chęć 

wyposażenia lokum tylko na pe-
wien czas, nie pozwalają na dale-

ko idące zmiany.
Szanujemy każdego klienta i do po-

wyższych wyzwań podchodzimy z jedna-

kowym zaangażowaniem, a nasza zróżni-
cowana oferta, zaspokoi gusta mniej i bar-
dziej wymagających. 

Nowoczesne faktury otaczających Cię 
mebli, pieczołowicie dobrane detale, de-
signerskie wzornictwo, atrakcyjna cena, 
kilkunastoletnie doświadczenie i profe-
sjonalizm naszych pracowników pozwoli 
Ci na cieszenie się z wyposażonych przez 
nas wnętrz oraz utwierdzi w przekonaniu 
trafnie podjętej decyzji. W naszym dorob-
ku znajduje się szereg aranżacji głównie 
pomieszczeń kuchennych, jadalni czy sa-
lonów.

Wizyta w siedzibie JTJ  wykonanie pomiarów w domu klienta  wizualizacja  kalkulacja kosztów  akceptacja projektu  wykonanie.

Nie tylko ubrania muszą pasować - MEBLE TEŻ! TaDeusZ JaWoreK, 
współwłaściciel fi rmy:
- Aby zagwarantować 

trwałe i funkcjonalne 
rozwiązania na lata, od dawna 

współpracujemy tylko ze sprawdzonymi part-
nerami. Nasze inspiracje czerpiemy z kraj-
owych i zagranicznych wystaw oraz targów 
wyposażenia wnętrz (Poznań, Kolonia, Me-
diolan), gdzie wytyczane są nowe kierunki 
współczesnego wzornictwa. 

UWAGA : Świąteczna promocja! Zakup mebli w okresie 
od 1.11-21.12.2013 premiowany 

(z tą gazetą) 5% rabatem na meble 
i 10% rabatem na ich zamontowanie.

Wykonujemy wyceny nieruchomości dla osób prawnych 
i osób fi zycznych, dla potrzeb banków (kompleksowa obsługa 
banków i instytucji fi nansowych), sądów (biegły sądowy), 
deweloperów, urzędów skarbowych, jednostek samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych itp.

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego
WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Joanna  Mocko
Siedziba: ul. Gen. Ziętka 2, 43 -180 Orzesze

Biuro: ul. Rybnicka 1
Tel. 608 085 413

Strona:  www.forumlocum.pl
Adres :  j.mocko@forumlocum.pl

DLA CELÓW:
 bankowo - hipotecznych(kredyty)
 kupna - sprzedaży
 darowizn i spadków
 skarbowo - podatkowych
 negocjacyjnych i ofertowych
 sądowych
 komorniczych

Masz fi rmę 
budowlaną?

NA tWOJą 
reklAMę▼ 23
www.naszagazeta.infolistopad 2013r.

Na tych 
stronach 

jest miejsce
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ściwościom, korek doskona-
le tłumi dźwięki dobiegające 
z innych kondygnacji oraz 
obniża hałas wewnątrz 
mieszkania. Warto podkre-
ślić, że dwie warstwy korka, 
zastosowane w podłogach 
marki Wicanders, zapew-
niając odpowiednią amor-
tyzację, w wyraźnie odczu-
walny sposób zwiększą kom-
fort chodzenia po podłodze, 
dostarczają idealne uczucie 
ciepła oraz, w bardziej da-
lekosiężnej perspektywie, 
przyczyniają się do obniże-
nia kosztów zużycia energii. 
Co istotne, podłogi korko-
we, dostępne w formie pa-
neli korkowych lub też pły-
tek przyklejanych do podło-
ża, przenoszą bardzo duże 
obciążenia. I choć pod wpły-
wem nacisku komórki kor-
ka ulegają kompresji, to za-
raz po jego ustaniu na po-
wierzchni brak jest śladów 
wgłębień i załamań. Ela-
styczny i sprężysty korek, 
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absorbując wstrząsy, zmniejsza 
obciążenie stawów i kręgosłu-
pa oraz zapobiega urazom pod-
czas upadku. Sprawdzi się za-
tem jako okładzina podłogowa 
w pomieszczeniach dedykowa-
nych najmłodszym, jak i najstar-
szym domownikom. Co istotne, 
podłogi korkowe marki Wican-
ders, zabezpieczone już w proce-
sie produkcji lakierem poliureta-
nowym, są bardzo łatwe w utrzy-
maniu czystości, dzięki czemu 
na długie lata zapewniają trwały 
efekt dekoracyjny we wnętrzach. 
Alergicy pokochają ten materiał 
za jego właściwości antybakteryj-
ne oraz antystatyczne.
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Standardy przewidują le-
czenie najpierw przy po-
mocy środków zwiększa-
jących wrażliwość na in-

sulinę oraz zwiększające wydziela-
nie insuliny, a następnie podawa-
nie insuliny - leczenie, jak wiado-
mo, trwa do końca życia. W die-
cie chorych, węglowodany mają 
stanowić około 50-60% zapotrze-
bowania energetycznego. I wła-
śnie to zalecenie jest swoistą pu-
łapką, która wpędza chorego 
w „błędne koło”. Żywienie Opty-
malne przypomina nieco pierwsze 
diety cukrzycowe. Podstawowym 
założeniem diety jest ogranicze-
nie spożycia węglowodanów, dzię-
ki czemu spada zapotrzebowanie 
na insulinę, co prowadzi do szyb-
kiej normalizacji glikemii. Docho-
dzi do osiągnięcia równowagi i za-
mknięcia wychyleń glikemii w sto-
sunkowo wąskich granicach, mię-
dzy 100 a 140 mg% w ciągu doby. 

Pozornym paradoksem na Żywie-
niu Optymalnym jest występo-
wanie wyższych poziomów cukru 
na czczo, przed pierwszym posił-
kiem. Ważnym elementem, o któ-
rym nie można zapominać, jest 
odpowiednie zbilansowanie pozo-
stałych składników odżywczych, 
a zwłaszcza białka. Jest ono oczy-
wiście materiałem budulcowym 
i powinno się go dostarczać tyle, 
ile jest potrzebne do procesów 
regeneracyjnych. Według WHO 
człowiek zużywa na dobę od 0,5-
0,7 białka na kg masy ciała. Po-
daż przekraczająca znacznie tę 
ilość będzie skutkować rozchwia-
niem glikemii. Objawem nadmier-
nego spożycia białka są zazwyczaj 
znacznie podwyższone poranne 
poziomy glukozy. W prowadzeniu 
chorych na cukrzycę typu II waż-
ne jest indywidualne podejście le-
karza i analiza przypadku na pod-
stawie przynajmniej kilkudnio-

wych profilów glikemicznych. 
A oto, co o cukrzycy pisze twór-

ca Żywienia Optymalnego (ina-
czej - diety optymalnej), dr Jan 
Kwaśniewski: „Przyczyną cukrzy-
cy jest dieta zawierająca tłuszcze 
i węglowodany spożywa-ne w ilo-
ściach kalorycznie zbliżonych (np. 
po 45% energii z tłuszczu i węglo-
wodanów). Człowiek, w którego 
diecie cukry i tłuszcze są spoży-
wane w ilościach kalorycznie zbli-
żonych, podobny jest do samocho-
du, który połowę energii otrzymu-
je w benzynie (tłuszcze), a poło-
wę w węglu z wodą (węglowoda-
ny) - cukry na 180g zawierają 72g 
węgla i 108g wody. Takie „pali-
wo" nie nadaje się nawet dla pa-
rowozu, a tym bardziej nie nada-
je się dla człowieka. W takich wa-
runkach żaden kierowca nie wyle-
wa benzyny i nie jeździ na węglu 
z wodą. Jeździ mniej, tylko na 
benzynie, część węgla przetwarza 

na benzynę, a jego nadmiar wy-
dala. Podobnie jest z człowiekiem. 
Dlatego żaden człowiek nie może 
zachorować na „tłuszczycę”, a na 
cukrzycę choruje wielu ludzi”.

Pamiętajmy - normalizacja po-
ziomu glikemii na Żywieniu Opty-
malnym następuje najczęściej po 
2-3 tygodniach, ale nieraz trze-
ba czekać nawet do 3 miesięcy. 
Z moich obserwacji wynika, że 
leki przeciwcukrzycowe odstawia 
ponad 60% pacjentów w drugim 
tygodniu stosowania diety, mając 
oczywiście ustabilizowany poziom 
glukozy we krwi. I jeszcze najważ-
niejsze - Żywienie Optymalne na-
leży prowadzić skrupulatnie, we-
dług zaleceń lekarza. Naprawdę 
warto.

lek. med. Przemysław Pala
Fragmenty artykułów o cukrzycy lek. 

med. Przemysław Pali pochodzą 
z miesięcznika „Optymalni"

www.optymalni.org.pl
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W lipcowym numerze 
„Naszej Gazety” 
opublikowaliśmy 
wywiad z Bogdanem 
Tkoczem, prezesem 
Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia 
Optymalnych, 
propagującego 
zdrowy styl życia 
oparty na diecie 
opracowanej przez dr 
Jana Kwaśniewskiego. 
Teraz przechodzimy 
do konkretów. 
Specjaliści od żywienia 
optymalnego obalają 
fałszywe mity, jakie 
narosły wokół diety 
dr Kwaśniewskiego. 
Na temat cukrzycy 
specjalnie dla nas pisze 
LEK. MED. 
PRZEMYSŁAW PALA.

stosując odpowiednią dietę, 
możesz pozbyć się cukrzycy!

Jagoda açai, dotąd znana tylko tubyl-
com zamieszkującym dzikie lasy ama-
zonii, trafi ła do współczesnego świata. 
Ta wspaniała jagoda posiada Witaminy 
B1, B2, B3, Witaminy e, Witaminy c, 
fosfor, Wapń, potas, Białko, dobre 
kwasy tłuszczowe: omega 6, omega 9. 

Ceniona jest także ze względu na dużą 
ilość antyoksydantów. Posiada ich 
1026, co jest liczbą 20-krotnie więk-

sza niż dotychczas uważane za najlepsze 
w walce z wolnymi rodnikami winogrona. 

Ta mała ciemnofioletowa jagoda, rosnąca na 
20-metrowych palmach brazylijskich, w la-
sach deszczowych Amazonii zrobiła dużo za-
mieszania w dziedzinie medycyny i zdrowe-
go odżywiania, dotąd świat nie znał owocu 
o tak wielu zdrowotno-energetycznych wła-
ściwościach. Jagoda Açai, m.in. hamuje wol-
ne rodniki i obniża poziom cholesterolu, po-
maga w walce z rakiem i wspomaga mięsnie, 
a także obniża poziom cukru we krwi. Ze 
względu na swoje właściwości i zwiększającą 
się popularność Açai nazywana jest „brazylij-
ską żyłą złota”. 

açai z brazylijskiej dżungli

Obecnie przyjmuje się, że cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną, związaną 
z rozwojem i poprawą bytu współczesnych społeczeństw. Brak zrozumie-
nia istoty choroby uniemożliwia skuteczne jej leczenie. 
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- Informacja o powołaniu waszego Ze-
społu Parlamentarnego została opatrzo-
na mottem: „z potraw, które zjadamy po-
wstają wszystkie choroby ludzkie”.

- To powiedział pięćset lat przed naszą 
erą Herodot, grecki historyk, geograf i myśli-
ciel. Historia zatoczyła koło, a my wracamy do 
punktu wyjścia. Odkrywamy prawdy, które były 
oczywiste dla naukowców sprzed dwóch i pół 
tysiąca lat. 

- Po co powstał Zespół? Uważa pani, 
że rząd robi niewiele w sprawie zdrowej 
żywności?

- Rząd, czyli kto? Sprawami szeroko pojętej 
produkcji i konsumpcji żywności zajmują się po 
części, m.in., ministerstwa: rolnictwa, zdrowia, 
środowiska, gospodarki, rozwoju regionalne-
go, edukacji. Jeżeli jakieś zagadnienie znajduje 
się w kompetencjach tak wielu instytucji, to tak 
naprawdę nie zajmuje się tym nikt.

- Uważa pani, że powinno powstać mi-
nisterstwo do spraw żywności?

- Członkowie naszego zespołu parlamentar-
nego uważają, że zdrowie obywateli jest pro-
blemem zasługującym na poważne, planowe 
i kompleksowe potraktowanie. Musimy zacząć 
od podstaw, czyli opracowania narodowego pro-
gramu zdrowego żywienia, a więc określenia, 

co jest konieczne, by czło-
wiek mógł żyć w zdrowiu 

jak najdłużej.
- Pierwszym dużym 

przedsięwzięciem zorgani-
zowanym przez wasz zespół, 

b ę d z i e 
o g ó l n o -

polska 

konferencja w Łaziskach Górnych, za-
tytułowana „Tajemnice zdrowego żywie-
nia”. Dlaczego tajemnice?

- Mówiąc tajemnice mamy na myśli także 
brak wiedzy w społeczeństwie na temat tego, co 
jeść, aby żyć zdrowo. Większość współczesnych 
chorób, począwszy od alergii a na nowotworach 
kończąc, ma podłoże cywilizacyjne. Chorujemy, 
bo niezdrowo żyjemy, a złe nawyki żywieniowe 

mają w tym największy udział. Niestety, współ-
czesna medycyna nastawiona jest na leczenie 
objawów chorób, a nie na usuwanie ich przy-
czyn.

- Na konferencję zaprosiliście osoby, 
które po przejściu na zdrowy system od-
żywiania, wyleczyły się ze stwardnienia 
rozsianego. Trudno w to uwierzyć.

- Dlatego zapraszam pana i Czytelników „Na-
szej Gazety” do Łazisk Górnych. Będzie okazja, 
aby na żywo wysłuchać tych relacji. Ja mogę 
podać przykład osoby z kręgu moich bliskich 
znajomych, która cierpiała na cukrzycę i nad-
wagę. Osoba ta zdecydowała się na radykalne 
zmiany w stylu życia, a przede w wszystkim w 
sposobie odżywiania się. Odstawiła, m.in., pie-
czywo i produkty sporządzane na bazie pszeni-
cy, natomiast je codziennie kilka żółtek. 

- Nie ma już cukrzycy?
- Nie ma cukrzycy i schudła 10 kilogramów. 

Kilka miesięcy temu na łamach „Naszej Ga-
zety” czytałam wywiad z Bogdanem Tkoczem, 
prezesem Stowarzyszenia Optymalni. W roz-
mowie padło stwierdzenie, że gdyby osoby cho-
re na cukrzycę leczyć zdrową dietą, państwo 
mogłoby sporo zaoszczędzić na lekach.

- Nie polubią waszej komisji koncerny 
spożywcze i farmaceutyczne. 

- To nie jest nasz problem. Dla nas najważniej-
szy jest interes państwa i zdrowie Polaków. Chce-
my dostosować polskie rolnictwo do optymal-

nych potrzeb żywieniowych człowieka, a w kon-
sekwencji do zmniejszenia wydatków na kosz-
towne leczenie chorób, spowodowanych złym 
odżywianiem się i stylem życia. Musimy uznać, 
że rolnictwo i produkcja żywności to strategiczne 
zadania państwa. Łańcuch: zdrowe polskie rol-
nictwo - zdrowa polska żywność - zdrowe polskie 
społeczeństwo, jest fundamentem przetrwania, 
żywotności i zasobności narodu polskiego.

- Zdrowe jedzenie jest smaczne?
- Jest smaczne, pożywne i nie uzależnia, jak 

wiele modyfikowanych genetycznie produktów, 
które trafiają na nasze stoły. Nie chcę uprawiać 
kryptoreklamy, ale w powiecie mikołowskim jest 
wiele sklepów, gdzie można kupić zdrowe mię-
so albo śmietanę i jajka, prosto od gospodarza. 
Podczas konferencji w Łaziskach Górnych bę-
dziemy mówić nie tylko o teorii zdrowego ży-
wienia, ale także o konkretnych przykładach 
tego, co trzeba jeść, a czego należy unikać.

7 grudnia, w Domu 
Kultury w łaziskach 
Górnych odbędzie 
się pierwsza konfe-
rencja, organizowana 
przez parlamentarny 
Zespół do spraw Na-
rodowego programu 
Zdrowego Żywienia. 
Konferencję współ-
organizują stowarzy-
szenie optymalni, 
stowarzyszenie roz-
woju i promocji Zie-
mi Mikołowskiej, pod 
patronatem medial-
nym „Naszej Gazety”.

Na zdrowie 
i smacznego

Z poseł IZABELĄ KLOC z Mikołowa, 
przewodniczącą Parlamentarnego 

Zespołu do spraw Narodowego 
Programu Zdrowego Żywienia, 

rozmawia Jerzy Filar.
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Łańcuch: zdrowe polskie rolnictwo 
- zdrowa polska żywność - zdrowe 
polskie społeczeństwo, jest funda-
mentem przetrwania, żywotności 
i zasobności narodu polskiego.
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Czekamy na Państwa zgłoszenia w plebiscycie na 
Sportową Osobowość Roku 2013 Powiatu Mikołowskiego

listopad 2013r.

- Z czym kojarzy Ci się liczba 200?
- Liczba 200 kojarzy mi się banknotem 200 

złotowym (uśmiech)

- Wiek? 
- Mam 32 lata

- Pierwszy kontakt ze sportem?
- Mój pierwszy kontakt z sportem to oczywi-

ście podwórko. Tam ze sportem już w wieku 
dziecięcym spotyka się każdy chłopak. W moim 
przypadku nie mogło być inaczej.

- Z piłką nożną?
- Jestem wychowankiem klubu Fortuna 

Wyry, w którym też wieloletnim działaczem 
był mój śp. ojciec. On zaszczepił we mnie od 
najmłodszych lat piłkę nożną i w nim mia-

łem oparcie w trudnych chwilach przygody 
z piłką. 

- Pierwszy trener?
- Pierwszego trenera powinno się zawsze 

pamiętać. Moim był Marian Kołodziej.

- Piłkarski idol (polski i zagraniczny)? 
- Szczerze, nikt nie przychodzi mi do gło-

wy.
- Debiut w seniorach? 
- Jak dobrze pamiętam, to w wieku 17 lat 

w Fortunie Wyry.

- Jak trafiłeś do Polonii Łaziska?
- Do Poloni trafiłem w 2000 roku, kiedy tre-

nerem był Jerzy Michajłow. Zostałem zaproszony 
na treningi, no i chyba się sprawdziłem. Dosta-
łem szansę reprezentowania tego klubu i z prze-
rwami na inne kluby reprezentuję go do dziś. 

- Zagrać w jednym klubie 200 spotkań 
ligowych, to dziś rzadko spotykany „wy-
czyn”. Jak Ci się to udało?

- Chyba jest to zasługa mojego charakteru 
i zapału do piłki. Piłka to moje życie.

- Mecz, który na zawsze pozostanie 
w pamięci?

- Takich meczów jest więcej i każdy jest naj-
ważniejszy, ale myślę, że te o awans na wyższy 
szczebel rozgrywkowy dają najwięcej radości.

- Sportowe marzenie?
- Awansować z Polonią Łaziska do drugiej 

ligi.

- Czy Polonia ma zespół na walkę 
o „wyższe cele”?

- Polonia zawsze gra o najwyższe cele, więc 
sadze, że ten zespół ma możliwości, aby wal-
czyć o awans.

- Czego nauczył Cię sport?
- Sport kształtuje charakter człowieka, nie 

można się poddawać, uczy walki o najwyższe 
cele oraz ciężkiej pracy, bez której nie ma efek-
tów i zwycięstw. 

- Jak na Twoją piłkarską przygodę zapa-
truje się rodzina?

- Moja rodzina, szczególnie ta najbliższa, czy-
li moja ukochana żona Asia i dwie piękne ko-
chane córeczki: Amelia oraz Estera wiedzą, że 
piłka to moje życie. Bez wsparcia żony w trud-
nych chwilach, nie osiągnąłbym w sporcie tego, 
co osiągnąłem. Dlatego za to wsparcie i za wy-
rozumiałość dla mnie i mojej pasji, chciałbym 
jej serdeczne podziękować.

- Twoja ocena polskiej piłki nożnej?
- Polska piłka idzie w dobrym kierunku, jest 

coraz lepsze szkolenie młodzieży i sadzę, że 
efekty same przyjdą za kilka lat.

- Trenerzy narzekają na mizerny do-
pływ talentów do szkolenia seniorskiego. 

Czyżby w Polsce nie rodzili się uzdolnie-
ni piłkarze?

- To jest zdanie trenerów. Ja sądzę, że uzdol-
nionych piłkarzy jest coraz więcej i będzie ich 
przybywać.

- Twoje zdanie na temat gry dużej ilo-
ści obcokrajowców w drużynach, w tym 
na poziomie III i IV ligi.

- Ten temat dla mnie jest niezrozumiały, jest 
tylu piłkarzy w Polsce, że nie trzeba sięgać po 
obcokrajowców.

- Sportowa długowieczność. Kiedy pił-
karz powinien odejść na sportową eme-

ryturę (w sensie wyczynowego uprawiania 
sportu)?

- Kiedy sam będzie czuł, że to już ten mo-
ment.

- Jak długo kibice będą jeszcze oklaski-
wać grę Marka Mazura?

- Tak długo jak tylko pozwoli zdrowie i odpo-
wiedni poziom sportowy, ale na pewno czas nie-
ubłaganie płynie...

- Plany na przyszłość po zakończeniu 
kariery?

- Te plany już realizuję. Jestem zawodowym 
strażakiem i na pewno w tym zawodzie dalej 
będę się spełniał. Na pewno znajdzie się w niej 
też piłka, w której wiedzę się w roli trenera.

- 13 listopada skończysz 33 lata. Czego 
życzyć piłkarzowi w tak pięknym, ale już 
dojrzałym wieku?

- Zdrowia, dalszych sukcesów w sporcie i ży-
ciu zawodowym.

- I tego życzymy!
Z Markiem Mazurem 

rozmawiał Tadeusz Piątkowski

Piłka to moje życie
W dziewiątej kolejce rozgrywek III ligi, w Piotrówce, dwusetny mecz 
w barach Polonii Łaziska rozegrał MAREK MAZUR. Jubileusz to 
w dzisiejszych czasach zacny, gdyż pojęcie przywiązania do barw 

klubowych jest mało popularne. Dlatego też jubileusz ten był okazją do 
przeprowadzenia rozmowy piłkarzem, który 200 razy wybiegał na boisko, 
by w barwach Polonii rozegrać spotkanie o ligowe punkty.

łem oparcie w trudnych chwilach przygody 
z piłką. 

- Pierwszy trener?
- Pierwszego trenera powinno się zawsze 

Piłka to moje życie
W dziewiątej kolejce rozgrywek III ligi, w Piotrówce, dwusetny mecz 
w barach Polonii Łaziska rozegrał 
w dzisiejszych czasach zacny, gdyż pojęcie przywiązania do barw 

klubowych jest mało popularne. Dlatego też jubileusz ten był okazją do 
przeprowadzenia rozmowy piłkarzem, który 200 razy wybiegał na boisko, 
by w barwach Polonii rozegrać spotkanie o ligowe punkty.
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Jedną z dyscyplin sportowych 
rozgrywanych w ramach Mi-
strzostw polski "family cup" 
jest pływanie. 

Cykl tegorocznych imprez roz-
począł się w Mikołowie, a za-
kończy w Jaśle. Zawody inau-

guracyjne rozegrane zostały na pły-
walni Aqua Plant, a do rywalizacji 
stanęło 130 zawodniczek i zawodni-
ków. W kategorii „rodzinnej” sklasy-
fikowano 12 teamów. Podobnie jak 
w roku ubiegłym, zarówno poziom 

sportowy, jak i organizacja stały na 
bardzo wysokim poziomie. Na słup-
kach startowych stawali nie tylko pły-
wacy ze Śląska, ale i z innych regio-
nów. Mikołowskie Mistrzostwa Polski 
Amatorów pokazały po raz kolejny, że 
pływanie w naszym regionie jest bar-
dzo popularne. Zawody miały opra-
wę godną Mistrzostw Polski. Było po-
dium, były puchary i dyplomy, nie za-
brakło również upominków. Przy ta-
kiej oprawie, można się spodziewać, 
że w przyszłym roku obejrzymy kolej-
ne Family Cup. Tapi

Zawody organizowane przez 
Stowarzyszenie Sportów 
i Sztuk Walki Kong Sao 
oraz MOSiR w Mikoło-

wie, miały formę otwartą i rozgrywa-
ne były w konkurencjach: Kata, Kata 
z bronią, Kata synchroniczne, Semi 
Contact, Grapling, Kong Sao Mix Ku-
mite oraz Kong Sao Open Combat. 
Mnogość konkurencji oraz kategorii 
wiekowych sprawiły, że płyta główna 
hali sportowej MOSiR stała się praw-
dziwym „klasztorem Shaolin”, w któ-
rym uczniowie sprawdzali w kon-

frontacji z rywalami, sprawdzali po-
ziom swojego wtajemniczenia.

W zmaganiach wzięło udział 260 
zawodników z Czech, Słowacji, 
Ukrainy, Węgier i wielu klubów z ca-
łej Polski.

Turniejowe zmagania poprzedził 
występ adeptów szkoły walki Samson 
Pravo z Ukrainy, a oficjalnego otwar-
cia mistrzostw dokonał burmistrz Mi-
kołowa, Marek Balcer. Potem na ma-
tach dominował już sport.

W pierwszym dniu zawodów roze-
grane zostały konkurencje mało kon-

taktowe, głównie pokazowe, czyli: 
kata, kata z bronią, kata synchronicz-
ne oraz walki semi contact i mix ku-
mite w kategoriach dzieci i juniorów.

Niedzielne rozpoczęła się wystę-
pem grupy tanecznej prezentują-
cej Dance Hall, a potem było już „po 
męsku”, jako że rozegrano walki Mix 
Kumite, Semi Contact, Grappling 
oraz Kong Sao Open Kombat w ka-
tegorii seniorów. Na widowni zasia-
dła spora grupa kibiców, w większo-
ści znawców tych sztuk walki, więc 
i reakcja publiczności była żywioło-

wa. Walki Open Kombat, choć bar-
dzo brutalne okazały się prawdziwym 
magnesem przyciągającym publikę.

Prezes Stowarzyszenia Sportów 
i Sztuk Walki Kong Sao, organizator 
Mistrzostw - Sylwester Czarnota: To 
było duże przedsięwzięcie. Przyjazd 
tylu ekip w tylu kategoriach wymagał 
sporego wysiłku organizacyjnego i lo-
gistycznego. To wszystko okazało się 
drobiazgiem, kiedy słyszeliśmy opinie 

startujących o tej imprezie. Wszyscy, 
bez względu na wynik, będą wspomi-
nać Mikołów z sympatią. Cieszy też 
ilość widzów na trybunach. Mistrzo-
stwa były doskonałą formą propago-
wania tej dyscypliny sportu. Korzy-
stając z okazji, chcę złożyć podzię-
kowania sponsorom oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do sprawnej or-
ganizacji tej imprezy.

 Tekst i foto: Tadeusz Piątkowski

Kat. "a" rocznik 2007 i młodsi
1. Majcher Anna 1. Kawala Szymon 
2. Rajca Lena 2. Trzensiok Dominik
3. Mazurek Zofia 3. Kondrot Nikodem

Kat. "B" rocznik 2006-2005
1. Formińska Katarzyna 1. Kozioł Dominik
2. Ulfik Julia 2. Ryguła  Borys
3. Lisowska Daria 3. Trzensiok Mateusz

Kat. "c" rocznik 2004-2003
1. Czech Edyta 1. Kawala Patryk
2. Kondrot Wiktoria 2. Tomecki Szymon
3. Formińska Julia 3. Baron Kasper

Kat. "D" rocznik 2002-2001
1. Adamczyk Daria 1. Litewczuk Mateusz
2. Staniszewska Ewa 2. Baron Daniel
3. Mistarz Wiktoria 3. Bromboszcz Tymoteusz

Kat. "e" rocznik 2000-1998
1. Mistarz Magdalena 1. Pucher Aleksander
2. Krasowska Zuzanna 2. Urbanowicz Łukasz
3. Papiernik Julia 3. Maciążka Jakub

Kat. "f" rocznik 1997-1994
1. Kolada Łukasz

2. Bańczyk Rafał
3. Kula Wojciech

Kat. "G" rocznik 1993-1984
1. Kamińska Katarzyna 1 Kaźmierski Sebastian

Kat. "h" rocznik 1983-1974
1. Syryjczyk-Słomska Katarzyna 1. Musik Adam
2. Kawala Iwona 2. Trzensiok Marek
3. Rajca Laura 3. Dłubis Bartłomiej

Kat. "i" rocznik 1973-1964
1. Czech Magdalena 1. Matysiewicz Mateusz
 2. Zwonek Paweł
 3. Kolarczyk Andrzej

Kat "J" rocznik 1963 i starsi
1. Knysak-Olszańska Ewa 1. Miller Adam

Kat "K" powyżej 61 lat
1. Borkowiec Zbigniew
2. Wyduch Jan
3. Litewczuk Marek

Kategoria rodzinna
1. Rodzina Kucharskich
2. Rodzina Trzensioków
3. Rodzina Litewczuków

Wyniki

pływacki Family 
cup na medal

listopad 2013r.

Wyróżnienia indywidualne
Najlepszy Technik w konkurencji Kata kobiet: Janka Dobsovicova
Najlepszy Technik w konkurencji Kata mężczyzn: Ireneusz Mila
Najlepszy Technik w konkurencji Kong Sao Mix-Kumite: Winicjusz Nowak
Najlepszy Technik w konkurencji Semi Contact: Marek Szweda
Najlepszy Technik w konkurencji Grappling: Tomasz Jakubiec
Najlepszy Technik w konkurencji Kong Sao Open Combat: Jakub Krzyżowski

shaolin w Mikołowie
Moda na dalekowschodnie sztuki walki nie przemija. 
Dowodem tego jest rozegrany w ostatni weekend 
października w Mikołowie Otwarty Puchar Europy Kong Sao. 
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Tradycja i najwyższa jakość
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promocje 
NIe ŁącZą sIę

Już miliony osób przekonały się 
o tym, że jeśli media o Tobie nie pi-
szą, praktycznie nie istniejesz. Coraz 
częściej przekonują się o tym przede 
wszystkim właściciele firm, dla któ-
rych dobry wizerunek w mediach 
oznacza często większe szanse na 
wpływy i wysokie dochody.

W dobie Internetu i szerzącego 
się w niesamowitym tempie rozwoju 
marketingu wirusowego żadne przed-
siębiorstwo nie może sobie pozwolić 
na nieprofesjonalną prezencję swojej 

działalności. Złe wieści najszybciej 
się roznoszą, więc warto zadbać o wi-
zerunek naszej firmy zanim będzie 
za późno. 

Dlatego Izba Gospodarcza Eks-
porterów i Importerów proponuje 
Państwu korzystanie z profesjonalnej 
i sprawdzonej w praktyce opieki w za-
kresie public-relations i tzw. obsługi 
medialnej”. 

My już wiemy, że public relations 
może zdziałać cuda. Jego działania, 
aby przyniosły oczekiwany skutek 

muszą być jednak odpowiednio 
przemyślane, prowadzone kom-
pleksowo i stale. Zatem jak już coś 
robimy, to róbmy to z głową - po-
wierz więc wizerunek Twojej firmy 
powierzmy specjalistom, najlepiej 
znających realia regionalnej sceny 
gospodarczo - społecznej.

WięceJ iNforMacJi: 
Tel. 505 523 875, 

eMail: filjurek@interia.pl

izba Gospodarcza eksporterów i importerów 
oraz firma f-press, wydawca 

„Naszej Gazety” proponują profesjonalną i 
sprawdzoną w praktyce opiekę 

w zakresie public - relations 
i „obsługi medialnej”.

Zadbaj o swój 

MeDIAlNy 
WIZeruNek!
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REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDlaczego warto zainwestować  
w działania public relations?

• niezależne informacje są zawsze 
bardziej wiarygodne niż sloga-
ny reklamowe,

• pozytywne opinie lub komentarze 
wyrażone w artykułach skuteczniej 
przekonują potencjalnych part-
nerów,

• artykuły są częściej czytane i rza-
dziej ignorowane niż reklamy,

• koszt obsługi przez specjalistów 
od public relations jest wielokrot-
nie niższy od wartości przekazów 
liczonych jako reklama (praso-
wa, radiowa, internetowa itd.),

• efekty działań PR są dłuższe 
i trwalsze od efektów pojedynczej 
kampanii reklamowej,

• sama reklama jest mniej skutecz-
na od połączenia działań rekla-
mowych i PR. 

Na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń, Izba Gospodarcza 
Eksporterów i Importerów proponu-
je swoim członkom pomoc w sko-
rzystaniu ze sprawdzonych w swej 
skuteczności oraz profesjonaliźmie 
opieki specjalistów public-relations 
działających w województwie ślą-
skim. 

W szczególności oferta dotyczy:

• Tworzenia strategii działań public 
relations (PR) oraz zarządzania 
komunikacją wewnętrzną w fir-
mie.

• Opracowania tekstów poradni-
kowych dotyczących produktów, 
usług, miejsc, idei, które warto wy-
promować,

• Stworzenia i prowadzenia bazy 
redakcji branżowych, do których 
przesłana zostanie informacja 
o przedmiocie promocji,

• Redagowania i wydawania gaze-
tek firmowych, folderów, katalo-
gów itp.

ponadto w ramach stałej 
współpracy zapewniona jest :

• Pełna obsługa graficzna i mery-
toryczna prowadzenia stron inter-
netowych firm.

• Prowadzenie firmowego Fan Page-
-u lub moderowanie aktywności 
firmy w społecznościowych por-
talach.

• Przygotowanie wypowiedzi rzecz-
nika lub eksperta, które zostaną 
zamieszczone na branżowych 
forach. 

• Opracowanie i przygotowanie za-
proszeń dla mediów na ważne dla 
firmy wydarzenia.

• Zorganizowanie i poprowadzenie 
konferencji prasowych.

• Opieka medialna podczas sytuacji 
kryzysowych w firmie.

• Stała partnerska współpraca z li-
czącymi się dziennikarzami i opi-
niotwórczymi mediami w regionie.

• Przygotowanie i opieka nad wypo-
wiedziami w mediach(zwłaszcza TV 
i radiowych) przedstawicieli firmy

• Opracowanie i dostarczanie do 
klientów oraz współpracowników 
na bieżąco newsletterów lub ser-
wisów informacyjnych zawiera-
jących pożądane dane o firmie.

Szerokie kontakty proponowanych 
przez Izbę specjalistów PR pozwala-
ją utrzymywać systematyczny kon-
takt z dziennikarzami największych 
polskich stacji telewizyjnych, stacji 
radiowych, prasy tradycyjnej oraz 
redaktorami czołowych portali in-
ternetowych w regionie i w kraju. 
W ramach obsługi oferowana jest 
„eskorta medialna” - obecność 
i wsparcie doświadczonego przed-
stawiciela przy okazji wszystkich 
wystąpień i wywiadów. opracuje 
scenariusz programu. Oferta stałej 
obsługi medialnej umożliwia więc 
budowanie trwałych relacji z dzienni-
karzami oraz gwarantuje profesjonal-
ny serwis w kontaktach z mediami. 


