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MIĘDZY
NAMI
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J ak kraj długi i szeroki, wszy-
scy prześcigają się w wy-
dłużaniu listy oczekiwań od 

Prawa i Sprawiedliwości. Ponie-
waż jest to mój felieton, więc nie 
muszę być obiektywny. Gene-
ralnie, nie potrzebuję niczego, 
dzięki czemu PiS wygrało wy-
bory. Nie zapowiada się, abym 
miał kolejne dziecko, nie mam 
kredytu we frankach, kwota wol-
na od podatku też mnie średnio 
interesuje. Oczekuję od PiS cze-
goś poważniejszego. Mam na-
dzieję, że dzięki nowej ekipie 
wróci normalność w przestrze-
ni publicznej. Lansowana przez 
odchodzący rząd gadka-szmat-
ka o europejskich wartościach 
najpierw była śmieszna, a teraz 
jest groźna. Trzeba mieć klap-
ki na oczach, aby nie widzieć, 
że europejskich wartości nie 
ma. Są jedynie interesy, głów-
nie polityczne, gospodarcze  
i militarne. Europejskie wartości 
zostały pogrzebane wraz z so-
cjotechnicznymi eksperymenta-
mi, które fundują nam unijne eli-
ty. U fundamentów Europy leży 
pracowitość, odpowiedzialność 
oraz budowanie więzi społecz-
nych w oparciu o rodzinę i na-
ród. Co z tego zostało? Mamy 
udawać, że cieszą nas arabskie 
masy zalewające kontynent, ro-
dzinę można zbudować z dwóch 
tatusiów, a każda, nawet najbar-
dziej idiotyczna mniejszość, ma 
zawsze rację. Nie podoba mi się 
taka Europa i mam nadzieję, że 
PiS-owi też nie. A jeżeli ktoś na-
zwie mnie starym konserwaty-
stą, to się obrażę, bo wcale nie 
jestem stary.  

Jerzy
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Publikujemy w tym numerze 
gazety obszerny dodatek 
poświęcony zdrowiu. Felie-

ton niech więc też będzie utrzy-
mamy w tym duchu. Przydarzyła 
się rzecz dziwna. Moja córka ma 
kolegę. Sympatyczny młody czło-
wiek, tuż po dwudziestce. Elo-
kwentny, z dobrej rodziny, mod-
nie ubrany i ostrzyżony, aktyw-
ny w Internecie, ciekawy świa-
ta, pracujący w sektorze finanso-
wym. Jednym słowem, nowocze-
sny człowiek, skrojony na nasze 
czasy. Ma tylko jedną wadę, nie-
stety typową dla najmłodszych 
pokoleń. Jest nadwrażliwy i emo-
cjonalny. Ostatnio, z powodu ja-
kiegoś uczuciowego zawirowa-
nia trafił do szpitala pod kroplów-
kę. Kiedy ja miałam 20 lat, moi ró-
wieśnicy tacy nie byli. Nie żyli 
według wyobrażeń i rozwiązań 
podsuniętych przez portale spo-
łecznościowe, ale twardo stąpa-
li po ziemi. Nie zapuszczali bród, 
aby udawać twardzieli. Kiedy jed-
nego z nich w szkole przezywa-
li grubasem, to nie groził, że się  
z tego powodu zabije, ale wziął 
się za siebie, zaczął biegać  
i schudł. Współczesna matka, za-
miast na siłownię, zaprowadziła-
by go zapewne do psychoanali-
tyka. Z czasów młodości pamię-
tam jeszcze jedno lekarstwo na 
męskie humory i nastroje. Woj-
sko. Mój dalszy kuzyn płakał, jak 
bóbr, kiedy dostał bilet do jed-
nostki. Płakał za mamą, dziewczy-
ną, kolegami. Wszyscy mieli dość 
jego mazgajstwa. Kiedy wrócił, 
był nie do poznania. Zrobił się  
z niego twardziel, a kobiety ta-
kich lubią najbardziej.

Beata

RADIO TAXI
MIKOŁÓW

www.taxi-mikolow.pl

32/19-19-6
32/29-29-999

Wandale dali po-
pis we wrze-
śniu. Ktoś, w cią-
gu jednego dnia 

wytłukł kilka luster drogo-
wych. Trudno o bardziej nie-
bezpieczny i bezmyślny akt 
dewastacji. Bez luster rośnie 
ryzyko wypadków. 

Mieszkańcy szybko 
zareagowali  
i wyMienili się 
inforMacjaMi 
na portalach 
społecznościowych. 

Internetową czujność za-
chował także komendant mi-
kołowskiej Straży Miej-
skiej, któ-
ry na face-
bookowym 
profilu po-
informował, 
że o wszyst-
kim wie, ale 
nie może nic 
zrobić, ponie-
waż na Recie 
nie ma moni-
toringu. Trudno  
o lepszy prze-
kaz dla lokal-
nych bandzio-
rów: nie ma ka-
mer, więc mo-
żecie rozrabiać. 
Mieszkańcy dzielnicy posta-
nowili wziąć sprawy w swo-
je ręce. Stowarzyszenie Reta 
zwróciło się o pomoc do Da-
nuty Ratka, radnej z ich okolicy. 

- Po aktach wandalizmu, 
których doświadczyliśmy  
w ostatnim czasie na ulicy 
Reta (lustra drogowe) skon-
taktowaliśmy się z komen-
dantem Straży Miejskiej  
w Mikołowie. Okazało się, że 
powszechnie wiadomo, kiedy 
zdarzenie miało miejsce, jed-
nak straż miejska jest w tej 
sprawie bezsilna, a ustalenie 
sprawców jak dotąd niemoż-
liwe. Kolejną istotną sprawą 
są przejścia podziemne od-
dzielające Retę od centrum 
miasta. Zdajemy sobie spra-
wę z faktu, że statystyki po-
licyjne nie wskazują na istot-
ne zagrożenie. Należy jednak 

mieć świadomość, że miesz-
kańcy unikają tych miejsc ze 
względu na oba-
wę o swoje 
zdrowie 
i życie. 

Uważamy, że miasto powinno 
w większym stopniu zapew-
nić poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańcom naszej części 
miasta - napisali mieszkańcy.

Radna skierowała stosowne 
pisma do policji, straży miej-
skiej i starostwa. 

zwróciła się 
także z ciekawyM 
apeleM do saMych 
Mieszkańców: 

(…) Do Państwa zwracam 
się natomiast o przesłanie li-
sty mieszkańców Rety, wspie-
rających tę inicjatywę, celem 
przedstawienia jej jako ar-
gumentu w prowadzonych 
rozmowach. Równocześnie 
wskazuję, że zwrócenie się 
do spółdzielni mieszkanio-
wej w kwestii monitoringu 

powinno mieć oparcie w woli 
członków spółdzielni. Z tego 

też względu proszę o zebra-
nie podpisów człon-

ków stowarzysze-
nia i wspierają-

cych(…).

Wychodzi więc na to, że 
dla instytucji i służb odpo-
wiedzialnych za bezpie-
czeństwo, grasujący bez-
karnie wandale nie są wy-

starczającym argumentem, 
aby zainstalować monitoring 
albo podjąć inne działania, po-
prawiające bezpieczeństwo. 
Nikt nie kiwnie palcem bez 
podkładki w postaci pisma od 
mieszkańców, choć jest to po-
mysł tak żenujący, że aż zęby 
bolą, kiedy się o tym pisze. 

skoro ktoś 
dewastuje dzielnicę, 
to Można założyć, 
że Mieszkańcy chcą 
Monitoringu. 

Po co ich zmuszać do cza-
sochłonnego kolędowania po 
domach i zbierania podpisów 
pod listami. 

- Pani radna poprosiła sto-
warzyszenie o listę mieszkań-
ców wspierających inicjaty-
wę oraz osobną listę miesz-
kańców bloków, członków 
spółdzielni w tej sprawie Dla 
mnie to nonsens z dwóch po-
wodów - radna ma mandat 
do reprezentowania miesz-
kańców i nie potrzebuje li-
sty. Poza tym, zarząd stowa-
rzyszenia ma mandat do wy-
rażania opinii jego członków 
i również nie potrzebuje li-
sty do każdego pisma - mówi 
Artur Wnuk, członek Zarządu 
Stowarzyszenie Reta. (fil)

KOMENTARZ

Kibicujemy wszystkim obywatelskim inicjatywom i liczymy na to, 
że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w mieście pochylą się 
kiedyś nad Retą. Chociaż na miejscu mieszkańców, aż tak bardzo nie 
liczyłbym na skuteczność i zaangażowanie mikołowskich szeryfów. 
Kiedyś z redakcji skradziono nam komputery. Sprawców zarejestro-
wał wewnętrzny monitoring. Daliśmy ten zapis policji. I co? I nic. Tu-
tejszy komendant wespół z tutejszym prokuratorem, po trzech mie-
siącach umorzyli śledztwo. 
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Na mikołowskiej Recie ktoś wytłukł lustra drogowe. Dla władz i instytucji 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powinien to być sygnał do szybkich 
i zdecydowanych działań. Zamiast tego żąda się od mieszkańców… listy 
osób, które chcą, aby w ich dzielnicy zamontowano monitoring.

Frajda dla wandali, 
kpina z mieszkańców
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Autoryzowany 
sprzedawca:

TWÓJ SKŁAD OPAŁU

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

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

węgiel z promocji taurona dostępny u nas
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Wystarczyła chwila, aby zapalił 
się gaz z butli. Płomienie zajęły 
kuchnię i wdarły się na pierwsze 
piętro budynku.

- Pamiętam, że był październikowy wieczór, 
kiedy usłyszałem pędzące ulicą Gliwicką wozy 
strażackie. Syreny nie cichły, czyli pożar mu-
siał wybuchnąć gdzieś w pobliżu. Wsiadłem na 
rower i pojechałem na miejsce. Płonął dom - 
wspomina Krzysztof Żur, radny z Borowej Wsi.

Nieszczęścia rzadko kiedy przytrafiają się lu-
dziom bogatym. Tak było i tym razem. Ogień 
pozbawił dobytku rodzinę niezamożną, wielo-

dzietną i wielopokoleniową. Kilkoro z nich tra-
fiło do szpitala. Najciężej poparzoną, śmigłow-
cem odwieziono do siemianowickiej oparze-
niówki. Kiedy dogasły płomienie i minął pierw-
szy szok, pojawiło się najbardziej dramatyczne 
pytanie w takich sytuacjach: co dalej?

Podobno żyjemy w egoistycznych czasach. 
Kiedy komuś przytrafia się nieszczęście, wielu 
z nas zamiast ruszyć z pomocą sięga po telefon 
i robi zdjęcia, aby szybko wrzucić je na face-
booka. Nawet jeżeli taki jest współczesny próg 
wrażliwości społecznej, to w Borowej Wsi ta re-
guła została złamana. Już w dniu tragedii za-

miast pytać, czyj dom się spa-
lił, mieszkańcy zaczęli inte-
resować się, jak pomóc. 
Z racji funkcji rolę ko-
ordynatora przejął 
Krzysztof Żur, mi-
kołowski radny  
z Borowej Wsi, ale 
prosi, aby pod-
kreślić, że poma-
gają wszyscy. Ko-
ściół, miasto, insty-
tucje, fundacje i oso-
by prywatne. Obec-
nie rodzina mieszka  
w lokalu zastępczym zaofe-
rowanym przez gminę, ale chce 
jak najszybciej wrócić do domu. Nie-
którzy dają pieniądze, inni oferują ręce do pra-
cy. Dzień w dzień w domu krzątają się budow-
lańcy. Z rozpędu, remontowany jest nie tylko 
spalony dom, ale także stary, w którym rodzi-

na mieszkała kiedyś. Codzien-
nie rano, radny Żur przywo-

zi robotnikom kołoczki  
i drugie śniadania. Pie-

czywo oferuje jedna 
z pobliskich piekar-
ni. Dobrzy ludzie 
przynoszą ma-
teriały budowla-
ne, sprzęt gospo-

darstwa domowe-
go, meble i wszyst-

ko, co może przydać 
się na nowy start. Praca 

wre. Wszyscy się spieszą, 
bo chcą zdążyć przed świę-

tami. Cała Borowa Wieś ma na-
dzieję, że rodzina spędzi Wigilię w odno-

wionym domu. Jeżeli ktoś uważa, że słowo so-
lidarność zużyło się w Polsce, niech przyjedzie 
do Borowej Wsi, aby przekonać się, że to nie-
prawda.  (bl)

Liczną i wielopokoleniową rodzinę z Borowej Wsi spotkało nieszczęście. W ich domu, 
przy ul. Strażackiej wybuchł pożar. Najciężej poparzeni do dziś leżą w szpitalu. Ich 
świat runął, ale w swoim nieszczęściu nie zostali sami. Jeżeli ktoś chciałby nakręcić 
film o ludzkiej solidarności, to powinien przyjechać do Borowej Wsi.

Konto Caritas, na które można wpłacać pieniądze na rzecz poszkodowanej w pożarze rodziny:
90 1560 1111 0000 9070 0011 6398 Getin Bank SA oddział/Katowice

Solidarność

KRZySZtof ŻuR, 
radny z Borowej Wsi:
Niby żyjemy  
w czasach znieczulicy, 
ale kiedy trzeba to 
ludzie chcą i potrafią 
pomagać.

Wszyscy się spieszą, aby zdążyć z remontem przed Bożym Narodzeniem.



14.11.2015, godz. 11.00 - 13.00
twórcze warsztaty pokoleniowe 

- kalendarz adwentowy
Zapraszamy dzie-

ci powyżej 6. roku 
życia z mamą, tatą, 
dziadkami lub star-
szym rodzeństwem 
na warsztaty arty-
styczne z wykorzy-
staniem różnych 
materiałów deko-

racyjnych. Już od początku grudnia odliczamy 
czas dzielący nas do Świąt Bożego Narodzenia. 
Dzieci często korzystają w tym okresie z kalen-
darza adwentowego. W tym roku zamiast ku-
pować go w markecie zapraszamy do własno-

ręcznego wykonania swojego oryginalnego ka-
lendarza z wykorzystaniem pudełek po zapał-
kach!

sala 24, wstęp 20 zł/para

22.11.2015, godz. 17.30
koncert floripari 
- Muzycy wawelscy

Ideą muzyków jest 
przybliżenie i prezen-
towanie polskiej, daw-
nej sztuki muzycznej. 
Zespół wykonuje muzy-
kę na instrumentach hi-
storycznych z uwzględ-
nieniem dawnych tech-
nik wykonawczych. Od 

początku swojej 20-letniej działalności Muzycy 
Wawelscy bardzo aktywnie koncertują w kraju  
i zagranicą, promując polską kulturę.

 sala widowiskowa, 
bilet 20 zł/ulgowy 15 zł 
(młodzież szkolna, studenci, 
emeryci, gr. powyżej 8 osób)

6.12.2015, godz. 11.00 i 14.00
Mikołajkowy poranek teatralny 

dla dzieci - pryM art
Spokój i harmonia towarzyszy baśniowym 

istotom, które w pocie czoła pracują nad wy-
jątkowymi prezentami dla dzieci. Pewnego 
dnia, podstępny i zły chochlik zamieszkują-
cy kredens postanawia zniszczyć urządze-
nia znajdujące się w pracowni, pozbawiając 

tym samym 
w s z y s t k i e 
dzieci wyma-
rzonych pre-
zentów. Jed-
nak na ratu-
nek Mikołajo-
wi wyrusza lal-
ka z porcelany 
o imieniu Po-
zytywka i reni-
fer o imieniu Rudolfina. Na swojej drodze bo-
haterki spotkają złe istoty, które za wszelką 
cenę będą chciały przeszkodzić w odnalezie-
niu magicznej kuli, której czarodziejska moc 
przywróci ład w pracowni.

sala widowiskowa, wstęp 15 zł
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Rozpoczął się konkurs  
o tytuł Wolontariusza 
Roku 2015. Kandydatów 

do tytułu „Wolontariusz Roku” 
mogą zgłaszać: instytucje pu-
bliczne, związki i stowarzysze-
nia oraz fundacje korzystające  
z pomocy wolontariuszy.

Celem tej akcji jest uhonoro-
wanie dobroczynnej, społecz-
nej działalności osób, które bez 
względu na wiek, wykształce-
nie, stan zdrowia, pracują nie-
odpłatnie na rzecz mieszkań-
ców Mikołowa.

Konkurs organizuje Miko-
łowskie Centrum Wolontaria-
tu działające przy Hufcu ZHP 
we współpracy z Urzędem Mia-
sta Mikołów. Kandydatury do 
tego zaszczytnego tytułu należy 

zgłaszać do 20 listopada 2015r., 
wraz z uzasadnieniem, dlacze-
go wkład danego wolontariu-
sza należy docenić zwłaszcza 
w tym roku. Zgodne z wymoga-
mi regulaminu kupony konkur-
sowe należy przesyłać lub skła-
dać osobiście w siedzibie Mi-
kołowskiego Centrum Wolon-
tariatu (Pl. Harcerski 1, 43-190 
Mikołów - wtorek godz. 16.45-
18.00) lub pocztą elektroniczną 
na adres mikolow.wolonta-
riat@interia.pl, w terminie 
do 20 listopada 2015r. - z dopi-
skiem „Wolontariusz Roku”.

Uhonorowanie laureatów kon-
kursu nastąpi podczas uroczy-
stego koncertu z okazji Świato-
wego Dnia Wolontariusza, który 
odbędzie się 5 grudnia.

Podczas panelu dyskusyjne-
go głos zabrał m.in. Marek 
Michałowski, prezes Pol-
skiego Związku Golfa, któ-

ry podkreślał, że golf to wbrew ste-
reotypom sport dla każdego: 

- W golfa można grać w każdym 
wieku, od dziecka po późną starość 
- można grać i wygrywać, bo w spor- 
cie tym liczy się przede wszystkim 
technika.

Konferencja była dobrą okazją do 
przedstawienia szczegółów doty-
czących planu powstania pola golfo-
wego w Śląskim Ogrodzie Botanicz-

nym. Stanisław Piechula, burmistrz 
miasta, podkreślał, że Mikołów nie 
będzie finansowo partycypował  
w tej inwestycji.

- Chcemy oddać golfistom w użyt-
kowanie teren, o który oni będą 
dbać. W zamian za to, że będą ko-
sić, nawadniać, będą mogli korzy-
stać z tego terenu. Cała infrastruk-
tura także zostanie zrealizowana ze 
środków klubu golfowego - mówi 
burmistrz Piechula.

Wśród prelegentów konferencji 
nie zabrakło także praktyków tego 
sportu.

Prezes Klubu Golfowego z Czech 
- Miroslav Toser przedstawił, jaki 
pozytywny wpływ wywarło założe-
nie pola golfowego w pięciotysięcz-
nej czeskiej miejscowości - Kravare. 

- Dzięki temu, że oddaliśmy gol-
fistom park przy zabytkowym pała-
cu, miejsce to rozkwita. Przyjeżdża-
ją całe rodziny - grają dzieci, gra-
ją dorośli. Golfiści dbają o całe oto-
czenie i przyciągają odwiedzają-
cych - referował Toser.

Swoją pozytywną opinię co do 
projektu założenia pola golfowego 
w Mikołowie wyraziła także Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 
- Dorota Idzi, która w przesłanym do 
Burmistrza Piechuli liście podkreśla-
ła, że nowo powstałe pola golfowe 
to dobre inwestycje wpływające na 
rozwój gmin i samorządów.

Podczas spotkania goście mie-
li okazję poznać projekt pola golfo-
wego oraz kolekcji siedliskowych, 
jakie zostaną w obiekt ten wkompo-
nowane. Według wstępnych planów 
pierwsi golfiści będą mieli okazję 
skorzystać z tzw. „strzelnicy golfo-
wej” już w Dzień Dziecka przyszłe-
go roku.

Pomagając innym, 
pomagasz sobie 

Miejski doM kultury zaprasza

Samorządowcy, naukowcy, a także 
pasjonaci sportu spotkali się w Śląskim 
Ogrodzie Botanicznym, aby przedstawić 
zalety kreowania obiektów golfowych 
w gminach. Konferencja pod tytułem 
„Wpływ inwestycji w infrastrukturę 
związaną z uprawianiem golfa na rozwój 
gmin i regionów”, cieszyła się dużym 
zainteresowaniem mediów. 

w Mikołowie!
Golf Zwycięzcy turnieju mogą 

wygrać kampanię pro-
mocyjną w Zumi i Onet! 

W tym roku organizatorzy 
chcą nagrodzić osiem miast. 
Trzy główne nagrody to rabat 
99% na trzy kampanie promo-
cyjne o wartościach kolejno: 
I miejsce - 200 tys., II miejsce 
100 tys., III miejsce 50 tys. zło-
tych. Można głosować na jed-
no spośród 335 miast powiato-
wych. 

- Chcemy, żeby każde mia-
sto miało równe szanse wygra-
nia nagrody, dlatego stosujemy 
proporcję ilości głosów do ilo-
ści mieszkańców i to ona decy-
duje o pozycji w naszym ran-

kingu - podkreślają organizato-
rzy konkursu.

Na nagrodę może także li-
czyć miasto, które zdobędzie 
najwięcej głosów w turnieju. 
Otrzyma ono nagrodę w postaci 
99% rabatu na kampanię promo-
cyjną o wartości 50 tys. złotych.

Przewidziano również czte-
ry dodatkowe nagrody dla miast, 
które zostaną wybrane w głoso-
waniu jako miasto: ekologiczne, 
przyjazne turystom, aktywne biz-
nesowo oraz bezpieczne. Zwy-
cięskie miasta zostaną nagro-
dzone 99% rabatem na działania 
reklamowe o wartości 5 tys. zło-
tych. Głosować można na stro-
nie: turniejmiast.zumi.pl. 

trzecia edycja turnieju Miast! 
Mamy szansę. W chwili zamknięcia 
numeru byliśmy na 15 miejscu.

Głosujemy!
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Temat psich 
o d c h o d ó w 
pozostawia -

nych na trawnikach 
i chodnikach, choć 
niezbyt wdzięczny, 
staje się coraz więk-
szym problemem na-
szych miast i gmin.  
W Łaziskach Gór-
nych przeprowadza-
na jest kampania pro-
mująca właściwe po-
stawy w zakresie 
opieki nad zwierzętami. Ma ona uświa-
domić mieszkańcom, że sprzątanie po 
swoich psach przyczynia się do popra-
wy estetyki miasta i naszego zdrowia. 
Oficjalnym plakatem akcji stał się wy-
łoniony w konkursie rysunek ucznia 

szkoły podstawo-
wej Szymona Wilecz-
ka. Przygotowano  
9 tys. pakietów, w któ-
rych skład wchodzi 
ulotka informacyjna  
i woreczek do zbiera-
nia nieczystości. Ma-
teriały, przez zarząd-
ców administrato-
rów zasobów miesz-
kaniowych i strażni-
ków miejskich, tra-
fią do wszystkich 

punktów adresowych w gminie. Na ra-
zie psie nieczystości w woreczkach 
można wrzucać do wszystkich koszy  
w mieście. W przyszłym roku na tere-
nie gminy pojawią się specjalne po-
jemniki na tego typu odpady.

12 października 2015r.  
w obecności Zastępcy 
Burmistrza Miasta Jana 

Ratki, Leśniczego Nadleśnictwa 
Kobiór Józefa Szawary oraz pra-
cowników Wydziału Ochrony Śro-
dowiska UM w Łaziskach Górnych, 
zainaugurowano tegoroczne ob-
chody „Święta Drzewa” w siedzi-
bie Przedszkola Nr 5 im. Przyjaciół 
Bohaterów Bajek w Łaziskach Gór-
nych.

Edukacja przedszkolna to pierwszy 
krok małego dziecka do kształtowa-

nia pozytywnych nawyków, formowa-
nia jego charakteru, a przede wszyst-
kim uwrażliwiania na zagrożenia, jakie 
niesie ze sobą zanieczyszczone śro-
dowisko. W ramach obchodów „Świę-
ta Drzewa” w ogrodzie przedszkolnym 
dzieci wraz z zaproszonymi gośćmi po-
sadziły drzewo - tym razem był to buk.

Po występach artystycznych przy-
gotowanych przez dzieci i ich wy-
chowawców oraz prelekcji przedsta-
wionej przez pracownika Śląskiego 

Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, 
rozstrzygnięty został konkurs pla-
styczny. W ramach tegorocznej edy-
cji „Święta Drzewa” miasto wzboga-
ci się o 1 dąb czerwony na terenie 
Szkoły Podstawowej Nr 1, 5 klonów 
czerwonych na placu zabaw przy  
ul. Kościuszki i 11 akacji kulistych 
na nowym placu zabaw przy ul. Mo-
drzewiowej oraz 2 krzewy z gatunku 
jodła balsamiczna na terenie ścieżki 
zdrowia przy kapliczce.

SPRZĄTAMY 
PO NASZYCH MILUSIŃSKICH

dwie łaziskie szkoły ob-
chodziły w paździer-
niku swoje jubileusze. 

dwie szkoły, dwie historie. 

Budynek Gimnazjum nr 1 w Łazi-
skach Górnych jest spadkobiercą 
Szkoły Podstawowej nr 3 i świętował 
w tym roku Jubileusz 50 lat istnienia. 
To ważne wydarzenie w życiu szko-
ły zostało uhonorowane dwudnio-
wymi uroczystościami. Była msza 
święta, piękna i podniosła akade-
mia, tort urodzinowy, mecz pokoleń, 
spotkania absolwentów… i przede 
wszystkim wiele, wiele wspomnień 
i życzeń. 

Położona w centrum miasta Szko-
ła Podstawowa nr 1 obchodziła Jubi-
leusz 100-lecia istnienia. Uroczysto-
ściom przyświecały słowa jej patro-
na ks. prałata Konrada Szwedy „Wiel-

kość człowieka nie polega na wiel-
kich czynach (…), ale wykonanych 
wielkim sercem.”

Jubileusz był okazją do wspomnień 
i wędrówek w czasie, trudno bowiem 
być obojętnym wobec miejsca, w któ-
rym zostawiło się część życia. 26 i 27 
października w murach szkoły gości-

li mieszkańcy, sympatycy i absolwen-
ci. 28 października odbyła się główna 
uroczystość: msza św., po której zło-
żono kwiaty na grobie księdza Prała-
ta Konrada Szwedy i uroczysta akade-
mia w murach zacnej Jubilatki. Waż-
nym punktem programu obchodów 
uroczystości było posadzenie drze-
wa - „dębu stulecia”, który na cześć 
Patrona Szkoły został nazwany „Kon-
rad”. Ma stać się on symbolem trwa-
łości wobec zmieniającej się rze-
czywistości. 100-lecie szkoły upa-
miętnił też LIST DLA POTOMNYCH, 
w którym zostało zawarte przesła-
nie skierowane do kolejnych poko-
leń uczniów i nauczycieli. List został 
złożony w kapsule czasu u wejścia 
do szkoły, która została umieszczo-
na obok dwóch granitowych kul, któ-
re przez wszystkie minione lata wita-
ły uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. 

JUBILEUSZOWE ŚWIĘTOWANIE

Z okazji zbliżającej się Barbórki wszystkim 
Górnikom i ich Rodzinom, Pracownikom Kopalń, 
a w sposób szczególny łaziskiej kopalni Bolesław 

Śmiały składamy najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy, aby Wasza praca przebiegała zawsze 
bezpiecznie i dawała Wam poczucie stabilizacji 
i spełnienia. Wszelkiej pomyślności, osobistego 

szczęścia i radości w życiu rodzinnym. 
Niech św. Barbara, Wasza patronka 

ma Was zawsze w swojej opiece.
Wszystkim Górnikom Szczęść Boże!

ALEKSANdER WYRA, Burmistrz Miasta Łaziska Górne
JAN RATKA, Zastępca Burmistrza Miasta Łaziska Górne

TAdEUSZ KRóL, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

ŚwiĘTo DRZewA w łAZiSkACH
„Święto Drzewa” już na stałe 
wpisało się do kalendarza 
ekologicznych wydarzeń 
naszego miasta. W tym roku 
obchody święta odbyły się już 
po raz trzynasty w Polsce, a po 
raz siódmy w naszej Gminie.
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Ze wszystkich klu-
bów powiatu 
mikołowskiego 

Polonia Łaziska odnosi naj-
większe, futbolowe sukce-
sy. Występując na śląskich 
stadionach, Polonia Łaziska 
walczy nie tylko o punkty, 
ale buduje także markę zie-
mi mikołowskiej. Postano-
wiliśmy wesprzeć promo-
cyjnie nasz reprezentacyjny 
klub. W każdym numerze 
„Naszej Gazety” znajdą 
Państwo wszystkie informa-
cje, które prawdziwy kibic  
i mieszkaniec powiatu miko-
łowskiego, powinien posia-
dać na temat Polonii. Zachę-
camy także do przychodze-
nia na mecze rozgrywane 
w Łaziskach Górnych. Na 
stadionie panuje przyjazna, 
rodzinna atmosfera, a nic tak 
nie zagrzeje zawodników do 
boju, jak doping swojej pu-
bliczności. (red)

Nasza 
Polonia

Robert Janecki związany jest z Po-
lonią 29 lat. Rozpoczął treningi  
w grupie trampkarzy w roku 1986. 
Grał na pozycji bramkarza. W se-

zonie 1995/96 znalazł się w kadrze pierw-
szego zespołu seniorów jako „młodzieżo-
wiec” i wywalczył awans do czwartej ligi. 
Na stanowisku kierownika drużyny debiuto-
wał 10 sierpnia 2002 roku wraz z trenerem 
Piotrem Mleczką. Ten mecz Polonia zremi-
sowała z Ogrodnikiem Cielmice 2:2. Mecz 
numer 100 przypadł na przegrane spo-
tkanie w czwartej lidze z Góralem Żywiec 
(0:2), a było to 8 października 2005 roku, 
numer 200 - 4 kwietnia 2009 roku w wygra-
nym spotkaniu z Polonią Marklowice (2:1), 
mecz numer 300, to zwycięska potyczka 11 
sierpnia 2012 roku w wygranym meczu (2:0) 
z LKS-em w Czańcu. W sumie jako kierow-
nik, Robert Janecki „przeżył” z Polonią dwa 
awanse i jeden spadek. A jak te 13 lat wi-
dzi on sam?

- Większość zawodników, zbliżając 
się do kresu wyczynowego uprawiania 
sportu, myśli o pozostaniu w nim jako 
trener. Czy ty też o tym myślałeś?

- Nie. Jako zawodnik oglądałem wyda-
rzenia piłkarskie grając w Łaziskach i Orze-
szu. Widziałem je z pozycji zawodnika, ale 
zawsze interesowało mnie to, co się dzie-
je obok murawy. Po zawieszeniu butów pił-
karskich na kołku, chciałem się temu przyj-
rzeć bliżej...

- Jak to się stało, że zostałeś kierow-
nikiem drużyny?

- Przez lata mój ojciec był nie tylko spi-
kerem, ale też kierownikiem. Kiedy Polo-
nia grała jako gospodarz, te obowiązki było 
trudno pogodzić. Przez dwa lata pomaga-
łem jako wolontariusz, a rolę kierownika 
spełniali też różni ludzie. Kiedy przestałem 
grać, otrzymałem propozycję objęcia tej 
funkcji, przyjąłem ją i tak zostało. Poza tym, 
kto wejdzie do szatni, pozna jej atmosferę  
i zapach, to tam chce zostać. A kierownik 
do szatni ma stałą przepustkę...

- trudno było ogarnąć sprawy zwią-
zane z „kierownikowaniem”?

- To przyszło naturalnie. A ponieważ to 
lubię, więc przyszło łatwo. Oczywiście, 
pewnych spraw trzeba było się nauczyć.

- Zakres obowiązków kierownika?
- Szeroki. Pomijając takie rzeczy, jak roz-

pisanie szczegółowego terminarza ligo-
wych spotkań w roli gospodarza i pilnowa-
nie całej korespondencji (rola sekretarki), 
załatwienie wszelki spraw związanych ze 
zgłoszeniami, ważnością badań lekarskich, 
organizacja meczów wyjazdowych (trans-
port, noclegi, wyżywienie), umawianie spa-

ringpartnerów zgodnie z wytycznymi trene-
rów, zakupy sprzętu sportowego, organiza-
cja odnowy biologicznej. Sporo spraw wią-
że się z organizacją i przebiegiem meczu. 
Gospodarz przygotowuje sprzęt i robi to 
dobrze, ale przed meczem trzeba go przej-
rzeć, dopilnować wypełnienia dokumen-
tacji, odbyć przedmeczową odprawę z sę-
dziami, w czasie meczu pilnować zmian, 
by były zgodne z przepisami, pilnować po-
rządku na ławce (często w gorących sytu-
acjach trzeba być „strażakiem” i gasić tem-
peramenty), potem odbyć pomeczową od-
prawę z sędziami, zweryfikować zmiany  
i kartki, podpisać protokoły i dopiero wte-
dy jest czas na radość lub smutek w szatni.

- Pozostańmy przy sędziach. Jak to 
jest z tymi „rozmowami”, kolacyjkami, 
„załatwianiem” wyników???

- Nie dotyczy! Moim szczęściem jest to, 
że kiedy zostałem kierownikiem, ta era się 
skończyła. „Wrocław” zrobił swoje.

- Mecz, który na zawsze pozostanie 
w pamięci?

- Jest ich kilka. Dwa w Opolu: jeden wy-
grany przy tysiącu widzów i drugi zremiso-
wany, kiedy w doliczonym czasie gry sędzia 
podyktował przeciwko nam karnego (słusz-
nego za zagranie ręką). A potem był strzał 
rywala w słupek. Ponadto w pamięci zosta-
nie remisowy mecz w Bytomiu przy sztucz-
nym świetle oraz zwycięski w Czechowi-
cach, który dał nam awans do trzeciej ligi.

- Kierownik musi być w szatni „bu-
forem” pomiędzy zawodnikami i trene-
rem, zarządem, sędziami.

- Żeby „szatnia” mnie akceptowała, nie 
mogę być „przeciw zawodnikom”. Trzeba 
słuchać, analizować, działać. I zawsze roz-
mawiać. Jednym słowem - dyplomacja.

- Rola kierownika przy zmianach 
trenerów?

- Żadna. Ja jestem od pomagania.

- Na co stać dziś Polonię?
- To bardzo fajny i młody zespół. Trene-

rzy docierają do zawodników, ci im ufają  
i dlatego ta drużyna może być niespodzian-
ką rozgrywek.

- Czego życzyć jubilatowi?
- Tego, co całej drużynie - sportowych 

awansów. Sukces drużyny jest sukcesem 
kierownika.

- Życzymy zatem sportowych awan-
sów i ... meczu nr 500.

w dzisiejszych cza-
sach niewielu jest 
takich zawodni-

ków, który latami grają w 
tym samym klubie. więk-
szość w poszukiwaniu 
lepszego „chleba”, co je-
den lub dwa sezony szuka 
nowego pracodawcy. a je-
śli już klubowi przydarzy 
się spadek do niższej kla-
sy rozgrywkowej, to wtedy 
exodus jest masowy. 

Od tych „normalnych” dzi-
siaj standardów są jednak wy-
jątki. Takim wyjątkiem jest  
JACeK RąCZKA, który w 
meczu z Unią Turza Śląska 
rozegrał 250 mecz w bar-
wach Polonii, „wskaku-
jąc” tym samym do 
dziesiątki „wytrwa-
łych”, którzy w bar-
wach klubu z Łazisk rozegrali 250 
i więcej meczów. Na tej liście lide-
rem jest Piotr Marekwia z 377 ro-
zegranymi meczami. Jacek Rącz-
ka z 250 spotkaniami plasuje się na 
miejscu dziewiątym, a do miejsca 
ósmego brakuje mu sześciu me-
czów. Na ten awans musi pocze-
kać do wiosny.

Jacek Rączka ma 30 lat i jest wy-
chowankiem Polonii. Piłkarskie-

go abecadła uczył 
go Mariusz Respon-
dek. Potem trafił 
do Gwarka 
Z a b r z e , 
w bar-

wach 
k t ó r e -

go w roku 2004, 
wspólnie z Łuka-

szem Piszczkiem 
(przyjaźnią się do dziś) wywal-
czył tytuł Mistrza Polski juniorów. 
Gdy osiągnął wiek seniora, grał 
w trzecioligowej Walce Zabrze,  
a po dwóch sezonach wrócił do Po-
lonii, w której debiutował 8 sierp-
nia 2006 roku w meczu z Pniów-
kiem Pawłowice. Jako defensyw-
ny pomocnik zdobył dwie bramki, 
a pierwszy raz na listę strzelców 
wpisał się 1 września 2012 roku  

w spotkaniu ze Swornicą Czarno-
wąsy. Więcej o jubilacie w rozmo-
wie „Naszej Gazety”.

- Ile sezonów trzeba 
biegać po murawie, 

by na liczniku roze-
granych meczów 

zapisać liczbę 
250?

- W sierp-
niu przy-

s z ł e g o 
roku mi-

nie 10 lat, 
odkąd rozpocząłem swoją przygo-
dę z Polonią, wliczając w to oczy-
wiście kontuzje, które są nieodzow-
nym elementem piłki nożnej. My-
ślę, że to właśnie te 10 sezonów 
trzeba rozegrać na boisku, aby móc 
cieszyć się 250 meczami.

- tyle lat w jednym klubie, 
to dziś rzadkość. Nie miałeś 
pokus czy ofert, by „zmienić 
klimat?

- Ofert parę było, ale żadna 
z nich nie przekonała mnie do 
zmiany klubowych barw.

- Co takiego jest w klimacie 
Polonii, że jesteś jej wierny?

- Zawsze bardzo dobrze czu-
łem się w Polonii, przede wszyst-

kim ze względu na atmosferę, jaka 
panuje w tej drużynie. Czy wygry-
wamy mecz, czy też go przegry-
wamy, zawsze trzymamy się ra-
zem i to jest wielki atut Polonii.

- Każdy zawodnik ma aspira-
cje do gry w jak najwyższej klasie 
rozgrywkowej. Przez pięć sezo-
nów byłeś „trzecioligowcem z Ła-
zisk”. Widzisz szansę na powrót 
do trzeciej ligi, teraz już innej, bo 
zreorganizowanej, silniejszej?

- W tym sezonie mamy do-
brze poukładaną drużynę. Po nie 
najlepszym starcie zaczęliśmy  
w końcu wygrywać. Wierzę, że 
tak będzie dalej. Gdyby udało 
nam się awansować bezpośred-
nio po spadku, to byłoby to na 
pewno duże osiągnięcie.

- trenerami Polonii są kole-
dzy z boiska. to ułatwia czy 
utrudnia współpracę?

- Nie ma to dla mnie znaczenia. 
Trenerzy mają swój pomysł na ze-
spół, a my zawodnicy staramy się 
go realizować.

- Wracając do trenerów. 
Przez kilkanaście lat karie-
ry sportowej miałeś ich wielu. 
Który z nich jest dla Ciebie ta-
kim trenerskim „guru”?

- Każdy z trenerów, z który-
mi miałem przyjemność praco-
wać, wnosił do szatni coś inne-
go. Wszystkich wspominam bar-
dzo miło, ale trenerskiego „guru” 
nie mam. 

- Pozasportowe hobby?
- Interesuję się motoryzacją  

i muzyką.

- Co dało Ci uprawianie 
sportu?

- Nauczyło mnie przede 
wszystkim cierpliwości oraz wy-
trwałości w dążeniu do celu. 
Dzięki piłce nożnej nawiązałem 
wiele znajomości i przeżyłem 
wiele pięknych chwil, które mile 
wspominam.

- Największa zmora spor-
towca?

- Bezdyskusyjnie kontuzje.

- Kibice kochają zawodni-
ków strzelających bramki. 
ty grasz na pozycji, która do 
zdobywania bramek raczej 
nie predysponuje. Czy w trak-
cie gry nie ciągnie Cię w pole 
karne rywala, by spróbować 
wpisać się na listę strzelców?

- Pozycja defensywna pomoc-
nika jest taka, a nie inna, wyma-

ga ode mnie skupienia na obro-
nie i rozgrywaniu piłki. Ktoś musi 
wykonywać czarną robotę, by inni 
mogli zdobywać bramki.

- Każda kariera sportowa 
kiedyś się kończy. trzydziestka 
na karku, to pełnia sportowe-
go życia. Jak długo zamierzasz 
jeszcze grać wyczynowo?

- Dopóki mi zdrowie dopisze 
i będę czuł się na siłach, będę 
chciał kontynuować grę w piłkę. 

- Wielu sportowców po „po-
wieszeniu butów na kołku” 
próbuje swoich sił na niwie 
trenerskiej. twoje plany na 
czas po zakończeniu kariery?

- To byłaby taka naturalna dro-
ga, można powiedzieć. Zobaczy-
my, czas pokaże.

- Czego na dziś życzyć za-
wodnikowi, który rozegrał 250 
meczów ligowych w jednym 
klubie?

- Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz 
zdrowia i pierwszej trójki 10 wy-
trwałych (śmiech).

- Zatem zdrowia, zdrowia  
i boiskowej długowieczności.

Kolumnę opracował:
Tadeusz Piątkowski 

Wskoczył do dziesiątki „wytrwałych”

CZTeRySTA RAZy NA łAwCe
W protokole meczowym 
ligowego spotkania 
Polonia Łaziska - Unia 
Racibórz w rubryce 
„kierownik drużyny” 
po raz czterechsetny 
wpisany był RobeRt 
Janecki. Na jubileusz 
zawodnicy sprawili swemu 
kierownikowi najlepszy 
prezent, na jaki ich było 
stać, czyli zwycięstwo 
i z tego najbardziej się 
cieszył, gdyż jak mówi: 
zwyciężył team, w którym 
jednym z ogniw jestem ja.
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burmistrz diametralnie zmienił podejście 
do remontów dróg. Na spotkaniach w sołectwach 
i centrum wraz z sołtysami i radnymi ustalił, które drogi 
są najważniejsze w danej miejscowości, i te będą remon-
towane w pierwszej kolejności. Już od dłuższego czasu 
przygotowywana jest dokumentacja, tak aby zimą ogło-
sić przetargi, a na wiosnę rozpocząć remonty. Taka sy-

tuacja, jaka ma miejsce teraz, kiedy jest listopad, a cią-
gle coś jest remontowane, nie może mieć miejsca. Na-
wierzchnia wykonana w miesiącach letnich będzie trwal-
sza od tej, wykonanej późną jesienią czy zimą, kiedy to 
niemal po jej położeniu narażona jest na złe warunki po-
godowe, traktowanie solą itp. Ta nowa formuła jest zde-
cydowanie oszczędniejsza dla Gminy.

CO PLANUJE BURMISTRZ?

w ramach zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych w 
przyszłym roku rozpoczną 
się prace prowadzące do po-
wstania orzeskiego centrum 
Możliwości. W tym celu zostanie 
zrewitalizowany budynek, który czę-
ściowo jest zajmowany przez jed-
nostkę OSP Orzesze. Projekt obej-
mował będzie przebudowę i remont 
pomieszczeń, które zostaną zaadap-
towane na potrzeby Klubu Integracji 
Społecznej oraz Przystani dla Mło-
dych - placówki wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży, oraz zagospo-
darowanie przyległego terenu. 

Powstanie Klubu i skupienie  
w nim osób zagrożonych wyklucze-

niem społecznym będzie miało na 
celu aktywizację społeczno-zawo-
dową osób bezrobotnych i korzysta-
jących z pomocy społecznej, pod-
niesienie ich kwalifikacji i umiejęt-
ności, a także przeciwdziałanie nie-
tolerancji i dyskryminacji. 

Z kolei Przystań dla Młodych bę-
dzie funkcjonować podobnie jak to 
ma miejsce obecnie, zostanie jed-
nak wydłużony czas pracy placów-
ki, a zakres działań dostosowany 
do zwiększających się i zmieniają-
cych potrzeb wychowanków i ich 
rodzin. Kierowanie Orzeskim Cen-
trum Możliwości burmistrz zamie-
rza powierzyć organizacji poza-
rządowej. 

z sukcesem zakończył się pilotażowy pro-
jekt oczyszczania rowów melioracyjnych, 
które muszą być drożne, bo odbierają wodę z dużych 
obszarów i tym samym chronią przed podtopieniami.  
W związku z tym, że rowy mają różnych właścicie-
li: część należy do Gminy, część do Skarbu Państwa, 
a część jest w rękach prywatnych, był problem z tym, 

kto powinien je oczyszczać. Burmistrz zaproponował, 
aby na czas czyszczenia rów był użyczany Gminie, a po 
jego zakończeniu z powrotem wracał do właściciela. 
Ten pilotażowy projekt przeprowadzony latem w Zgo-
niu się sprawdził i od nowego roku Gmina będzie z pu-
blicznych środków czyścić strategiczne rowy w pozo-
stałych sołectwach. 

oddane we wrześniu do 
użytku rondo na skrzyżowa-
niu ulic św. wawrzyńca, bu-
kowina i wiosny ludów bar-
dzo się mieszkańcom podo-
ba. Skończyły się wreszcie proble-
my z wyjazdem z ulic podporządko-

wanych. Budowa ronda w całości zo-
stała sfinansowana ze środków Po-
wiatu Mikołowskiego i Województwa 
Śląskiego. Ale to nie koniec pozy-
tywnych zmian w tej okolicy. W przy-
szłym roku, ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach Progra-

mu rozwoju regionalnej infrastruk-
tury sportowej, na terenie przylega-
jącym do ulicy Wiosny Ludów (oko-
lice TESCO) powstanie plac zabaw. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, huczne otwarcie odbędzie się 
w Dniu Dziecka. 

W przyszłym roku w Orzeszu wiele będzie się działo. Już teraz urzędnicy pracują nad przygotowaniem doku-
mentacji do licznych projektów mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na szereg inwestycji, 
m.in. remonty dróg, przebudowy obiektów i budowę nowych. W Orzeszu wiele się zmienia na lepsze, co 
jest zauważane zarówno przez mieszkańców, jak i osoby przejeżdżające przez miasto.

Na spotkaniu władz samorządowych z miesz-
kańcami centrum Orzesza pod koniec 
października omówionych zostało wiele 

spraw. Między innymi burmistrz Mirosław Blaski przed-
stawił propozycję rozwiązania problemu uciążliwej go-
spodarki ściekowej.

Burmistrz zaproponował zlikwidowanie oczyszczal-
ni w centrum i wybudowanie nowej obok istniejącej 
w Zawiści. Blaski wyjaśnił, dlaczego pomysł poprzed-
nich władz, aby położyć rurę odprowadzającą ścieki 
do oczyszczalni w Tychach, nie jest rozwiązaniem dla 
Gminy korzystnym. Problemem jest przejście z rurą 
po drogach należących do Powiatu, który ma duże wy-
magania co do odtworzenia takiej drogi. Do tego do-
chodzi opłata roczna na zawsze w wys. ok. 70 tys. za 
umieszczenie rury w drodze. Również problematyczne 
jest przejście z rurociągiem po terenach prywatnych, 
szczególnie, gdy sytuacja prawna gruntu nie jest uregu-
lowana. I najważniejszy argument - bardzo wysoki koszt 
budowy - wraz z przepompownią to ok. 22 mln zł.

W związku z powyższym burmistrz zaczął szu-
kać innych rozwiązań - tańszych, szybszych w realiza-
cji i efektywniejszych. Podczas wizyt w Dąbrowie Zie-
lonej, Gołczy i Nowym Sączu przyglądał się, jak dzia-
łają oczyszczalnie wyposażone w najnowocześniejsze 
technologie, tj. membranowe oczyszczalnie ścieków 
MBR, których podstawą działania jest biologiczna fil-
tracja oczyszczania ścieków poprzez membranę. Zda-
niem burmistrza, tego typu oczyszczalnia może być dla 
Orzesza bardzo dobrym rozwiązaniem, a jej koszt zde-
cydowanie niższy od budowy rurociągu kanalizacyjne-
go, tj. ok. 15 mln.

W dalszej kolejności do rozwiązania jest również 
kwestia odprowadzania ścieków z gospodarstw, któ-
re są na terenach, które nigdy nie będą skanalizowane, 
ze względu na nieopłacalność budowy kanalizacji. Bur-
mistrz skłania się ku koncepcji przydomowych oczysz-
czalni ścieków, ale żeby móc taką propozycję złożyć, 
musi to zostać dokładnie przeanalizowane. Na ten cel 
Gmina musiałaby pozyskać środki i każdy z mieszkań-
ców, który zdecydowałby się taką oczyszczalnię wybu-
dować, mógłby skorzystać z dofinansowania. 

Gmina orzesze 
po raz trzeci 
została wy-

różniona w ogólno-
polskim programie 
certyfikacji gmin  
i powiatów rp zna-
kiem jakości „samo-
rządowy lider edu-
kacji 2015” oraz cer-
tyfikatem nadzwy-
czajnym „primus”.

To niezwykle ważne i znaczące wyróżnienie 
dla orzeskiej oświaty, bowiem certyfikat „Sa-
morządowy Lider Edukacji 2015” przyznawa-
ny jest samorządom, które w sposób szcze-
gólny dbają o szkolnictwo na swoim terenie, 
uważają, że rozwój nauki i edukacji to świa-
dectwo nowoczesności i wysokich ambicji 

jednostek samorządu terytorialnego, wyróż-
niają się pod względem inwestycji w oświatę 
oraz są organami prowadzącymi szkół o zna-
czących osiągnięciach dydaktycznych, spo-
łecznych, organizacyjnych i sportowych. Przy-
znany po raz pierwszy certyfikat „Primus” po-
twierdza, iż uhonorowana nim Gmina Orzesze 

uzyskała najwyższą liczbę punk-
tów rankingowych wśród wszyst-
kich gmin, powiatów i samorzą-
dowych województw certyfikowa-
nych w danej edycji Programu.

12 października burmistrz 
Orzesza - Mirosław Blaski wraz 
z przewodniczącym Rady Miej-
skiej - Janem Machem oraz dyrek-
tor Miejskiego Zespołu Oświaty - 
Anną Czarnacką podczas uroczy-
stości na Uniwersytecie Wrocław-
skim odebrali certyfikaty potwier-

dzające przyznane wyróżnienia, a 16 paź-
dziernika w Gardawicach odbyła się konfe-
rencja pn. „Polityka edukacyjna Gminy Orze-
sze jako Samorządowego Lidera Edukacji” 
połączona z obchodami Dnia Edukacji Na-
rodowej oraz 110-lecia Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego.

W połowie października  
w Gimnazjum nr 3 w 
Gardawicach odbyły 

się miejskie obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej z udziałem władz 
miasta, oświatowych, dyrektorów 

szkół, nauczycieli, pracowników 
oświaty, rodziców oraz przyjaciół 
i sponsorów orzeskich placówek 
oświatowych.

Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej burmistrz Mirosław Blaski 

złożył życzenia i podziękowania 
wszystkim pracownikom oświaty. 
- W tym dniu dziękuję Wam za za-
angażowanie, przekazywanie wie-
dzy, za rozbudzanie w uczniach 
ciekawości, za zachęcanie do in-

telektualnego rozwoju i stwarza-
nie ku temu warunków. Wszystkim 
nauczycielom życzę, aby byli prze-
wodnikami dla swoich uczniów, 
a dla ich rodziców wsparciem  
w procesie wychowania.

TANiej
i ekologiczniej

Nauczyciele świętowali

Występ gimnazjalistów z Gardawic zachwycił wszystkich.
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Foto: Izabela Więcławska

oRZeSZe wieDZie pRyM w eDukACji
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W październiku, w Domu Kul-
tury w Gostyni miała miej-
sce wyjątkowa uroczystość. 

Barbra Prasoł, Wójt Gminy Wyry  
w imieniu Prezydenta RP uhonoro-
wała medalami za długoletnie poży-
cie dziewiętnaście małżeństw obcho-

dzących Złote Gody (50 lat po ślubie), 
dwie świętujące Diamentowe Gody 
(60 lat małżeństwa) oraz jedną ob-

chodzącą Żelazne Gody (65. roczni-
ca ślubu). Jubilaci, oprócz medali, dy-
plomów, otrzymali również kosze ob-

fitości oraz kwiaty. Był czas na chwile 
refleksji i wspomnień jakie było te po-
nad pół wieku, które przeżyli razem. 

Wszystkim parom obchodzącym 
tak znamienite rocznice ślubu skła-
damy najpiękniejsze życzenia dal-
szych, wspólnych dni w zgodzie, 
miłości i radości oraz wytrwania  
w przysiędze małżeńskiej aż do na-
stępnych rocznic.

65 LAT RAZEM

Z okazji Europejskiego Dnia 
Seniora 20 października,  
w Domu Kultury w Gosty-

ni odbyła się biesiada z Grze-
gorzem Poloczkiem z Kabare-
tu „Rak”, koncert gminnego chó-
ru „Zorza” oraz konkurs kulinar-

ny pn. „Dania z mojego ogród-
ka”. Seniorzy nie zawiedli, impre-
za odbywała się przy pełnej sali 

- uczestniczyło w niej ponad 160 
osób. Konkurs kulinarny zorga-
nizował Klub Kobiet Aktywnych. 

Jury oceniało potrawy w trzech 
kategoriach: ciasta, sałatki oraz 
pasztety i przekąski. W każdej  

z grup wyróżnione zostały pierw-
sze miejsca. Dla wszystkich gości 
Klub przygotował pierogi, zupę 
cebulową oraz zupę szczawio-
wą. Wieczór upłynął bardzo miło 
na wspólnej zabawie, poczęstun-
ku oraz rozmowach przy muzyce.

SENIORZY ŚWIĘTOWALI

Sekcja Wyry Polskie-
go Związku Hodow-
ców Gołębi Poczto-
wych zakończyła se-

zon lotowy 2015. Impreza od-
była się w budynku Pawilo-
nu Handlowego w Wyrach, na 
której gościli: Barbara Prasoł - 
Wójt Gminy Wyry, Marek Sło-
ta - przedstawiciel firmy ADW 

oraz Józef Prasoł, prezes Od-
działu Tychy. 

Sekcja Wyry liczyła w tym 
roku 20 członków. Pomimo 
tego, że miniony sezon na-
leżał do trudnych, ze wzglę-
du na panujące warunki at-
mosferyczne, członkowie na-
szej sekcji jak co roku uplaso-
wali się na czołowych pozy-

cjach w klasyfikacji Oddziału 
Tychy. Puchary zwycięzcom, 
w poszczególnych kategoriach 
wręczali: Pani Wójt oraz przed-
stawiciel firmy ADW. Na wnio-
sek Oddziału Tychy, Okręg Ka-
towice przyznał srebrne od-
znaki PZHGP. Odznaczenia  
z rąk prezesa Oddziału - Józe-
fa otrzymali: Eryk Urbanek, An-

toni Dyrda, Marian Rendchen, 
Jan Rajwa i Marian Szwarc.

Zarząd Sekcji Wyry pragnie 
podziękować Urzędowi Gmi-
ny Wyry oraz firmie ADW za 
wszelką pomoc, dzięki której 
możemy kultywować naszą pa-
sję zapoczątkowaną w Wyrach 
w 1949r. Dziękujemy również 
Panu Krzysztofowi Gorzaw-

skiemu, właścicielowi piekarni 
w Gostyni za wypieki oraz po-
częstunek. Podziękowania kie-
rujemy także w stronę kolegi 

Piotra Dyrdy za pomoc w zor-
ganizowaniu zakończenia se-
zonu lotowego sekcji Wyry.

Paweł Rajwa

GołĘbiARZe 
zakończyli loty

WYNIKI SEZONu lOTOWEGO SEKCjI WYRY 2015R.
Mistrzostwo typowane 10/10 (Kategoria I)

Mistrz Jan Gałeczka, I wicemistrz Andrzej & Paweł Rajwa, 
II wicemistrz Stanisław Kulig

Mistrzostwo 10/50 (Kategoria II)
Mistrz Andrzej & Paweł Rajwa, I wicemistrz Antoni Dyrda, 

II wicemistrz Jan Gałeczka
Mistrzostwo Gołębi Rocznych

Mistrz Antoni Dyrda, I wicemistrz Andrzej & Paweł Rajwa, 
II wicemistrz Stanisław Kulig
Mistrzostwo Gołębi Młodych

Mistrz Tadeusz Ujma, I wicemistrz Antoni Dyrda, 
II wicemistrz Andrzej & Paweł Rajwa

Najlepszym lotnikiem sekcji Wyry został gołąb hodowców Andrzeja & 
Pawła Rajwa zdobywając 11 konkursów, przelatując 5082 km.

Najlepszą lotniczką, która zdobyła 12 konkursów i przeleciała 4401 km 
została samiczka hodowców Andrzeja & Pawła Rajwa.

Najlepszym maratończykiem został gołąb Jana Gałeczki.
Najlepszym lotnikiem wśród gołębi młodych został ptak Tadeusza 

Ujmy zdobywając 5 konkursów, przelatując 1161 km.



- dlaczego was, głosu-
jących przeciwko statu-
towi w takim brzmieniu, 
było tak mało?

- To raczej nie jest pytanie do 
naszej czwórki, ale pozostałych 
radnych. Zgłaszaliśmy wnio-
sek, aby przełożyć głosowanie 
o miesiąc. Chcieliśmy dać ko-
leżankom i kolegom czas, aby 
na spokojnie przemyśleli i prze-
konsultowali treść statutu. Być 

może, gdyby głosowanie odby-
ło się miesiąc później, jego wy-
nik byłby inny.

- nie dało się przesu-
nąć głosowania?

- Przewodniczący nie przy-
jął wniosku o odłożenie głoso-
wania.

- śledząc niektóre wy-
powiedzi radnych, moż-

na odnieść wrażenie, że 
nie wszyscy wiedzieli, 
nad czym głosują. Mie-
liście mało czasu na za-
poznanie się z dokumen-
tem?

- Czas, który nam dano na 
zapoznanie się z projektem 
przypadł dosyć niefortunnie, 
bo w czasie wakacji. To oczy-
wiście nie tłumaczy słabe-
go przygotowania się do tak 

ważnego głosowania, ale bio-
rąc pod uwagę wagę tego do-
kumentu, pośpiech nie był 
wskazany. Warto było poświę-
cić miesiąc czy dwa, aby do-
kładniej przeanalizować treść 
statutu. Poza tym, karygod-
nym błędem było nieprzepro-
wadzenie konsultacji społecz-
nych. Podzielamy zastrzeżenie 
mieszkańców co do niektórych 
zapisów statutu.

- co wam się nie podo-
ba?

- To, o czym pisaliście  
w październikowym wydaniu 
gazety. Zbyt wysoko podnie-
siona została poprzeczka dla 
mieszkańców, chcących zgła-
szać obywatelskie projek-
ty uchwał. Około 1600 podpi-
sów to stanowczo za dużo, jak 
na niespełna czterdziestoty-
sięczne miasto. Tak nie budu-

je się społeczeństwa obywa-
telskiego.

- ile powinna, państwa 
zdaniem, wynosić minimal-
na liczba podpisów pod 
projektem obywatelskim?

- To jest temat do dyskusji.  
W miastach porównywalnych 
wielkością do Mikołowa, na 
przykład w Sopocie ten próg 
wynosi zaledwie 200 podpisów. 
W prawie trzystutysięcznych Ka-
towicach, wystarczy wola 500 
osób. Rozważamy różne propo-
zycje, ale liczba 1600 wymaga 
bardzo mocnej korekty w dół.

- to dobrze, że pań-
stwo mieliście odmien-
ne zdanie od większości 
radnych, ale teraz to jest 
musztarda po obiedzie. 
statut został przyjęty.

- Statut miasta nie jest do-
kumentem, którego nie moż-
na zmienić. Wystarczy do tego 
wola radnych. Podczas jednej  
z najbliższych sesji przygotu-
jemy kilka poprawek do statu-
tu, które rozszerzą uprawnienia 
mieszkańców do współdecydo-
wania o sprawach ważnych dla 
naszego miasta. Mamy nadzieję, 
że nasze poprawki zostaną przy-
jęte przez pozostałych radnych. 

Rozmawiał: Jerzy Filar
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O nowym statucie miasta Mi-
kołów pisaliśmy w ubie-
głym miesiącu. Radni, na 
wrześniowej sesji, więk-

szością głosów uchwalili dokument, 
choć niektóre jego zapisy budzą sporo 
kontrowersji i wątpliwości. Szkoda, że 
podczas obrad nie posłuchano kilku 
głosów rozsądku. Radna Ewa Chmie-
lorz apelowała, aby przesunąć o mie-
siąc głosowanie. Z kolei Eugeniusz 
Wycisło zasugerował, że tak ważny 
dokument, bądź co bądź jest to miej-
ska konstytucja, powinien być prze-
głosowany jednomyślnie. Wszystko na 
nic. Radni przegłosowali statut, choć 
w obecnym brzmieniu jest to doku-
ment niedobry. Najwięcej uwag budzi 
wysoki próg wymagany przy składa-
niu obywatelskich projektów uchwał. 
Około 1600 podpisów to stanowczo za 
dużo, jak na niespełna czterdziestoty-
sięczne miasto. Prawo do samodziel-

nego zgłaszania projektów ma także 
przewodniczący Rady Miejskiej. Spra-
wujący tę funkcję Michał Rupik zdobył 
podczas wyborów 196 głosów. Po na-
szej publikacji z ubiegłego miesiąca, 

jeden z czytelników skwitował zamie-
szanie wokół statutu słowami: chcą 
zrobić z Mikołowa miasto prywatne. 
Coś w tym jest, zwłaszcza jeżeli zesta-
wi się wspomniane wyżej liczby. 

Ale to nie są wszystkie niedemo-
kratyczne zapisy nowego statutu. 
Wątpliwości budzi także tryb zgła-
szania się mieszkańców do wypo-
wiedzi podczas sesji. Mogą oni za-

brać głos dopiero na samym końcu 
obrad. Przed ich rozpoczęciem mu-
szą zapisać się u przewodniczącego 
i zadeklarować z góry, czego będzie 
dotyczyć wypowiedź. Taka procedu-
ra zamyka usta mieszkańcom, którzy 
chcą na gorąco podzielić się uwaga-
mi do spraw, które pojawiły się pod-
czas obrad. 

Sugestie, że radni przed głosowa-
niem nie zdążyli się zapoznać do-
kładnie z treścią nowego statutu, nie 
dotyczą wszystkich. Podczas obrad 
komisji statutowej radny Piotr Jurosz 
pytał o sposób obliczania pięciopro-
centowego progu dla mieszkańców. 
Widział drzewa, ale nie dostrzegł 
lasu. Radnego zainteresował mate-
matyczny niuans, a nie zorientował 
się, że sam próg pięciu procent jest 
wyciągnięty z kapelusza i nie przy-
staje do aspiracji oraz oczekiwań mi-
kołowian.  (fil)

Statut do korekty
Rozmowa z ewą chmielorz i krzysztofem rogalskim, 

radnymi, którzy głosowali przeciwko 
przyjęciu statutu Mikołowa w obecnym brzmieniu.

Radni, którzy głosowali przeciwko przyjęciu nowego statutu Mikołowa, zapowiadają  
w rozmowie z „Naszą Gazetą”, że przygotują projekt zmian w tym dokumencie. to dobrze. 
Pozostali radni będą mieli okazję do rehabilitacji.

poprawią się?



- Zainteresowanie było  
i jest bardzo duże. Świad-
czyć o tym może liczba te-
lefonów, maili i wizyt miesz-
kańców zainteresowanych 
tematem - mówi Justyna Rud-
ner z Urzędu Miasta w Miko-
łowie. Największą popularno-
ścią cieszą się wnioski, które 
wpłyną na poprawę zdrowia 
mieszkańców oraz zapewnią 
im lepsze spędzenie wolne-
go czasu z rodziną - tutaj mó-
wimy o siłowniach zewnętrz-
nych, placach zabawach. 
Mieszkańcy również myślą 
o poprawie bezpieczeństwa 
na poszczególnych ulicach 
np. poprzez montaż lamp. Są 
również „projekty miękkie” 
na szkolenia i zajęcia dodat-
kowe dla dzieci jak i dla se-
niorów - dodaje Pani Justyna.

W piątek 6 listopada, kiedy 
przygotowuję ten tekst, licznik 
w Urzędzie miasta zatrzymał 
się na liczbie „48”, a zosta-
ły jeszcze dwa dni, w trakcie 
których wnioski można było 
wysyłać mailem. 

jest bardzo 
prawdopodobne, 
że przekroczyMy 
liczbę 50. 

To dobra informacja dla 
nas wszystkich, będzie z cze-
go wybierać, a władze zy-
skają wiedzę na temat tego, 
co dla mieszkańców istotne. 
Zgodnie z harmonogramem 
rozpoczął się teraz okres we-
ryfikacji - urzędnicy spraw-
dzą, czy wniosek jest kom-
pletny, kosztorys prawidło-
wy, ale też czy przypadkiem 
nie chcemy „budować” na te-
renie prywatnym. Urząd ma 
na to 3 miesiące, po których 
wnioskodawcy spotkają się 
z mieszkańcami na prezen-
tacjach zakwalifikowanych 
projektów. 

W czerwcu Rada Miejska 
przychyliła się do propozy-
cji wydzielenia 1 mln złotych 
z przyszłorocznego budżetu 

na projekty zgłaszane przez 
mieszkańców. Do tej pory 
radni z burmistrzem decy-
dowali o kształcie całego 
budżetu. Dysponowali we-
dług swego uznania kwotą 
około 170 mln zł, choć trze-
ba uczciwie przyznać, że 
duża część tej sumy to wy-
datki sztywne. Teraz, w 2016 
roku, jeden z tych „milioni-
ków” został oddany do dys-
pozycji mieszkańców Miko-
łowa, aby i oni mogli zde-
cydować o wydatkach mia-
sta. Przyznam, że z niecier-
pliwością czekam na kolej-
ne informacje w tej sprawie. 
Zastanawia mnie między in-
nymi, czy osoby, które na co 
dzień decydują o budżecie 
miasta będą chciały zdecy-
dować również o wydzielo-
nym milionie. Są mieszkań-
cami miasta, mają więc pra-
wo to zrobić. Czy jednak wy-
pada? 

czy burMistrz 
oraz radni, czyli 
osoby, które 
Mają Możliwość 
składania 
wniosków 
budżetowych 
i decydują 
o finansach 
Mikołowa będą 
składali wnioski 
w raMach budżetu 
partycypacyjnego? 

Liczę, że władze zostawią 
nam, mieszkańcom Mikoło-
wa ten ułamek budżetu i nie 
będą próbowały w ten spo-
sób sfinansować swoich ubie-
głorocznych obietnic wybor-
czych. Wkrótce się o tym prze-
konamy, a jeśli się tak stanie - 
będę zwyczajnie rozczarowa-
ny. Oznaczałoby to przecież 
kompletne niezrozumienie idei 
budżetu partycypacyjnego. 

Artur Wnuk
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Staraniem Biura Rozwoju Miasta, Gmina Mi-
kołów uzyskała refundacje kosztów za zre-
alizowanie przebudowy układu komunika-

cyjnego w dzielnicy Kamionka. Wniosek o dofi-
nansowanie został złożony do konkursu w lip-
cu tego roku, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2007- 2013. Zarząd Województwa Śląskiego przy-

znał gminie Mikołów dofinansowanie w wysoko-
ści 2,783 mln zł, co stanowi 85% kosztów projek-
tu. Obejmował on przebudowę i budowę połą-
czeń drogowych pomiędzy ulicami Sadową, Pa-
protek, Świerkową, Plebiscytową oraz Bzów. To 
już 18 projekt zrealizowany przez Gminę Miko-
łów przy udziale środków pochodzących z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do końca listopa-
da potrwają ba-
dania oceniają-

ce stopień satysfakcji klienta 
Urzędu Miasta Mikołów. Każ-
dy może wyrazić swoją opi-
nię. Wnioski wyciągnięte z ba-
dania pozwolą na podwyższe-
nie standardu usług świadczo-
nych przez mikołowski magi-

strat. Aby wziąć udział w ba-
daniu należy anonimowo wy-
pełnić ankietę, która znajduje 
się pod adresem: http://goo.
gl/forms/wrwsyMyQsr.

Formularz można wypełnić 
również tradycyjnie (w wer-
sji papierowej). Ankiety oraz 
urny, do których należy wrzu-
cać wypełnione druki znajdu-

ją się w holu głównym na par-
terze budynku Urzędu przy  
ul. Rynek 16, na pierwszym 
piętrze „Białego Domku” przy  
ul. Karola Miarki 15 oraz w holu 
głównym na parterze budyn-
ku przy ul. Kolejowej 2. Ankieta 
jest anonimowa, a jej wyniki zo-
staną wykorzystane do sporzą-
dzenia raportu, który posłuży 
do podniesienia jakości świad-
czonych usług. Warto, aby 
wszyscy klienci Urzędu Miasta 
wzięli udział w badaniu!

Miliony dla Mikołowa

Oceń urzędnika

jeden milion 
dla mieszkańców… czyli kogo?

8 listopada Urząd Miasta w Mikołowie zakończył 
przyjmowanie wniosków mieszkańców w ramach 
pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego. 
Każdy z nas, mieszkańców miasta, mógł wypełnić 
formularz i złożyć wniosek. 15 podpisów poparcia, 
odręczna mapa, szacunkowy kosztorys i być może 
wkrótce przekonamy się, czy to co jest dla nas 
ważne, zyska poparcie naszych sąsiadów. 

Siłownie pod chmurką w większości miast stały się hitem 
budżetów obywatelskich.



W p r z y p a d k u 
dwóch pierw-
szych zawodów, 
młodzież, która 

wybierze ten fach będzie mo-
gła liczyć na zatrudnienie, bo-
wiem zarówno Śląski Ogród 
Botaniczny, jak i prywatne firmy 

poszukują ogrodników. Praca 
ciężka, ale pewna. Zawodowej 
praktyki młodzież nabędzie  
w ŚOB lub na polu golfowym, 
które ma powstać w Mikoło-
wie-Mokrym. Mniej optymi-
styczna perspektywa rysuje się 
przed technikami weterynarii. 

Mogą mieć problem ze znale-
zieniem pracy w swoim fachu. 

swoje obawy w tej 
sprawie zgłaszało 
środowisko 
lekarzy 
weterynarzy, 
bowieM póki co 
zapotrzebowanie 
na tego typu 
usługi jest Małe. 

- Powstało trochę zamiesza-
nia w sprawie techników we-
terynarii, ale chcę podkreślić, 
że nasza szkoła decydując się 
na otwarcie nowego kierunku 
zawsze zabezpiecza uczniom 
miejsce praktyk, podpisuje-
my umowy patronackie i zbie-
ramy informacje o możliwo-
ściach zatrudnienia naszych 
absolwentów. Ponadto ucznio-
wie, oprócz kwalifikacji usta-
wowych, obejmujących pro-
wadzenie chowu, hodowlę  
i inseminację zwierząt czy wy-
konywanie czynności pomoc-
niczych z zakresu usług we-
terynaryjnych, będą też mie-
li umiejętności groomerskie, 
czyli tzw. psiego fryzjera - za-
pewnia Iwona Smorz, dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Ornontowicach.

W materiałach reklamują-
cych ten fach szkoła podkreśla, 
że absolwenci mogą pracować: 
w ogrodach zoologicznych, 
w schroniskach i hotelach dla 
zwierząt, na fermach przemy-
słowych, w zakładach hodow-
li i unasieniania zwierząt, za-
kładach przetwórstwa spożyw-
czego, a nawet w nadzorze sa-
nitarno-weterynaryjnym i oczy-
wiście jako pomocnicy lekarza 
weterynarii w przychodniach 

i lecznicach dla zwierząt, któ-
rych ma powstawać coraz wię-
cej. Ale na razie dużych klinik w 

naszych powiecie i wojewódz-
twie za wiele nie ma. 

przeważają Małe 
przychodnie z 
jednyM lub dwoMa 
lekarzaMi, a zoo 
jest jedno.

- Wydaje się, że to trochę 
kształcenie na wyrost. Śred-
nio klasa liczy około 30 osób, 
a więc szybko nasyci się ry-

nek. Uprawnienia, jakie daje 
ustawa technikom weteryna-
rii też nie są za bogate. I mó-
wiąc szczerze, jako lekarz wo-
lałabym zatrudnić drugiego 
lekarza, który jest mnie w sta-

nie zastąpić w przychodni niż 
technika, który może tylko po-
sprzątać posłania, nakarmić 
zwierzę i przypilnować, aby 
nie wyrwało sobie wenflonu - 
wyjaśnia Mirosława Lewicka, 
radna powiatowa i lekarz wete-
rynarii w Mikołowie. 

Weterynarze przestrzegają, 
żeby nie podchodzić do tego 
zawodu zbyt romantycznie. Tu-
taj nie chodzi tylko o opiekowa-
nie się kotkami i pieskami, ale 
także o ciężką pracę. Oczywi-
ście młodzi, którzy zdecydu-
ją się na kształcenie w tym za-
wodzie, mogą wybrać karierę 
groomera. Zapotrzebowanie na 
tego typu usługi jest naprawdę 
spore. Coraz więcej osób chce 
swoim czworonożnym pupilom 
fundować profesjonalne strzy-
żenie, obcinanie pazurów itp. 
Usługi groomerskie uruchamia-
ją także weterynarze w ramach 
swoich przychodni i tu jest ja-
kaś szansa dla uczniów ornon-
towickiego technikum. Nieste-
ty, lektura portali zawodowych, 

gdzie na temat pracy w bran-
ży weterynaryjnej wypowia-
dają się absolwenci nie napa-
wa optymizmem. W większości 
pracują w innych profesjach. 

BEATA LEŚNIEWSKA
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Mikołów, ul. Pszczyńska 6
Godziny otwarcia: niedziela - czwartek: 11:00 - 23:00

piątek - sobota 11:00 - 24:00

Telefony: 
32 738 13 22 
669 80 70 80

l Zapraszamy wszystkie dzieci 
w wieku 1 - 3 lata

l bezpieczne miejsce dla najmłodszych 
l całodniowa opieka
l czas pobytu ustalany indywidualnie
l usługa „czas dla mamy” 

i „wieczór dla rodziców”

Mikołów, ul. Górnicza 10 a
tel. 534 92 55 03

www.klubdlamalucha.pl
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KOMENTARZ

Bardzo dobrze, że młodzież chce kontynuować naukę w szkołach 
zawodowych, które kształcą specjalistów i dają konkretny fach. Jed-
nakże zbierając materiały do tej publikacji z mieszanymi odczuciami 
podeszliśmy do uruchamiania klasy weterynaryjnej w ZSP w Ornon-
towicach. Oczywiście, doceniamy fakt, że dyrekcja szkoły zaopatrzy 
absolwentów w dodatkowe umiejętności np. groomerskie, ale czy to 
wystarczy, by zdobyli pracę? Czas pokaże.

Wśród wielu kierunków zawodowych, jakie planuje dla swoich 
uczniów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w ornontowicach, 
w ofercie na nowy rok szkolny ma się znaleźć, m.in. technik 
weterynarz. Specjaliści w tej branży obawiają się, że nie dla 
wszystkich absolwentów starczy pracy.

kształcenie 
na wyrost?

Zgodnie z ogólnym trendem  
i zaleceniami Ministerstwa Edukacji, 
by kształcić specjalistów Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach 
przymierza się do otwarcia nowych 
kierunków zawodowych, m.in. ogrodnik - 
florysta, ogrodnik - greenkeeper, technik 
hotelarz, technik weterynarii oraz monter 
zabudowy i robót wykończeniowych. 



Poprzez zwykłe pobranie 
krwi z żyły możemy dowie-
dzieć się o wielu chorobach, 
których wczesne leczenie 
daje pozytywne rezultaty dla 
zdrowia. Jednym z przykła-
dów jest badanie poziomu ho-

mocysteiny. HOMOCYSTEINA 
jest substancją wytwarzaną  
w organizmie w trakcie proce-
su trawienia białek. Przy pra-
widłowym poziomie jest nie-
zbędna do budowy i regene-
racji tkanek. Jednak podwyż-

szony poziom może wiązać 
się z wystąpieniem choroby 
niedokrwiennej serca i udaru 
mózgu.

Badanie to jest zalecane  
u osób, u których występowa-
ła rodzinnie choroba niedo-

krwienna serca, a nie wykry-
to u nich innych znanych czyn-
ników ryzyka tej choroby. Le-
czenie podwyższonego po-
ziomu homocysteiny jest bar-
dzo proste, w wielu przypad-
kach jej stężenie udaje się ob-
niżyć podając kwas foliowy, 
witaminę B12 i witaminę B6, 
trzy witaminy z grupy B, które 
biorą udział w metabolizmie 
homocysteiny.

Również jednym z cieka-
wych i prostych badań jest 
badanie hemoglobiny gli-
kowanej (HbA1c). To bada-
nie odzwierciedla średnie 
stężenie glukozy we krwi w 
okresie 2 - 3 miesięcy po-
przedzających oznaczenie  
i jest powszechnie stosowa-
nym wskaźnikiem przewle-
kłej kontroli glikemii u cho-
rych na cukrzycę. Dotąd nie 
wykorzystywano tego para-
metru w diagnostyce cukrzy-
cy, ze względu na brak stan-
daryzacji oznaczeń wykony-
wanych często różnymi me-
todami. Jak wiadomo, wcze-

sna diagnostyka cukrzycy 
jest istotna, ponieważ pozwa-
la na szybkie wdrożenie od-
powiedniego leczenia, co ma 
pozytywny wpływ na reduk-
cję i zminimalizowanie powi-
kłań i związanej z nimi przed-
wczesnej umieralności cho-
rych. Wykazano, że badanie 
poziomu hemoglobiny gliko-
wanej lepiej pokazuje ryzyko 
powikłań niż, np. badanie gli-
kemii na czczo. Jest ono rów-
nież dokładniejsze, ponie-

waż nie podlega wpływom 
krótkotrwałych zmian gli-
kemii towarzyszących sytu-
acjom stresowym, np. ostrej 
infekcji. Oznaczenia HbA1c u 
chorych na cukrzycę powin-
no się wykonywać rutynowo, 
co trzy miesiące. U pacjen-
tów ze stabilnym przebie-
giem choroby i dobrym wy-
równaniem metabolicznym, 
będących pod kontrolą lekar-
ską, oznaczenia można wy-
konywać co pół roku.

i innych materiałów biologicznych
Mikołów, ul. Pszczyńska 10 
Czynne pon-pt od 7:00 do 10:00

tel. 733 081 281
WYKONUJEMY PONAD 1000 BADAŃ

PUNKT BADANIA KRWI

Oferujemy usługę pobrania krwi w domu 
pacjenta, zadzwoń i zamów wizytę pielęgniarki

badajmy się zawczasu

najczęściej badamy się wtedy, kiedy czujemy się naprawdę źle. jak zwy-
kli żartować lekarze częściej jeździmy z samochodem do diagnosty na 
przeglądy, niż badamy własny stan zdrowia. a przecież wystarczy tylko 

kilka minut w laboratorium i trochę naszej krwi, by zdiagnozować stan naszego 
organizmu. jest to badanie szybkie i co najważniejsze nie inwazyjne.

kontynuujemy cykl dodatków tematycznych
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Na zdrowie
„Najlepszymi 
lekarzami 
na świecie są:
doktor dieta, 
doktor spokój 
i doktor 
dobry humor”

Jonathan Swift



Przypomnijmy, o co cho-
dzi. W lipcu ubiegłego 
roku zleciliśmy labora-
torium Górnośląskie-

go Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów przebadanie próbki wody, 
pochodzącej ze studni głębi-
nowej w Mikołowie. Z tego uję-

cia korzystają mieszkańcy Boro-
wej Wsi, Paniów, Śmiłowic i czę-
ści Bujakowa. Analiza wykaza-
ła podwyższoną, ale mieszczącą 
się w granicach normy, zawar-
tość żelaza. W nieformalnych 
rozmowach pracownicy labo-
ratorium potwierdzali, że w du-

żym stężeniu może ono „ścią-
gać” inne pierwiastki, mogące 
mieć negatywny wpływ na zdro-
wie. Poza tym, studnie głębino-
we nie mają takich zdolności do 
samooczyszczania się, jak gór-
ska rzeka Soła, która dostarcza 
wodę dla większości Śląska. Do 

tego tematu wróciliśmy w lip-
cu tego roku. W redakcji roz-
dzwoniły się telefony od miesz-
kańców, zaszokowanych popra-
wą jakości wody. Okazało się, 
że z powodu suszy, wyczerpało 
się podziemne ujęcie w Śmiło-
wicach, a Zakład Inżynierii Miej-

skiej został zmuszony do spro-
wadzania wody z GPW. Niestety, 
ta awaryjna sytuacja nie trwała 
wiecznie. Skończyła się susza, 
a w kranach kilku sołectw znów 
popłynęła woda, która niszczy 
sprzęt gospodarstwa domowe-
go, a niektórzy z jej użytkowni-

ków skarżą się na dolegliwo-
ści zdrowotne, m.in. problemy 
z nerkami. Burmistrz Mikoło-
wa obiecał, że przyjrzy się pro-
blemowi i zleci przeprowadze-
nie kalkulacji, która oceni koszt 
przepięcia części miasta do ma-
gistrali wodnej GPW.  (red)

W Mikołowie znajduje się jedna z najważniejszych prze-
pompowni w magistrali wodnej GPW. Nie ma technicznych 
przeszkód, aby podłączyć do niej całe miasto.

l Leczenie i usuwanie zębów
l Protezy zębowe
l Naprawy protez

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

www.stomalux.pl

czynne również w soboty 9-12

ul. Równoległa 13, Mikołów
tel: 517 678 084

www.fizjoterapia-revital.pl

n rehabilitacja ortopedyczna  
(bóle kręgosłupa, bóle mięśniowo-stawowe)

n rehabilitacja neurologiczna  
(udary mózgu, choroby neurologiczne)

n rehabilitacja sportowa (urazy sportowe)
n masaż leczniczy, relaksacyjny,  

sportowy, antycellulitowy
n poradnictwo żywieniowe (diety 

odchudzające, w chorobach dietozależnych,  
on-line, analiza składu ciała tel: 506 514 313)

możliwy dojazd do klienta!
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www.zajazdlitwor.pl

Mikołów, ul. Gliwicka 213,
tel.: 32 322 59 89, 600 410 944

orGanizacja przyjęć 
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Rubryka oznaczona symbolem NDS zawiera parametry graniczne wyznaczone przez Ministra Zdrowia

Panie Burmistrzu, 
Szanowni Państwo!
Już od kilku lat,mieszkańcy sołectw: Borowa 

Wieś, Paniowy, Śmiłowice i częściowo Bujaków, 
zmagamy się z wieloma problemami związa-
nymi z jakością dostarczanej wody. Dotyczą 
one mianowicie, w największym uproszczeniu, 
jej złej jakości. 

Woda, która dostarczana jest do naszych 
gospodarstw domowych, nie nadaje się bo-
wiem - naszym zdaniem - do użytku: zarów-
no z powodów zdrowotnych, które uznajemy 
za najważniejsze i najbardziej nas niepoko-
jące, jak i innych: tych bardziej namacalnych  
i wymiernych, a więc związanych z codziennym 
użytkowaniem sprzętów gospodarstwa domo-
wego. 

Jak bowiem inaczej niż negatywnie ocenić 
jakoś wody, której barwa jest często brązowa,  
a czajniki elektryczne, które ją wykorzystu-
ją wymagają oczyszczania z osadów już po 
dwóch dniach? Jak nie mieć zastrzeżeń do 
wody, która używana do prania odzieży po-
woduje kilkukrotne skrócenie żywotności pra-
lek automatycznych, zmywarek, ekspresów do 
kawy, a także różnych filtrów i pomp napędza-
jących piece grzewcze i bojlery w naszych przy-
domowych kotłowniach.

I wreszczcie: Jak pogodzić się z faktem po-
noszonych przez nas wydatków finansowych 
na naprawę zniszczonych przez tę wodę urzą-
dzeń? Odpowiedź na te retoryczne pytania 
może być tylko jedna: Każdy odbiorca zanieczy-
szonej wody będzie wyrażał swój sprzeciw wo-
bec takiego stanu rzeczy i każdy będzie podej-
mował odpowiednie działania, które doprowa-
dzą do poprawy bieżącej sytuacji. 

Mamy bowiem prawo domagać się wody, 
która spełnia nie tylko dopuszczalne normy 
przewidziane przez odpowiednie instytucje, 
ale i takiej, która przypomina definicję samej 
wody, która z natury rzeczy jest przecież bez-
barwna, nie posiada smaku, zapachu i nadmia-
ru ciężkich pierwiastków chemicznych, których 
każdy z nas się obawia. Analiza obecnie do-
starczanej nam wody, wykazała, że zawartość 
żelaza znajdowała się w górnych rejonach do-
puszczalnej normy. Skąd mamy pewność, że 
nie są one przekraczane?

Szanowni Państwo, nadmienię również, że 
coraz częsciej słyszy się od sąsiadów, ze ten lub 
tamtem sąsiad - sąsiadka leczą się na guzy ne-
rek, kamicę nerkową i inne choroby związane  
z tym narządem. Ludzie Ci, to ludzie w sile wie-
ku. Można tu zadać pytanie: czy woda, której 
używamy ma na to wpływ ? Odpowiedź jest 

prosta i oczywista - zdecydowanie TAK, zdecy-
dowanie ta woda ma wpływ na nasze zdrowie, 
które jest bezcenne, i które nie zawsze można 
naprawić, tak jak to czyni się ze zniszczonym 
sprzętem AGD. 

Z determinacją więc i pełnym przekonaniem, 
podejmujemy dzisiaj walkę o prawo do odpo-
wiedniej jakości wody, gdyż jest ona najbardziej 
podstawowym i niezbędnym środkiem codzien-
nego użytku. To przecież od niej zależy zarów-
no nasz stan zdrowia jak i codzienne życie w go-
spodarstwach domowych. Dlatego też, nie usta-
niemy w ciągłych staraniach o poprawę jakości 
wody, tak jak nie ustałby każdy obywatel tego 
kraju, którego to prawo - podobnie jak w naszym 
przypadku - zostałoby naruszone. Dlatego też 
prosimy, a raczej - oczekujemy - szybkiego pod-
jęcia kroków w celu rozwiązania tego problemu.

Na Sesji Rady Miasta padło wiele słów na te-
mat różnych atrakcji dla mieszkańców Mikoło-
wa,czyli scieżek zdrowia, siłowni, tras rowero-
wych, a nawet pola golfowego; najpierw jed-
nak należy zadbać o podstawową sprawę nie-
zbędną dla zdrowia i życia, czyli o dobrą, czy-
stą wodę.

Panie Burmistrzu, mamy problem, pro-
szę nam pomóc, proszę zmienić dostarczycie-
la wody.

Wystąpienie BARBARy BIeGuN, mieszkanki Borowej Wsi, 
podczas sesji Rady Miejskiej.

Wracamy do tematu wody dla części mikołowskich sołectw. Podczas październikowej sesji Rady 
Miejskiej jedna z mieszkanek wystąpiła z emocjonalnym apelem do władz miasta. Domagała się, aby 
w kranach Borowej Wsi, Paniów, Śmiłowic i części Bujakowa popłynęła woda, jak w innych częściach 
miasta i powiatu. to nie jedyny głos protestu. Po naszych wcześniejszych publikacjach, mieszkańcy 
dzwonią do nas i skarżą się na jakość wody z głębinowej studni w Mikołowie - Śmiłowicach. 

Ta woda zdrowia nie doda



dyM  
i zgliszcza

Profesor Marian Zembala 
zapytany podczas spotkania 
o najlepszą profilaktykę zdro-
wotną odparł prosto: nie kurz-
cie! I to jest w zasadzie wszyst-
ko, co można powiedzieć na 
ten temat. Palenie papierosów 
jest numerem dwa na liście 
czynników skracających ży-
cie, zaraz po nadciśnieniu. Co 
drugi palacz umiera z powodu 
choroby odtytoniowej. Długą 
listę schorzeń otwierają nowo-
twory, nie tylko płuc. Palenie 
przyspiesza rozwój miażdży-
cy, wywołuje choroby układu 
krążenia i wiele innych przy-
padłości prowadzących pro-
stą drogą do grobu.

nie idzieMy 
na jednego

Na trzecim miejscu czynni-
ków skracających życie, WHO 
(Światowa Organizacja Zdro-
wia), umieściła alkohol. Lu-
dowa „mądrość” sugeruje, że 
jest inaczej. Kieliszek wina do 
obiadu, piwko na nerki i kieli-
szek wódki dla kurażu podob-
no nie szkodzą. Jeśliby nawet 
przyjąć, że spożywanie nie-
wielkich ilości alkoholu ma 
ochronne znaczenie dla orga-
nizmu, to ogólnie ma wpływ 
niekorzystny: nadciśnienie tęt-
nicze, wypadki, urazy, zabu-
rzenia psychiczne, marskość 
wątroby, a do tego olbrzymie 
koszty społeczne, jakie niesie 
z sobą alkoholizm. 

bajka o złyM 
sMogu

Kiedy powstaje ten artykuł, 
telewizja informuje o alarmie 
smogowym w Krakowie. Na Ślą-
sku jest niewiele lepiej. Ryb-
nik, Zabrze, Gliwice i Sosno-
wiec znajdują się w czołów-
ce najbardziej zanieczysz-
czonych miast w Euro-
pie. Trzy z tych miej-
scowości leżą bli-
sko powiatu mikołow-
skiego. W ubiegłym 
roku z powodu chorób  
i powikłań związanych  
z oddychaniem zanie-
czyszczonym powie-
trzem zmarło w Pol-
sce ponad 40 tys. lu-
dzi. Mikroskopijne 
cząstki zanieczysz-
czeń, często o działa-
niu rakotwórczym, dosta-
jąc się do organizmu powo-
dują uszkodzenia wielu orga-
nów i układów ludzkiego ciała, 
np. oddechowego, krążenia czy 
nerwowego. 

tylko spokój…

Żyjemy w bardzo nerwo-
wych czasach. Każdy musi 
się mierzyć dzisiaj ze stresem  
i jego skutkami. Nie da się uciec 
od niego, niezależnie od wie-
ku. Problem zaczyna się wtedy, 
kiedy nie umiemy sobie radzić  
z wewnętrznym napięciem. 
Bóle mięśni i kręgosłupa, cho-
roba wrzodowa układu pokar-
mowego, depresje, nerwice, 
uzależnienia, a nawet nowotwo-

ry mogą być efektem chronicz-
nego stresu.

sMacznego?

Wszyscy wiemy, że nale-
ży zdrowo jeść, ale współcze-
sne czasy nie sprzyjają realiza-

cji tego postanowienia. Produk-
cję i handel żywnością zdomi-
nowały globalne fabryki jedze-
nia. Jesteśmy atakowani wy-
sokoprzetworzonymi, gotowy-
mi posiłkami i produktami spo-
żywczymi. Są one tanie, ogólno-
dostępne, wygodne w użyciu.  
W ten sposób wpadamy w pu-
łapkę, z której dość ciężko się 
wydostać. Niestety to ryzykow-
na droga, której wybór dość 
szybko się mści. Gotowe pro-
dukty są nie tylko mniej warto-
ściowe, ale również kryją w so-
bie wiele niepotrzebnych do-
datków - soli, cukru, ulepsza-

czy, konserwantów, które odpo-
wiadają za różnego typu aler-
gie, otyłość, senność, waha-
nia nastroju, gorszą odporność 
i wiele innych poważnych przy-
padłości, z rakiem na czele.

cukier nie krzepi

Im więcej cukru spoży-
wamy, tym nasza od-

porność jest gor-
sza. Poza tym nad-
miar cukru prowa-
dzi do grzybicy ukła-

du pokarmowego,  
a to właśnie tam bytu-
ją dobre bakterie, któ-
re mają wpływ na na-
sze zdrowie. Duże 
spożycie cukru wią-
że się również z nie-
doborami wielu wita-

min, na przykład B, co 
dodatkowo osłabia sys-

tem immunologiczny.

ruchy! ruchy!

Za mało się ruszamy. Doty-
czy to także najmłodszych po-
koleń, które życiową aktyw-
ność przenoszą do świata wir-
tualnego. Generalnie, brak ru-
chu skraca życie. Organizm 
jest słaby, mało odporny, po-
datny na urazy i infekcje. Wie-
lu z nas kończy pracę późnym 
popołudniem, a nawet wieczo-
rem, ale brak czasu nie jest 
żadnym tłumaczeniem. Ludzie 
dobrze zorganizowani zawsze 
znajdą pół godziny na pływa-
nie, bieg, jazdę na rowerze 
albo machanie hantlami. 

choruj na zdrowie

Nie pozwalamy sobie choro-
wać. Antybiotyk to dzisiaj recep-
ta na każdą przypadłość, która 
odejdzie sama albo wystarczy 
napić się ziół. Już niewielka in-
fekcja, katar, przeziębienie le-
czone są wieloma różnymi pre-
paratami. Robimy wszystko, aby 
nie chorować. To zrozumiałe, 
jednak… działając zbyt spiesz-
nie i przesadnie tak naprawdę 
sobie szkodzimy. Układ odpor-
ności nie ma bowiem szansy na 
wyćwiczenie swoich reakcji, co 
go w konsekwencji osłabia. 

wody!

Trzeba pić przede wszystkim 
wodę. Nie soki, napoje sztucz-
nie barwione czy dosładzane. To 

ważne, bo zbyt mała ilość wody 
również ma wpływ na naszą od-
porność. Każdy z nas, oprócz 
bariery zewnętrznej chronią-
cej przed chorobami, posiada 
również wyspecjalizowany sys-
tem wewnętrzny, w tym żołą-
dek i kwas solny, dzięki któremu 
wszystkie substancje przetwarza-
ne są w składniki wykorzystywa-
ne przez organizm. Jednak żeby 
było to możliwe, wytwarzany jest 
bufor wodorowęglanowy, który 
znajduje się na ściankach żołąd-
ka i chroni go przed szkodliwym 
wpływem kwasu solnego. Aby 
móc odpowiednio dobrze chro-
nić ścianki żołądka, każdy czło-
wiek potrzebuje odpowiedniej 
ilości wody. Jeśli jej nie dostanie, 
kwas solny nie jest wytwarzany  
w optymalnej ilości, a trawienie 
jest wolniejsze i mniej efektywne. 
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Oferujemy:
n modne oprawy 

w gwarantowanej cenie 45 zł
n lekkie szkła okularowe plastikowe 60 zł komplet
n bezpłatny serwis okularów

n szeroki asortyment modnych 
    oraz eleganckich opraw okularowych

Mikołów, ul. Krakowska 7 
tel. 32 307 29 41

1 grudnia przyspieszamy! Gotowe okulary w godzinę i bezpłatne komputerowe badanie wzroku.
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realizujemy 
wnioski 

Sklep Medyczny 
CenterMed 
w Galerii PIK Mikołów 
ul. Pszczyńska 22

tel. 32 327 00 81
centermed.sklep@gmail.com
czynne pn-pt 9.00-17.00 sb 9.00-13.00
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Na co dzień szkodzimy własnemu zdrowiu na wiele różnych sposobów. Nie na wszystkie mamy wpływ, ale 
większości moglibyśmy uniknąć albo ograniczyć ich destrukcyjne działanie. Moglibyśmy, ale nie chcemy. 
Palenie papierosów, picie alkoholu, dieta pełna przetworzonej żywności, siedzący tryb życia oraz brak ruchu - 
to ulubione hobby wielu z nas. oto lista najpoważniejszych przestępstw popełnianych przeciwko zdrowiu.

Grzechy główne



Zdrowie bywa czasem 
stanem ulotnym, dla-
tego dbajmy o nie, aby 

służyło nam jak najdłużej. 
zapobieganie chorobom, 
dzięki ich wczesnemu wy-
kryciu i leczeniu oraz utrwa-
laniu prawidłowych wzor-
ców zdrowego stylu życia, 
jest podstawowym działa-
niem w profilaktyce zdrowot-
nej. to właśnie profilaktyka 
przynosi największe korzy-
ści w prawidłowym rozwoju  
i funkcjonowaniu szczegól-
nie dzieci i młodzieży, ponie-
waż zapobiega zaburzeniom 
we wszystkich strefach zdro-
wia organizmu.

Zwiększenie kontroli nad własnym 
zdrowiem oraz dążenie do jego poprawy 
jest niezmiernie ważne. Wiele czynników 
wpływa na nasze zdrowie i samopoczu-
cie. Ogromną rolę pełni styl życia, czyli 
sposób odżywiania się, aktywność fizycz-
na, umiejętność radzenia sobie ze stre-
sem, zachowania seksualne czy stosowa-
nie używek (alkohol, nikotyna, środki psy-
choaktywne). Czyste powietrze, nieska-
żona woda, bezpieczny zakład pracy, czy-
li środowisko fizyczne, mają pozytywny 
wpływ na nasze zdrowie. Nie można po-
minąć również czynników genetycznych, 
na które nie mamy wpływu, jednak pro-
wadzenie odpowiedniego stylu życia oraz 

korzystanie z naturalnego środowiska  
w sumie aż w 74% wpływa na nasze zdro-
wie, tylko w 16% czynniki genetyczne. 
Opieka zdrowotna, jej struktura i funkcjo-
nowanie, a także dostępność do świad-
czeń medycznych oczywiście wpływa na 
utrzymanie zdrowia, lecz statystycznie tyl-
ko w 10%. Żyjąc w ciągłym biegu i stresie 
najczęściej zapominamy o prawidłowym 
stylu życia, wtedy stałe monitorowanie 
zdrowia oraz wykonywanie systematycz-
nie badań kontrolnych jest nieocenione. 

Profilaktyczne badania laboratoryjne 
są dobrym sposobem kontrolowania swo-
jego stanu zdrowia i w większości przy-
padków pozwalają na wczesne wykrycie 
niepokojących procesów zachodzących 
w organizmie. Mimo iż każdy z nas jest 
pod opieką lekarza rodzinnego - obecnie 
można, a nawet trzeba - o zdrowie trosz-
czyć się samemu.

Laboratorium Centrum Zdrowia w Mi-
kołowie Sp. z o.o. przygotowało dla 
Mieszkańców Powiatu Mikołowskie-
go szereg pakietów badań związanych  
z najczęstszymi problemami zdrowotny-
mi i profilaktyką zdrowotną. Badania nie 
są drogie, kłopotliwe czy czasochłonne, 
wystarczy przyjść (przy większości badań 
na czczo) do Punktu Pobrań w:
l przychodni wielospecjalistycz-

nej przy ul. okrzei 31  
w Mikołowie w godz. 7.00 - 9.00

l laboratorium analitycznym 
(kobiety w ciąży i małe dzieci) 
przy ul. waryńskiego 4  
w Mikołowie w godz. 7.30 - 9.00
Płatne badania można wykonać bez 

potrzeby posiadania skierowania od leka-
rza, a jeśli pozwolą one na wcześniejsze 
wykrycie rozwijającej się choroby, wyda-
ne pieniądze zwrócą się wielokrotnie. Pa-

miętajmy jednak, iż w celu zdiagnozowa-
nia schorzenia należy zawsze skontakto-
wać się ze swoim lekarzem rodzinnym. 

Poniżej przedstawiamy proponowane 
pakiety badań laboratoryjnych, dzięki któ-
rym uzyskamy kompleksową ocenę stanu 
zdrowia:

pakiet i cukrzyca - Zestaw ba-
dań umożliwia rozpoznanie i monitorowa-
nie przebiegu leczenia cukrzycy. Badania 
pozwolą wyjaśnić dlaczego jesteś śpiący, 
apatyczny, ciągle chce Ci się pić.

pakiet ii zdrowie dla junio-
ra do 16 roku życia - Badania po-
zwalają na ogólną ocenę stanu zdrowia 
dziecka, m.in. są wykorzystywane przy 
diagnozowaniu anemii czy zakażenia.

pakiet iii dobra forMa dla 
aktywnych - Pakiet przeznaczony dla 
osób dorosłych. Zawarte w nim badania po-
zwalają na ocenę ogólnego stanu zdrowia, 
m.in. oceniają pracę nerek czy wątroby.

pakiet iV zdrowie kobiety 
po 45 r.ż. - Pakiet utworzony z myślą  
o zdrowiu kobiet dojrzałych. Badania te 
pozwalają ocenić funkcjonowanie głów-
nych narządów, określić ryzyko wystąpie-
nia chorób układu krążenia czy anemii. 
Pomagają zdiagnozować przyczyny ogól-
nego osłabienia i złego samopoczucia.

pakiet V zdrowie Mężczyzny 
po 45 r.ż. - Badania w tym zestawie po-
zwalają ocenić stan zdrowia mężczyzn 
dojrzałych, określić ryzyko chorób układu 
krążenia, miażdżycy czy cukrzycy. Ozna-
czanie poziomu PSA pozwala wychwy-

cić zmiany związane z rakiem prostaty, ła-
godnym przerostem prostaty i stanami za-
palnymi innych, sąsiadujących z prostatą 
narządów moczowo-płciowych.

pakiet Vi zdrowe nerki - Za-
proponowany zestaw badań pozwala oce-
nić pracę nerek. Nieprawidłowe wyniki 
mogą wskazywać na różne schorzenia- 
m.in. infekcje bakteryjne czy niewydol-
ność nerek.

pakiet Vii zdrowa wątroba - 
Badania przedstawiające funkcję wątro-
by, pozwalają wykryć uszkodzenie komó-
rek wątroby, miąższu czy zapalenia wątro-
by typu B.

pakiet Viii zdrowa tarczy-
ca - Parametry odzwierciedlające pracę 
tarczycy. Choroby tarczycy objawiają się 
m.in. zmęczeniem, sennością, nagłym ty-
ciem lub utratą wagi czy poddenerwowa-
niem.

pakiet iX choroby reuMato-
idalne - Badania te pozwalają wykryć 
przyczynę bólu stawów i mięśni. Pozwala-
ją rozpoznać m.in. choroby reumatyczne.

pakiet X super MaMa - dla 
kobiet w ciąży - Komplet badań 
umożliwia ocenę ogólnego stanu zdrowia 
przyszłej mamy, m.in. wczesne wykrycie 
pojawiającej się anemii. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
badań wchodzących w skład poszcze-
gólnych pakietów oraz cen można uzy-
skać w Laboratorium analitycznym pod  
nr tel. 32 325 75 45 oraz na stronie interne-
towej www.szpital-mikolow.com.pl 

Zadbaj o swoje zdrowie

Twarde, wzmocnione pa-
znokcie, dużo substancji 
odżywczych, nowoczesna 

metoda stylizacji, bez utwardzania 
w lampie UV. Coraz częściej sły-
szymy o nowym manicure dostęp-
nym w profesjonalnych salonach 
kosmetycznych. Manicure tyta-
nowy, bo o nim mowa, to totalna 
nowość na rynku paznokciowym  
w Polsce. Natomiast w USA meto-
da ta jest znana już od 1996 roku 
i od tego czasu zdobywa uzna-

nie w różnych krajach na świe-
cie. Manicure ten powstał z myślą 
o kobietach zabieganych, pragną-
cych mieć piękne i zdrowe pa-
znokcie. Dzięki temu, że do styli-
zacji używamy zdrowych i natural-
nych produktów, uzyskując przy 
tym zadbane i mocne paznokcie, 
metoda ta może skutecznie kon-
kurować z paznokciami żelowy-
mi, akrylowymi czy hybrydowymi. 

Co wyróżnia manicure tytano-
wy na tle innych metod stylizacji?

Substancje odżywcze zawarte 
w preparatach bazowych oraz pu-
drach. Dzięki nim wzmocnimy na-
sze paznokcie od zewnątrz. Wa-
runkiem jednak jest regularne wy-
konywanie tego manicure. 

Każdy składnik użyty przy pro-
dukcji został odpowiednio dobra-
ny. Aby zapobiec łamaniu, zadzie-

raniu i rozwarstwianiu się paznok-
ci dodano wapń. Witamina E  
wzmacnia układ krążenia, przez 
co zapewnia lepsze mikrokrąże-
nie pod płytką paznokcia. Sub-
stancją odkażającą jest nadtle-
nek benzoilu. Polimer akrylo-
wy nada przejrzystości, twardości 
i odporności na złamania, a dwu-
tlenek tytanu dzięki zdolności 
absorpcji promieniowania UV jest 
filtrem ochronnym. Ponadto stoso-
wany jest jako pigment, jego ilość 
ma wpływ na nasycenie kolorem. 

Podczas wykonywania styli-
zacji tytanowej nie ma potrze-
by używania lamp UV. Prepara-
ty same zasychają, a czas schnię-
cia jest bardzo krótki. Nie musi-
my się więc martwić o rozmaza-
nie zrobionego chwilę wcześniej 
paznokcia.

A p l i k a -
cja produk-
tów wprawionej 
stylistce nie przyspa-
rza problemów. Na odpowied-
nio przygotowaną płytkę pa-
znokcia nakładamy płynny pre-
parat bazowy, a następnie pa-
znokieć zanurzamy w pudrze. 
Metoda ta pozwala wykonać za-
równo ponadczasową styliza-
cję french jak również w jednym 

kolorze. Ale to nie wszystko! Dla 
osób bardziej odważnych może-
my wykonać piękne zdobienia 
- ombre, ikony, biżuteria. To tyl-
ko niektóre z możliwości. W na-
szym salonie wszystkie zdobie-
nia malujemy ręcznie farbkami, 

przez co każda Pani 
wychodzi z wy-

m a r z o n y m i 
paznokcia-

mi. Mogą 
one być 
eleganc-
kie lub 
szalone, 

wszystko 
d o b r a n e 

pod gust każ-
dej z nas. 

Manicure tytano-
wy polecany jest do każdych 

paznokci. Długie i ładne pa-
znokcie zostaną zabezpieczo-
ne i wzmocnione. Manicure ten 
wykonujemy na naturalnych pa-
znokciach. W przypadku krót-
kich paznokci jest możliwość 
ich przedłużenia na odpowied-

nio podłożonym szablonie. Na-
turalny wygląd paznokcia uzy-
skujemy dzięki dwutlenkowi ty-
tanu, ponieważ ze względu na 
jego wysoką twardość nie ma 
konieczności nakładania wielu 
warstw. 

Reasumując, manicure tyta-
nowy to innowacyjna metoda na 
mocne, cienkie i błyszczące pa-
znokcie. 

Podczas stylizacji nie trzeba 
używać lamp UV, co przyspiesza 
czas pracy. Dzięki właściwościom 
produktów używanych do styliza-
cji uzyskamy wzmocnione i odży-
wione paznokcie naturalne. 

Warto jeszcze pamiętać, że na 
zdrowe paznokcie ma również 
wpływ higiena pracy w salonie. 
W JOLIE dla każdej osoby używa-
my nowego pilnika do paznokci,  
a pozostały sprzęt sterylizujemy  
w autoklawie, aby jakość usług 
była na jak najwyższym poziomie.

Każda osoba po wypróbowaniu 
manicure tytanowego nie będzie 
chciała już wrócić do innej meto-
dy stylizacji!

ZAKOCHAJ SIĘ W TYTANIE!!! 

Izabela Michalska 
- Salonik Estetyki 
Dłoni i Ciała jOlIE 
- stylistka dłoni, 
laureatka konkursów 
zdobień, autorka 
stylizacji w ramach 
promocji zegarków 
Swatch.
Mikołów, 
ul. Waryńskiego 38
tel.: 789 155 335
www.jolie.com.pl
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- Jednym z najlepszych 
polskich filmów ostatnich 
lat są „Bogowie”. Dzie-
ło opowiada o tworzeniu 
się legendarnego zespo-
łu lekarskiego prof. Zbi-
gniewa Religi, którego był 
Pan współtwórcą i uczest-
nikiem. Na ile ten film jest 
prawdziwy?

- Wielu dziennikarzy mnie  
o to pyta i większość jest za-
skoczona odpowiedzią, że 
jest to film bardzo prawdzi-
wy. Oczywiście, niektóre wąt-
ki i sytuacje zostały „przykro-
jone” do potrzeb scenariusza, 
ale to wszystko wydarzyło się 
naprawdę. Tak rodziła się ślą-
ska szkoła kardiochirurgii.

- od tamtych czasów me-
dycyna wykonała olbrzy-
mi skok jakościowy, przede 
wszystkim technologiczny. 
Ale czy jesteśmy zdrowsi?

- Jesteśmy zdrowsi. Najlep-
szą skalą porównawczą jest 
statystyczna długość życia. 
Mężczyźni dożywają przecięt-
nie do 75 lat, a kobiety 82 lat. 
Pod tym względem niewie-
le ustępujemy krajom skan-
dynawskim, które tradycyj-
nie przodują w takich statysty-
kach.

- Długie życie nie ozna-
cza zdrowego życia.

- To jest oczywiste, że lu-
dzie starsi narażeni są na 
szereg chorób, związanych 
przede wszystkim z wiekiem. 
Największych problemem są 
schorzenia sercowo-naczy-
niowe, ale pod tym wzglę-
dem Polska medycyna nie ma 
się czego wstydzić. Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu nale-
ży do najnowocześniejszych 
ośrodków w Europie. Do ka-
nonu medycyny wszedł śląski 
model leczenia zawału serca. 
Śmiertelność z powodu cho-
rób sercowo-naczyniowych 
kształtuje się w Polsce na po-
ziomie Danii, a jest to kraj sły-
nący z troski o zdrowie osób 
starszych.

- Gdzie są najsłab-
sze punkty, jeżeli chodzi 

o opiekę medyczną ludzi 
starszych?

- Najtrudniejsza sytuacja 
panuje w ortopedii i okulisty-
ce. Do puli usług realizowa-
nych przez NFZ dodaliśmy 
ostatnio trzy tysiące operacji 
endoprotezy, z czego 700 zo-
stanie zrealizowanych na Ślą-
sku. O 10 tys. zwiększyliśmy 
także liczbę operacji jaskry, 
około 2,5 tys. zostanie prze-
prowadzona na Śląsku.

- Największym problemem 
pacjentów są wciąż kolejki 
do lekarzy specjalistów.

- Wprowadzamy na Ślą-
sku pilotażowy program,  

który urealni, zracjonalizuje  
i przede wszystkim skróci ko-
lejki. Pierwsi sprawdzą nowy 

system ortopedzi. Na operację 
endoprotezy będziemy cze-
kać krócej, dzięki szczegóło-

wej analizie aktualnego stanu 
pacjentów oczekujących w ko-
lejce. Okazało się, że z dzie-
sięciu statystycznych chorych, 

c z t e r e c h 
r e z y -

gnu-
j e  

z za-
biegu, a 
d w ó c h 

nie de-
cyduje się 

na przyspieszenie 
operacji, nawet wte-

dy, kiedy są takie moż-
liwości. Stąd pomysł 

aktywnej kolejki. 
Będziemy aktu-

alizować dane  
i wpisywać 
na listy pa-
c j e n t ó w , 
którzy nie 
mogą cze-
kać dłużej 

niż dwa lata, 
czyli tych naj-

bardziej po-
trzebujących. Te 

zmiany są szczególnie waż-
ne dla naszego regionu. Naj-
więcej osób oczekujących 

na operacje zarejestrowa-
nych jest w województwie ślą-
skim. Wynika to, m.in. z tego, 
że mamy bardzo wiele ośrod-

ków ortopedycznych na wyso-
kim poziomie.

- Jest Pan jednym z naj-
bardziej cenionych lekarzy 
w Polsce. Dlaczego zdecy-
dował się Pan na karierę 
polityczną?

- W ciągu niespełna pół roku 
razem z zespołem młodych, 
wierzących w sukces współ-
pracowników, wynegocjowa-
liśmy w Brukseli 12 mld zł dla 
polskiej służby zdrowia. To jest 
prawie 20 proc. budżetu NFZ. 
Pieniądze te zostaną zainwe-
stowane w rozbudowę infra-
struktury i zakup wyposażenia, 
profilaktykę zdrowotną oraz 
kształcenie kadr medycznych. 
To jest odpowiedź na pytanie, 
czy nie żałuję, że zostałem mi-
nistrem zdrowia. To samo do-
tyczy Sejmu. Nie jestem poli-
tykiem. Jestem przede wszyst-
kim lekarzem, a w Sejmie musi 
być ktoś, kto będzie stał na 
straży praw pacjentów.

Rozmawiał: Jerzy Filar

20 zł
Na usługi: masażu klasycznego, 
relaksacyjnego w domu klienta.

Termin realizacji: do 08.03.2016 r.
Zapraszam do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. 

MARIUSZ GRIM tel. 535 535 824
Regulamin dostępny na www.masaz-mobilny.pl

BON
PODARUNKOWY

Na kwotęWYPOŻYCZALNIA 
SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Łaziska Górne
tel. 506 126 767 tel. 503 488 253
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Mikołów, ul. Gliwicka 39 | tel.+48 32 322 67 00 | tel. kom: 602 328 181 | www.niken.slask.pl | czynne codziennie od 10 -21

Restauracja 

Niken
Organizujemy: 
l przyjęcia okolicznościowe
l catering
l spotkania wigilijne
l obiady na wynos

Zapraszamy od pn-pt 

na specjalną ofertę cenową 

zestawów obiadowych! 

- 20% 

od cen z menu!

Chcę być strażnikiem pacjentów
Rozmowa z profesorem MarianeM zeMbalą, ministrem zdrowia w rządzie Ewy Kopacz 

i posłem na Sejm. W wyborach 25 października zdobył rekordową na Śląsku liczbę głosów: 53610.

Nie jestem politykiem. 
Jestem przede wszystkim 
lekarzem, a  w Sejmie musi 
być ktoś, kto będzie stał na 
straży praw pacjentów.
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Przed napisaniem tego artykułu 
poprosiliśmy o sugestię kilka-
naście osób, które mają wpływ 
na sprawowanie władzy w po-

wiecie albo zawodowo zajmują się służ-
bą zdrowia. Niezwykle cenne okazały 
się także sugestie Czytelników, którzy 
często dzwonią do redakcji ze swoimi 
problemami. Mniej więcej jedna trzecia 
tych interwencji dotyczy szeroko pojętej 
opieki zdrowotnej. Czego nam brakuje?

pełnoMocnik do spraw 
osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mają w ży-
ciu trudniej i trzeba robić wszystko, aby 
nie rzucać im kolejnych kłód pod nogi. 
Przyjmuje się, że stanowią one oko-
ło 12 proc. mieszkańców Polski. Przy-
mierzając te proporcje, w skali nasze-
go powiatu osób niepełnosprawnych 

powinno być około 10 tys. To spora licz-
ba mieszkańców i… wyborców. Przez 
grzeczność nie wspomnimy ilu kandy-
datów do rad gminnych i powiatu, obie-
cywało podczas ubiegłorocznych wy-
borów samorządowych powołanie po-
wiatowego pełnomocnika do spraw 
osób niepełnosprawnych. Na deklara-
cjach się skończyło. Niepełnosprawni, 
aby załatwić swoje sprawy, nadal mu-
szą jeździć do Rybnika.

delegatura zus

Ten sam problem dotyczy Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych. Oso-
by chore, renciści i emeryci, czę-
sto muszą kontaktować się z Zakła-
dem Ubezpieczeń Społecznych. Nie 
wszystkie sprawy da się załatwić te-
lefonicznie albo za pośrednictwem In-
ternetu. Wiele dokumentów trzeba zło-

żyć osobiście. I tu pojawia się pro-
blem. Dla osób chorych albo ubogich, 
wyjazd do Rybnika to męcząca i kosz-
towna wyprawa. Co jakiś czas pojawia 
się pomysł, aby w Mikołowie utworzyć 
powiatową delegaturę ZUS. Na pomy-
słach się kończy.

więcej rehabilitacji

Statystycznie żyjemy coraz dłużej, co 
nie znaczy, że lepiej. Z wiekiem poja-
wiają się choroby, m.in. układu kostne-
go, kręgosłupa, stawów oraz wiele in-
nych, powodujących ogólną niewydol-

ność organizmu. Aby uczynić życie zno-
śniejszym, należy osobom dotkniętym 
tymi schorzeniami zapewnić dostęp do 
specjalistycznej rehabilitacji. I z tym jest 
w naszym powiecie problem. 

dzieci! 
nie łaMcie się!

Ten problem zasygnalizowali nam 
rodzice. W placówkach medycznych 
powiatu mikołowskiego nie ma od-
działu chirurgii dziecięcej. Nie mó-
wimy o specjalistach od skompliko-
wanych urazów, ale o lekarzach, któ-
rzy zapewniliby pomoc w najbardziej 
typowych sytuacjach. Córka naszej 
Czytelniczki złamała sobie rękę zimą, 
podczas jazdy na łyżwach. Niby nic 
wielkiego, ale problemów sporo. Na 
wizyty kontrolne musiały jeździć do 
Katowic.  (bl)

Przychodnia jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

NZOZ Estevita jest wielospecjalistyczną 
przychodnią lekarską zapewniającą 
kompleksową diagnostykę i leczenie 
w zakresie m.in.: 

n kardiologii 
n nefrologii 
n psychiatrii 
n psychologii klinicznej 
n geriatrii 
n diabetologii 
n diagnostyki 

ultrasonograficznej

NZOZ ESTEVITA 
ul. Dworcowa 18a/21-31

Łaziska Górne,

Telefon kontaktowy: 

608 54 78 98

Wyróżniamy się: 
n doskonałym położeniem w centrum Łazisk Górnych 
n warunkami lokalowymi: całkowicie odnowionym 

i przebudowanym obiektem o standardach europejskich 
n dużym parkingiem przy samym obiekcie 

Oferujemy:
n specjalistyczne konsultacje lekarskie 
n diagnostykę ultrasonograficzną

*szczegóły oferty dostępne w przychodni

AKCJA LIPIDOWA
TyLKO DO KOŃCa 2015r.*

Mikołów ul. Lipowa 24
tel. 32 327 39 77, tel. 609 110 000
Czynne od poniedziałku do piątku 9.00 - 18.00

www.med-chinska.pl

Wspomagamy leczenie chorób takich jak:
różnego rodzaju bóle, choroby serca, 
kamica nerkowa, kamica woreczka 

żółciowego, bezsenność, choroby kobiece, 
impotencje, bezpłodność, choroby 

przewodu pokarmowego, choroby układu 
oddechowego, choroby dermatologiczne, 

cukrzyca, udar mózgu.
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opieka zdrowotna jest w Polsce jednym z najpoważniejszych 
powodów do narzekań. trudno się dziwić. Nie ma tygodnia bez 
informacji o skandalach, niedopatrzeniach, złych decyzjach, 
których ofiarą padają pacjenci. Jak na krajowym tle wypada 
powiat mikołowski? Nie jest najgorzej, ale przynajmniej cztery 
dziedziny wymagają szybkiej interwencji. 

Nie jest źle, 
ale… powinno być lepiej

Dla ludzi starszych i chorych sporym problemem są wyjazdy do Rybnika.
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LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA 
I LASEROWA 
- nieinwazyjna i bezbolesna redukcja tkanki 
tłuszczowej i cellulitu, skuteczne zmniejszenie 
obwodu ciała bez efektu „jojo”

ODMŁADZANIE FALAMI RF 
- likwidacja zmarszczek, ujędrnianie, lifting

KOSMETYKA 

„BELLA”

Mikołów, ul. Jana Pawła II 3
tel. 737 412 328, www.bella-mik.eu
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Przyczyna wielu chorób tkwi 
w złym jedzeniu i nadwa-
dze. Czy jest szansa aby-
śmy, zamiast dawać za-

rabiać dietetykom, sami kon-
trolowali stan naszych ki-
logramów? Teoretycznie 
tak, choć jest to trudne, 
bo wymaga samody-
scypliny i podstawo-
wej wiedzy o ka-
l o r y c z n o ś c i 
p r o d u k t ó w.  
O pewnych 
sprawach war-
to jednak wie-
dzieć. Podsta-
wowe pytanie 
brzmi, ile jeść, aby nie 
schudnąć i nie przy-
tyć? Można to łatwo  
i szybko wyliczyć.

twoja waga w ki-
logramach x 24 = 

twoje podstawowe 
zapotrzebowanie ka-
loryczne.

Wyliczenie to daje in-
formację, ile energii zuży-
je Twój organizm. Jednym 
słowem, liczba ta pokazu-

je, ile kalorii potrzebu-
jesz, aby żyć. Ale to nie 
wszystko. Każdy z nas 

wykonuje jakieś życiowe 
czynności. Poruszamy się, 
pracujemy, trawimy, space-

rujemy, uprawiamy sport itp. 
W wyniku tego nasze ciało spa-

la więcej kalorii, niż wynosi minimum 
potrzebne do życia. O ile więcej, za-

leży od wieku i poziomu aktywno-
ści fizycznej. Generalnie przyjmu-

je się pewne uśrednione wartości.

ananas w puszce - 61
arbuzy - 33
banany - 90
czereśnie - 58
jabłka - 48
truskawki - 32
winogrona - 67
bułka graham - 271
bułka jęczmienna - 253
bułka wiejska - 270
chleb bezglutenowy - 260
chleb domowy - 280
chleb graham - 218
chleb tostowy - 301
chleb żytni - 185
kluski śląskie - 130
makaron czterojajeczny - 389
makaron spaghetti - 358
musli chrupkie tropikalne - 415
owsianka - 330
kasza gryczana - 330
ryż biały - 360
krokiety z kapustą - 172
naleśniki - 222
pierogi z mięsem - 257

pierogi ruskie - 152
tortilla - 319
warzywa mrożone 
na patelnię - 60
gorący kubek - 31
bogracz - 138
frytki - 331
pizza supreme - 238
mleko 2proc. - 51
jogurt grecki - 123
jogurt activia - 60
ser camembert president - 197
ser hochland - 300
mozzarella light - 157
oscypek - 424
twaróg chudy - 100
jako kurze gotowane - 150
baleron gotowany - 250
kabanos wieprzowy - 328
kabanos drobiowy - 255
kaszanka - 274
kiełbasa domowa - 328
kiełbasa parówkowa - 331
kiełbasa śląska - 217
polędwica sopocka - 171

salami - 580
szynka z indyka - 88
szynka wiejska - 255
tatar - 195
bicmac - 495
bigos - 118
gołąbki - 112
śledź w occie - 170
filet z dorsza pieczony - 94
makrela wędzona - 228 
chałwa - 469
czekolada mleczna - 525
baton knopers - 528
chipsy bekonowe - 528
orzeszki ziemne w puszce - 618
popcorn - 500
ciasto drożdżowe - 290
piernik alpejski - 368
sok pomidorowy - 57
frugo czarne - 40
kawa espresso - 2
kawa latte - 54
wódka - 231
wino czerwone wytrawne - 68
piwo jasne - 49

PRZYKŁADOWA KAlORYCZNOść 
W 100 GRAMACH PRODuKTÓW

Już pół wieku przed naszą erą Herodot powiedział, że: „z potraw, które się zjada, 
powstają wszystkie ludzkie choroby”. od tego czasu nic się nie zmieniło,  
a w zasadzie jest znacznie gorzej. Herodot i ludzie żyjący w jego czasach raczej 
nie odżywiali się w tak nieracjonalny sposób, jak my. 

TRYB AKTYWNOśCI
WIEK

do 30 lat 30-40 lat powyżej 40 lat

Siedzący 30 proc. 25 proc. 20 proc.

Umiarkowanie aktywny 40 proc. 35 proc. 30 proc.

Aktywny, sportowy 50 proc. 45 proc. 40proc.

Z tabeli wybierz wartość najbardziej zbliżoną 
do Twoich danych i pomnóż przez swoje podsta-
wowe zapotrzebowanie kaloryczne. 

Przykładowo: mężczyzna przed trzydziestką, 
ważący 75 kilogramów, aktywny fizycznie (pracu-
je w magazynie hipermarketu i trzy razy w tygo-
dniu chodzi na siłownię).

75 x 24 = 1800
1800 x 0,5 (50 proc.) = 900
1800 + 900 = 2700

Mężczyzna potrzebuje więc 2700 kalo-
rii dziennie, aby zachować wagę 75 kilogra-
mów. Jeżeli chce zostać „pakerem” z grubym 
karkiem, musi dodać 500 kalorii dziennie, aby 
przybierać na wadze w tempie pół kilograma 
na tydzień. I odwrotnie. Odjęcie 500 kalorii od 
dziennego jadłospisu zagwarantuje mu spa-
dek wagi o pół kilograma na tydzień, czyli oko-
ło dwa kilogramy w ciągu miesiąca. Oczywiście, 
łatwiej to napisać, niż zrobić.

• Stomatologia zachowawcza

• Stomatologia estetyczna

• Stomatologia dziecięca 

• Pracownia RTG

• Profilaktyka

• Endodoncja

• Ortodoncja 

• Wybielanie 

• Protetyka

Stomatologia Rodzinna

Św.Wojciecha 2b 
43-190 Mikołów
T.32 326 00 55

Miej odwagę 
i spójrz na wagę
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zaprasza na makijaż permanentny:
studio kosmetyczne

tel. 692 491 746
ul. Krakowska 9, Mikołów

kama studio

Metodą cieniowanią 
metoda pigmentacji polegająca  
na lekkim cieniowaniu lub całkowitym 
wypełnieniu kolorem łuku brwi. 
 
Metodą 3D, 6D
metoda przestrzennego makijażu 
permanentnego wykonana techniką 
włosa. Nadaje brwiom efekt włoskowy  
i daje naturalny wygląd brwi. 
 
Metodą piórkową włoskową 
MICRO BLADING
wykonanie imitacji włosów zgodnie z ich 
linią porostu.
 
Metodą OMBRE
cieniowanie koloru w obrębie tej samej 
gamy kolorystycznej. 

20 % taniej

MAKIJAż WyKONUJE LINERgISTKA Z 15 LETNIM DOśWIADCZENIEM

tylko z tym kuponem 
do 10 grudnia 2015r.
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STUDIO KUrpaS
Wąska 9 | Łaziska Górne | tel.  32 738 92 33
www.kurpas.com.pl | biuro@kurpas.com.pl

Najnowsze trendy kolorów!

Największa oferta farb w powiecie:
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Eko Bio Organic Cen-
trum w Mikołowie-
-Jamnie, przy ul. Ko-

ściuszki pracuje na pełnych 
obrotach już od 12 miesię-
cy. Z tej okazji na terenie 
centrum odbyły się impre-
zy. Były degustacje, zdrowe 
ciasteczka, niespodzianki  
i warsztaty dla dzieci. 

Przypomnijmy, że Eko 
Bio Organic Centrum to 
serce ekologicznego han-
dlu detaliczno-hurtowego 
w naszym regionie. Od po-
niedziałku do piątku war-

to odwiedzić delikatesy, 
otwarte w godzinach od 
8.00 do 16.00, a w soboty, 
między godz. 8.00 a 15.00 
trwa tu wielki targ. Zasada 
jest prosta: kto raz tu zrobił 
zakupy, będzie wracał, bo-
wiem jakość, smak i walo-
ry odżywcze towarów ofe-
rowanych przez wystaw-
ców jest najwyższa. Można 
tu kupić warzywa, owoce, 
produkty mleczne, mącz-
ne, przyprawy, wędliny, 
mięso, ryby, pieczywo i eg-
zotyczne zboża. (BL)

W ubiegłym roku od-
dano do użytku 
zmodernizowany 

Zakład Pielęgnacyjno - Opie-
kuńczy w Łaziskach Górnych 
przy ul. Staszica 4. Jest to jed-
na z najnowocześniejszych 
tego typu placówek w naszym 
regionie. W zmodernizowa-
nym obiekcie, na dwóch kon-
dygnacjach, funkcjonują dwa 
oddziały opieki całodobowej 
oraz sale rehabilitacyjne. Za-
kład dysponuje 57 miejsca-
mi dla pacjentów wymagają-
cych stałej pielęgnacji, lecze-
nia i rehabilitacji. Pobyt pa-

cjenta jest możliwy w ramach 
kontraktu z NFZ, a także poza 
kontraktem na komercyjnych 
warunkach. Do dyspozycji pa-

cjentów oddano sale 1, 2, 3  
i 4-łóżkowe z nowym wyposa-
żeniem i węzłami sanitarnymi 
dostosowanymi do osób nie-
samodzielnych, zaplecze re-
habilitacyjne i sale terapii za-
jęciowej. W zakładzie zagwa-
rantowano pacjentom dostęp 
do kaplicy. Placówka oferu-
je całodobową opiekę spra-
wowaną przez fachowo przy-
gotowany i doświadczony  
w pracy z osobami starszymi 
zespół, składający się z pie-
lęgniarek, opiekunek, lekarzy 
(geriatra, neurolog i psychia-
tra) oraz psychologa i rehabi-
litantów.

Duży i nowoczesny ośrodek zdrowia 
jest najważniejszą i największą in-
westycją, z zaplanowanych na naj-
bliższe lata w Łaziskach Górnych. 

Placówka uporządkuje system opieki medycz-
nej i ułatwi mieszkańcom dostęp do lekarzy 
specjalistów. Budynek powstaje w nowocze-
snej, energooszczędnej technologii. Lecznica 
będzie trzykondygnacyjna. Na parterze znaj-
dzie się: hall z punktem informacyjnym, przy-
chodnia zdrowia dla dorosłych, przychodnia 
pediatryczna z osobnym pomieszczeniami dla 
dzieci zdrowych i chorych, pokój szczepień, la-

boratorium, apteka. Na pierwszym usytuowane 
będą: pomieszczenia rejestracyjne do lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej, gabinety le-
karskie, gabinety ginekologiczne, gabinet leka-
rza medycyny pracy, pokoje pielęgniarek i po-
łożnej. Na trzecim piętrze zaplanowano gabi-
nety lekarzy specjalistów: laryngologa, neuro-
loga, okulisty, alergologa, stomatologa, pokoje 
badania spirometrii oraz audiometrii. 

Budynek zostanie usytuowany w miejscu do-
tychczasowego placu imprez plenerowych za 
Urzędem Miejskim, co podniesie jakość prze-
strzeni publicznej w centrum Łazisk Górnych  

Rok zdrowej 
żywności

Na przekór ogólnopolskiej mizerii, jeżeli 
chodzi o inwestycje w służbę zdrowia,  
w naszym powiecie powstają ośrodki,  
z których samorządowcy mogą być dumni,  
a pacjenci zadowoleni. Dwie ważne placówki 
znajdują się w Łaziskach Górnych. 

inwestują 
w zdrowie

szacowany 
koszt inwestycji 

to około

7 mln zł

dla seniorów



PRODUKCJA 
MEBLI

Wyry
ul. Pszczyńska 142
tel. 501 740 490
www.meble-szewczyk.pl
fhuinstal@onet.pl

kuchennych
biurowych
łazienkowych
szaf

Przy zamówieniu mebli kuchennych powyżej 5 000 zł 
- zlewozmywak granitowy oraz bateria gratis !!!

kompleksowe 

wykonanie 

i aranżacja łazienek
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Impreza odbyła się 17 paź-
dziernika w Miejskim 
Domu Kultury w Mikołowie 

i zgromadziła wielu widzów. 
Koncert został podzielony 

na trzy części. Pierwsza była 
utrzymana w śląskim klimacie, 
w drugiej mogliśmy posłu-
chać przebojów zespołu Uni-
verse w wykonaniu Henryka 

Czicha, a trzecia to opowie-
ści „Na zielonej łące”. Na kon-
cercie przeprowadzono tak-
że zbiórkę na rzecz Karolinki. 
Zebrano 636  zł. Ponadto Cen-
trum Rehabilitacji REMEDI-
CO z Mikołowa, gdzie Karo-
linka uczęszcza na rehabilita-
cję podarowało jej siedem za-
biegów. Koncert charytatyw-
ny dla Karolinki, na długo zo-
stanie w pamięci Jej i widzów. 
Stowarzyszenie oraz  mama 
Karolinki serdecznie dziękują 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, aby wspomóc Ka-
rolinkę. (BL)

Podobnie, jak w ubiegłym 
roku Stowarzyszenie or-
ganizuje dwa spotkania 

ze Świętym Mikołajem: w Miko-
łowie oraz Wyrach.

5 grudnia o godz. 16.00 Kry-
styny zapraszają do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Mikoło-
wie. Przepustką do wstępu na 
imprezę jest wykupienie przez 
rodziców wstępu - cegiełki  
w wysokości 10 zł, która jest do 
nabycia w bibliotece oraz sie-

dzibie Stowarzyszenia od 15 li-
stopada.

Druga impreza odbędzie się 
6 grudnia o godz. 16.00 w Domu 
Kultury Gostyń i tu również nale-
ży wykupić wstęp-cegiełkę za 
10 zł. Można to zrobić w Domu 
Kultury Gostyń oraz w siedzibie 
Stowarzyszenia od 15 listopada.

Jak zapowiadają organiza-
torzy, Mikołaj przygotował dla 
dzieci wiele niespodzianek oraz 
upominków. (BL)

po raz siódmy 
w zajeździe 
k a s z t e l a ń -

skim – domu śląskiej 
kultury odbył się regio-
nalny konkurs gwarowy 
„godomy po naszymu”. 
honorowy patronat nad 
tym wydarzeniem kultu-
ralnym objął burmistrza 
Miasta orzesze.

„Godomy po naszymu” 
jest organizowane co roku 
przez Zajazd Kasztelań-
ski, przy współpracy z Te-
resą Wolnik, nauczycielem  
w Szkole Podstawowej nr 10 
w Woszczycach, w celu pro-
pagowania wśród uczniów 
śląskiej mowy.

W gwarowych zmaga-
niach recytatorskich wzięli 
udział uczniowie szkół pod-
stawowych oraz gimnazjum 
z Orzesza oraz miast powia-
tu. Zainteresowanie konkur-

sem było spore, a jury mu-
siało się mocno napraco-
wać, by wyłonić tych najlep-
szych. Wykonawców oce-
niała komisja w składzie: Li-
dia Szyma, Dominika Kier-
piec-Kontny oraz Ewelina 
Janczura. Uczestnicy rywali-
zowali w trzech kategoriach 
wiekowych. 

W pierwszej przezna-
czonej dla uczniów klas od  
1 do 3, pierwsze miejsce za-
jęła: Jesika Falender z Ze-
społu Szkół im. Piastów Ślą-
skich w Łaziskach Górnych, 
drugie - Karolina Czembor  
z SP nr 5 z Łazisk Górnych, 
a trzecie - Damian Pilar z SP 
nr 10 w Orzeszu. Jury przy-
znało także wyróżnienie dla 
Mileny Skiba ze SP nr 10  
w Orzeszu.

W drugiej kategorii wie-
kowej, czyli uczniów klas 4 
- 6 wygrali: Amelia Sznap-

ka i Adrian Ćmiel z SP nr 10 
w Orzeszu, drugi był Piotr 
Pisarek z SP nr 2 w Orze-
szu, a trzecie miejsce za-
jął duet Wojciech Skopek  
i Grzegorz Słupik z SP nr 10 
w Orzeszu. Natomiast wy-
różnienie powędrowało do 
Michała Giela z SP nr 10  
w Orzeszu.

W trzeciej kategorii wie-
kowej przeznaczonej dla 
gimnazjalistów prym wio-
dło Gimnazjum nr 2 w Orze-
szu, którego przedstawiciele 
zgarnęli wszystkie nagrody. 
Najlepsza w śląskiej godce 
okazała się Michalina Stud-
nik, drugą lokatę otrzymał 
duet Paulina Falkowska i Ju-
lia Sisman, a trzecie miejsce 
zajął: Bańczyk Szymon. 

Laureaci otrzymali pu-
chary, a wszyscy uczestnicy 
pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki. (MS)

Godomy po naszymu

krystyny zapraszają
stowarzyszenie pomocna dłoń krystyn  

i sympatyków zaprasza na dwie imprezy: 

andrzejki i Mikołaja

Wieczór wróżb

A ndrzejki odbędą się  
27 listopada, o godz. 
18.00 w Domu Przyjęć 

Beset w Mikołowie, przy ul. To-
warowa. Wstęp 45 zł od osoby, 
w tym dwa posiłki ciepłe, ciast-

ko, kawa, lampka wina oraz wie-
le niespodzianek andrzejko-
wych i dużo dobrej zabawy. Za-
pisy w Stowarzyszeniu, na ma-
ila: pom.dlon.krystyn@poczta.
onet.pl oraz tel. 601 947 977.

Spotkanie z Mikołajem

636 zł udało się zebrać Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków 
na rehabilitację Karolinki, w trakcie koncertu charytatywnego. 

KRYSTYNA śWIERKOT, 
prezes Stowarzyszenia 
Pomocna Dłoń Krystyn  
i Sympatyków z Mikołowa:

Aż chce się żyć widząc szcze-
ry uśmiech i radość na buziach 
publiczności i Karolinki. War-
to było!!! Niestety, na koncercie 
zabrakło grona pedagogiczne-
go, dzieci i rodziców z Przed-
szkola nr 13 im. Gromadki Mi-
sia Uszatka w Mikołowie na 
Recie. Karolinka z mamą były 
bardzo zawiedzione ich nie-
obecnością. 

Zagrali dla karolinki



22 NASZA GAZETA • listopad 2015r.POLITYKA

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nas interesuje przede 
wszystkim, co na rządach 
PiS możemy „ugrać” dla 
powiatu mikołowskiego. 

Przygotowaliśmy krótką, subiektyw-
ną listę oczekiwań.

z energią

Konieczność ratowania górnic-
twa i strategiczna rola energety-
ki przewijała się w głównych nur-
tach kampanii wyborczej. Nas inte-
resują przede wszystkim dwa kon-
krety. Kopalni Bolesław Śmiały, naj-
większemu pracodawcy w okolicy, 
w 2028 roku kończą się koncesje 
wydobywcze. Wbrew pozorom cza-
su nie zostało wiele, bo w branżach 
surowcowych inwestycje planuje 
się z wieloletnim wyprzedzeniem. 
Liczymy na to, że dzięki nowej wła-
dzy przestaniemy się martwić, czy 
Bolesław Śmiały będzie fedrować 
po 2028 roku, ale zaczniemy my-
śleć o dalszej ekspansji i rozwoju.  
I druga sprawa, związana z naj-
większym odbiorcą węgla z tej ko-
palni, czyli przyszłość Elektrow-
ni Łaziska. Dzisiejsze perspektywy 
nie rysują się różowo. W planach 
rozwoju polskiej energetyki, przy-
gotowanych przez rząd PO, nie ma 
nowych inwestycji dla Łazisk. Li-
czymy, że PiS zrealizuje dawny plan 
Jarosława Kaczyńskiego, budowy 

w naszej elektrowni nowego bloku 
energetycznego.

Metropolia 
nie Może dzielić

Na odchodne Platforma Obywatel-
ska przygotowała ustawę metropo-

litalną. Otwiera ona nowe możliwo-
ści rozwojowe przed wielkimi mia-
stami. Ustawa umożliwia powstanie 
metropolii w miastach, gdzie miesz-
ka minimum pół miliona ludzi albo 
tam, gdzie znajduje się siedziba wo-
jewody lub marszałka województwa. 
Do metropolii mogą „podpiąć” się 

także miasta ościenne. I tu jest jed-
na z wielu niedoskonałości tej ustawy. 
Nie precyzuje ona bowiem, co zro-
bić z powiatami, takimi jak nasz. Co 
się stanie, jeżeli sąsiadujący z Kato-
wicami Mikołów, zechce przyłączyć 
się do śląskiej metropolii. Co w takiej 
sytuacji stanie się z powiatem? Usta-

wa nie precyzuje takich szczegółów. 
Apelujemy do PiS: zróbcie z tą usta-
wą porządek, bo wszystkie problemy, 
jakie z niej wynikną, spadną na was.

za co ten haracz?

Starosta powiatu mikołowskiego 
należy do grupy samorządowców, 
którzy walczą z podatkiem „janosi-
kowym”. Należy go w tym wspierać,  
a najlepiej zrobić porządek z tą nie-
skuteczną i niesprawiedliwie nalicza-
ną daniną. Wielokrotnie pisaliśmy już 
o co w tym wszystkim chodzi. „Jano-
sikowy” haracz płacą teoretycznie 
bogatsze samorządy. Teoretycznie, 
ponieważ ich bogactwo nie wynika  
z dobrej sytuacji finansowej, ale  
z niesprawiedliwego systemu nali-
czania podatku. Wychodzi więc na 
to, że powiat mikołowski musi sobie 
od ust odejmować, aby dać pienią-
dze innym gminom, które wcale nie 
muszą okazać się biedniejsze. Sęk  
w tym, że nawet nie wiemy, na co idą 
te pieniądze, bo nie ma ścisłych reguł 
wydatkowania „janosikowej” kasy. 
U fundamentów programu Prawa  
i Sprawiedliwości leży zrównoważo-
ny rozwój. To mądra i szlachetna za-
sada, ale rozwój musi być także spra-
wiedliwie finansowany. Nie mamy nic 
przeciwko wspieraniu biedniejszych, 
ale trzeba dokładnie sprecyzować, 
kto, ile i na co ma płacić.  (fil)

Bardzo dziękuję za tak ogromny dowód 
zaufania dla mnie. Jestem zaskoczona  
i wdzięczna Wam wszystkim. Państwa 

udział w tych wyborach jest potwierdzeniem 
mojej wiary, że w Polsce możliwe są 

zmiany na lepsze. Daliście mi Państwo siłę 
i wielki mandat zaufania. Wyrażona przez 
Was wola zmian i nadzieja na lepsze jutro  

zobowiązują. Tej szansy nie możemy 
zmarnować. Wspólnie damy radę!

IZabela KlOC

Szanowni Państwo, serdecznie 
dziękuję wszystkim, którzy oddali 
na mnie swój głos oraz tym, którzy 
mnie wspierali podczas kampanii 
i pracowali na mój wynik, jako 

wolontariusze. Dziękuję za 
życzliwość i serdeczność okazaną 

mi podczas bezpośrednich spotkań. 
To dla mnie bardzo ważne i jeszcze 
mocniej motywuje mnie do pracy 
dla dobra społeczności lokalnej 

i regionalnej.

MAREK SZAFRANIEC

nie ma sensu analizować wyniku wyborów i zastanawiać się, co będzie dalej, bo od ponad dwóch tygodni cała polska nie 
robi nic innego. prawo i sprawiedliwość wygrało. był to sukces zasłużony i w wielkim stylu. za chwilę pis będzie miał 
swoich wojewodów, a z czasem ustawi pod siebie urzędy marszałkowskie. taka jest kolej rzeczy, że zwycięzcy przyciągają 
do siebie innych i nie mają problemów z utworzeniem nowych koalicji. pis będzie miało wszystko. w powiecie mikołowskim 
mamy jeszcze dodatkowy bonus, ponieważ kandydująca stąd izabela kloc osiągnęła świetny wynik wyborczy. uzyskując 
ponad 43 tys. głosów wzmocniła swoją pozycję w partii rządzącej. liczymy na to, że ten potencjał nie zostanie zmarnowany. 

Na co liczymy?
Zwycięska drużyna PiS z 30 okręgu wyborczego, w którego skład wchodzi, m.in. powiat mikołowski.
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adaM się znalazł!

W ubiegłym miesiącu niepokoiliśmy się o Adama Myszora, 
byłego radnego powiatowego i niedoszłego wójta Wyr. Od 
wyborów zrobiło się o nim cicho, a jak na Adama, nie jest 

to normalna sytuacja. Ale nie ma się czym martwić. Adam się odna-
lazł. Pracuje w samym sercu czarnego Śląsku, a konkretnie w Świę-
tochłowicach, gdzie jest asystentem tamtejszego prezydenta Dawi-
da Kostempskiego. Adam zmienił miejsce swojej życiowej aktywno-
ści i generalnie sam się zmienił, to znaczy, że go trochę ubyło. Prezy-
dent Kostempski znany jest z tego, że lubi uprawiać sport. Jak otwie-

rał stadion żużlowy, to sam przejechał kilka rund na motocyklu. Kie-
dy postawił tor do rowerowych akrobacji, pierwszy go testował. Ko-
stempski uprawia także biegi ekstremalne i wciągnął w to swojego 
asystenta. Nie wiemy, czy Adam biega, bo lubi, czy dostał takie po-
lecenie służbowe. W każdym razie wyszło mu to na dobre, co widać 
na załączonym obrazku.

dawnych 
wspoMnień czar

Zapewne pamiętają państwo ubiegłoroczną aferę w Górnoślą-
skim Przedsiębiorstwie Wodociągów. Poprzedniemu prezeso-
wi postawiono korupcyjne zarzuty, ale nie był on jedynym win-

nym niegospodarnego zarządzania tą samorządową spółką. Z tego 
śledztwa jest mało przecieków, ale zawsze coś tam kapnie. Podobno 
rozszerza się krąg podejrzanych i pojawiają się tam coraz ciekaw-
sze nazwiska, związane, m.in. z elitami Platformy Obywatelskiej na 
Śląsku. W tym kontekście wymienia się, m.in. byłego marszałka wo-
jewództwa, którego miał dosyć nawet sam Donald Tusk i kazał go 
zdjąć ze stołka pod koniec 2012 roku. Po co o tym piszemy? Bo lubi-
my sobie powspominać. Pamiętamy, jak dziś, grudniową sesji Sejmi-
ku Śląskiego. Marszałek gadał w stylu: nie chcę, ale muszę odejść. 
Wśród aktorów tej szopki był także chór pochlebców, błagający 
go o pozostanie na stanowisku. A teraz pytanie za sto punktów: kto  
w „imieniu” samorządowców wygłosił mowę pochwalną i obrończą? 
Brawo! Zgadliście Państwo! W tej roli wystąpił Marek Balcer, ówcze-
sny burmistrz Mikołowa.

woda bez zMian, 
czyli drogo

Władze Mikołowa poinformowały, że w najbliższym roku 
nie zdrożeją opłaty za wodę i odbiór ścieków. Hura! Hura! 
Hura! A teraz druga informacja w tej samej sprawie. Aby 

nie podnosić ceny, miasto musi dopłacać do kanalizacji. Rocznie 
wychodzi około osiem milionów złotych! To są pieniądze, które do-

słownie i w przenośni, przeciekają nam przez palce. Proszę sobie 
wyliczyć, ile rzeczy można zbudować za osiem dużych „baniek”,  
a potem sobie pomyśleć, że tego nie będziemy mieć. Taka jest cena  
i kara, jaką małe miasto musi zapłacić za to, że pozwoliło swoim 
władzom zbudować kanalizację za ponad 400 milionów złotych. Na 
świecie nic nie jest za darmo. Nawet środki unijne. Jeżeli ktoś fun-
duje sobie zabawkę za tak gigantyczną kasę, to musi wiedzieć, że 
utrzymanie tego też będzie kosztować fortunę. Nie dziwi nas, że nie 
pomyślał o tym duet mikołowskich ojców kanalizatorów. Oni już tacy 
są. Można się jedynie zastanawiać, co robili wtedy radni, szefowie 
spółek miejskich i wiele innych znanych osób publicznych. Nie mo-
gliście ich powstrzymać? Chyba, że też chcieliście przejść do histo-
rii, jako współautorzy najdroższego pomnika rozrzutnej władzy sa-
morządowej. 
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BieG PRZeZ Pl  tki

- Mimo dobrego wy-
niku, nie dostał się pan 
do sejmu.

- Nawet jeżeli wynik okazał 
się - pańskim zdaniem - do-
bry, to nie zagwarantował suk-
cesu. A w polityce, podobnie, 
jak w sporcie, liczy się sku-
teczność. Jeszcze raz okaza-
ło się, że jednak miejsce na li-
ście jest bardzo istotne…

- nie licząc izabe-
li kloc, „jedynki” z li-
sty pis, która okazała 
się poza zasięgiem we-
wnętrznej i zewnętrz-
nej konkurencji, był pan 
najlepszy w powiecie.

- Jest to jakaś pociecha, 
również w kontekście następ-
nych wyborów samorządo-
wych. Nadal jestem zdecydo-
wanym zwolennikiem jedno-
mandatowych okręgów wy-
borczych i to we wszystkich 
wyborach. 

- Myśli pan, że platfor-
ma obywatelska prze-
trwa do kolejnych wybo-
rów samorządowych?

- Nie pokuszę się o żad-
ne prognozy, ponieważ pol-
ska polityka jest nieprzewi-

dywalna, jak forma Agniesz-
ki Radwańskiej. Wstąpi-
łem do Platformy Obywatel-

skiej, ponieważ lubię dzia-
łać i chcę, żeby było w Pol-
sce i w naszym powiecie le-

piej. To jest najkrótsza wersja 
mojego programu wyborcze-
go. Zamierzam dalej robić to, 

co dotychczas. Szyld nie jest 
sprawą najważniejszą, a par-
tia to przede wszystkim lu-
dzie. Ci, którzy szkodzili na-
szemu wizerunkowi odeszli, 
ja nie zmieniam drużyny po 
przegranym meczu… Poza 
tym żyje się nie tylko polityką 
i mam co w życiu robić.

- nie jest panu żal, że 
pis „odbił” powiat mi-
kołowski?

- Chyba nie mogło być ina-
czej przy tak wyraźnym zwy-
cięstwie w skali kraju i regio-
nu. Przekonamy się, jaki jest 
ten „kot w worku”? Z drugiej 
strony, trudno nie oprzeć się 
wrażeniu, że w tym zwycię-
stwie pomogli także samorzą-
dowcy kojarzeni kiedyś z Plat-
formą Obywatelską. Ten pro-
ces trwał od kilku lat.

- wierzy pan w obiet-
nice wyborcze prawa  
i sprawiedliwości?

- W kampanii obiecu-
ją wszyscy, jak to jest zapisa-
ne „poznacie Go po owocach 
Jego” - zobaczymy...   (bl)

Niech pokażą, co potrafią
Rozmowa z MirosławeM dużyM, liderem Platformy Obywatelskiej 

w powiecie mikołowskim, startującym w wyborach do Sejmu z listy PO.

ty jesteś james bond,
agent nr 007...

nazywam się duży.

mirosław 
duży.

znajdziesz mnie
pod numerem

7

Wladimir! 
chyba mamy 

globalny 
problem.

wiem barack.
on wrócił 

do gry.

Mirosław Duży miał jedną z najciekawszych kampanii wyborczych. Furorę zrobił tabloid „Duży express” gdzie zamieszczono komiks 
z udziałem Władimira Putina, Baracka Obamy i Dużego. Mirosława Dużego.

IZOLACJA PIANĄ 
NATRYSKOWĄ

Zadzwoń i umów się na 
BEZPŁATNĄ WYCENę

Kontakt: tel. 518 513 313 lub 502 570 410

l dachy
l ściany
l poddasza
l podłogi
l fundamenty
l baseny

10 cm piany = 16 cm wełny

Adam Myszor z prawej, w środku prezydent Dawid Kostempski.
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MIKoŁÓW 
NIeRuCHoMoŚCI Do SPRZeDAŻy

1. Nieruchomość położona w Mi-
kołowie, obręb Mikołów, przy ul. Re-
ta oznaczona numerem 2048/84 o po-
wierzchni 1211 m2. Księga wieczy-
sta dla działki, oznaczona nume-
rem KA1M/00060428/8 prowadzona 
jest przez Sąd Rejonowy w Mikoło-
wie. Przeznaczenie nieruchomości w 
PZP: 120 MN. Cena wywoławcza:  
100 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). ter-
min przetargu: 7 grudnia 2015r.

2. Nieruchomości położone  
w Mikołowie, obręb Mokre, przy 
ul. Miodowej oznaczone numera-
mi 1034/136, 1035/136, 1036/136, 
1037/136 o powierzchniach: 842 m2, 
842 m2, 961 m2, 961 m2. Księga wie-
czysta dla działek, oznaczona nu-
merem KA1M/00057753/1 prowadzo-
na jest przez Sąd Rejonowy w Miko-
łowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: B1MNU, K21D. Ceny wywoław-
cze: 40 000 zł, 116 000 zł, 132 000 zł, 132 000 zł (ceny sprzedaży powięk-
szone zostaną o 23% podatku VAT).

3. Nieruchomość położona w Miko-
łowie, obręb Mikołów, przy ul. J. Ka-
walca oznaczona numerem 302/100 
o powierzchni 905 m2. Księga wieczy-
sta dla działki, oznaczona numerem 
KA1M/00066094/9 prowadzona jest 
przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. 
Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 
97MN. Cena wywoławcza: 71 000 zł (cena sprzedaży powiększona zosta-
nie o 23% podatku VAT). termin przetargu: 7 grudnia 2015r.

4. Nieruchomość położona w Mi-
kołowie, obręb Mikołów, zbieg ulic 
Długiej i Dębowej oznaczona nu-
merem 1969/45 o powierzchni 334 m2. 
Księga wieczysta dla działki, ozna-
czona numerem KA1M/00048242/0 
prowadzona jest przez Sąd Rejono-
wy w Mikołowie. Przeznaczenie nieru-
chomości w PZP: 187 MNU. Cena wywoławcza: 35 000 zł (cena sprzeda-
ży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). termin przetargu: 10 grud-
nia 2015r.

5. Nieruchomość położona w Mi-
kołowie, obręb Mikołów, przy ul. Bra-
terskiej i Na Wzgórzu, oznaczona 
numerami 1345/206, 1413/206 o po-
wierzchniach 1444 m2, 1228 m2. Księ-
ga wieczysta dla działek, oznaczona 
numerem KA1M/00048242/0 prowa-
dzona jest przez Sąd Rejonowy w Mi-
kołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 111 MNU. Ceny wywoław-
cze: 108 000 zł, 92 000 zł (ceny sprzedaży powiększone zostaną o 23% po-
datku VAT). termin przetargu: 7 grudnia 2015r. 

6. Nieruchomość położona w Mi-
kołowie, obręb Mikołów, przy ul. Ja-
śminów, oznaczona numerami 
2446/52, 2447/52 o powierzchniach 
1257 m2, 1089 m2. Księga wieczy-
sta dla działek, oznaczona nume-
rem KA1M/00009867/2 prowadzo-
na jest przez Sąd Rejonowy w Miko-
łowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 10(a)MN. Ceny wywoławcze:  
145 000 zł, 125 000 zł (ceny sprzedaży powiększone zostaną o 23% podatku 
VAT). termin przetargu: 14 grudnia 2015r. 

7. Nieruchomość położona w Mi-
kołowie, obręb Mikołów, przy ul. Św. 
Wojciecha 13, oznaczona numerem 
1398/49 o powierzchni 185  m2. Księga 
wieczysta dla działki, oznaczona nume-
rem KA1M/00058161/1 prowadzona jest 
przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Dział-
ka jest zabudowana budynkiem miesz-
kalno-usługowym. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 120 UC, K89D, K26L1/2. 
Cena wywoławcza: 400 000 zł (cena sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT).

8. Nieruchomość położona w Mi-
kołowie, obręb Kamionka, przy  
ul. Cienistej, oznaczona numerem 
376/22 o powierzchni 265 m2. Księga 
wieczysta dla działki, oznaczona nu-
merem KA1M/00057733/5 prowadzo-
na jest przez Sąd Rejonowy w Miko-
łowie. Przeznaczenie nieruchomości 
w PZP: 10(d)MN. Cena wywoławcza: 35 000 zł (cena sprzedaży powięk-
szona zostanie o 23% podatku VAT). termin przetargu: 10 grudnia 2015r.

osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem 
Gospodarki Mieniem urzędu Miasta Mikołów, 43-190 

Mikołów, Rynek 16, tel. (032) 3248 566, 567 lub (32) 3248 561, 
gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu 

Pełny tekst ogłoszeń o przetargach publikowany jest na stronach internetowych www.mikolow.eu, 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.
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Odbyły się drugie Mi-
kołowskie Wędrów-
ki Literackie. W tym 

roku ten rajd miejski nosił na-
zwę „Śladami Konstantego Pru-
sa, Ludwika Musioła i Karo-
la Miarki”. Impreza zorganizo-
wana została przez nauczycieli 
bibliotekarzy I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Karola Miar-
ki w ramach Międzynarodowe-
go Miesiąca Bibliotek Szkol-
nych. Podczas tegorocznej edy-
cji, uczniowie naszego liceum 
literackie zakamarki miasta od-
krywali wspólnie z młodzie-
żą z Gimnazjum nr 1 im. Po-
wstańców Śląskich. Na trasie 
rajdu znalazła się Miejska Pla-
cówka Muzealna, w której mo-
gliśmy dowiedzieć się więcej  

o historii dawnego Mikoło-
wa oraz o życiu jego kronika-
rzy. Kolejnym punktem wędró-
wek były przystanki pod tabli-
cami upamiętniającymi zasłu-
żonych dla historiografii Śląska 
mieszkańców naszego miasta - 
Ludwika Musioła, Konstantego 
Prusa oraz Karola Miarki. Tam 
odczytywano ich biogramy. 
Na mecie tegorocznego rajdu 
wszyscy uczestnicy spotkali się 
w czytelni biblioteki szkolnej  
I LO, gdzie powitała ich Pani 
Dyrektor Irena Radomska.  
W czytelni uczniowie mogli za-
poznać się z najstarszymi książ-
kami w zbiorach miarczańskiej 
biblioteki, w tym pochodzącymi 
z m.in. z mikołowskich drukarń. 

Maria Jonak

To już druga edycja raj-
du rowerowego or-
ganizowanego przez 

nauczycieli historii I LO im. Karo-
la Miarki w Mikołowie. Licealiści 
mikołowskiej „Miarki” wyruszy-
li na rowerach szlakiem polskiej 
linii umocnień tzw. „Obszaru 
Warownego Śląsk”. W nawiąza-
niu do ubiegłorocznej wyciecz-
ki, gdzie odwiedziliśmy między 
innymi schron bojowy „Sowi-
niec”, tym razem postanowiliśmy 
wyruszyć bardziej na północ, 
aby obejrzeć przez wielu zapo-
mniane polskie schrony bojowe  
z 1939 roku (pododcinek „Śmiło-
wice” i grupa polowa nad „Jam-
ną”.) Następnie udaliśmy się do 
Kochłowic, gdzie dzięki uprzej-
mości prawdziwych pasjonatów 
historii z „Muzeum Ciężkiego 
Schronu Bojowego nr 75 w Ko-

chłowicach” mogliśmy zobaczyć 
w pełni zrekonstruowany schron, 
który powstał w 1937 roku i był 
częścią grupy bojowej „Kłodni-
ca”. Naszą wyprawę zakończyli-
śmy w Ogrodzie Botanicznym na 
Sośniej Górze, gdzie w 1939 roku 
kompania Obrony Narodowej 
„Mikołów” pod dowództwem 
kpt. Tytusa Wikarskiego toczyła 
zacięte walki z siłami Wermach-
tu. Po pokaźnej dawce informacji 
historycznych połączonych ze 
sporym wysiłkiem (średnio prze-
jechaliśmy około 50 km) zakoń-
czyliśmy naszą wycieczkę ogni-
skiem. Jednocześnie zapowiada-
my, że to nie jest nasze ostatnie 
słowo. Już rozpoczynamy przy-
gotowania do trzeciej edycji na-
szego rajdu. Co zwiedzimy tym 
razem? Czas pokaże…

Paweł Wojtuszek

Uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Karola Miarki w Mi-

kołowie wzięli udział w koncer-
cie Sinfonia Juventus w ramach 
programu Środa Młodych or-
ganizowanego przez NOSPR  
w Katowicach. Sala Koncertowa  
Narodowej Orkiestry Polskiego 
Radia wywarła na nich ogromne 
wrażenie, a piękne brzmienie  
i doskonała słyszalność muzycz-
na sprawiła, że uczniowie planu-
ją kolejny wyjazd na koncert.

Michał Furgoł

Janusz Godziek, uczeń li-
ceum im. Karola Miar-
ki w Mikołowie i zdobyw-

ca brązowego medalu na XII 
Międzynarodowej Olimpia-
dzie Geograficznej, odebrał 
z rąk minister Joanny Kluzik-
-Rostkowskiej dyplom stypen-
dysty Ministra Edukacji Na-
rodowej. Uroczystość wrę-
czenia dyplomów odbyła się  
w auli dawnej biblioteki Uni-
wersytetu Warszawskiego  
w Warszawie. Stypendium 
Ministra Edukacji Narodo-
wej jest jedną z form wyraże-
nia uznania dla uczniów uzy-
skujących wybitne osiągnię-
cia edukacyjne. Każdego roku 
do MEN wpływa około dwóch 
tysięcy wniosków o przyzna-
nie tego wyróżnienia. W tym 
roku stypendia otrzymało 320 
uczniów z całej Polski, w tym 
28 z województwa śląskiego.

Danuta Leżoch

Uc z n i o w i e  
I LO im.  
K. Miarki 

w Mikołowie świę-
towali Dzień Języ-
ków Obcych. W dzi-
siejszych czasach nie 
trzeba nikomu uświada-
miać, jak ważna jest zna-
jomość języków, ale w co-
dziennym trudzie uczenia się 
słówek, gramatyki oraz nie-
ustannego szlifowania spraw-

ności językowych, dobrze 
jest po prostu językami się 

trochę pobawić. Uczniowie 
wybierali więc najpiękniejsze 
słowa w językach, których 
mają możliwość uczyć się na 
co dzień, czyli angielskim, 
niemieckim, hiszpańskim, 
włoskim i francuskim. Odby-
ło się też wspólne śpiewanie 
na auli, bo gdy cała szkoła 
śpiewa „All you need is love”, 

brzmi to wtedy szczegól-
nie. Młodzież miała tak-

że okazję zapoznać się 
z możliwościami przy-
stępowania do egza-
minów językowych 
innych niż matura, 
które mogą być przy-
datne przy wchodze-

niu na rynek pracy. Lu-
bimy takie dni w szkole, 

kiedy obok codziennych 
zajęć, możemy zrobić coś 

odmiennego, co często owo-
cuje szerszym spojrzeniem 
na świat.

Barbara Pawłowska

przebrała się Miarka
Na literackim szlaku Na historycznym szlaku

Medalista 
i stypendysta

Muzyka i młodzież

Na językach



Zgodnie z założenia-
mi około 50 mln zo-
stanie przeznaczo-
nych na spłatę obec-

nego zadłużenia miasta,  
a cztery miliony posłuży sfi-
nansowaniu planowanego de-
ficytu. Wynajęto doradcę, któ-
ry pomaga w sprawnej „za-
mianie” obecnych kredytów 
na obligacje. Dzięki tej ope-
racji spłata długu Mikołowa 
zostanie rozłożona w czasie,  
a miasto wygospodaruje 
środki na tak zwany „wkład 
własny” w projektach dofi-
nansowywanych z funduszy 
unijnych. Nie bez znaczenia 
są również przepisy ustawy  
o finansach publicznych za-
braniające (w art. 243) samo-
rządom uchwalania budżetu, 
który nie spełnia określonych 
parametrów finansowych. 
Zdaniem Burmistrza Mikoło-
wa jest duża szansa na szybką 
i sprawą emisję obligacji. 

- By przeprowadzić emi-
sję musimy najpierw otrzy-
mać akceptację naszych pla-

nów i działań przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową, ale 
chcemy do połowy grudnia 
wyemitować obligacje. 17 li-
stopada w RIO zostanie pod-
jęta decyzja - mówi Stanisław 
Piechula.

dla kogo?

Większość obligacji ko-
munalnych wyemitowanych  
w Polsce nabywają banki. 
Nie inaczej będzie i tym ra-
zem. Tych obligacji mikoło-
wianie nie kupią, co w obec-
nej sytuacji miasta (mało cza-
su) wydaje się uzasadnio-
ne. - Nie myśleliśmy (o obli-
gacjach detalicznych - red.), 
gdyż przeprowadzenie ta-
kiej emisji kosztowałoby nas 
od 0,5 - 1 mln samych kosz-
tów przeprowadzenia opera-
cji. Poza tym prowizje byłyby 
duże, no i kogo byśmy mogli 
znaleźć wśród osób fizycz-
nych, by kupił obligacje na  
15 lat z oprocentowaniem po-
niżej 3%? - pyta burmistrz.

Mimo wyższych kosztów 
są samorządy, które decydu-
ją się na wprowadzenie ob-
ligacji do obrotu giełdowe-
go, a czasem nawet na emi-
sję skierowaną bezpośred-
nio do mieszkańców. Jednym 
z pionierów na tym rynku był 
Rybnik, który od wielu już lat 
emituje obligacje w ten spo-
sób. Na giełdzie możemy ku-
pić ponadto obligacje Elblą-
ga, Krakowa, Olkusza czy 
Warszawy. Jako uzasadnienie 
decyzji o wprowadzeniu ob-
ligacji na giełdę najczęściej 
wymienia się aspekty zwią-
zane z promocją miasta oraz 
zwiększeniem wiarygodno-
ści dzięki konieczności wy-
konywania obowiązków in-
formacyjnych. Z reguły uła-
twia to pozyskanie kapitału  
w przyszłości.

koMunalne?

Zostawmy jednak te spra-
wy (problemy?) władzom Mi-
kołowa i zatrzymajmy się na 
chwilę przy obligacjach ko-
munalnych. Obligacja to pa-
pier wartościowy poświad-
czający zaciągnięcie długu. 
Obligacja komunalna będzie 
więc dowodem na to, że jed-
nostka samorządu terytorial-
nego (np. Gmina Mikołów) 
zaciąga dług u tego, kto ob-
ligację kupi. Obligacje ko-
munalne to nowość w Miko-
łowie, ale w skali kraju to już 
standard, wieloletni trend. 
Obligacje wyemitowały set-
ki miast i powiatów, traktu-
jąc tę operację jako okazję 
do spłaty starego zadłuże-
nia oraz zdobycia środków na 
kolejne inwestycje. Tak było 
m.in. w Chrzanowie, Mysło-
wicach, czy Rudzie Śląskiej. 
W uzasadnieniu do sierpnio-
wej uchwały rady gminy Wyry 
napisano, że środki pozyska-
nie z emisji zostaną przezna-
czone „na pokrycie progno-
zowanego deficytu budżeto-
wego w 2016 roku wynikają-
cego z planowanych do reali-
zacji zadań inwestycyjnych”.

obligacje 
czy kredyt 
- co lepsze?

Odpowiedź na to pytanie 
jest w miarę prosta. Środki  
z obligacji miasto może wy-
dać na dowolny cel, te z kredy-
tu już raczej zgodnie z umową  
z bankiem. Obligacje zapew-
niają większą elastyczność  
w podejmowaniu decyzji  
o przeznaczeniu środków, ale 
nie tylko. Dużo łatwiej dosto-
sować też harmonogramy spłat 
do specyfiki i możliwości bu-
dżetu miasta. Kolejną zale-
tą obligacji komunalnych jest 

brak konieczności wnoszenia 
zabezpieczenia, co w przypad-
ku kredytu bankowego raczej 
się nie zdarza. Bank może nam 
wypowiedzieć kredyt w naj-
mniej oczekiwanym momen-
cie, nabywca obligacji zrobić 
tego nie może. Wreszcie - z re-
guły oprocentowanie obliga-

cji jest niższe niż kredytu, co w 
dłuższym okresie oznacza re-
alne oszczędności. Każda 0,1% 
od 50 milionów to przecież 50 
tys. złotych rocznie, które zo-
staje nam w budżecie. Zdaniem 
burmistrza miasta trudno dziś 
utrzymać Mikołów bez kredy-
tów chcąc zrobić jakiekolwiek 
dodatkowe inwestycje. - Jeże-
li się nam powiedzie restruk-
turyzacja zadłużenia gminy i 
doprowadzimy do zmniejsze-
nia kosztów utrzymania i wy-
pracowywania pieniędzy wła-
snych na inwestycje to będzie 
duży sukces - dodaje.

Obligacja to nie kredyt, ale 
na pewno pożyczka. Prędzej 
czy później dług trzeba bę-
dzie spłacić. O kierunkach 
wydatków w najbliższych la-
tach zdecydują wspólnie Rad-
ni i Burmistrz. Warto uważnie 
śledzić ich decyzje, aby mieć 
pewność, że publiczne pie-
niądze wydają tak, jakby wy-
dawali swoje własne. 

Artur Wnuk jest zawodowym 
doradcą finansowym.
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ARTuR WNuK

Strony ekonomiczne 

„Naszej Gazety” 
NAJLEPSZYM MIEJSCEM 

dO PROMOCJI USłUg FINANSOWYCH
Mikołów emituje obligacje. 
Czy mieszkańcy mogą je kupić?

Uważni obser-
watorzy polityki 
miejskiej zauwa-
żyli z pewnością, 
że jeszcze 
w tym roku 
Gmina Mikołów 
planuje prze-
prowadzenie 
emisji obligacji 
komunalnych. 
27 października 
mikołowscy 
radni przyjęli za-
proponowaną 
przez burmistrza 
uchwałę o 
emisji wartej  
54 mln złotych.

Wiele miast korzysta z obligacji, jako sposobu na rozwiązanie problemów finansowych.



Określenie klauzule niedo-
zwolone na stałe weszło 
do powszechnego uży-

cia. Widzimy je w prasie, słyszy-
my w radiu i programach telewi-
zyjnych. Często sami korzystamy 
z niego, nie do końca zdając so-
bie sprawę co to właściwie jest. 
Dzisiaj więc kilka słów o prawach 
konsumenta.

W życiu codziennym zawiera-
my masę umów- z operatorem ko-
mórki, telewizji kablowej, dostaw-
cą prądu, gazu, biurami podróży, 
a także z bankami, ubezpieczycie-
lami i innymi instytucjami finanso-
wymi. Podpisując taką umowę,  
z reguły dostajemy do ręki goto-
wy dokument z zapisami umow-
nymi przygotowanymi wcześniej. 

Nie negocjujemy samodzielnie 
zapisów umowy, kształtującej na-
sze prawa i obowiązki, mając je-
dynie możliwość podpisania umo-
wy lub jej całkowitego odrzuce-
nia. Jeżeli decydujemy się ją pod-
pisać, z reguły jedynie pobieżnie 
zapoznajemy się z treścią, spraw-
dzając głównie punkty związane  
z płatnościami. 

z Mojego 
doświadczenia 
wynika, iż 
konsuMenci 
najczęściej 
skarżą się na 
zbyt forMalne,  
skoMplikowane 
i przez to 
niezrozuMiałe 
określenia, a także 
długość uMowy, 
której po prostu 
nie Ma się ochoty 
czytać. 

Analizując umowę, trzeba rów-
nież pamiętać, iż handlowiec z re-

guły przedstawia jedynie korzyst-
ne strony umowy, co jest zresztą  
w pełni zrozumiałe. Celem ochro-
ny konsumentów przed stosowa-
niem zapisów niekorzystnych dla 
nich, ustawodawca wprowadził  
regułę, iż postanowienia, które 
nie zostały uzgodnione indywidu-
alnie nie wiążą konsumenta, jeże-
li kształtują jego prawa i obowiąz-
ki w sposób sprzeczny z dobrymi 
obyczajami i rażąco naruszający 
jego interesy. Określa się je wła-
śnie mianem klauzul niedozwolo-
nych. Takie klauzule mogą doty-
czyć rozmaitych kwestii - od nie-
uzasadnionego obciążenia konsu-
menta kosztami rozpatrzenia re-
klamacji, poprzez określenie wy-
łącznej właściwości sądu do roz-
patrzenia sporu aż do wyklucze-
nia odpowiedzialności przedsię-
biorcy za nieudane aukcje inter-
netowe i karę pieniężną za odstą-
pienie od umowy. Pamiętajmy jed-
nak, że zawsze obowiązują zapisy 
określające główne świadczenia 
stron - do których zaliczamy np. 
cenę, wysokość raty bądź wyna-

grodzenia, jeżeli zostały sformuło-
wane w sposób jednoznaczny. 

Co zrobić, jeżeli znajdziemy 
taki zapis w umowie, którą podpi-
saliśmy? 

na szczęście nie 
jesteśMy bezradni, 
bowieM co do 
zasady, klauzule 
niedozwolone 
zawarte w 
uMowach nie wiążą 
konsuMenta z Mocy 
prawa. 

Oczywiście musimy o znale-
zieniu takiego zapisu niezwłocz-
nie poinformować przedsiębiorcę  
z którym zawarliśmy umowę. Je-
żeli firma nie zgodzi się z naszym 
stanowiskiem, powinniśmy skie-
rować sprawę na drogę postępo-
wania sądowego celem docho-
dzenia swoich racji i uzyskania 
jednoznacznego rozstrzygnięcia.

W walce z nieuczciwą konku-
rencją konsument nie jest osa-
motniony, bowiem na straży na-

szych praw stoi Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów 
(UOKiK), który przeciwdziała 
praktykom ograniczającym kon-
kurencję m.in. poprzez kontro-
lę wzorców umów stosowanych  
w obrocie z konsumentami. UOKiK 
prowadzi również ogólnodostęp-
ny rejestr klauzul niedozwolo-
nych. Indywidualną pomocą kon-
sumentom służą również Powiato-
wi Rzecznicy Konsumentów. Jeże-
li mamy wątpliwości, zawsze mo-
żemy również zwrócić się o pora-
dę do prawnika.

paMiętajMy, iż 
zawsze należy 
dokładnie 
przeczytać 
dokuMent, który 
podpisujeMy. jest 
to powszechnie 
wiadoMe, a i tak  
w wielu sytuacjach 
bagatelizujeMy 
tę konieczność, 
Myśląc: „jakoś taM 
będzie”. 

Beztroskie przyjęcie takiego 
założenia może narazić nas nie-
jednokrotnie na nieprzyjemno-
ści, dodatkowe koszty, a także 
zupełnie niepotrzebny stres. Je-
żeli jakiekolwiek sformułowanie 
zawarte w umowie jest dla nas 
niezrozumiałe czy też niejasne, 
zawsze trzeba poprosić o wyja-
śnienie lub doprecyzowanie. Za-
wsze można poprosić sprzedaw-
cę o czas do namysłu i zapoznać 
się z treścią umowy w domu. Nie 
wstydźmy się pytać bądź pro-
sić o pomoc. Lepiej upewnić 
się, iż umowa zawiera precyzyj-
ne wskazanie praw i obowiąz-
ków obu jej stron, niż borykać się  
z niekorzystnymi skutkami jej 
podpisania. 

Autorka prowadzi Kancelarię 
Radcy Prawnego, specjalizuje 
się w sprawach z zakresu prawa 
cywilnego, rodzinnego oraz 
gospodarczego. 
Przyjmuje m.in. w Ornontowicach,  
ul. Zwycięstwa 2a.  
Tel: 502 982 338.

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

Masz 
prawo 
wiedzieć

klauzule niedozwolone 
AGATA CISZAK

 cena: 330 000 zł

 Dostępny 
w programie MDM

zespół 20 budynków w szeregowej zabudowie
Łaziska Górne ul. Modrzewiowa (5 km od centrum Mikołowa)

nowe budynki - tychy-czułów
sPrzeDaż 696 111 298 i 602 713 312
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Prezydent Miasta Świętochłowice 
ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

Adres nieruchomości: lokal mieszkalny nr 10 w segmencie nr 6a budynku mieszkalnego nr 6a - 6b - 
6c - 6d przy ul. Wodnej w Świętochłowicach, wraz ze sprzedażą 21/1000 we współwłasności części 
wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz 21/1000 we 
współwłasności gruntu 
Opis nieruchomości: piętro czwarte, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z toaletą, przedpokój o powierzchni 
użytkowej: 38,31 m2 piwnica: 4,08 m2 instalacje: wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, centralne 
ogrzewanie. 
Termin przetargu, cena wywoławcza, postąpienie: drugi przetarg: 27 listopada 2015r. o godzinie 
12:30 Cena wywoławcza: 60 000 zł. Postąpienie: 1% ceny wywoławczej (600 zł).
Termin wpłaty wadium, wysokość wadium: Wadium w wysokości 6 600 zł do dnia 23 listopada 2015r. 

Przetarg odbędzie się w wyżej wskazanym terminie w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej nr 54. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Świętochłowicach, tel.32/3491-931, pokój 118. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w BIP, na stronie internetowej: www.swietochlowice.pl. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza c z w a r t y przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości 
będącej własnością Gminy Świętochłowice, 

położonej w obrębie Świętochłowice przy 
ul. Śląskiej i ul. Zielonej, obejmującej działki 
oznaczone numerami ewidencyjnymi 3946/10, 
3946/11, 3946/19 o łącznej powierzchni 
13531 m2, zapisane w księgach wieczystych 
KA1C/00015218/3 i KA1C/00047204/5 
prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chorzowie 
- Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona jest w dziel-
nicy Zgoda, w południowej części Miasta. 
Oddalona o ok. 5 km od autostrady A4,  
o ok. 3 km od Drogowej Trasy Średnicowej 
oraz o ok. 1,5 km od linii kolejowej 
Katowice - Gliwice. Nieruchomość jest niezabudowana, zlokalizowana w pobliżu ronda stanowiącego 
rozwidlenie ulic o zasięgu ponadlokalnym, w bezpośrednim sąsiedztwie budownictwa wielorodzinnego, 
zabudowy handlowo-usługowej i stacji paliw. Dojazd do nieruchomości od strony ul. Śląskiej poprzez  
ul. Zieloną.

Gmina Świętochłowice w 2014r. zrealizowała projekt mający na celu zapewnienie obsługi komunikacyjnej 
terenów przemysłowych w Świętochłowicach, usytuowanych po południowej stronie - ul. Zielona w dzielnicy 
Zgoda - etap I.

Zakres przeprowadzonej inwestycji obejmował: 1. budowę drogi dla kategorii obciążenia ruchem KR4 wraz 
z chodnikami, zjazdami i zieleńcami, 2. podniesienie niwelety jezdni istniejącej drogi, 3. budowę oświetlenia,  
4. budowę kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami, 5. budowę kanalizacji deszczowej, 6. przebudowę oraz 
zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowych, 7. przebudowę skojarzonej napowietrznej sieci rozdzielczej 
Nn. i oświetleniowej, 8. przebudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana jest na 
obszarze oznaczonym symbolem „U” - tereny zabudowy usługowej.

W odległości 15 m od granicy działki biegnie sieć energetyczna, 80 m sieć gazowa, w odległości 20 m 
sieć wodociągowa oraz w odległości 100 m od granicy działki znajduje się kanalizacja sanitarna i deszczowa. 
Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Polska Energia S.A. zostaną określone na wniosek 
przyszłego inwestora, który określi moc i ilości energii niezbędnej z uwagi na rodzaj przewidzianej inwestycji.

Dostawa gazu może nastąpić z rurociągu niskoprężnego, po uzgodnieniu z PGNiG S.A. warunków przez 
przyszłego inwestora, w zależności od zapotrzebowania.

Cena wywoławcza - 1 500 000,00 zł, do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%
Wadium - 80 000,00 zł
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Na sprzedaż nieruchomości zorganizowano przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym. Pierwszy 

przetarg ustny, nieograniczony w dniu 27 kwietnia 2015r., drugi przetarg ustny nieograniczony w dniu 6 lipca 
2015r. oraz trzeci przetarg ustny, nieograniczony w dniu 18 września 2015r. 

Czwarty przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 27 listopada 2015r. o godz. 12:00 w Urzędzie 
Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości 
i w wyznaczonym terminie oraz w dniu przetargu przedłożą komisji przetargowej: 1) dowód tożsamości,  
a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości 
osób reprezentujących podmiot 2) kopię dowodu wniesienia wadium 3) oświadczenie o zapoznaniu się ze 
stanem prawnym i technicznym nieruchomości 4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic 
nieruchomości, uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt

Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) 
przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A. o/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 
do dnia 23 listopada 2015r., z zaznaczeniem „IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej i ul. Zielonej”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje 
się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygrała przetarg, jest zobowiązana, przed zawarciem 
aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną 
podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium 
nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  
w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku 
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. koszty 
opłaty notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

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

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

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza t r z e c i przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy 

Świętochłowice, położonej przy ul. Kolonia  
Zygmunt (Bytom), oznaczonej w obrębie 
Chropaczów numerem ewidencyjnym: 
3116/1 o pow. 69 814 m2, zapisanej  
w księdze wieczystej KA1C/00007895/3 
Sądu Rejonowego w Chorzowie. Część 
działki o pow. 883 m2 jest objęta umową 
dzierżawy, zawartej na okres 3 lat - do 
dnia 30 kwietnia 2018r., z możliwością 
rozwiązania z zachowaniem 1-miesięcznego 
wypowiedzenia. 

Nieruchomość położona jest na styku dzielnic Lipiny (część północna) oraz Chropaczów, na pograniczu 
z miastem Bytom (obszar tzw. Kolonii Zygmunt). Nieruchomość niezabudowana, o zróżnicowanym 
ukształtowaniu powierzchni, na której występuje częściowo zrekultywowana hałda. Nieruchomość znajduje 
się w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej (obiekty produkcyjne - walcownia, obiekty magazynowe, place 
składowe) - od strony północnej, od strony południowej oraz wschodniej graniczy z terenami obejmującymi 
hałdy będące przedmiotem eksploatacji. Dojazd do nieruchomości od ul. Ostatniej. W granicy nieruchomości 
dostęp do energii elektrycznej. Na nieruchomości znajduje się dawny schron bojowy należący do systemu 
historycznych fortyfikacji Obszaru Warownego „Śląsk”. Obiekt znajduje się pod ochroną konserwatorską  
i wymaga zachowania oraz rewaloryzacji. 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem  
UP - tereny zabudowy usług komercyjnych i produkcyjnych.

Cena wywoławcza - 1 150 000,00 zł, do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.
Wadium - 60 000,00 zł.
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 6 lipca 2015r., drugi 

przetarg odbył się w dniu 18 września 2015r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym
Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2015r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim  

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

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

Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 
złotych). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach lub 
na konto w ING Banku Śląskim S.A. o/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia 
23 listopada 2015r., z zaznaczeniem „III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
położonej przy ul. Kolonia Zygmunt”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków 
na rachunku bankowym Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg 
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe 
osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 
Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny 
nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany w pisemnym 
zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega 
zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  
w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim 
przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane  
z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

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

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 
54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 118, tel. 32 3491-931.
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WYGODNIE DO CELU

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY:
W ramach umowy wynajmu w wersji standard oferujemy:
• brak pierwszej wpłaty oraz kaucji, 
• uproszczone procedury badania zdolności kredytowej, 
• pełne ubezpieczenie, 
• serwis gwarancyjny, 
• samochód zastępczy, 
• wymianę i przechowywanie opon. 
Przygotujemy ofertę na miarę Twoich potrzeb. 
Wynajem długoterminowy to idealna alternatywa dla leasingu. 

WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY:
Wyjedź na wakacje nowoczesnym i bezpiecznym samochodem 
z naszej wypożyczalni lub wynajmij samochód na czas naprawy 
swojego firmowego lub prywatnego auta. Oferujemy duży wybór 
nowych, wygodnych pojazdów za rozsądną cenę.

1

2

3 bez limitu kilometrów

kompleksowe ubezpieczenie

minimum formalności

www.najemauta.pl

Jerzy Paja

Moto 
rady
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Którzy mają rację, trudno roz-
strzygnąć, ale jak zwykle 
prawda leży pośrodku. Są 
elementy wyposażenia samo-

chodu, które trzeba mieć koniecznie,  
i są takie, które dobrze mieć z rozsądku.

lista obowiązkowego 
wyposażenia każdego 
saMochodu w polsce 
jest krótka. 

Zgodnie z przepisami, w każdym 
pojeździe powinna znaleźć się gaśni-
ca i trójkąt ostrzegawczy. Trójkąt musi 
posiadać homologację, a za jego brak 
grozi nam mandat, natomiast gaśnica 
powinna mieć minimum 1 kg pojem-
ności, homologację oraz aktualne ba-
danie techniczne. Za brak gaśnicy lub 
umiejscowienie jej w trudno dostęp-
nym zakamarku, również możemy „za-
robić” mandat. I to wszystko z wyposa-
żenia obowiązkowego.

przy tak skroMnych 
wyMaganiach, warto 
jednak zaopatrzyć 
auto w kilka dodatków, 
których przepisy nie 
wyMagają, 

a które mogą okazać się niezwykle 
przydatne. Choćby apteczka. W Pol-
sce nie ma obowiązku posiadania ap-
teczki, ale jej posiadanie dyktuje zdro-
wy rozsądek. Może być potrzebna nie 
tylko w razie wypadku, ale np. gdy ska-
leczymy się na parkingu. Jej posiadanie 
ma jednak sens tylko wtedy, gdy jest 
odpowiednio wyposażona. Porządnie 
wyposażona apteczka powinna zawie-
rać: bandaże, kompresy gazowe, pla-
stry, opaskę uciskową, środek odkaża-
jący, ustnik do sztucznego oddychania, 
rękawiczki ochronne, chustę trójkątną 

i koc termoizolacyjny. Lepiej, żeby to 
wszystko tylko mieć i wozić, ale w razie 
potrzeby może okazać się bezcenne.

Oprócz wymienionych wyżej „nie-
zbędników”, w czasie podróży, a także 
codziennej eksploatacji pojazdu 

warto Mieć kilka 
niezbędnych narzędzi  
i akcesoriów. 

Nóż lub scyzoryk będzie przydat-
ny nie tylko w razie awarii. Gdy ta się 
nam już przydarzy (w dzisiejszych sa-
mochodach niestety sami za wiele 
nie zrobimy), płaski i krzyżowy śru-
bokręt do usunięcia drobnej usterki 
może okazać się niezbędny. Nie po-

winno zabraknąć też sprawnego pod-
nośnika i klucza do kół, nieodzow-
nych podczas wymiany koła (jeśli jest 
na wyposażeniu samochodu), kami-
zelki odblaskowej, kompletu żaró-
wek i rezerwowych bezpieczników, 
taśmy izolacyjnej, latarki, kilku opa-
sek zaciskowych, rękawic roboczych 
i jeśli mamy miejsce, linki holowni-
czej, choć dziś w razie awarii zazwy-
czaj wzywa się lawetę. Zimą i podczas 
wyjazdów na biwak, warto też wrzucić 
do bagażnika saperkę, by w razie po-
trzeby wykopać się ze śniegu lub pia-
chu. Wszystko to złożone „do kupy” 
zajmuje naprawdę niewiele miejsca 
w bagażniku, a w przypadku drobnej 
usterki, może się okazać bardzo przy-

datne. W takich przypadkach wzywa-
nie pomocy drogowej może być zwy-
kłą stratą czasu, bo po przyjeździe 
„fachowców” okaże się, że z drobia-
zgiem sami poradzilibyśmy sobie bez 
problemu. Oczywiście, tylko w przy-
padku posiadania akcesoriów po-
trzebnych do jego usunięcia. 

I jeszcze jedno: Niby wszyst-
ko wiemy, ale w samochodzie war-
to mieć ulotkę z podstawowymi zasa-
dami udzielania pierwszej pomocy, bo  
w stresie i pośpiechu często nam ta 
wiedza z głowy ulatuje. Do pasów bez-
pieczeństwa można dołączyć specjal-
ny nóż do ich przecinania oraz mło-
tek do rozbicia szyby. Lepiej na zimne 
dmuchać!

Co kierowca wozić powinien?
Jeszcze nie tak dawno 
wielu kierowców woziło  
w bagażniku pełny kom-
plet narzędzi i wachlarz 
części zamiennych. 
Dopiero potem można 
było znaleźć apteczkę lub 
jej imitację, dalej gaśnicę 
(od czasu kiedy stało się 
to obowiązkiem), trójkąt 
ostrzegawczy, no i linkę 
holowniczą (a nuż się przy-
da). Są jeszcze tacy, którzy 
cały ten majdan wożą do 
dziś, ale większość oprócz 
koniecznych dwóch „nie-
zbędników” - nie ma nic.



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

na śląsk wkroczył smog i wysokie stężenie pyłku zawieszonego 

Gminie Mikołów udało 
się otrzymać dofinanso-
wanie z Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, w formie dotacji w wy-
sokości 29 257,87 zł na realizację 
zadania pn. „Budowa systemu 
kanalizacji do budynku Przed-
szkola nr 4 w Mikołowie - Ka-
mionce ul. Katowicka 132”. Cał-
kowita wartość zadania wyno-
si 73 144,68 zł. W ramach projek-
tu wykonano przyłącze systemu 
kanalizacji sanitarnej oraz desz-
czowej do budynku przedszkola.

w pokazowej zagrodzie 
żubrów w pszczynie 
zamieszkał nowy żubr. 

to trzyletnia krowa - platan-
ka ii z pszczyńskiej linii gene-
tycznej, która została przewie-
ziona z pobliskich jankowic  
w celach reprodukcyjnych.

- To piękna, zdrowa, trzyletnia samica 
- Platanka II. Jest ogromna szansa, że po 
skrzyżowaniu z najstarszym naszym by-
kiem - Plawiantem, będziemy mieć piękny 
i przede wszystkim zdrowy przychówek 
- powiedział Grzegorz Czembor, dyrektor 
Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie.

Nowa mieszkanka zagrody została ści-
śle wyselekcjonowana z liczącego po-

nad 40 sztuk stada z Jankowic. Operacja 
jej zwabienia i transportu trwała zaledwie 
kilka godzin. - Za pomocą bram i zagród 
została oddzielona od stada i zwabio-
na do skrzyni. Następnie żubrzyca zo-
stała przewieziona samochodem do na-
szej zagrody - mówi dyrektor Czembor. 
Platanka II najbliższe dni spędzi w zagro-
dzie kwarantannowej, po czym dołączy 
do pszczyńskiego stada. Agencja Roz-
woju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej, któ-
ra zarządza pszczyńską zagrodą, na po-
krycie kosztów związanych z przemiesz-
czeniem żubra oraz paszę i opiekę wete-
rynaryjną otrzymała ponad 30 tys. zł dofi-
nansowania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach.

Dotacja 
do kanalizacji

Nowa żubrzyca w Pszczynie

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach dofinansował bu-
dowę elektrowni fotowoltaicz-
nej na Górze Żar w Międzybro-
dziu Żywieckim. Inwestorem 
jest PGE Polska Grupa Ener-
getyczna. Pierwsza elektrow-
nia fotowoltaiczna spółki zlo-
kalizowana jest na wysokości  
740 m n.p.m., co sprawia, że jest 

najwyżej położoną tego typu in-
stalacją w Polsce i ma moc  
0,6 MW. Realizacja projektu 
kosztowała 2,8 mln zł, z czego 
dofinansowanie w formie do-
tacji ze środków WFOŚiGW w 
Katowicach sięgnęło ponad 624 
tys. zł, czyli ok. 24 proc. kosz-
tów kwalifikowalnych. W elek-
trowni na Górze Żar zainstalo-
wane zostało 2400 paneli foto-
woltaicznych, usytuowanych  

w 16 rzędach - każdy o mocy 
250 W. Łączna powierzchnia pa-
neli wynosi 3,5 tys. m. kw. Ze 
względu na położenie, elek-
trownia chroniona jest specjalną 
instalacją odgromową składają-
cą się z 200 masztów o wysoko-
ści 4 m każdy. Zakładana roczna 
produkcja energii w elektrow-
ni fotowoltaicznej PGE kształto-
wać się będzie na poziomie co 
najmniej 550 MWh brutto.

Kilka dni temu został ogło-
szony nawet alert smogowy 
dla województwa śląskiego 
przez Wojewódzki Inspekto-

rat Ochrony Środowiska w Katowicach, 
bowiem gwałtowanie wzrosło stężenie 
pyłu zawieszonego. Jednym słowem le-
piej na spacery nie wychodzić. Wielu  
z mieszkańców naszego powiatu może 

powiedzieć, że nas to nie dotyczy, ale 
to dość ryzykowne stwierdzenie, bo-
wiem normy najbardziej zostały prze-
kroczone w rejonie Rybnika, Tychów 
czy Zabrza i Gliwic, a nasz powiat gra-
niczy z tymi miastami. 

W poprzednim numerze Eko Po-
wiatu pisaliśmy o możliwości spraw-
dzania czym oddychamy, na specjal-
nej stronie Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska w Katowi-
cach: www.katowice.wios.gov.pl, któ-

ry podaje na bieżąco informacje doty-
czące jakości powietrza na terenie ca-
łego województwa śląskiego. Przypo-
mnijmy, że dane pochodzą z 18 automa-
tycznych stacji monitoringu powietrza. 
Tu również można znaleźć dane z pro-
wadzonych pomiarów manualnych i pa-
sywnych, które ukazują się z przesunię-
ciem czasowym wynikającym z wyko-
nywania analiz laboratoryjnych. Wszyst-
kie wyniki pomiarów znajdują się w za-
kładce „Śląski Monitoring Powietrza”. 

Zanim pójdziemy na spacer czy pobie-
gać dla zdrowia, sprawdźmy czy zdro-
wiej nie będzie zostać w domu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach przeznacza znaczne fundusze 
na dotowanie przedsięwzięć ograni-
czających niską emisję, m.in. zakłada-
nie instalacji solarnych, fotowoltaicz-
nych, likwidacje kotłowni opalanych 
węglem czy wymianę pieców węglo-
wych. 

W tym miesiącu WFOSiGw w Kato-
wicach przekazał prawie 650 tysięcy 
złotych w formie dotacji na przygoto-
wanie planów gospodarki niskoemi-
syjnej. Beneficjentami Funduszu jest 26 
gmin z województwa śląskiego. Plan 
gospodarki niskoemisyjnej to doku-
ment, który określa cele strategiczne  
i szczegółowe dochodzenia do gospo-
darki niskoemisyjnej na poziomie lo-
kalnym. Informacje zawarte w opraco-
wanym dokumencie zostaną wykorzy-
stane do podjęcia stosownych działań, 
pozwalających na ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych do środowiska. 
Opracowany dokument ukształtuje go-
spodarkę energetyczną gminy w spo-
sób optymalny do istniejących warun-
ków lokalnych.

Wdrażanie planów gospodarki ni-
skoemisyjnej jest związane z przyję-
ciem w 2007 roku tzw. pakietu energe-
tyczno-klimatycznego Unii Europej-
skiej. PGN jest dokumentem wymaga-
nym przy składaniu wniosków przez 
gminy o wsparcie ze środków UE w ra-
mach perspektywy 2014-2020 na inwe-
stycje ograniczające niską emisję.

Ekologiczna energia z Żaru

Ciężkie powietrze
Okres jesienno-zimowy, 
to czas kiedy niska 
emisja szczególnie 
daje się nam we znaki. 
Dymiące kominy są 
wciąż wizytówką wielu 
śląskich miast, w tym 
Mikołowa, Łazisk, Wyr, 
Orzesza czy Ornon-
towic. Stare piece 
węglowe, w których 
właściciele spalają 
najtańszy opał, a na-
wet śmieci, wytwarzają 
duszący smog.
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PIŁKA NOżNA
W październikowych meczach 

ligowych rundy jesiennej drużyny 
powiatu mikołowskiego uzyskały 
rezultaty:

IV liga
Polonia Łaziska przegrała  

z Drzewiarzem Jasienica 1:3, po-
konała Unię Turza Śląska 3:0, 
Fortunę Świerklaniec 3:1, Iskrę 
Pszczyna 1:0.

Gwarek Ornontowice uległ Unii 
Racibórz 0:5, wygrał z Drzewia-
rzem Jasienica 2:1, przegrał z Unią 
Turza Śląska 0:2, zremisował  
z Fortecą Świerklany 0:0.

V liga
AKS Mikołów pokonał Spar-

tę Katowice 3:0, zremisował  
z Ogrodnikiem Tychy 2:2, pokonał 
Górnika MK Katowice 4:0, Sokoła 
Wolę 4:2.

Orzeł Mokre wygrał z Gwar-
kiem Zabrze 2:0, Gwiazdą Skrzy-
szów 4:3, zremisował z Tempem 
Paniówki 0:0, pokonał Naprzód 
Czyżowice 5:3.

Klasa „A”
Fortuna Wyry zremisowała  

z LKS-em Wisła Wielka 2:2, prze-
grała z Josieńcem Radostowice 
2:3, wygrała z LKS-em Frydek 4:1, 
rezerwami Iskry Pszczyna 4:0.

LKS Gardawice przegrał z JUW-
-em Tychy 0:13, pokonał rezerwy 
Krupińskiego Suszec 3:0, Leśnika 
Kobiór 2:0, przegrał z Sokołem 
Orzesze 0:3.

Sokół Orzesze pokonał Josień-
ca Radostowice 3:2, LKS Frydek 
4:2, rezerwy Iskry Pszczyna 1:0, 
LKS Gardawice 3:0.

Rezerwy Gwarka Ornontowice 
wygrały z Walką Makoszowy 4:1, 
uległy Gwieździe Chudów 0:2, 
zremisowały z Zamkowcem To-
szek 1:1, ze Społem Zabrze 3:3.

Strażak Mikołów pokonał 
rezerwy Siemianowiczanki 2:0, 
przegrał z Kolejarzem Katowice 
1:3, uległ Stadionowi Śląskie-
mu 1:2.

Rezerwy AKS-u uległy Pogoni 
Nowy Bytom 0:4, drugiemu ze-
społowi Uranii 1:2, UKS-wi Szo-
pienice 0:4. 

Kamionka Mikołów przegrała 
z UKS-em Szopienice 2:3, ze Ślą-
skiem Świętochłowice 1:5, poko-
nała Hetmana Katowice 3:2.

TENIS STOŁOWY
W drugoligowych rozgrywkach 

drużyny powiatu mikołowskiego 
uzyskały wyniki:

W lidze pań AKS Mikołów 
uległ Huraganowi Sosnowiec 3:7, 
Ruchowi Pniów 2:8.

W lidze mężczyzn:
AKS Mikołów pokonał LUKS 

Korfantów 10:0, przegrał z UKS-
-em Dąbrowa Górnicza 3:7.

ULKTS Sokół Orzesze wy-
grał ze Skarbkiem Tarnowskie 
Góry 6:4.

SIATKÓWKA
W drugiej lidze siatkarek Polo-

nia Łaziska przegrała z Sokołem 
Radzionków 1:3, z Częstocho-
wianką 0:3, z TKS-em Tychy 1:3

W trzeciej lidze kobiet Burza 
Mikołów pokonała UKS 06 Ka-
towice 3:0, UKS Jedynkę Rybnik 
3:2, GS UKS Krzanowice 3:0, 
MKS Czechowice - Dziedzice 3:1, 
przegrała z SMS-em Szczyrk III 
1:3.

W trzeciej lidze mężczyzn UKS 
Trójka Mikołów wygrała z Nor-
widem Częstochowa III 3:1, ule-
gła KSS-owi Bytom 0:3, wygrała  
z Polonią Poraj 3:0, przegrała 
z AZS-em Politechniki Śląskiej 
Gliwice 2:3, z Norwidem II Często-
chowa 0:3. Tapi

Sprintem przez sportowe areny

niewtajemniczeni prze-
chodnie i kierowcy po-
ruszający się 24 i 25 

października w rejonie hali 
sportowej przy ulicy bandur-
skiego w Mikołowie oglądali 
obrazki przypominające ka-
dry z filmów o dalekowschod-
nich sztukach walki. część 
przechodniów odziana była 
tylko w białe lub czarne ki-
mona oraz klapki. nie byli to 
jednak aktorzy ani statyści, 
lecz uczestnicy iii otwartych 
Mistrzostw świata kong sao, 
które w tych dniach rozgry-
wane były w mikołowskiej 
hali Mosir.

W dwudniowych zawodach wzięło 
udział 190 zawodników z sześciu krajów. 
W sobotę rozegrano konkurencje kata, 
kata z bronią, kata synchroniczne oraz 
walki semi contact i mix cumite wśród 
dzieci i juniorów. Młodzi adepci wschod-
nich sztuk walki, wspierani przez rodzi-
ców i kolegów, demonstrowali swe umie-
jętności. Były wysokie, co doceniali kibi-
ce zasiadający na trybunach, a notami po-
twierdzali sędziowie.

Ceremonię otwarcia zawodów uświet-
niła wspaniałym pokazem tanecznym Mi-
kołowska Grupa Taneczna. 

W niedzielę rozegrano walki semi con-
tact, mix cumite, grappling oraz open com-
bat wśród seniorów. Konkurencje te przy-
ciągnęły rzeszę kibiców spragnionych 
mocnych wrażeń. Walki open combat swoją 
formułą przypominają popularne MMA roz-
grywane były w octagonie, czyli popularnej 
klatce. Jak to w takich walkach bywa, nie 
obyło się bez urazów i kontuzji, ale wszyst-
kie pojedynki rozegrane zostały zgodnie 

z zasada-
mi fair play. 
Ot, taki to 
już sport, 
który jak się 
okazuje, ma 
wielu kibi-
ców. Bardzo 
widowisko -
wa okazała 
się również, 
wprowadzona 
po raz pierwszy, 
walka semi contact 
między kobietą  
i mężczyzną. Wy-
grała dziewczyna 
Vira - Veronika Osiedlevych, która do Mi-
kołowa przyjechała z Ukrainy. 

W zawodach bardzo dobrze zaprezen-
towali się zawodnicy Stowarzyszenia Spor-
tów i Sztuk Walki Kong Sao z Mikołowa. 
Mogą się oni pochwalić wywalczeniem aż 
35 medali, z których 12 miało kolor złota.

Podczas mistrzostw wolontariusze  
z Mikołowskiego Centrum Wolontariatu 
w ramach akcji „Akcja Aktywacja” zbiera-
li pieniądze dla chorej na autyzm 2-letniej 
dziewczynki. Zlicytowano również piłkę 
siatkową z autografami siatkarzy oraz pa-
miątkowy medal zawodów.

Tadeusz Piątkowski

Na początku paź-
dziernika kluby 
zrzeszone w or-

ganizacji IBF Polska rozgry-
wały w niemieckim Steinfur-
ci Otwarte Mistrzostwa Świata 
IBF. W gronie tym znaleźli się 
również adepci wyrskiej Szko-
ły Sztuk i Sportów Walki „Wo-
jownik”, którzy reprezentowali 
Polskę. Szkołę Sztuk i Sportów 
Walki „Wojownik” reprezento-
wało pięciu adeptów: Hanna 
Ćmiel, Paweł Ryguła, Mariusz 
Snela, Dawid Szalaty oraz Pa-
tryk Szalaty. Łącznie do rywali-
zacji przystąpiło ponad 360 za-
wodników z 12 krajów całego 
świata. Mistrzostwa rozgrywa-
no w konkurencjach: kata, kata 
z bronią, synchron-kata, semi-

-contact, hand-to-hand fight 
oraz team fight. Jak na Mistrzo-
stwa Świata przystało, poziom 
sportowy wszystkich konkuren-
cji był bardzo wysoki i taki też 

zaprezentowali nasi zawodni-
cy. Walczyli z ogromną ambi-
cją i zaciętością, zdobywając 
wysokie miejsca w reprezen-
towanych przez nich konkuren-

cjach, a w niektórych katego-
riach startowało nawet ponad 
40 zawodników. Największym 
sukcesem naszych reprezen-
tantów było zdobycie dwóch 
medali. To ogromny sukces 
wyrskiego klubu. Hanna Ćmiel 
wywalczyła drugie miejsce  
w kata z bronią, podobnie jak 
Dawid Szalaty w kategorii męż-
czyzn. Pozostali sklasyfikowani 
zostali w pierwszej dziesiątce 
w innych kategoriach.

Tegoroczne Mistrzostwa 
Świata zachwyciły uczestników 
i sędziów nie tylko wysokim po-
ziomem poszczególnych kon-
kurencji, ale również wspania-
łą atmosferą, co sprawiło, że 
adepci sztuk walki zapamiętaj 
tę imprezę na długo. (Tapi)

Miłośnicy turysty-
ki rowerowej za-
kończyli sezon. 

W sobotę 24 października 
w ramach XI Mikołowskie-
go Rodzinnego Rajdu Ro-
werowego „zaliczyli” ostat-
ni „wypad”. Przy ładnej po-
godzie, z placu przy Dom-
ku Parkowym na atrakcyjną 
trasę wyruszyło ponad 70 
rowerzystów. Najbardziej 
„gromadną” rodziną pod-
czas rajdu została rodzina 
Państwa Konopków, a naj-
liczniejszą reprezentację 

posiadała Szkoła Podsta-
wowa nr 3.

Po przejechaniu poło-
wy dystansu, tradycyjnie na 
terenie CEPiE ŚOB wzię-
li udział w konkursach i za-
bawach, podczas których 
można było wygrać nagro-
dy rzeczowe. Nie zabrakło 
także ogniska i gorących 
kiełbasek. Zabawa była 
przednia, a na kolejną trze-
ba czekać do wiosennego 
rajdu, który odbędzie się  
w ramach akcji „Polska na 
rowery”. (Tapi)

CYKLIŚCI 
zakończyli sezon

Wyrscy „Wojownicy” na medal

Mikołowski 
Shaolin
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jako pierwsi rundę jesienną 
zakończyli piłkarze klasy 
„c”. w tej klasie rozgrywek  

w podokręgu zabrze grają re-
zerwy lks-u 45 bujaków i jak na 
razie są kandydatem do awansu. 
w rundzie jesiennej przegrali 
tylko mecz inauguracyjny ze ślą-
zakiem byciną (1:2 na własnym 
boisku), a potem kroczyli od 
zwycięstwa do zwycięstwa, wy-
grywając osiem meczów, strze-
lając 44 bramki i pięć tracąc.  
w sumie po pierwszej rundzie 
druga drużyna lks-u bujaków 
zdobyła 24 punkty, strzelając  
45 goli i tracąc tyko siedem.

Sytuacja w sekcji piłki nożnej LKS-u 45 
jest swoistym ewenementem. Pierwsza 
drużyna gra w klasie „B” (w jej składzie 
większość zawodników jest spoza Bujako-
wa), plasując się w środkowych rejonach 
tabeli, której ni stąd, ni zowąd wyrosła kon-
kurencja, gdzie na 23 zawodników, 20 to 
„swojacy”, czyli mieszkańcy Bujakowa. Co 
będzie, jeśli rezerwom uda się wywalczyć 
awans? Dwie drużyny z tego samego klu-
bu nie mogą grać w tej samej klasie rozgry-
wek. Czy nie będzie zatem jakiejś niezdro-
wej rywalizacji? 

- Nie. Tutaj nikt pod nikim „dołów nie ko-
pie”. Drugi zespół LKS-u powstał sponta-
nicznie. Na boisko LKS-u przychodziła miej-
scowa młodzież, by trochę „pokopać”. Tre-
ningi piłkarskie tym młodym chłopcom przy-
padły do gustu, więc wpadli na pomysł, by 
się zmierzyć z innymi. Udali się do Prezesa 
Klubu, Stanisława Michalskiego, by im umoż-
liwił grę w najniższej klasie rozgrywek. Ten 
na to przystał i zespół został zgłoszony do 
rozgrywek na sezon 2014/15 jako LKS 45 Bu-
jaków II. Po pierwszej rundzie miał na kon-
cie dziewięć punktów i zajmował dziewiąte 
miejsce. Wtedy to wiceprezes Jacek Krosny 
poprosił mnie, bym objął nad tą drużyną pie-
czę szkoleniową. Przystałem na to. Spodoba-
ła mi się atmosfera, zapał do pracy, w efek-
cie czego wiosną przegraliśmy tylko jeden 
mecz i jeden zremisowaliśmy. Pozostałe za-
kończyły się zwycięstwami, więc trudno so-
bie wyobrazić radość zawodników. Zadekla-
rowali chęć dalszej gry. Przed obecnym se-
zonem pozyskaliśmy dwóch doświadczo-
nych zawodników (Rafała Lokaja oraz Bar-
tłomieja Wydrę) i wokół nich ustawiliśmy ze-
spół. Efekt - mistrzostwo rundy jesiennej. 
Jak już wspomniałem w tym młodym zespo-

le (bez wspomnianych Loka-
ja i Wydry są to roczniki 1993 - 

1998) i tu panuje wspaniała at-
mosfera. W codziennej pracy 

wspomagają mnie Jacek Krosny oraz Janusz 
Marek. Średnia frekwencja na treningu, to 
ponad 18 zawodników. Na mecze przycho-
dzi dużo kibiców, na wyjazdy jeździ około 60. 
Nic - tylko grać. Jeśli awansujemy do klasy 

„B”, prezes Michalski obiecał zawodnikom, 
że w niej zagrają. Póki co, przed nami klubo-
we wybory, a reszta będzie „wiosennym bó-
lem głowy” - opisuje całą sytuację trener, Ro-
bert Gąsior. 

Ciekawa sprawa, a swoją drogą, okazuje 
się, że kluby często szukają zawodników „za 
miedzą”, czasami daleko, nie dostrzegając 
„swoich”, którzy też grać potrafią.

Tadeusz Piątkowski

17 października w So-
fii rozgrywano pół-
finały Mistrzostw 

Europy w siatkówce panów.  
W tym samym czasie w hali 
sportowej mikołowskiego MO-
SiR-u odbywał się IX Gminny fe-
stiwal piłki siatkowej, w którym 
o palmę pierwszeństwa rywali-
zowały reprezentacje sołectw  
z Mokrego, Śmiłowic, Borowej 
Wsi, Kamionki i po raz pierw-
szy reprezentacja Urzędu Mia-
sta. Siatkarskie sukcesy repre-
zentacji mają odbicie w „siat-
kówce dla mas”, gdyż rywali-
zujący zawodnicy pokazali, że 
wiedzą, na czym ten sport po-
lega, demonstrując wiele cie-
kawych zagrań i akcji. Po kil-
ku godzinach walki, zwycięży-

ła ekipa Mokrego, wygrywa-
jąc wszystkie mecze i odda-
jąc tylko dwa sety. W finale Mo-
kre pokonało Kamionkę I 2:1,  
a w meczu o trzecie miejsce 
Śmiłowice pokonały Borową 
Wieś również 2:1.

Najlepszą rozgrywającą zo-
stała - Kinga Śleziona (Kamion-
ka II), atakującym - Tomasz Ma-
lejka (Śmiłowice), blokującym - 
Adam Rajman (Kamionka I), na-
tomiast MVP turnieju został Mi-
łosz Tomiczek (Mokre). 

Kolejność końcowa turnieju:
1. Mokre
2. Kamionka I
3. Śmiłowice
4. Borowa Wieś
5. Kamionka II
6. Massive Atack UM

W październiku na 
kortach „Żabki”  
w Łaziskach po raz 

piąty rozegrano deblowy tur-
niej tenisa ziemnego o Pu-
char Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Przez trzy dni rywa-
lizowało 13 par z całego Ślą-
ska. Po spotkaniach elimina-
cyjnych w półfinałach spotka-
ły się deble: Andrzej Rosół, 
Marek Żymła z Mirosławem  
i Łukaszem Śledziami oraz Ta-
deusz Mania, Adil Hilmi z Ad-
rianem Braszczokiem i Mar-
kiem Rajwą.

W pierwszym półfinale para 
Śledź - Śledź pokonała duet Ro-
sół - Żymła 2:1 (6:2, 2:6 i w emo-
cjonującym tiebreaku 10:8), 
a Tadeusz Mania i Adil Hilmi 
„ograli” Adriana Braszczoka  
i Markia Rajwę 2:0 (6:4, 6:2).

Finał wygrała para Mania, 
Hilmi 2:1 (6:2 3:6 6:3), a trzecie 
miejsce przypadło parze: Ro-
sół, Żymła po zwycięstwie nad 
duetem Barszczok - Rajwa 2:0 
(6:2 6:0).

- Turniej stał na bardzo wy-
sokim poziomie, a startujące 
duety pokazały wiele zagrań, 
których nie powstydziliby się 
zawodnicy grający w „poważ-
niejszych” turniejach - ocenił 
łaziską imprezę jej organiza-
tor, Robert Janecki.

Na najlepszych (i nie tylko) 
czekały pamiątkowe pucha-
ry oraz cenne bony na sprzęt 
sportowy, które wręczyli Prze-
wodniczący Rady Miejskiej  
w Łaziskach Górnych, Tadeusz 
Król oraz Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ta-
deusz Marszolik. (Tapi)

Kilkakrotnie na 
łamach „naszej 
gazety” pisali-

śmy o sukcesach adep-
tek szczypiorniaka ła-
ziskiej polonii Mosir 
pod szkoleniową pie-
czą iryny krawczyk. 
były mocne na śląsku, 
docierały do finało-
wych szczebli rozgry-
wek ogólnopolskich, 
wygrywały wiele du-
żych turniejów orga-
nizowanych w polsce  
i w łaziskach. 

Wszystko po to, by znaleźć 
się w cieniu siatkówki, teni-
sa stołowego, badmintona czy 
bilarda. A młode dziewczęta, 
chcąc dalej grać w piłkę ręcz-
ną (jeszcze na poziomie junio-
rek), muszą „szukać chleba” 
za miedzą. I znajdują, bo kilka 
z nich gra w innych klubach i to 
na szczeblu centralnym.

19 września rozpoczął się se-
zon 2015/16 na szczeblu Ślą-

skiego Związku Piłki Ręcznej. 
W kategorii juniorek młodszych 
w gronie dziesięciu drużyn, do 
rywalizacji przystąpiły szczy-
piornistki Polonii MOSiR Łazi-
ska. Jak dotąd, okazały się re-
welacją rozgrywek. Po sześciu 
meczach, jako jedyne nie po-
niosły porażki wygrywając ko-
lejno 25:24 z MOSM-em Tychy, 
33:13 z Pogonią Zabrze, 47:32  
z Sośnicą Gliwice, 30:17 ze Śru-
barnią Żywiec, 40:24 ze Startem 
Michałkowice i 62:18 z Impe-
rium Katowice. W barwach Po-
lonii MOSiR w tych meczach 

grały: Beata Fojt, Angelika My-
szor, Karolina Czaja, Joanna 
Pawłowska, Sandra Bagnow-
ska, Wiktoria Powyszyńska, 
Aleksandra Włoch, Gabriela 
Rother, Klaudia Gralik, Agniesz-
ka Pichen, Patrycja Bochenek, 
Roksana Wójcik, Paulina Kamiń-
ska, Paulina Kopańska, Julia Pę-
dziwiatr.

Do końca pierwszej run-
dy pozostały jeszcze trzy ko-
lejki i już teraz wiadomo, że ła-
ziszczanki na pewno znajdą się 
w ścisłej czołówce rozgrywek. 
Jak zakończy się cały sezon ła-

ziszczanek, trudno powiedzieć, 
ale po raz kolejny jest szan-
sa, że zobaczymy je na szcze-
blu centralnym. I co dalej? To 
pytanie do miejskich decyden-
tów. Czy nie warto by było po-
stawić na własne wychowanki 
i budować zespół patrząc kilka 
lat do przodu. W Łaziskach tra-
dycje szczypiorniaka są ogrom-
ne i kibice prawdopodobnie  
z przyjemnością oglądaliby gra-
jący na szczeblu centralnym ze-
spół z tego miasta. A w dzisiej-
szych halowych sportach ze-
społowych, piłka ręczna jest 
najtańsza!

P.S. 20 września do rywali-
zacji przystąpiły też młodzicz-
ki młodsze. One również, wzo-
rem starszych koleżanek, za-
częły od zwycięstw. W dwóch 
pierwszych meczach pokona-
ły mocne drużyny Zgody Biel-
szowice 18:15 i Pogoni Zabrze 
25:24. Krótko mówiąc, ciągłość 
w szkoleniu jest zachowana.

Tadeusz Piątkowski,  
foto: Karina Kwaśniewska

gminna siatkówka

deble na Żabce

Rewelacyjny start szczypiornistek z łazisk

TABElA PO RuNDZIE jESIENNEj:
 1. LKS 45 II Bujaków 9  24 8 0 1 45-7
 2. Orzeł Stanica 9  24 8 0 1 29-7
 3. Sośnica Gliwice 9  21 7 0 2 41-8
 4. Wilki II Wilcza 9  15 5 0 4 19-21
 5. Kłodnica Gliwice 9  13 4 1 4 17-20
 6. Drama II Kamieniec 9  10 3 1 5 15-26
 7. Młodość II Rudno 9   9 3 0 6 15-31
 8. Ślązak Bycina 9   7 2 1 6 12-26
 9. Naprzód Łubie 9   6 2 0 7 17-38
10. Korona Bargłówka 9   4 1 1 7 14-40

WYNIKI REZERW lKS-u 45 BujAKÓW  
W RuNDZIE jESIENNEj:

LKS 45 II Bujaków - Ślązak Bycina 1:2
Orzeł Stanica - LKS 45 II Bujaków 1:4
LKS 45 II Bujaków - Korona Bargłówka 11:2
LKS 45 II Bujaków - Wilki II Wilcza 5:0
Naprzód Łubie - LKS 45 II Bujaków 0:5
LKS 45 II Bujaków - Młodość II Rudno 9:0
Sośnica Gliwice - LKS 45 II Bujaków 1:3
LKS 45 II Bujaków - Drama II Kamieniec 5:1
Kłodnica Gliwice - LKS 45 II Bujaków 0:2

„Sami swoi” na awans
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Wśród osób, które do 30 listopada nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową. 
Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Bogdan Czuchowski z Łazisk Górnych. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

Wodnik (20.01-18.02) Pamiętaj, że nie samym chlebem 
człowiek żyje. Jeśli jesteś przemęczony, przestań wykonywać 
powierzone Ci zadania za wszelką cenę. Od czasu do czasu trze-
ba odpocząć. To, czego dokonałeś w poprzednich miesiącach, 
jest już na tyle ważne, że sprawy będą się toczyć w sposób po-
zytywny same z siebie. Osoba, która jest Ci bardzo bliska, za-
czyna się od Ciebie oddalać. Zrób coś, aby ten trend odwrócić.

Ryby (19.02-20.03) Musisz wykazać się zdecydowanym 
działaniem, bo ktoś będzie chciał Ci odebrać to, na czym bar-
dzo Ci zależy. Nie stój z boku, nie czekaj na rozwój wypad-
ków, bo stracisz na tym bardzo wiele. Weź sprawy w swoje ręce  
i z człowieka broniącego się, zamień się w agresora. Tylko w ten 
sposób obronisz się przed zakusami osoby, która chce Twoim 
kosztem zyskać szczęście.

Baran (20.03-20.04) Bardzo pozytywne efekty przyniosą 
działania, które podjąłeś w poprzednich miesiącach roku. Być 
może nawet zwątpiłeś w słuszność swoich działań, ale to co 
sobie zaplanowałeś, właśnie się ziści. Nie popadaj w euforię, 
bo jeden nieprzemyślany krok może spowodować, ze misternie 
budowana konstrukcja zawali się jak domek z kart.

Byk (21.04-21.05) Podejmiesz się bardzo ambitnych zadań. 
Z początku wszystko będzie szło jak po grudzie i z tego powo-
du będziesz się zniechęcał. Zupełnie niepotrzebnie, bo reali-
zacja Twoich planów będzie się rozwijała powoli, ale systema-
tycznie i z każdym kolejnym tygodniem będzie nabierała przy-
spieszenia. Ty jednak nie spiesz się za bardzo. Pozwól wszyst-
kim sprawom iść swoim torem, a wszystko będzie doskonale 
się układało.

Bliźnięta (22.05-22.06) Listopad to miesiąc podczas 
którego będziesz się trochę nudził. Jednak te nieciekawe 
chwile będą przeplatane wieloma pomyłkami tak z Two-
jej strony, jak ze strony innych. Efekt będzie czasami za-
bawny, a czasami przygnębiający. Pamiętaj, że wcześniej 
czy później każda pomyłka wyjaśnia się i wszystko skoń-
czy się dobrze.

Rak (21.06-22.07) Przez listopad przejdziesz jak burza. 
Mimo że w Twoim bliskim otoczeniu jest osoba (lub osoby), 
która bardzo chciałaby Ci zaszkodzić, to jednak nie uda się 
jej pokrzyżować Twoich zamierzeń. Zwróć uwagę na ludzi, 
którzy się do Ciebie uśmiechają, ale w ich oczach widać za-
zdrość. Uważaj na nich. Nie patrz jednak na wszystkich jak 
na potencjalnych wrogów. Są bowiem ludzie bardzo Ci przy-
jaźni. Zbytnia nieufność może ich zrazić do Ciebie.

lew (23.07-22.08) Jest coraz lepiej! I będzie jeszcze lepiej!!! 
Twoja szczęśliwa gwiazda powróciła do Ciebie i czuwa, abyś  
w każdej sytuacji wychodził na swoje. W związku z tym spad-
nie na Ciebie obowiązek opiekowania się jakąś osobą, która  
w przeciwieństwie do Ciebie, ma słabszy okres. Zrób to z peł-
nym zaangażowaniem, bo niebawem to Ty będziesz potrzebo-
wał rewanżu tego człowieka.

Panna (23.08-22.09) Mimo że to Ty będziesz miał rację, 
to czeka Cię fala nieporozumień i kłótni. Za wszelką cenę za-
chowaj spokój i nie wdawaj się w awantury. Lepiej jest odcze-
kać i dopiero na spokojnie przekonywać innych do swoich racji.  
W końcu wszyscy, co Cię krytykowali zaczną rozumieć, że praw-
da jest po Twojej stronie. Nie zapominaj o sobie. Daj sobie 
odrobinę swobody, pozwól sobie na trochę szaleństwa. Pozwoli 
Ci to odreagować wszystko to, co było przykre.

Waga (23.09-23.10) Wygląda na to, ze zapomnisz o tym, że 
oprócz przyjemności masz też obowiązki. To spowoduje, że na 
krótki czas wpadniesz w niewielkie kłopoty, będziesz oceniany 
i krytykowany. Na szczęście dość szybko zreflektujesz się i za-
czniesz naprawiać swoje błędy. Będzie to docenione przez tych 
wszystkich, którym na Tobie zależy i którzy w Ciebie wierzą. 
Wbrew pozorom jest kilkoro takich ludzi.

Skorpion (24.10-22.11) Wszystko dobre, co się dobrze 
kończy. To, co miało się stać złego, już się stało. Dlatego też 
listopad będzie dla Ciebie miesiącem permanentnej szczęśli-
wości. Problemy, kłopoty, rozterki i zły nastrój odejdzie w za-
pomnienie, a to dzięki temu, że obok Ciebie będą tylko tacy 
ludzie, którzy Ci dobrze życzą, a co najmniej tacy ludzie, któ-
rzy Cię szanują i czują do Ciebie sympatię. Baw się dobrze, bo 
to jest Twój czas!

Strzelec (23.11-21.12) Chociaż listopad zacznie się tak jakby nija-
ko, to każdy kolejny dzień będzie dla Ciebie coraz bardziej intensyw-
ny. Z jednaj strony praca lub nauka, z drugiej zabawa. Nie przesadzaj, 
ani z jednym, ani z drugim, bo to przynajmniej na razie nie ma sen-
su. Najlepiej by było, abyś czasami oddawał się błogiemu lenistwu 
i to najlepiej w samotności. Z lenistwem jednak też nie przesadzaj!

Koziorożec (22.12-19.01) Jest coraz lepiej! I będzie jeszcze 
lepiej!!! Twoja szczęśliwa gwiazda powróciła do Ciebie i czu-
wa, abyś w każdej sytuacji wychodził na swoje. W związku  
z tym spadnie na Ciebie obowiązek opiekowania się jakąś oso-
bą, która w przeciwieństwie do Ciebie, ma słabszy okres. Zrób 
to z pełnym zaangażowaniem, bo niebawem to Ty będziesz 
potrzebował rewanżu tego człowieka.

Horoskop
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DobRy 
ZARobek

www.zygazyga.futurenet.club
ZARejeSTRuj SiĘ tel. 602 725 652

sKŁaD oPaŁu orzesze-woSzCzyCe
orzesze-woszczyce, ul. towarowa 5 (przy trasie Katowice-Wisła, wjazd jak na stację paliw)

traNSport Do KLIeNta - opał luzem i w workach, niewielkie ciężarówki

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

węgiel z polskich kopalń:
eKo-GroszeK

KostKa, orzecH, GroszeK, MiaŁ, FLot 
węgiel brunatny: 

orzecH i eKo
duży wybór 

węGLa worKowaneGo 
różne asortymenty (składowany pod zadaszeniem)
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