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www.facebook.com/piekarniatradycja

Mikołów
ul. Pszczyńska 2
os. 30-lecia 8
ul. Podleska 8
ul. Bandurskiego 5

Mikołów-Mokre
ul. wojska Polskiego 38

łaziska G.(Średnie)
ul. wyrska 1h
ul. kościuszki 100/41

katowice-zarzecze
ul. Grota roweckiego 12

wyry
ul. Dąbrowszczaków 77

Gostyń
ul. rybnicka 1

Mikołów, ul. Stawowa, 
tel. 32 411 51 01, 

www.armoptyk.pl,
       /armoptyk

od poniedziałku do piątku: 9:30 - 17.00 
sobota: 9:30 -13.00

WYPRZEDAŻ 
WYbRAnYCH moDEli 

oPRAWEk-70%

Studio optyczne 13 oferuje:
- bezpłatne badanie wzroku 
- bezpłatny serwis okularów
- modne oprawy 
  w gwarantowanej 
  cenie 38 zł
- lekkie szkła 
  okularowe 
  plastikowe 
  40 zł komplet
- szeroki 
  asortyment 
  modnych 
  oraz eleganckich 
  opraw okularowych

Promocja ważna 
do 31 marca.

Piekarnia cukiernia 

traDycja
Świeże, 
zdrowe, 

naturalne 
pieczywo

Zapraszamy
przez 
24 h 

na dobę
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Izba uznała, że nie da się wykonać bu-
dżetu przygotowanego przez Marka Bal-
cera. Zakwestionowano, m.in. prognozo-

wane przez niego wpływy do kasy miasta. 
Przeszacowany budżet nega-
tywnie wpływał na wieloletnią 
prognozę finansową Mikołowa, 
którą też zakwestionowano. 

Generalnie, nowy burmistrz na przywi-
tanie z obejmowanym stanowiskiem pracy 
otrzymał problem, który należało szybko 
naprawić, bo z RIO nie ma żartów. Stani-
sław Piechula wprowadził poprawki do 
tegorocznego budżetu, ale okazały się one 
niewystarczające. RIO wezwało w ubie-
głym miesiącu burmistrza. Izba zażądała 
wyjaśnień, jak Mikołów chce sobie pora-
dzić z  zadłużeniem 56 mln zł i jego ter-
minową spłatą mając, m.in. na uwadze, że  
15 mln zł w miejskiej kasie zostało przyblo-
kowanych z tytułu poręczenia kredytów na 
budowę kanalizacji. Problemem budżetu 
okazały się zapisy niezgodne  z obowiązu-
jącymi przepisami, które uniemożliwiłyby 

w ogóle jego uchwalenie w latach 2017 i 2018. RIO dała 
burmistrzowi Piechuli 30 dni na poprawienie tegoroczne-
go budżetu. 17 marca odbędzie się nadzwyczajna sesja 
Rady Miejskiej, poświęcona finansom Mikołowa.  (fil)

PUNKT BADANIA KRWI
i innych materiałów biologicznych

Mikołów, ul. Pszczyńska 10 
(naprzeciw ROLNIKA)

Czynne od poniedziałku do piątku 
od 7:00 do 10:00
tel. 739 047 378

WYKONUJEMY PONAD 1000 RÓŻNEGO 
RODZAJU BADAŃ

- badania podstawowe,
- hormonalne,
- bakteriologiczne,

- toksykologiczne, 
- alergologiczne,
- genetyczne i inne

Dla chętnych, wysyłamy wyniki na email, 
nie trzeba się po nie fatygować do punktu
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MIĘDZY
NAMI

FILARAMI

Nie wiem, czy Pań-
stwa też, ale mnie 
coraz bardziej wcią-

ga śledzenie zmagań kan-
dydatów na najważniej-
szy urząd w państwie.  
„K jak kampania”, okazu-
je się znacznie ciekawszym 
serialem, niż większość te-
lewizyjnych produkcji, może 
z wyjątkiem „Służb specjal-
nych” emitowanych od nie-
dawna w „Dwójce” oraz 
„Gry o tron”, której piąty se-
zon zacznie się w kwietniu 
w HBO. W grze o fotel pre-
zydenta irytuje mnie jed-
no. Dlaczego starający się 
o ten urząd zapewniają, że 
są kandydatami wszystkich 
Polaków? Przecież - cytując 
klasyka - „ciemny lud nie 
kupi tego kitu”. Niestety, 
najdalej w tych pijarowych 
sztuczkach posunął się sztab 
urzędującego prezydenta. 
Znam wielu działaczy Plat-
formy Obywatelskiej, któ-
rzy poczuli się głęboko roz-
czarowani deklaracją Bro-
nisława Komorowskiego, że 
jest kandydatem ponadpar-
tyjnym. Czyżby wstydził się 
PO? Najsilniej ze swoim za-
pleczem politycznym iden-
tyfikuje się Andrzej Duda  
z PiS i myślę, że jest to 
uczciwe postawienie spra-
wy. Demokracja polega na 
tym, że wygrywa większość, 
a mniejszość musi respekto-
wać ten werdykt. Nikt, kto 
zna się na polityce, nie po-
wie w USA, że Obama jest 
prezydentem wszystkich 
Amerykanów. Wiadomo, że 
jest prezydentem Demokra-
tów, a za dwa lata najpraw-
dopodobniej zastąpi go pre-
zydent Republikanów. Tyl-
ko w Polsce, prezydent chce 
reprezentować wszystkich. 
Wszystkich, czyli nikogo.

Beata

Wśrodku nume-
ru jest niewiel-
ki artykuł o wia-

tach przystankowych. Tema-
tem zainteresował nas jeden 
z Czytelników. Bardziej, niż 
brak zadaszenia na przy-
stanku w Mikołowie, ziry-
towała go postawa rzecz-
nika prasowego tego mia-
sta. Przyznaję się bez bicia, 
że nie uwierzyłem Czytelni-
kowi na słowo. Zainwesto-
wałem więc w kupno luto-
wego wydania „Gazety Ła-
ziskiej”, gdzie mikołowski 
rzecznik był uprzejmy się 
wypowiedzieć. I też się ziry-
towałem. Zdaniem rzeczni-
ka, nie ma obowiązku sta-
wiania wiat na przystan-
kach. Czyli, że ludzie korzy-
stający z komunikacji pu-
blicznej mogą być wystawia-
ni na deszcz, grad, wichu-
rę i inne pogodowe atrakcje. 
Co innego pan rzecznik, któ-
ry jest zapewne na tyle za-
radny życiowo, że nie musi 
gnieść się w autobusach, tyl-
ko wsiada w swoją brykę  
i szerokim łukiem omija nie-
zadaszony przystanek. Pro-
ponuję pójść dalej. Dlacze-
go nie ściągnąć wszystkich 
wiat z mikołowskiego dwor-
ca autobusowego? Skoro nie 
ma obowiązku, aby tam sta-
ły. W sumie tylko przeszka-
dzają. Za niedługo zaczną 
się wiosenne burze. Jak syp-
nie solidny grad, zapewne 
pęknie jakaś wiata i znów 
będą problemy. Taki szlak 
medialnej komunikacji z na-
rodem przetarł już lata temu 
Jerzy Urban. Jego (nie)sław-
na wypowiedź, że w sytuacji 
powszechnej biedy rząd się 
jakoś sam wyżywi, przeszła 
do klasyki bon motów PRL.  
W Mikołowie wracamy do 
klasyka gatunku?

Jerzy
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Za tych, co nie wrócili
22 marca, o godz. 17.30 

w bazylice pod wezwaniem św. Wojciecha 
w mikołowie odprawiona zostanie msza Święta 

w intencji mieszkańców, którzy w 1945 roku 
zostali deportowani do Związku Radzieckiego 

i stamtąd nie powrócili.

Marek Balcer, poprzedni burmistrz Mikołowa, nie 
daje o sobie zapomnieć. W styczniu pisaliśmy, że 
złożony przez niego budżet na 2015 roku został 
negatywnie oceniony przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. Ale na tym nie koniec problemów.

Gorąco w riO
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Ornontowice uzależnione 
są od kopalni „Budryk”  
i Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej. Jest to związek 

trudny, czasami toksyczny, ale nieroze-
rwalny. Górnicza eksploatacja zostawia 
swoje piętno na powierzchni. Można 
się o tym przekonać wybierając się 
na przejażdżkę ulicami Ornontowic.  
Z drugiej strony kopalnia jest najwięk-
szym źródłem dochodów dla gminy. 
Rozwiązuje jej problemy społeczne, bo 
jest największym i najpewniejszym pra-
codawcą w okolicy. W odróżnieniu od 
wielu innych miejscowości, Ornontowi-
ce nie muszą na siłę ściągać inwesto-
rów i szukać pozabudżetowych źródeł 
dochodu. Podatki z „Budryka” wystar-
czą, aby gmina pośród innych tej samej 
wielkości, plasowała się w czołówce 
najbogatszych śląskich samorządów.

JEDNAK W 2003 ROKu 
WÓJt KAZIMIERZ 
ADAMCZYK uZNAŁ, 
ŻE ORNONtOWICOM 
NALEŻY sIę WIęCEJ OD 
KOPALNI.

 Furtkę otworzyła mu zmiana ustawy 
o podatkach i opłatach. Gminy górnicze 
zwietrzyły szansę na ściągnięcie z ko-
palń kolejnej daniny. Jeszcze w 2002 ro-
ku obowiązywało orzeczenie Sądu Naj-
wyższego, który wykluczył możliwość 
nałożenia podatku od nieruchomości 
na podziemne wyrobiska i pracujące  
w nich urządzenia. Nowelizacja ustawy 
z 2003 roku stworzyła możliwość no-
wych interpretacji. Problem w tym, że 
każda z zainteresowanych stron zoba-
czyła w przepisach to, co chciała zoba-
czyć. Samorządy definiowały wyrobiska 
z korzystnej dla nich perspektywy prawa 
budowlanego. Z kolei górnictwo odwo-
ływało się do prawa górniczego i wydo-
bywczego. To nie był spór akademicki, 
ale walka o wielkie, wręcz gigantyczne 
pieniądze. Gdyby przyjąć, że wyrobiska 
i ich wyposażenie są zwyczajnymi nie-
ruchomościami budowlanymi, z kopalń 
do gmin górniczych spłynęłoby około 
1,4 mld zł podatku rocznie. Od początku 
było jasne, że ten spór skończy się na 
najwyższych szczeblach decyzyjnych, 
a najpewniej przed Trybunałem Kon-
stytucyjnym. Mimo tego wójt Adamczyk 
poszedł za ciosem i nałożył na kopalnię 

„Budryk” pięć milionów złotych podat-
ku za 2003 rok. Inne gminy górnicze nie 
poszły tą drogą. 

NA PRZYKŁAD ŁAZIsKA 
GÓRNE WstRZYMAŁY 
sIę Z ŻąDANIAMI 
fINANsOWYMI 
CZEKAJąC, AŻ 
ZAPADNIE OstAtECZNE 
ROZstRZYGNIęCIE 
PRAWNE. 

Tymczasem Ornontowice nie chcia-
ły nawet słyszeć o innych formach 
zabezpieczenia ewentualnych rosz-
czeń. Spółka węglowa proponowała 
weksle albo gwarancje bankowe. 
Wójta Adamczyka interesowały tylko 
pieniądze. W 2008 roku Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Katowicach 
wzięło stronę Ornontowic i nakazało 
JSW uregulowanie zaległego podatku 
wraz z odsetkami. Chcąc uniknąć in-
terwencji komornika, węglowa spół-
ka zapłaciła Ornontowicom osiem 
milionów złotych, zaskarżając jedno-
cześnie decyzję SKO. Sprawa trafiła 
na wokandę. Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Gliwicach podtrzymał 

rozstrzygnięcie korzystne dla Ornon-
towic. Spółka nie dawała jednak za 
wygraną i skierowała wniosek o ka-
sację wyroku do Najwyższego Sądu 
Administracyjnego. W tym momencie 
pojawił się pierwszy sygnał, że Ornon-
towice nie muszą mieć racji. NSA skie-
rował bowiem sprawę do ponownego 
rozpatrzenia sądowi w Gliwicach, 
który poprosił o interpretację prawną 
Trybunał Konstytucyjny. We wrześniu 
2011 roku zapadł wyrok. Trybunał 
uznał, że „opodatkowanie podatkiem 
od nieruchomości podziemnych wyro-
bisk górniczych jest wykluczone, sko-
ro nie są to obiekty i urządzenia bu-
dowlane w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane. Są przestrzenią w nieru-
chomości gruntowej lub w górotworze 
powstałą w wyniku prac górniczych”. 

OD tEJ ChWILI 
stAŁO sIę JAsNE, 
ŻE WCZEŚNIEJ CZY 
PÓźNIEJ JsW ODBIERZE 
ORNONtOWICOM 
sWOJE PIENIąDZE.

Ten czas właśnie nadszedł. Oso-
by znające kulisy sprawy twierdzą, 

że zarząd Spółki nie chciał nawet 
słyszeć o polubownym załatwieniu 
sprawy, ze względu na wcześniejszą 
nieustępliwość wójta Adamczyka. 
Aby zrealizować roszczenia JSW, 
Rada Gminy Ornontowice na wnio-
sek wójta, podjęła decyzję o emisji 
obligacji o wartości ośmiu milionów 
złotych. Jest to kwota ogromna dla 
miejscowości, której roczny budżet 
nie przekracza 33,5 mln zł. Gdyby 
- zachowując odpowiednie propor-
cje - taka sytuacja spotkała Katowi-
ce, stolica województwa musiałaby 
wypuścić obligacje za pół miliarda 
złotych. Emisją papierów wartościo-
wych zajmie się firma z Poznania. Or-
nontowice mają wykupić obligacje 
w latach 2019 - 2025. Najwyższe raty, 
sięgające dwóch milionów złotych, 
przypadają pod koniec tego okre-
su. Co to oznacza dla Ornontowic?  
W najlepszym wypadku przyhamo-
waniu większych inwestycyji, do re-
alizacji których potrzebny jest wkład 
własny. W pesymistycznym warian-
cie, płynność finansowa gminy stanie 
pod znakiem zapytania. W 2011 roku, 
po opublikowaniu decyzji Trybuna-
łu Konstytucyjnego, wójt Adamczyk 

udzielił wywiadu „Dziennikowi Za-
chodniemu”. Oto jego fragment:

- Pojawiły się głosy, że gminie 
grozi bankructwo. Jest tak? I co 
to by oznaczało? 

- Nie wiem. Przećwiczymy, jak 
to będzie wyglądało. Weźmie 
sobie komornik szkołę i będzie 
ją prowadził. Niech wie, ile to 
kosztuje. Nie dołożymy 3 mln do 
oświaty, 700 tys. zł do opieki spo-
łecznej, 300 tysięcy do bezpie-
czeństwa Już musiałem zrezy-
gnować z 3 policjantów kontrak-
towych, bo w obecnej sytuacji 
nie jestem w stanie podpisać 
kontraktu na 5 lat. To wydatek 
300 tysięcy zł w skali roku. Nie 
będzie gmina miała 4 mln - będą 
musiały je dołożyć ministerstwa.   

Przesądni Czytelnicy mogą teraz 
pomyśleć, że Kazimierz Adamczyk so-
bie wykrakał. W polityce nie liczy się 
początek, ale końcówka kariery. Wójt 
Adamczyk rządzi Ornontowicami nie-
przerwanie i bezkonkurencyjnie przez 
20 ostatnich lat. Był i jest na tyle silny, 
że w gminie nie powstała żadna real-
na, zorganizowana opozycja. W obec-
nej 15 osobowej Radzie Gminy, może 
liczyć na dziesięcioosobową ekipę  
z ugrupowania Dla Gminy i Powiatu. Po-
została piątka z mandatami Obywatel-
skiego Komitet Samorządowego, także 
poparła decyzję o emisji obligacji, bo 
nie miała innego wyjścia. Ciekawe, kto 
powalczy o mandat wójta Ornontowic 
w wyborach samorządowych 2018 ro-
ku? Znajdzie się ktoś na tyle odważny?

Jerzy Filar

Kazimierz Adamczyk, wójt Ornontowic, kilka lat temu wygrał bitwę z Jastrzębską 
Spółką Węglową. Ale teraz przegrał wojnę. Aby zaspokoić roszczenia finansowe JSW, 

Ornontowice planują emisję obligacji o wartości ośmiu milionów złotych.  
To finansowa katastrofa dla  gminy z budżetem wynoszącym niecałe 33,5 mln zł.

OrnOntOwicOm 
grozi bankructwo?

staNowisko URZędU GmiNY w oRNoNtowicach
Gmina Ornontowice od miesiąca marca 2015r. rozpoczęła prace związane z ob-
niżaniem wydatków budżetu i tym samym okrojenia ich do najpotrzebniejszych 
wydatków, które pozwoliłoby na dalsze funkcjonowanie gminy jako jednostki 
i tym samym nie zakłóciłoby już prowadzonych inwestycji, co znajdzie swoje 
odzwierciedlenie w kolejnej uchwale Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmian 

budżetu gminy na rok 2015. Emisja obligacji była najkorzystniejszym rozwią-
zaniem po przeprowadzonej wnikliwej analizie sytuacji finansowej gminy i tym 
samym najbardziej korzystnym z punktu widzenia kosztów. Gmina Ornontowi-
ce prowadziła i prowadzi rozmowy z JSW, jednakże nie każde polubowne roz-
wiązanie może być wdrożone, ponieważ musi zachować zgodność z obowią-
zującym prawem.

maRciN kotYcZka, 
radny z klubu oks: 
Radni z klubu OKS od początku 
mieli mieszane odczucia i długo 
wahali się, jakie podjąć stanowi-
sko odnośnie tej uchwały. Naszą 
decyzję uzależniliśmy przede 
wszystkim od przedstawienia 
przez władze gminy realnego do 
zrealizowania planu oszczędno-
ściowego w wydatkach bieżących 
na najbliższe lata. Naszym zda-
niem emisja obligacji nie może 
być jedynym rozwiązaniem na za-
żegnanie kłopotów finansowych.

8 MLN ZŁ
- wartość obligacji, jakie wyemituje 
gmina Ornontowice, aby zaspokoić 
roszczenia finansowe 
Jastrzębskiej spółki Węglowej
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W wielu ogólnopolskich 
środowiskach współ-
praca stowarzysze-

nia „DOGMA” i Powiatu Miko-
łowskiego uchodzi za najlep-
szą i najbardziej rozpozna-
walną wizytówkę powiatu 
mikołowskiego i wzór współ-
pracy Organizacja Pozarzą-
dowa - samorząd Powiatowy. 
Nawet podczas warszaw-
skiego Kongresu część jego 
uczestników skojarzyło poło-
żenie Mikołowa i powiatu mi-
kołowskiego dopiero po tym, 
kiedy dowiedzieli się, jak do-
skonale w tym regionie taka 
współpraca się sprawdza. 

Od ubiegłego roku, Stowarzysze-
nie powoli staje się także wizytówką 
całego województwa. „DOGMA” 
uruchomiła mobilne punkty porad, 
docierające do ośmiu podregionów 
Śląska. Stacjonarne biuro od 2008 ro-
ku mieści się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Mikołowie. Przez 

te lata Stowarzyszenie zbudowało 
wśród mieszkańców markę instytucji, 
której można zaufać i liczyć na kon-
kretną pomoc. Wielu ludzi nie stać 
na korzystanie z usług prywatnych 
kancelarii prawnych. Wśród innych, 
kontakt z zawodowym adwokatem, 
może wzbudzić niepewność i skrę-

powanie. „DOGMA” działa inaczej. 
Wysokiej jakości poradom praw-
nym towarzyszy zaufanie, dyskrecja 
i przekonanie, że Stowarzyszenie 
chce pomóc swoim klientom, a nie 
na nich zarobić. Przez lata działal-
ności „DOGMA”, przy ścisłej współ-
pracy i wsparciu ze strony Powiatu 

Mikołowskiego, zrealizowała wiele 
wartościowych projektów w zakre-
sie poradnictwa prawnego. Warto 
przypomnieć o tych najbardziej zna-

nych, nagłośnionych przez media i 
wysoko ocenionych przez samych 
uczestników: „Masz prawo znać pra-

wo”, „Bliżej prawa - bliżej obywateli”, 
„Poradnictwo obywatelskie sposo-
bem na integrację”, „Masz prawo 
wiedzieć więcej i żyć lepiej”, „Masz 

prawo - program edukacji obywatel-
skiej”, „Stop przemocy”, „Mobilny 
prawnik”.     (fil)

Stowarzyszenie  „DOGMA” zostało wyróżnione podczas ważnego i prestiżowego Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, 
który odbył się w Warszawie.  Działania podejmowane przez  mikołowskie stowarzyszenie i Starostwo Powiatowe w Mikołowie 
zostały uznane za jeden z trzech najlepszych modeli współpracy samorządu terytorialnego i organizacji poradniczych w Polsce. 
Nagrody dla najlepszych organizacji wręczył minister Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP.

DoGmA + Powiat mikołowski = Skuteczność „do kwadratu”

iwoNa sERbEńska, Prezes Zarządu stowarzyszenia „doGma”
Mamy stały, dziesięcioosobowy zespół współpracowników. Wśród nich są osoby z wyższym wy-

kształceniem prawniczym, dysponujące bogatym doświadczeniem i wiedzą na temat udzielania 
porad prawnych i obywatelskich ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Jej przyczy-
ny mogą być różne: ubóstwo, utrata pracy, zadłużenie, niepełnosprawność.

alEksaNdRa łataś, naczelnik wydziału Promocji i Rozwoju starostwa Po-
wiatowego w mikołowie

Nasza współpraca buduje pozytywny wizerunek zarówno Starostwa jako urzędu otwartego na 
potrzeby mieszkańców jak i Stowarzyszenia, wpływając na większe zaufanie mieszkańców do ofer-
ty „DOGMY”. Zyskaliśmy zaufanie klientów i opinię, że porady udzielane przez „DOGMĘ” w staro-
stwie są profesjonalne, rzetelne i prowadzone z dużym wyczuciem oraz gwarancją poufności.    

stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” 
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a pok. 234, tel. 32 324-82-59, www.dogma.org.pl

4200 indywidualnych porad udzieliło dotychczas 
mikołowskie stowarzyszenie Na Rzecz Po-
radnictwa Obywatelskiego „DOGMA”.

Od lewej:  Łukasz Prętkiewicz, radca prawny, Aleksandra Łataś, naczelnik Wydziału Promocji 
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Mikołowie,  Agnieszka Chudecka-Spyra, prawniczka i Iwona 
Serbeńska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „DOGMA”

Mirosław Duży
radny powiatowy

WESOŁYCH 
ŚWIĄT

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych

składam wiosenne życzenia
-  aby w czasie 
Święta Paschy

w Waszych sercach,
rodzinach i domach

zagościły radość,
spokój i wielka nadzieja
odradzającego się życia. Mi e s z k a ń c y 

powiatu mi-
kołowskiego 

sprawdzili swoją zna-
jomość zasad nieła-
twej, polskiej pisowni 
i ortografii. W Miej-
skiej Bibliotece Pu-
blicznej w Mikołowie 
odbyło się pierwsze 
publiczne dyktando. 

O miano mistrza ortogra-
fii rywalizowało trzydzieści 
sześć osób, w tym dwadzie-
ścia sześć z Mikołowa, siedem  
z Łazisk Górnych, dwie z Gosty-
ni i jedna z Orzesza. Mistrzem 
Ortografii 2015r. została Urszu-
la Ficek z Łazisk Górnych. Na 
drugim miejscu uplasowała się 

Aleksandra Pawłowska z Łazi-
ska Górnych, a trzecim Anna 
Makselon z Orzesza. Wyróż-
nienie zdobył Adam Haberka  
z Mikołowa. Nagrody wręczała 
Bożena Holeczek, dyrektor mi-
kołowskiej MBP.

Dyktando do łatwych nie 
należało, bowiem trzeba było 
napisać ze słuchu fragmen-
ty „Rękopisu znalezionego  
w Saragossie” Jana Potockiego, 
a także poświęconego temu 
pisarzowi opracowania Cze-
sława Miłosza. Tekst dykto-
wała Małgorzata Szymańska,  
a prace oceniało jury w skła-
dzie: Magdalena Kubista-Wró-
bel, Małgorzata Brzęk, Mał-
gorzata Szymańczyk i Anna 
Wojtkowska-Witala. Nagrody 

ufundowała Miejska Biblioteka 
Publiczna w Mikołowie. 

Gościem specjalnym w tym 
dniu był prof. Jerzy Bralczyk, 
językoznawca, specjalista w za-
kresie języka mediów, reklamy 
i polityki.

Łaziszczanka, Urszula Ficek, powiatowym mistrzem ortografii

fRaGmENtY mikołowskiEGo dYktaNda 
(cytaty z „Pamiętnika znalezionego w Saragossie” Jana Potockiego)

Mulnik pozostał kilka staj za nami, aby poprawić coś przy jukach.
Tom 81. poświęcony był kabale i różnym sposobom wróżenia, jako 

to: rabdomancji albo zgadywaniu przyszłości za pomocą pręcików, 
chiromancji, geomancji, hydromancji itp.

Nie miałem jeszcze dwunastu lat, siostra zaś ośmiu, kiedy umie-
liśmy już po hebrajsku, po chaldejsku, po syrochaldejsku, znaliśmy 
mowy Samarytanów, Koptów, Abisyńczyków i różne inne umarłe lub 
umierające języki. 

Powziął zamiar zakupienia dwóchkroć stu tysięcy sestercji i ofia-
ruje uncję złota za dwadzieścia pięć uncji srebra.

Rozmowa toczyła się w czystym hiszpańskim języku, bez żadnej 
przymieszki jerigonzy, czyli narzecza cygańskiego.

Nie pamiętam już końca bulli, pomnę tylko, że przeor zaręczył mi, 
że nagabywania stały się daleko rzadsze, że jednakowoż czasami 
się wydarzały, szczególnie zaś w nocy z Czwartku na Wielki Piątek.

Dyktando znalezione w Saragossie
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Bal odbył się w hali 
MOsiR. Jak zawsze, 
impreza zgroma-

dziła wielu znanych i sza-
nowanych mikołowian 
oraz gości specjalnych. 
Na sali pojawili się, m.in. 
poseł Marek Krząkała  
z Rybnika oraz Mirosław 
Duży, lider Platformy 
Obywatelskiej w powiecie 
mikołowskim. 

Tegoroczny bal miał specjalne zna-
czenie, ponieważ po ostatnich wybo-
rach samorządowych zmienił się jego 
patron i główny organizator. W najważ-
niejszym momencie imprezy burmistrz 
Stanisława Piechula wręczył statuetki 
Mikołowianina Roku 2014. Tym razem 
tytuły otrzymali: Janina Piecha, Krystyna 
Kołek, Mariusz Dmetrecki, drużyna pił-
karska Gimnazjum nr 2 i jej trener Adam 
Polc oraz Jacek Bogdanowicz. Wyróżnie-
nia otrzymali: ks. Jacek Grucela, Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpij-
czyków, Jan Pająk i Daniel Macioł. 

NAGRODY

Janina Piecha 
Nagrodzona za wieloletnią dzia-

łalność społeczną, kulturalną oraz 
samorządową. Jest Prezesem Pol-
skiego Komitetu Pomocy Społecznej 
Zarząd Miejski w Mikołowie. Pod 
jej kierownictwem PKPS świadczy 
usługi opiekuńcze, realizuje szereg 
projektów pomocowych: „Stop Ubó-
stwu”, konkurs „Podaj dalej... radość 
Świąt Bożego Narodzenia”, prowadzi 
zbiórkę żywności, środków czystości 
oraz wyprawek szkolnych, przygoto-
wuje w okresie przedświątecznym 
paczki dla rodzin, wydaje ubrania, 
zajmuje się dystrybucją żywności 
przekazywanej w ramach programu 
unijnego PEAD. 

Mariusz Dmetrecki
Nagrodzony za wieloletnią dzia-

łalność kulturalno - społeczną oraz 
historyczną na terenie naszego 
miasta. Jest jednym z założycieli 
Mikołowskiego Towarzystwa Histo-
rycznego oraz członkiem Zarządu 
MTH, jednym z pomysłodawców  
i organizatorów Miejskiej Placówki 
Muzealnej. Autor książek poświę-
conych tematyce historii Mikołowa 
i jego okolic.

Adam Polc wraz z drużyną 
piłkarzy piłki nożnej  
z Gimnazjum nr 2  
w Mikołowie

Nagrodzeni za zwycięstwa w roz-
grywkach piłki nożnej na szczeblu 
gminnym, powiatowym i wojewódzkim 
oraz za dotarcie do finału i zdobycie ty-
tułu Najlepszej Drużyny w Polsce w ka-
tegorii chłopców starszych w V Turnieju 
Orlika o Puchar Premiera RP.

Jacek Bogdanowicz 
Nagrodzony za wieloletnią dzia-

łalność harcerską, rozwój hufca 
oraz pełnienie funkcji komen-
danta hufca Ziemi Mikołowskiej 
Związku Harcerstwa Polskiego. 
Pod kierunkiem Jacka Bogdano-
wicza hufiec inicjuje liczne 
przedsięwzięcia na terenie 
miasta i powiatu - festiwale, 
biwaki, turnieje i rajdy, orga-
nizuje wypoczynek dla dzieci 
i młodzieży, angażuje się w or-
ganizację imprez o zasięgu wo-
jewódzkim.

Krystyna Kołek 
Nagrodzona za prowadze-

nie długoletniej działalno-
ści gospodarczej oraz pro-
mowanie miasta Mikołów  
w kraju i za granicą. Krystyna 
Kołek od 1983 roku zajmuje 
się produkcją regionalnego produk-
tu pod nazwą „Żurek śląski” i „Żurek 

mikołowski”. Wyrób jest dostępny 
w sklepach prywatnych i siecio-

wych. 

WYRÓŻNIENIA

Ksiądz Jacek Grucela
Nagrodzony za realizowanie 

licznych inicjatyw wspierają-

cych dzieci i rodziców, rozwijanie zain-
teresowań dzieci i młodzieży, propono-
wanie alternatywnych form spędzania 
czasu wolnego. 

Daniel Macioł
Nagrodzony za wybitne osiągnięcia 

sportowe w bilardzie. Daniel Macioł 
bierze udział w rozgrywkach w katego-
rii juniora młodszego do lat 16. Zajmuje 
czołowe miejsca w ramach rozgrywek 
na szczeblu krajowym, europejskim  
i światowym. 

szkoła Podstawowa nr 3  
im. Polskich Olimpijczyków  
w Mikołowie
Nagrodzona wyróżnieniem za wy-

bitne osiągnięcia uczniów i uczennic 
w dyscyplinach sportowych oraz za 
zdobycie II miejsca w wojewódz-
twie śląskim w rankingu najbardziej 
usportowionych szkół podstawo-
wych.

Jan Pająk
Nagrodzony wyróżnieniem za wielo-

letnią działalność społeczną na rzecz 
rozwoju sportu i działalności AKS, 
promocji miasta. Jest współautorem 
opracowań i publikacji na temat historii 
sportu w Mikołowie.

Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, spokojnych i radosnych 

Świąt Wielkanocnych 

STAnISŁAW PIECHUlA
Burmistrz Mikołowa 

MICHAŁ RUPIK
Przewodniczący Rady Miejskiej

składają

Ruszył internetowy kalendarz mikołowskich imprez. 
Warto odwiedzać tę stronę, ponieważ są tu zamiesz-
czane informacje o wszystkich ważnych wydarzeniach 

w naszym mieście. Do kalendarza automatycznie wpadają 
wpisy jednostek miejskich związanych ze sportem i kulturą. 
Władze zachęcają pozostałe instytucje i organizacje, a tak-

że osoby prywatne do zamieszczania zapowiedzi wydarzeń,  
o których warto poinformować mieszkańców Mikołowa.
Do kalendarza można wejść także przez zakładkę Kultura 
i Rozrywka na www.mikolow.eu

www.kalendarz.mikolow.eu

KALEnDArZ.mikolow.eu

Oczekujemy, aby władze mia-
sta zapewniły nam dobre 
drogi, miejsca dla dzieci  

w żłobkach, przedszkolach i szko-
łach, dostępną służbę zdrowia, 

estetyczną i przyjazną 
mieszkańcom przestrzeń 
publiczną. Mamy prawo 
tego oczekiwać, ale pod 
warunkiem, że dajemy 
coś w zamian. Coś, czyli 
podatki. Mikołów rozpo-
czął akcję zachęcającą do 
płacenia podatków zgod-
nie z miejscem zamiesz-
kania, a nie zameldowa-
nia. Prawo dopuszcza 
takie rozwiązanie. Wielu 
z nas jest przekonanych, 
że w corocznym zeznaniu 
podatkowym PIT w rubry-
ce „miejsce zamieszka-
nia” trzeba podać adres 
stałego zameldowania. To 
błąd. Według przepisów 
podatkowych w rubryce 

tej należy podać adres zamieszka-
nia. Jest o co walczyć. Pieniądze  
z podatku dochodowego od osób 
fizycznych w prawie 40 proc. trafiają 
do gmin i w 10 proc. do powiatów. 

Mieszkasz w Mikołowie? 
Płać tutaj podatki!

Organizowany przez burmistrza bal jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń towarzyskich w Mikołowie. 
Podczas imprezy wręczono statuetki Mikołowianina Roku 2014.

Niech żyje bal!

Burmistrz Stanisław Piechula (pierwszy z lewej) w towarzystwie laureatów nagrody „Mikołowianin Roku 2014”
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1. Nieruchomość gruntowa położona w Łaziskach Górnych, obręb Łazi-
ska Górne, przy ulicy Miodowej oznaczona numerem 1397/47 o powierzch-
ni 958 m2. Księga wieczysta dla przedmiotowej działki, oznaczona nume-
rem KA1M/00061767/3 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. 
W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość objęta jest 
strefą urbanistyczną 4 MU 1, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej. Atrakcyjna lokalizacja - nieduża odległość od 
centrum miasta, w sąsiedztwie przedszkole, żłobek, przystanek autobuso-
wy, zapewniony dostęp do drogi publicznej. 

2. Nieruchomości gruntowe położone w Łaziskach Górnych, obręb Ła-
ziska Dolne, przy ulicy Kałuże (dawna Wierzysko) oznaczone numerami:

• 611/40 o powierzchni 1219 m2;
• 612/40 o powierzchni 1194 m2;
• 710/40 o powierzchni 997 m2;
• 614/40 o powierzchni 1189 m2;
• 617/40 o powierzchni 1092 m2;
Działki objęte są księgą wieczystą o numerze KA1M/00007022/3 pro-

wadzoną przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. W planie zagospodarowania 
przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefą urbani-
styczną 9 MU 1, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej. Działki oddalone są około 3 km w linii prostej od centrum 
miasta Łaziska Górne, w bezpośredniej bliskości granicy miasta Mikołów. 
Działki mają kształt regularny, zbliżony do prostokątnego i posiadają za-
pewniony dostęp do drogi publicznej.  

Osoby zainteresowane działkami proszone są o kontakt z Wydziałem 
Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Ener-
getyków 5, tel. 32 324 80 38.

Gmina przystąpiła do two-
rzenia „Strategii Rozwoju 
Miasta Łaziska Górne 2016-

2023”. To bardzo ważny dla miasta 
dokument, który jest między innymi 
podstawą do pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych na inwestycje  
w najbliższych latach. Pierwszym eta-
pem tworzenia Strategii jest badanie 
ankietowe przeprowadzane wśród 
mieszkańców. Badanie to właśnie się 
rozpoczęło i odbywa się bezpośred-
nio w domach mieszkańców Łazisk 
Górnych, których adres został wylo-
sowany. Ankieta jest w pełni anoni-
mowa i dobrowolna. a badanie jest 

przeprowadzane przez pracownika 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokal-
nej Ośrodek Kształcenia Samorządu 
Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
w Katowicach. Osoby wylosowane 
do wypełnienia ankiety były o tym 
fakcie uprzedzone pismem burmi-
strza. Mieszkańcy, do których udaje 
się ankieter proszeni są o jego wy-
legitymowanie i wypełnienie ankiety. 
Za pośrednictwem tej osoby ankieta 
trafi do zespołu odpowiedzialnego za 
opracowanie wyników badania. 

Dziękujemy łaziszczanom, do któ-
rych zawita ankieter, za czas i wysi-
łek poświęcony na jej wypełnienie.

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych informuje, że 
rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych prowadzo-

nych przez Gminę Miejską Łaziska Górne na rok szkol-
ny 2015/2016 rozpoczyna się 17 marca (wtorek) 
i trwać będzie do 31 marca (wtorek) 2015 ro-
ku do godz. 15.00. Rodzice dzieci już uczęszczających 

do przedszkoli składają deklarację o kontynuowaniu wy-
chowania przedszkolnego w danym przedszkolu w termi-
nie od 10 do 16 marca 2015 roku.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informa-
cjami dotyczącymi rekrutacji znajdującymi się na stronie 
internetowej: www.laziska.pl oraz na stronach interneto-
wych łaziskich przedszkoli.

urząd Miejski w Łazi-
skach Górnych jako 
piąty w województwie 

śląskim uzyskał zgodę Mi-
nistra Administracji i Cyfry-
zacji na pełnienie funkcji 
punktu potwierdzającego 
profil zaufany ePuAP. Wraz 
z urzędem skarbowym  
w Mikołowie, to jedyne ta-
kie miejsce w powiecie mi-
kołowskim. 

Profil Zaufany ePUAP to darmowe 
narzędzie, dzięki któremu obywatel 

może załatwić sprawy administracyjne 
drogą elektroniczną bez konieczności 
wychodzenia z domu. Profil identyfikuje 
i opisuje osobę, która korzysta z konta 
na Elektronicznej Platformie Usług Ad-
ministracji Publicznej. Jest to bezpłatna 
usługa, dostępna dla wszystkich osób, 
które założą konto na portalu ePUAP. 

Profil spełnia funkcje podobne do 
tych, które obecnie oferuje komercyjny 
podpis elektroniczny. Posługując się 
nazwą użytkownika (login), hasłem oraz 
pocztą elektroniczną lub telefonem ko-
mórkowym można za pośrednictwem 
Internetu załatwiać sprawy administra-

cyjne, m.in. wnosić pisma i wnioski 
do urzędów administracji publicznej, 
zakładać konta i uwierzytelniać się  
w innych systemach administracji np. na 
Platformie Usług Elektronicznych ZUS, 
czy też składać deklaracje o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Osoby fizyczne prowa-
dzące działalność gospodarczą mogą 
dokonywać zmian w CEIDG również za 
pomocą Profilu Zaufanego ePUAP. 

Dodatkowe informacje o funkcjo-
nalności ePUAP można znaleźć na 
stronie www.epuap.gov.pl, natomiast 
informacje dotyczące potwierdzania 
profilu można uzyskać w Wydziale 
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego 
w Łaziskach Górnych, pod numerem 
telefonu 32 324 80 46.

Rekrutacja maluchów

Zaufany profil

bADAniA AnkiEToWE

na sprzedaż 
- atrakcyjne, gminne działki w Łaziskach Górnych

Prawie 70 zawodników  
i zawodniczek z Łazisk 
Górnych wzięło udział 

w rozegranych w niedzielę  
8 marca zawodach narciar-
skich o Puchar Burmistrza Mia-
sta Łaziska Górne. Była to już 
8 edycja zawodów, które tym 
razem rozgrywane były na Zło-
tym Groniu w Istebnej. Pogoda, 
która w ubiegłym roku uniemożliwiła 
rozegranie zawodów tym razem sprzy-
jała uczestnikom, którym nie brakowało 
zawziętości i chęci zwycięstwa. Zawod-
nicy podzieleni zostali na 5 kategorii,  
w których zwyciężyli:

Arkadiusz Kopa - kategoria 1 - 
dziewczęta /chłopcy do 10 lat,
Klaudia Kliś - kategoria 2 - dziew-
częta od 11 do 16 lat,
Mikołaj Ryguła - kategoria 2 - 
chłopcy od 11 do 16 lat,

Agata szombara - katego-
ria 3 - kobiety od 17 do 35 lat,
Ryszard Ochman - katego-
ria 3 - mężczyźni od 17-35 lat,
Aleksandra Gonsior - Śle-
ziona - kategoria 4 - kobiety od 
35 - 50 lat,
Marek Czech - kategoria 4 - 
mężczyźni od 35-50 lat,
Ewa Zientek - kategoria 5 - 

kobiety powyżej 50 lat,
Daniel Nowrot - kategoria 5 - męż-
czyźni powyżej 50 lat,
Kategoria open - I miejsce - Ryszard 
Ochman, II miejsce - Marek Czech, 
III miejsce - Dariusz Ryguła.

w iStEBnEJ O PUcHAr BUrmiStrZA

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom powiatu mikołowskiego, 
a w sposób szczególny Łazisk Górnych życzymy, 

by upłynęły one w atmosferze wiary i nadziei.

niech ten czas, spędzony w gronie Rodziny i Bliskich,
przyniesie Wszystkim nam wiele spokoju, radości i optymizmu.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne Aleksander Wyra
Zastępca Burmistrza Miasta Łaziska Górne Jan Ratka

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Tadeusz Król



Ferie zimowe w Miej-
skim Ośrodku Kultury 
były pełne atrakcji  

i niespodzianek. Z bogatej 
oferty przygotowanej przez 
MOK każdy mógł wybrać 
coś dla siebie: od twórczych 
inspiracji, przez zajęcia 
plastyczne, warsztaty z ce-

ramiki, zajęcia rękodziel-
nicze, taneczne, sportowe, 
po warsztaty fotograficzne.  
W sumie z zajęć zorganizo-
wanych przez Ośrodek Kul-
tury skorzystało 600 osób. 

Na zajęciach dzieci mogły 
się wykazać kreatywnością 

i pomysłowością - powstały 
piękne serca z decoupage, 
kwiaty z origami, makramy, 
filcowe maskotki, zimowy wi-
traż, walentynkowe serdusz-

ka, przybornik na biurko czy 
piórnik. Na warsztatach z p. 
Ryszardem pn. „Rysikiem ma-
lowane” mali artyści wykony-
wali piękne wzory w drewnie.

Na zajęciach tanecznych 
dzieci uczyły się baletu  
i hip-hopu. Nowością tego-
rocznych ferii były „Wesołe 
zajęcia sportowe”, które pro-
wadził Mariusz Oleś „Olo” 
na nowej sali Fight Club 
Orzesze Niepokorni. Dzieci 
uczestniczyły w różnych za-

wodach, grach zespołowych: 
minibadmintonie, minibilar-
dzie, chińskiej piłce, turnie-
jach: samoobrony, survivalu 
oraz w ulubionym przez dzie-
ci turnieju „Szybki kapsel”.

Był długo wyczekiwa-
ny bal przebierańców oraz 
wyjazd do Izby Regionalnej  
w Mościskach, gdzie człon-
kinie Zespołu Szarotki pro-
wadziły zajęcia kulinarne, 
podczas których dzieci pie-
kły pączki, faworki, oponki.
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Żeby młodość trwała wiecznie

Wesołych, zdrowych, spokojnych 
Świąt Wielkanocnych

spędzonych w gronie najbliższych
życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej
JAn MACH

Burmistrz
MIROSŁAW BlASKI

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy 
Radiowych oraz Fundacja Trzeźwy Umysł - 
organizator kampanii „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł” - w ogólnopolskim konkursie dla szkół 
„Pokażcie się” przyznały II miejsce grupie gim-
nazjalistek z Zespołu Szkół z Orzesza za film  
pt. „Chwile młodości”. Nagroda to kamera cyfro-
wa o wartości 1200 zł.

Autorem scenariusza, reżyserem, operatorem 
oraz montażystą jest Julia Szymańczyk z klasy III B.  
Uczennice Weronika Badura (kl. III B) oraz Nata-
lia Grabowska i Kinga Rydzewska - obie z kl. III C  
- zagrały w filmie.

Obecnie dziewczyny pracują nad kolejnym 
filmem. Tym razem rzuciły się na głębszą wodę 
- będą kręcić film krótkometrażowy o wytrwałym 
dążeniu do celu, którym jest spełnienie marze-
nia, mimo przeciwności losu. Scenariusz jest 
już ukończony, a zdjęcia do filmu rozpoczną się  
w marcu. 

Życzymy powodzenia i przypominamy, że  
w kwietniu czeka gimnazjalistów poważny egza-
min i wybór nowej szkoły - to równie ważne!

ZAPROSZENIA:
19 marca - godz. 18 spotkanie w Miejskiej Bibliotece Pu-

blicznej z Piotrem Tenczykiem - teatrologiem, 
literatem, aktorem, dyr. artystycznym stowarzy-
szenia Dom z Jaśkowic, wstęp wolny;

21 marca - godz. 18 spektakl „Album” IGT Pomost w sali 
MOK w Jaśkowicach, wstęp wolny;

21 marca - godz. 8 wycieczka z MOK-iem do kopalni Guido 
w Zabrzu i Giszowca, zapisy tel. 32 22 13 508;

Działo się…
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W dniu 21.02.2015 roku na 
stokach stacji Narciar-
skiej Świniorka przy 

Ośrodku Rekreacyjno-Wypo-
czynkowym „Dolina Leśnicy” 
w Brennej odbyły się V Mistrzo-
stwa Gminy Wyry w Narciar-
stwie Alpejskim - slalom gigant. 

Do zawodów zgłosiło się 106 osób. Osta-
tecznie udział wzięły 93 osoby. Zawodnicy ry-
walizowali w 7 kategoriach wiekowych z po-
działem na panie i panów. Do przeprowadze-
nia zawodów został wydzielony i znakomicie 
przygotowany boczny stok narciarski, który 
pozwalał na bezpieczne przeprowadzenie 
zawodów. Po zakończeniu zawodów naj-
młodsi adepci sztuki narciarskiej mogli sko-
rzystać z darmowej zabawy na Snowtubingu, 
a na wszystkich uczestników mistrzostw cze-
kała smaczna kiełbaska. Najstarszym uczest-

nikiem zawodów (już po raz piąty z rzędu!) 
okazał się Pan Rudolf Labus, a najmłodszą 
uczestniczką była Alicja Grima. Rywalizacja 
w slalomie była bardzo zacięta, a zawodni-
kom dopisywały humory. 

Wszystkim zawodnikom dziękujemy za 
udział w mistrzostwach oraz za stworzenie 
miłej atmosfery w duchu sportowej rywali-
zacji.

Wyniki z zawodów dostępne są na stronie 
internetowej www.wyry.pl w zakładce 
sport i rekreacja. 

W 2015r. (podobnie jak 
w latach ubiegłych) 
Gmina Wyry konty-

nuuje budowę kanalizacji 
sanitarnej na swoim tere-
nie. Do tej pory powstało już 
67,56 km sieci kanalizacyj-
nej, w tym w miejscowości 
Gostyń 28,69 km i w miejsco-
wości Wyry 38,87 km.

W I półroczu 2015 r. rozpoczęto reali-
zację kolejnych zadań tj.:

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnie-
niowej w Gostyni - ul. Łuczników oraz  
w Wyrach - ul. Zawodzie i Magazyno-
wa - łączna długość sieci, która zosta-
nie wybudowana to 6,1 km. Głównym 
wykonawcą robót jest firma „ZISCO” 
Zakład Instalacji Sanitarnych C.O.  
z Pawłowic. Umowna wartość inwesty-
cji wynosi 1.402.081,08 zł brutto.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wy-
rach w rejonie ul. Tysiąclecia - Bojdoła 
- Etap XII oraz budowa kanalizacji sani-
tarnej w Wyrach w rejonie ul. Wagono-
wa - Rubinowa - Etap XI - łączna dłu-

gość sieci, która zostanie wybudowana 
to 2,38 km. Głównym wykonawcą robót 
jest firma „ZRIB” Sp. z o.o. z Między-
brodzia Bialskiego.  Umowna wartość 
inwestycji wynosi 1.102.526,06 zł  brutto.

Oba zadania są współfinansowane 
przez Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, Działanie  Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiej-
skiej - w zakresie gospodarki wodno-
-ściekowej.

Na pozostałym terenie Gminy Wyry 
budowa kanalizacji sanitarnej będzie 
sukcesywnie kontynuowana, w miarę 
posiadanych środków finansowych.

3 marca 2015 r. Zarząd sto-
warzyszenia Lokalna Gru-
pa Działania  „Ziemia 

Pszczyńska” podjął uchwałę nr 
9/2015 w sprawie przyjęcia Gmi-
ny Wyry do stowarzyszenia. 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Pszczyńska” jest stowarzyszeniem, które 
łączy podmioty gospodarcze, samorządy, 
organizacje pozarządowe oraz osoby fi-
zyczne we wspólnym działaniu na rzecz 
rozwoju lokalnego.

Swoim zasięgiem obejmuje 
6 gmin powiatu pszczyń-
skiego: Kobiór, Pszczyna, 
Goczałkowice - Zdrój, 
Miedźna, Pawłowice  
i Suszec. Od 1 stycznia 
2015 roku, w struktury 
LGD weszła także gmina 
Bojszowy, z powiatu bieruń-
sko-lędzińskiego, a w marcu do 
grona gmin członkowskich dołączyły 
gminy Wyry i Orzesze z powiatu mikołowskie-
go. Nowo przyjęte gminy zostaną wraz z pozo-

stałymi gminami objęte Lokal-
ną Strategią Rozwoju na lata 

2014-2020. 
19 marca br. o godz. 

17.00 w sali narad Urzę-
du Gminy Wyry  odbę-
dzie się spotkanie infor-

macyjne, w celu szczegó-
łowego zapoznania miesz-

kańców gminy Wyry z działalno-
ścią LGD „Ziemia Pszczyńska”.

Spotkanie będzie miało na celu podsumo-
wanie dotychczasowych działań Stowarzysze-

nia oraz omówienie założeń na nowy okres 
programowania funduszy Unii Europejskiej 
2014-2020. Będzie to również okazja do prze-
prowadzenia konsultacji związanych z Lokal-
ną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022, obej-
mującą swym obszarem również gminę Wyry.

Liczymy zatem na aktywne włączenie się 
mieszkańców w proces wzajemnego pozna-
nia i budowania strategii, aby jej założenia jak 
najpełniej odzwierciedlały oczekiwania i po-
trzeby mieszkańców. Serdecznie zapraszamy 
na spotkanie wszystkie osoby zainteresowa-
ne  współpracą.

Konsultacje - lokalna strategia rozwoju

Więcej informacji o LGD „Ziemia Pszczyńska” znajduje się na stronie www.lgdziemiapszczynska.pl

życzą:
BARBARA PRASOŁ, 

Wójt Gminy Wyry
ElżBIETA SŁOMKA, 

Przewodnicząca Rady Gminy Wyry

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, 
nadziei i miłości
oraz wiosennego 

nastroju i optymizmu

Kolejne kilometry kanalizacji

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

tel. 500 106 698, 503 158 543
tel./fax (32) 322 73 70,  www.besttrans.pl

Autoryzowany 
sprzedawca:

Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 48a (obok Huty)

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ,

NAJNIŻSZA CENA!

przekaŻ
DLA LEnKi

KrS 0000064561 
z dopiskiem
Lena Jeka

Nazywam się Lena Jeka.
Urodziłam się z wadą 
kończyny dolnej prawej, 
z brakiem kości udowej. 
poruszam się za pomocą 
protezy, którą wymieniam 
raz w roku.
razem z Fundacją prO ekO 
zbieram pieniądze przekazane 
z  1%  podatku na protezę 
i rehabilitację.
Wszystkim, którzy 
wspomogą mnie 
SerDeCzNIe DzIĘkUJĘ.

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Temat budowy mar-
ketu w Mikołowie 
rozpalił emocje 
mieszkańców latem 

2013 roku. Ówczesne władze 
miasta zapowiedziały, że taka 
placówka może powstać na 
terenach zielonych w okoli-
cy ulic Musiała i Wojciecha.  
W naprędce i spontanicznie 
zorganizowanej akcji prote-
stacyjnej, zebrano ponad 1300 
podpisów. Problem na jakiś 
czas ucichł, ale nie zniknął. 
W tak zwanym międzyczasie 

inwestor powygrywał ciągną-
ce się od lat procesy sądowe 
z miastem. Otwiera to furtkę 
do realizacji pierwotnego po-
mysłu, czyli budowy marketu 
między Białym Domkiem a sie-
dzibą Starostwa Powiatowego. 

Przypomnijmy, że kilka lat 
temu prywatny inwestor od-
kupił tereny od firmy Mifama. 
Miał tam powstać sklep sieci 
Kaufland. Problemem okazały 
się drogi dojazdowe. Teren nie 
leży bezpośrednio przy szla-
ku komunikacyjnym. Dojazd 

można wytyczyć od ulicy Żwir-
ki i Wigury, ale po drodze leży 
działka należąca do miasta.  
I zaczął się problem. Mia-
sto nie chciało, aby dojazd 
do sklepu przecinał na pół 
gminną działkę, ponieważ ob-
niżyłoby to jej wartość. Obie 
strony nie znalazły wtedy po-
lubownego rozwiązania. In-
westor zdecydował się więc 
na drogę sądową, powołując 
się na przepisy o tzw. drodze 
koniecznej. Chodzi o to, że nie 
można blokować dostępu do 

planowanej inwestycji. Sprawy  
w sądzie nie układały się po my-
śli miasta. Stąd pomysł z 2013 
roku, aby zaproponować inwe-
storowi teren zamienny przy  
ul. Wojciecha. Z zamiany nic 
nie wyszło. Na pewno zawa-
żyły na tym protesty mieszkań-
ców, ale drugi, chyba ważniej-
szy powód był taki, że inwestor 
powygrywał sprawy w sądzie. 
Oznacza to, że miasto musi się 
zgodzić na budowę drogi do-
jazdowej do marketu. Nieofi-
cjalnie dowiedzieliśmy się, że 

burmistrz Stanisław Piechula 
chce wymóc na inwestorze, 
aby przy okazji budowy dro-
gi wyremontował także par-
king między Białym Domkiem  
a siedzibą starostwa. Teraz,  
w okresie wiosennych rozto-
pów, przypomina on wielkie 
grzęzawisko. Można się zasta-
nawiać, czy Mikołów potrzebu-
je kolejnego marketu, ale teraz 
taka dyskusja jest przysłowio-
wą musztardą po obiedzie. Za 

inwestorem stoją rozstrzygnię-
cia prawne, a teren za Białym 
Domkiem należy do niego. 
Plan przestrzennego zagospo-
darowania miasta nie zabrania 
stawiania w tym miejscu pla-
cówek handlowych. W śród-
mieściu Mikołowa zapowiada 
się rywalizacja marketów. Do 
Lidla, Społem, Biedronki, Te-
sco ma dołączyć Kaufland.  
O kondycji tych placówek i tak 
zadecydują klienci. (fil) 

staNisław PiEchUla, burmistrz mikołowa
Sytuacja jest dość jasna i pewnie w końcu market tam po-
wstanie. Ja się teraz martwię, by inwestor nie wystąpił do mia-
sta o milionowe odszkodowania za przeciąganie jego budowy.

Dla przeciwników budowy marketu w pasie zieleni przy ul. Wojciecha w Mikołowie 
mamy dwie informacje. Pierwsza jest taka, że w tym miejscu na pewno nie 
powstanie żadna placówka handlowa. I druga - market najprawdopodobniej stanie 
między Białym Domkiem a siedzibą Starostwa Powiatowego.

market reaktywacja
Wszystko wskazuje na to, że na pustym terenie między Białym Domkiem a siedzibą Starostwa Powiatowego powstanie sklep sieci Kaufland
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Jeżeli znudziły Państwa 
sztampowe ozdoby wielka-
nocne najczęściej wykona-

ne z plastikowych elementów, to 
proszę zerknąć na propozycję 
kwiaciarki z Mikołowa. Propo-
nujemy samodzielne wykonanie 
oryginalnej i nieskomplikowa-
nej ozdoby. Do tego będą nam 
potrzebne skorupki z jajek, 
kwiatki, woda, rzeżucha i drob-
ne ozdoby świąteczne.

Odcinamy, niewielką część 
skorupki jajka - środek zużywa-

my, a skorupkę jaja płuczemy 
wodą. Następnie wstawiamy 
skorupkę w kieliszek na jajka  
i albo do środka wlewamy wodę 
i wstawiamy drobne kwiaty i ga-
łązki, albo wyścielamy ją watą, 
moczymy wodą i posypujemy 
rzeżuchą. W ten sposób po kilku 
dniach otrzymamy zieloną i ory-
ginalną ozdobę wielkanocną. 
Specjalne kieliszki są dostępne 
w kwocie 3 zł w kwiaciarni „No-
wa Flora” mieszczącej się w są-
siedztwie piekarni Wróbel.

oryginalnie i prosto

ul. Lompy 3/2, Mikołów 
(przy piekarni Wróbel)
tel. 515 393 005, 
tel. 500 451 683
nowaflora@gmail.com
      kwiaciarnia nowa flora

czynne:
pn-pt 7.30-18.00
sobota 7.30-14.00
niedziela 10.00-15.00

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ruszyła ogólnopol-
ska kampania wy-
borcza Bronisława 

Komorowskiego. Przed-
wyborcze emocje udzie-
liły się także działaczom 
i sympatykom Platformy 
Obywatelskiej w powiecie 
mikołowskim. 

W lutym zebrali się członkowie kół 
PO w Orzeszu i Mikołowie. Z kolei  
w mikołowskim Domu Kultury odbyło 
się otwarte spotkanie, poświęcone 
głównie udziałowi w kampanii Bro-
nisława Komorowskiego. Omówiono 
także polityczną sytuację w naszym 
powiecie po listopadowych wybo-
rach samorządowych. Przypomnijmy, 
że kandydaci PO zebrali w sumie naj-
więcej głosów w wyborach do Rady 

Powiatu Mikołowskiego. Absolutnym 
rekordzistą okazał się Stanisław Pie-

chula, na którego głosowało ponad 
dwa tysiące mieszkańców. Także 
Mirosław Duży osiągnął jeden z naj-
lepszych wyników. Mimo tego, PO 
znalazła się w opozycji.

- Taka sytuacja mobilizuje nas tyl-
ko do dalszego działania - podkreśla 
Mirosław Duży, lider PO w powiecie 
mikołowskim.

Do kolejnych wyborów samorzą-
dowych pozostały co prawda po-
nad trzy lata, ale w tym czasie sporo 
może się zdarzyć. Władz powiatu 
nie wybierają mieszkańcy, ale rad-
ni. Koalicja rządząca może liczyć na  

11 głosów. W ławach opozycji zasia-
da 10 radnych. Przy tak niewielkiej 

przewadze, trudno mówić o trwałości 
i stabilności obecnego układu wła-
dzy. Na razie jednak, uwagę działa-
czy i sympatyków PO przyciągają wy-
bory prezydenckie. W Polskę ruszyło 
kilkanaście „Bronkobusów”. Jeden  
z nich na pewno dotrze do powiatu 
mikołowskiego. Platforma Obywatel-
ska walczy o wysoką stawkę. Ewen-
tualna porażka Bronisława Komorow-
skiego osłabi siłę i rozpęd tej partii 
w jesiennych wyborach parlamen-
tarnych. Jeżeli PO chce zostać u wła-
dzy, musi wygrać pierwsze wybory, 
a w drugich przynajmniej zapewnić 
sobie miejsce w koalicji rządzącej. 
Mają tego świadomość także człon-
kowie PO w naszym powiecie. Na 
nich także spoczywa współodpowie-
dzialność za wyborczy wynik partii  
w nadchodzących wyborach.  (bl)

Działacze i sympatycy Platformy Obywatelskiej w powiecie mikołowskim zwierają szeregi i zapowiadają aktywny udział w czekających nas  
w tym roku kampaniach wyborczych. W Polskę ruszyło kilkanaście „Bronkobusów”. Jeden z nich na pewno dotrze do powiatu mikołowskiego. 

rok ważnych decyzji

Spotkanie w Orzeszu Spotkanie w Mikołowie

Od lewej: Michał Macioszek, wiceprzewodniczący PO w powiecie, Iwona Pulińska-Leszczyszyn, przewodnicząca mikołowskiego koła, 
Mirosław Duży, powiatowy lider PO.

miRosław dUżY:
- Bronisław Komorowski prowadzi kampanię wyborczą pod hasłami zgody i bezpieczeństwa. Trudno o bar-
dziej trafną diagnozę społecznych oczekiwań. Działania Platformy Obywatelskiej w powiecie mikołowskim 
dobrze komponują się z prezydenckim przesłaniem. Środowiskiem, które w powiecie mikołowskim buduje 
zgodę i tworzy warunki do współpracy ponad podziałami, jest właśnie Platforma Obywatelska.

Zgodnie z kilkulet-
nim zwyczajem 
stowarzyszenie 

„Pomocna Dłoń Krystyn 
i sympatyków” zorga-
nizowało w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 
w Mikołowie imprezę  
z okazji Dnia Kobiet. 

Każda z przybyłych pań otrzy-
mała kartkę z życzeniami oraz 
tulipana. Kwiaty wręczali dżentel-
meni z najwyższej towarzyskiej 
półki: Stanisław Piechula, bur-
mistrz Mikołowa i Adam Lewan-
dowski, przewodniczący Rady 
Powiatu. Obaj życzyli licznie zgro-
madzonym paniom, by w życiu nie 
opuszczało ich szczęście, radość, 
zdrowie, a także dobra zabawa. 

To ostatnie życzenie spełniło się 
już podczas samej imprezy. Jak 
zawsze na wysokości zadania 
stanął zespół „Krystynki” z nieza-
wodnym Edmundem Pucherem  

w roli konferansjera i wyjątkowego 
solisty. Przypomniał on wspaniałe 
przeboje z dawnych lat, m.in. pio-
senki Jerzego Połomskiego. Pan 
Edmund uległ także zaskakującej 

metamorfozie i na kilka minut stał 
się… kobietą. Jego peruka, wzo-
rzysta sukienka i wspaniałe getry 
wzbudziły burzę oklasków i dużo 
śmiechu. Być kobietą, być kobie-
tą… to zawsze pociąga mężczyzn. 
Ale zanim dokonał przemiany  
z eleganckiego dżentelmena we 
frywolną kokietkę złożył paniom 
wspaniałe życzenia mówiące  
o miłości, szczęściu oraz spełnie-
niu wszystkich marzeń. 

- Na nasze imprezy przycho-
dzą panie z różnych środowisk. 
Staramy się tak przygotowy-
wać nasze imprezy, by dobrze 
się bawiły i następnym razem 
wzięły ze sobą koleżanki - do-
dają zgodnie wolontariuszki ze 
Stowarzyszenia Krystyn i Sym-
patyków.  (BL)

Panie świętowały w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie

Krystyny życzą wszystkiego najlepszego

Niezawodne „Krystynki” z Edmundem Pucherem w tle

Dżentelmeni z najwyższej, mikołowskiej półki, Stanisław Piechula i Adam Lewandowski, a między nimi Krystyna Świerkot, organizatorka imprezy
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Naszą redakcję poprosił  
o interwencję Czytelnik  
z Łazisk Górnych. Problem, 

który poruszył dotyczy także Mi-
kołowa.

- Od kiedy jestem chory i zmuszony co jakiś 
czas odwiedzać lekarzy w ościennych mia-
stach, m.in. w Katowicach i Mikołowie, zaczęły 
mi doskwierać braki i niewygoda na przystan-

kach komunikacji publicznej. W Łaziskach 
Górnych przy ul. Dworcowej znajduje się je-
den z najczęściej uczęszczanych przystanków, 
a wiata jest mała i wąska. Ławek też mogłoby 
być więcej. Kiedy pada deszcz, to starsi ludzie 
muszą stać obok wiaty, bo wszyscy pasażero-
wie się nie mieszczą, a wiadomo, że młodzież 
jest bardziej przebojowa. Przydałaby się tu 
większa wiata i ławeczki. Zwracałem się już  
w tej sprawie do urzędu, ale nic nie wskóra-
łem. Druga sprawa też dotyczy problemów 
komunikacyjnych, tym razem przystanku przy 

dworcu PKP w Mikołowie. Tu wiaty na przy-
stanku, z którego odjeżdżają linie w kierunku 
Łaziska, czyli nr 29 i 45 w ogóle nie ma. Moż-
na skorzystać ze stojących na innych stano-
wiskach, ale ludzie starzy i schorowani tego 
nie robią, bo mogą nie zdążyć dojść do pod-
jeżdżającego autobusu. Interweniowałem też  
w tej sprawie i poczułem się obrażony wy-
powiedzią rzecznika prasowego magistratu  

w Mikołowie - Adama Gizy, który na łamach 
„Gazety Łaziskiej” stwierdził, że wiatę ro-
zebrano, bo była dewastowana i dodał, że 
przepisy nie nakazują stawiania wiat. Według 
tego pana wystarczy tylko słupek oznaczający 
przystanek, a pieniądze w budżecie muszą się 
znaleźć tylko na drobne remonty. Od razu wi-
dać, że ten urzędnik nie wie, o czym mówi i nie 
korzysta z komunikacji miejskiej. Wiatę roze-
brano, bo zniszczył ją grad kilka lat temu, a tak 
przy okazji chciałem temu Panu powiedzieć, że 
obowiązkiem władz miasta jest zaspakajanie 

potrzeb społeczeństwa, przecież nie doma-
gam kosztownej inwestycji - tylko jednej wiaty!

Elżbieta Piecha, sekretarz Mia-
sta Łaziska Górne:

- Dziękujemy za zasygnalizowanie proble-
mów naszego mieszkańca. Jeśli chodzi o wiaty 
przystankowe - w przypadku wiat na dwor-
cu autobusowym w Mikołowie - sprawa leży  

w kompetencji burmistrza Mikołowa. Będzie-
my jednak ją monitować i rozmawiać z burmi-
strzem na temat możliwości postawienia takich 
wiat na placu autobusowym na stanowiskach, 
gdzie zatrzymują się autobusy jadące w kierun-
ku Łazisk Górnych/Średnich.

W przypadku naszego miasta, a konkretnie 
przystanku na ul. Dworcowej - powiększe-
nie wiaty autobusowej, które przełoży się na 
zwiększenie miejsc siedzących na przystanku, 
przewidziane jest w tegorocznych planach in-
westycyjnych.

Z dość niepokojącą interwencją 
zgłosił się do nas mieszkaniec 
Łazisk Górnych.

 - Mieszkam na osiedlu Energetyków i z przera-
żeniem obserwuję, jak od jakiegoś czasu z bazy 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej wychodzą 
szczury - dość sporych rozmiarów. Są tu składowane 
śmieci i stąd też pewnie pojawiają się gryzonie. In-
terweniowałem w urzędzie, ale nic nie wskórałem,  
a przecież spotkanie ze szczurem do przyjemnych 
nie należy.

Poprosiliśmy o wyjaśnienia:
- Nie składujemy śmieci na terenie bazy. Czasem 

przez kilka godzin leżą tu worki z segregowanymi od-
padami, ale w ciągu jednego dnia są odbierane przez 
naszego kontrahenta z Zabrza. Cały czas na terenie 
bazy jest wysypywana trutka, a samochody myte  
i czyszczone. Na terenie naszej bazy nie stwierdzo-
no gryzoni, ale wykluczmy, że mogły zagnieździć się  
w dawnej, już nie czynnej tzw. podczyszczani ścieków. 
W ciągu roku na terenie miasta odbywa się dwa razy 
deratyzacja. Najbliższa powinna rozwiązać ten pro-
blem. My ze swojej strony też będziemy ten problem 
monitorować - zapewnia Łukasz Sobczak, kierownik 
Zakładu Oczyszczania Miasta w Łaziskach Górnych.

Podobnie do sprawy podszedł urząd 
Miejski w Łaziskach Górnych:

Jeśli chodzi o problem związanych ze szczurami - 
zainterweniujemy w trybie pilnym w spółce PGKiM, 
aby podjęła działania zmierzające do zlikwidowania 
problemu.

I N t E R W E N C J E
SZcZUry 
idą w miasto?

wiAty: jedna za mała, a drugiej brak

W Łaziskach Górnych za mała... ...a w Mikołowie brak

samorządy w Polsce 
budują ogólnokrajo-
we organizacje słusz-

nie zakładając, że wspólna 
reprezentacja pozwoli im 
lepiej bronić swoich in-
teresów w negocjacjach  
z rządem. 

Dotychczas liczyły się dwie struk-
tury. Związek Gmin i Powiatów oraz 
Związek Miast Polskich. Ich liderzy 
zapewniają oczywiście o apolitycz-
ności, ale nie jest tajemnicą, że ZGiP 
sympatyzuje z Polskim Stronnictwem 
Ludowym, a w ZMP największe wpły-
wy ma Platforma Obywatelska. Kwe-
stią czasu było, aż swoją organizację 
założy Prawo i Sprawiedliwość. Po 
ostatnich wyborach samorządowych, 
w wielu miastach, gminach, powia-
tach i sejmikach wojewódzkich, PiS 
rządzi lub wchodzi w skład koalicji 
sprawujących władzę. Podobnie jest 
w powiecie mikołowskim. PiS razem 
z ugrupowaniami: Gminy Ziemi Mi-
kołowskiej oraz dla Gminy i Powiatu, 
tworzy koalicję rządzącą. Wicestaro-
stą jest Marek Szafraniec, radny PiS, 
a jego partyjny kolega, Adam Lewan-
dowski, przewodniczy obradom Ra-
dy Powiatu. 

W ubiegłym miesiącu powstał 
Związek Samorządów Polskich. Jed-
nym z pomysłodawców powołania tej 
organizacji jest senator Izabela Kloc. 
Prezentację założeń i programu ZSP 
dokonano podczas konferencji w Sej-
mie. Wzięli w niej udział wojewódzcy 
marszałkowie, prezydenci miast, bur-
mistrzowie i wójtowie z PiS. 

- Jest wiele spraw, które dotyczą 
samorządów wszystkich szczebli. 
Dzisiaj mankamentem tego rynku 
stowarzyszeń samorządowych jest 
to, że one skupiają samorządy z jed-
nego szczebla - czy to gminy, miasta, 
powiatu czy województwa. Braku-
je natomiast stowarzyszenia, które 
by szło w poprzek tych podziałów. 
Pojawiła się więc ambicja powoła-
nia takiego stowarzyszenia, które 
skupiałoby wszystkie samorządy  
i stanowiło realną siłę w relacjach  
z rządem - powiedział w jednym z 
wywiadów Jacek Sasin, poseł PiS, wi-
ceprzewodniczącym Sejmowej Ko-
misji Samorządu Terytorialnego. 

Nowa organizacja stawia sobie am-
bitne zadania, ale o jej skuteczności 
zadecyduje poparcie samorządow-
ców. Powiat mikołowski, zgodnie z ko-
alicyjnym układem sił, powinien także 
przystąpić do nowego związku.  (fil)

Zgodnie z koalicyjnym układem sił, powiat 
mikołowski powinien przystąpić do Związku 
Samorządów Polskich, organizacji powstałej  
z inspiracji Prawa i Sprawiedliwości.

W prawo zwrot?

Kandydatów do naj-
ważniejszego urzę-
du w Polsce jest kil-

kunastu, ale nikt nie ma 
wątpliwości, że finałowa 
batalia rozegra się między 
Bronisławem Komorow-
skim i Andrzejem Dudą. 

Na razie, obecny prezydent za-
chowuje około 20 procentową, son-
dażową przewagę nad kandydatem 
PiS. Trzeba jednak pamiętać, że na 
początku kampanii ta różnica się-
gała 40 proc. a zwolennicy Komo-
rowskiego byli pewni, że wybory 
rozstrzygną się na ich korzyść już  

w pierwszej turze. W taki scenariusz 
nie wierzy już chyba żaden szanują-
cy się komentator polityczny. Duda 
prowadzi dobrą, dynamiczną kam-
panię. Szybko i skutecznie udało 
się go wykreować na drugą, po Ja-
rosławie Kaczyńskim, osobę w PiS. 
Sztab Dudy przygotował dosyć cie-
kawy zabieg kampanijny. Kandydat 
PiS podpisał z wyborcami umowę,  
w której zadeklarował przestrzega-

nia dziesięciu zobowiązań. Trudno 
tutaj nie dostrzec analogii z deka-
logiem, ale to jedynie podkreśla, że 
Duda na poważnie bierze przedwy-
borcze deklaracje. O wyniku pre-
zydenckich zmagań zadecyduje 
zapewne dogrywkowe, bezpośred-
nie starcie między Bronisławem 
Komorowskim i Andrzejem Dudą.  
A w drugiej turze nie ma faworytów  
i wszystko może się zdarzyć.  (fil)

iZabEla kloc, senator RP
- Andrzej Duda przywraca nadzieję na lepszą Polskę, której rozwój zostanie 
oparty o takie wartości, jak rodzina, praca, dialog i bezpieczeństwo. Andrzej 
Duda przywróci także rangę, prestiż i znaczenie instytucji Prezydenta RP. 

Do wyborczej batalii szykują się także zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. 
Senator Izabela Kloc, szefowa rybnicko-mikołowskiego okręgu PiS, razem  
z parlamentarnymi kolegami zaprezentowała program wyborczy Andrzeja Dudy.

andrzej Duda. To się uda?
Liderzy PiS w okręgu rybnicko-mikołowskim przedstawili program Andrzeja Dudy podczas specjalnej konferencji prasowej. Od lewej: europoseł 
Bolesław Piecha, poseł Grzegorz Janik, senator Izabela Kloc i poseł Czesław Sobierajski



Maria jest matką dwójki dzieci, dzie-
więcioletniego Konrada i dziesię-
cioletniej Klaudii. Z ich ojcem łączy-
ła ją kiedyś wielka miłość. Uczucia 

szybko wygasły. Pozostała tylko pamięć o rozcza-
rowaniu, kłótniach i alkoholu. Ojciec dzieci pra-
cował dla dużego koncernu budowlanego. Czę-
sto wyjeżdżał w delegacje. Rzadko kiedy wracał 
trzeźwy, a w domu pił jeszcze bardziej. Nie dawał 
spokoju Marii, Konradowi i Klaudii ani dzieciom 
z poprzedniego małżeństwa. Rozstali się. Maria  
z dziećmi wyprowadziła się, ale nie utrudniała 
ojcu kontaktów z dziećmi. W końcu był ich tatą, 
miał prawa rodzicielskie, płacił alimenty. Tylko 
jedno się nie zmieniło. Mężczyzna wciąż dużo 
pił. Nawet wtedy, kiedy spotykał się z dziećmi. 
Rodzinna przestała sobie sama radzić z kryzy-
sem. Sąd ograniczył władzę rodzicielską zarów-
no ojcu dzieci, jak i matce, która również zaczęła 
zaglądać do kieliszka. W rodzinie pojawił się ku-
rator sądowy. Z czasem Maria zaczęła wychodzić  
z życiowego zakrętu. Poznała Marka. Stali się parą 
i wzięli ślub. Wydawało się, że sytuacja idzie ku 
dobremu. Maria zatrudniła się jako sprzątaczka  
w jednej z mikołowskich instytucji. Marek też 
pracował. Nie pili alkoholu, bo nie mieli za co. 

Wszystkie pieniądze szły na utrzymanie domu  
i rodziny. Biologiczny ojciec nadal spotykał się  
z dziećmi i wciąż aktualny był ten sam problem. 

- W głowie mi się nie mieściło, że ojciec mo-
że zabierać kilkuletnie dzieci i pić przy nich 
wódkę. Namówiłem żonę, by zgłosiła sprawę 
na policję i to była jedna z najgorszych decyzji, 
jakie podjąłem w życiu - mówi Marek. 

ZGŁOsZENIE NA POLICJę 
uRuChOMIŁO LAWINę, KtÓRA 
POtOCZYŁA sIę W KIERuNKu, 
JAKIEGO NIE sPODZIEWAŁA sIę 
MARIA.

Jej sytuacją rodzinną zajął się sąd. Zaczęły 
się rozprawy, spotkania z kuratorami, zajęcia 
w szkole dla rodziców. Dziećmi zajęli się eks-
perci z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-
-Konsultacyjnego w Katowicach. Sugerowali, że 
wymagają pomocy lekarskiej i psychologicznej. 
Mikołowski sąd zinterpretował te zalecenia po 
swojemu i podjął decyzję o odebraniu dzieci 
Marii i przekazaniu ich do rodziny zastępczej. 
W postanowieniu, wydanym na wniosek kurato-
ra sądowego, Sąd Rejonowy w Mikołowie, Wy-

dział Rodzinny uzasadniał swoją decyzję, m.in.: 
„...ujawnionymi przez Ośrodek informacjami, 
że matka stosuje wobec dzieci kary cielesne, 
przejawia skłonności do krzyku, występowania 
z pozycji siły, że nie radzi sobie z niektórymi 
trudnościami sprawianymi przez dzieci. (…) 
Zastosowany dotychczas w rodzinie sposób 
kontroli matki w postaci nadzoru kuratora sądo-
wego nie wydaje się być wystarczający, skoro 
nadal występują poważne trudności w relacjach 
małoletnich z rodzicami, zwłaszcza sprawującą 
bezpośrednią pieczę ich matką.” 

MAREK BYŁ ZAsKOCZONY 
tAKIM uZAsADNIENIEM. JAK 
tWIERDZI, KuRAtOR POJAWIAŁ 
sIę u NICh sPORADYCZNIE, 
A AsYstENt RODZINY 
ZAJMOWAŁ sIę GŁÓWNIE 
POMOCą DZIECIOM W NAuCE 
ANGIELsKIEGO.

Eksperci z Katowickiego ośrodka zalecali, że 
„ zgodne z dobrem i interesem małoletnich jest 
dalsze ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzi-
com małoletnich nadzorem kuratora sądowego 

oraz zobowiązaniem do regularnej współpracy 
obojga rodziców w zakresie podnoszenia wła-
snych kompetencji wychowawczych poprzez 
stałą psychoedukację psychologiczną i peda-
gogiczną oraz pomoc asystenta rodziny. Warto 
też ograniczyć małoletnim kontakt z ojcem do 
sytuacji kontrolowanych np. w domu matki.” 

NIE MA tutAJ MOWY  
O ODBIERANIu DZIECI.

- Sąd poszedł na skróty i to na wniosek kura-
tora sądowego! Zamiast zastosować się do za-
leceń Ośrodka, przekazał dzieci do pogotowia 
opiekuńczego. Ta rodzina wymaga wsparcia  
i pomocy, a nie rozdzielania. Przecież nic się 
nie wydarzyło, by podejmować tak zdecydo-
wane decyzje - mówi mecenas, społecznie do-
radzający rodzinie.

Chcieliśmy zapytać kuratora sądowego przy Są-
dzie Rejonowym w Mikołowie, co takiego się stało, 
że podjął decyzję o skierowanie do sądu tak rady-
kalnego wniosku, ale nie chciał komentować spra-
wy i odesłał nas do sędziego, przewodniczącego 
Wydziału Rodzinnego, który wydał postanowienie. 
Ten również odmówił komentarza.   (bl)
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komENtaRZ

Podobno sądowych wyro-

ków się nie komentuje, ale 

czasami nie da się milczeć. 

Dlaczego sąd traktuje dzieci 

jak przedmioty? Dlaczego 

nie zaangażowano instytu-

cji zajmujących się pomocą 

rodzinie? W powiecie miko-

łowskim jest kilka pozarzą-

dowych organizacji, które 

wiedzą, jak udzielić wsparcia 

w takich sytuacjach. Naj-

większym problemem opi-

sanej rodziny i wielu innych, 

znajdujących się w podobnej 

sytuacji, jest brak pieniędzy. 

Kto ma kasę, ten może wy-

nająć drogiego i dobrego ad-

wokata. 

Dzieci można odebrać matce tylko 
w ostateczności. Sąd wydający 
taką decyzję musi mieć absolutną 
pewność, że wykorzystane 
zostały wszystkie możliwości 
pomocy. Tyle teoria. A praktyka? 
Ostatnio otrzymaliśmy od naszych 
Czytelników kilka niepokojących 
sygnałów, że Sąd Rodzinny  
w Mikołowie zbyt łatwo feruje 
wyroki odbierające dzieci 
rodzicom. Oto jedna z takich 
historii. Imiona i niektóre 
szczegóły zostały zmienione na 
prośbę bohaterów reportażu.

SąD ryChLIWy, 
ale czy sprawiedliwy?
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23 LAtA  
PO PROŚBIE…

Pierwsze pismo w tej sprawie napi-
sali z sąsiadami w 1992 roku „w akcie 
desperacji”, bo już wcześniej chodzili 

do władz miasta i prosili o remont. - By-
łem w sprawie remontu u trzech bur-
mistrzów: Wycisły, Balcera i Piechuli. 
Wszyscy obiecywali, ale jak dotąd efek-
tów nie widać - dodaje pan Ryszard.

Niezły „pasztet” zostawił Marek Bal-
cer swojemu następcy. W kampanii wy-
borczej obiecuje się wszystko wszyst-
kim, nie inaczej było i tym razem. 25 listo-
pada ubiegłego roku na spotkaniu przed-
wyborczym w Miejskim Domu Kultury  
w Mikołowie Marek Balcer zapewniał, że 
„najważniejsze są drogi jeśli chodzi o Re-
tę”. Co ciekawe mówiąc to wiedział, że 
nie może spełnić swojej obietnicy. 11 dni 
wcześniej podpisał projekt uchwały bu-
dżetowej na rok 2015. Nie ma w nim pie-
niędzy na drogi na Recie, bo jak inaczej 
nazwać ledwie 32 tysiące złotych prze-
znaczone na tę  inwestycję przy setkach 

tysięcy przeznaczonych na drogi gminne 
w innych częściach miasta? Zarezerwo-
wane środki starczą na 45 metrów asfaltu 
na skrzyżowaniu Dzieńdziela i Zielonej.

Mieszkańcy Rety są zdumieni tak 
niskimi nakładami na ulice w swojej 

dzielnicy. - Przez dziesięć ostatnich lat 
wpłaciłem do kasy Mikołowa 900 ty-
sięcy podatku od środków transportu. 
W samym 2014 roku ponad 71 tysięcy 
- mówi Aleksander Brańka, mieszka-
niec i przedsiębiorca z Rety. Zresztą nie  
o to chodzi, każdy z nas płaci podatki 
i oczekuje normalności - równiej drogi 
i chodnika dla większego bezpieczeń-
stwa. Czy naprawdę nie da się nic zro-
bić? Wystarczy wykorytować i nawieźć 
kamienia, tu nawet nie chodzi o asfalt…

PIENIąDZE  
WYRZuCONE W BŁOtO

- Ulica Jasna jest regularnie remonto-
wana przez Zakład Usług Komunalnych 
w Mikołowie. O technologii remontu 
decydują podlegli burmistrzowi in-

spektorzy z Urzędu Miasta. Remonty 
polegają na zasypaniu powstałych dziur 
destruktem asfaltowym. To materiał tak 
nietrwały, że w niesprzyjających wa-
runkach wytrzymuje miesiąc. Remonty 
trzeba robić non stop, nawet w zimie. 
Ostatni wykonywany był 19 stycznia, 
proszę zobaczyć jak ta droga dziś wy-
gląda - mówi (27 lutego) jeden z miesz-
kańców ulicy Jasnej. Cieszymy się, że 
zasypują nam te dziury, ale to pieniądze 
wyrzucone w błoto - dodaje. Gdyby poli-
czyć ile wydano przez ostatnie lata, pew-
nie starczyłoby na nową drogę i chodnik. 
Zdaniem Romana Naleśnika, naczelnika 
ZUK, remont ulicy Jasnej 19 stycznia 2015 
kosztował miasto 1500 złotych. Jak widać 
na zdjęciach, to pieniądze dosłownie  
i w przenośni utopione w błocie…

NOWE OsIEDLE,  
WIęCEJ DOChODÓW  
Z PODAtKÓW, DZIuRAWA 
DROGA…

Przy Jasnej od jesieni powstaje duże 
osiedle domów jednorodzinnych w za-
budowie szeregowej. Widać je dosko-
nale od strony „Wiślanki”. W sumie do 
końca roku ma tu powstać 48 domów 
w dwóch etapach. Jest duża szansa, 
że wkrótce zamieszka w nich ponad 
200 osób. Naprzeciw budowy mieszka 
Alexander Weiss. - Od 13 lat mieszkam 
przy Jasnej. Ta droga nigdy nie była 
normalnie wyremontowana, co jakiś 
czas zasypują dziury, a najbliższa ule-
wa wypłukuje to, co wsypali do dziur 
panowie z ZUK. Odkąd rozpoczęła się 
budowa osiedla chodzimy praktycznie 
po kostki w błocie. Współczuję nowym 
mieszkańcom tego osiedla.

Faktycznie. Jasna na tym odcinku to 
jedno wielkie grzęzawisko. Jak mówi 
Dawid Stolarczyk, członek zarządu 
Dombudu: „Po zakończeniu budowy 
przywrócimy drogę do stanu sprzed 
rozpoczęcia prac. Pamiętam, że na 
spotkaniu z wiceburmistrzem Ada-
mem Putkowskim padały zapewnienia, 

że miasto chce zrobić z  Jasnej drogę  
o podwyższonym standardzie”. 

Póki co nikt się budową nie interesu-
je, mimo całkowitej dewastacji drogi na 
odcinku budowy.

CO NA tO  
BuRMIstRZ?

Zgodnie z prawem zarządcą dróg 
gminnych jest Burmistrz. To on odpo-
wiada za planowanie, budowę i utrzy-
manie dróg. Mieszkańcy oczekują od 
nowego burmistrza stworzenia pla-
nu, który w ciągu kilku lat przywróci 
normalność na Recie. Wiedzą, że nie 
wszystko da się zrobić od razu, ale wie-
loletnie zaniedbania inwestycyjne na 
Recie muszą być nadrobione. Jak wyni-
ka z danych z Urzędu Miasta, Reta jest 

najbardziej zaniedbaną inwestycyjnie 
dzielnicą spośród wszystkich części 
miasta, wliczając sołectwa. Tymczasem 
jest zamieszkiwana przez ponad 1600 
osób (Śmiłowice 991, Bujaków 2037, 
Kamionka 2732, Mokre 2709)

Mieszkańcy Rety postanowili dzia-
łać. Odbyły się dwa spotkania, na któ-
rych postanowiono wystąpić do Rady 
Miasta z wnioskiem o formalne utwo-
rzenie dzielnicy Reta. W międzyczasie 
powstanie też lokalne stowarzyszenie 
mieszkańców zainteresowanych roz-
wojem tej części miasta. Ludzie liczą, 
że to pomoże w rozwiązaniu wielu pro-
blemów, a przynajmniej staną się part-
nerem do rozmów. Póki co, wszyscy 
czekają na spotkanie z burmistrzem, 
które wstępnie zaplanowano na 30 mar-
ca, w szkole przy ul. Skalnej.

Drogi na recie proszą o litość…
ARtuR WNuK

O fatalnym stanie dróg na Recie wiedzą wszyscy, nie tylko mieszkańcy 
tej dzielnicy. Wystarczy raz odwiedzić znajomych na Jasnej lub Brzozo-
wej, aby na własnej skórze (a może podwoziu samochodu) przekonać 
się, o co chodzi. Dziura na dziurze i nieustanne „remonty”, po których za 
chwilę nie widać śladu. W czasie deszczu wiele ulic przypomina potoki.

Ulica Jasna w Mikołowie. Remont 19 stycznia 2015 roku...

...i miesiąc po remoncie. To samo miejsce 27 lutego

RYsZaRd wajNER 
kończy w tym roku 85 lat, od 55 
mieszka na Recie przy ulicy Jasnej.

- Ulicę zniszczono nam w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku podczas 
budowy magistrali kanalizacyjnej do 
planowanego osiedla Reta. Powstały tylko 
trzy tarasowce i tzw. Manhattan, ale ulicy 
Jasnej już nie wyremontowano

Wracamy do sprawy, o której pisaliśmy już dwa lata temu.List do redakcji
Szanowna Redakcjo!

Od czterech lat usiłuję spo-
wodować, by jadący au-
tobusem linii nr 41 mogli 

wysiąść na parkingu, a nie przy ul. Kra-
kowskiej. Pusty autobus przejeżdża na 
parking na kilkuminutowy postój. Do tej 
pory miasto obiecywało, zwlekało i mimo 
mojego ciągłego nękania nie usankcjo-
nowało z KZK GOP możliwości dojazdu 
do parkingu, choć to nie wiąże się z do-
datkowymi opłatami. Władze się zmieniły, 
wróciła nadzieja, ale nie do końca. Spół-
dzielnia mieszkaniowa poprzez tablicę 

ogłoszeń zwróciła się do mieszkańców 
bloku o wypowiedź na temat przystanku 
do wysiadania, ponieważ władze miasta 
zwróciły się do niej z prośbą o zgodę na 
postawienie wiaty. Po co tu wiata? Oba-
wiam się, że szuka się pretekstu, by spra-
wę zaniechać, podając, że mało osób się 
wypowiedziało. Nie wszyscy na bieżąco 
śledzą informacje na tablicach ogłoszeń. 
Poza tym przystanek służyłby nie tylko 
mieszkańcom naszych kilku bloków, ale 
także tym z ul. 27 Stycznia, działkowcom, 
a ich o zdanie nikt nie pytał. Po doświad-
czeniach z poprzednią władzą budzi się 
obawa o dobre intencje.
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IRYNA KRAWCZYK
Była piłkarka ręczna klubów ukraińskich i pol-

skich. Przygodę z piłką ręczną rozpoczęła w Czer-
niowcach. Po skończeniu czternastego roku życia 
trafiła do Lwowa, do zespołu rezerw drużyny pierw-
szoligowej. Została powołana do kadry młodzieżo-
wej i wyjechała do Kijowa. Kiedy dla sportowców 
byłego Związku Radzieckiego otwarto granice, po-
stanowiła wyjechać do Polski. Trafiła do Jarosławia, 
gdzie grała trzy lata. Potem przyjechała na Śląsk. 
Tutaj spotkała Rafała Krawczyka (sędzia piłki ręcz-
nej), wyszła za mąż i urodziła pierwsze dziecko.  
W wieku 33 lat zakończyła sportową karierę jako 
zawodniczka. Mając uprawnienia trenerskie, po 
wielu perypetiach znalazła pracę jako nauczycielka 
i trochę z przypadku trafiła do SP nr 6 w Łaziskach. 
Chciała robić coś więcej dla ukochanej dyscypliny 
sportu. I robi jako trenerka MOSiR-u Łaziska. 

RAfAŁ BOsOWsKI
Trener piłki nożnej Polonii Łaziska. Szkolenio-

wiec, który nie boi się pracy, odważnie sięga po 
młodzież i wierzy w to, co robi.

Jest wychowankiem Rozwoju Katowice. Tam,  
w ówczesnej trzeciej lidze, rozegrał 87 spotkań. 
Do Polonii trafił w roku 2012 jako defensywny 

pomocnik i w łaziskim klubie występował przez 
sześć sezonów, rozgrywając 140 spotkań. Jako 
zawodnik, prowadził jednocześnie zespół rezerw 
Polonii, z którymi wywalczył awans do klasy „A”.  
W sezonie 2007/2008 był jednocześnie zawodni-
kiem i współprowadzącym trenerem pierwszej 
drużyny. W roku 2008 podjął pracę trenerską  
w Leśniku Kobiór, z którym wywalczył Puchar Pol-
ski na szczeblu podokręgu Tychy. W kwietniu 2014 
roku przyjechał do Łazisk obejrzeć grę swojej by-
łej drużyny. Dwa dni później był już jej trenerem.

PIOtR ChRZęsZCZYK
42-letni, „pozytywnie zakręcony” leśnik, spo-

łecznik i sportowiec. Radny Gminy Wyry V i VI ka-
dencji, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady 
Sportu Gminy Wyry. Mieszka w Gostyni, pracuje  
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Ka-
towicach, a jego pasją jest sport w szerokim tego 
słowa znaczeniu. Od kilku lat stanowi trzon repre-
zentacji RDLP w siatkówce.

Wśród jego sportowych dokonań znajduje się:
Złoty medal w rzucie oszczepem i brązowy  

w dziesięcioboju lekkoatletycznym na XII Mistrzo-
stwach Świata Służb Mundurowych w Adelajdzie 
w 2007 roku.

Srebrny medal w dziesięcioboju lekkoatletycz-
nym na XIII Mistrzostwach Świata Służb Munduro-
wych w Vancouver w roku 2009.

Brązowy medal w skoku o tyczce na XIV Mi-
strzostwach Świata Służb Mundurowych w Nowym 
Yorku w 2011 roku.

WOJCIECh DRWIęGA
Na co dzień zastępca dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych. 
Tak naprawdę - nauczyciel i działacz sportowy  
z pasją. Instruktor w dyscyplinach: koszykówka, 
siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis stołowy, 
badminton, pływanie, gimnastyka, LA, narciarstwo 
rekreacyjne i alpejskie oraz rekreacja ruchowa. 

 Od ośmiu lat organizuje wojewódzką amatorską 
ligę tenisa stołowego, w której co tydzień rywalizu-
je ponad trzydziestu zawodników w I, II i III lidze, 
jest organizatorem wielu cyklicznych turniejów te-
nisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Sekretarz w Zarządzie Śląskiego Związku Tenisa 
Stołowego, założyciel klubu tenisa stołowego  
w Łaziskach. Od pięciu lat tworzy i popularyzuje 
badminton. Z pasji gier rakietkowych powstał po-
mysł organizacji turnieju racketlona.

ZBIGNIEW fIJAŁKOWsKI
Od trzech lat mieszkaniec Orzesza. Jego pasje, 

to bieganie i jazda na rowerze na długich dystan-
sach. Biega od 15 roku życia. Będąc uczniem szkoły 
średniej w Krakowie, połknął tego bakcyla, pokonu-
jąc wzdłuż wałów Wisły wielokilometrowe odcinki.

Biega dystanse od 1,5 do 80 km. Te dłuższe ra-
czej rzadko. Jak mówi: wolę zachować szybkość, 
dlatego preferuję biegi na dystansie do 30 km. 
Wyjątkiem są biegi maratońskie.

Był jednym z tych, którzy zaczynali pisać histo-
rię rudzkich sztafet biegowych. Był w ekipie, która 
w 1998 roku po raz pierwszy wyruszała do Watyka-
nu z okazji 15-tej rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II.

tOMAsZ KAsPRZYK
Piłkarz Gwarka Ornontowice, który twierdzi, że 

„nic, co w futbolu, nie jest mu obce”. Urodził w się  
w Rudzie Śląskiej i tam w wieku siedmiu lat rozpo-
czął futbolową edukację. Mieszkał w Halembie, więc 
padło na Grunwald. Tam przeszedł przez wszystkie 
etapy szkolenia młodzieżowego, będąc wyróżniają-
cą się postacią na murawie i znawcy wróżyli mu pił-
karską karierę. W pewnym sensie ją zrobił, choć nie 
wiadomo czy do końca. Grę w seniorach rozpoczął 
w Grunwaldzie, a potem grał w klubach: Szombierki 
Bytom, GKS Tychy, Ruch Zdzieszowice, Energetyk 
ROW Rybnik, by za namową trenera Galei trafić do 
Gwarka Ornontowice. Futbolu na zielonej murawie 
było mu mało, więc grał też przez kilka lat w piłkę 
halową na poziomie ekstraklasy, był reprezentantem 
Polski w „futsalu”, ma też kilka medali z występów  
w Pucharze Polski w Beach Soccer.

KAZIMIERZ KuChtA
Działacz, trener, animator sportu w powiecie 

mikołowskim. Jest jednym z tych, którzy tworzą 
podwaliny sportu przez duże „S” w tzw. „terenie”, 
nie licząc sił, czasu, a często i włożonych pieniędzy  
w to, co robią. Taką sportową „alfą i omegą” so-
łectw Paniowy i Śmiłowice jest właśnie Kazimierz 
Kuchta. To on był współzałożycielem LKS-u Strażak,  
a członkiem zarządu klubu jest do dziś, zaś jego 
prezesem był w latach 2001-2004. Członkostwo  
w Zarządzie mu jednak nie wystarczało. Jego pocią-
gało tworzenie czegoś nowego. I tak w roku 1997 

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Po raz trzeci „Nasza Gazeta” przyznała wyróżnienia Sportowych Osobowości Powiatu Mikołowskiego. W odróżnieniu od innych redakcji nie organizowaliśmy plebiscytu, gdzie o tytule decyduje liczba wysłanych telefonów, sms-ów albo e-maili. Takim wynikiem łatwo można manipulować. 
Naszych laureatów wybraliśmy sami, po konsultacjach z szeregiem osób, które znają się na sporcie w powiecie mikołowskim. Otrzymaliśmy bardzo wiele zgłoszeń. Niestety, zgodnie z logiką naszego plebiscytu, nie mogliśmy wszystkich wyróżnić. Za wszystkie zgłoszenia serdecznie 
dziękujemy i jesteśmy przekonani, że znajdą się one wśród  laureatów kolejnych edycji „Sportowych Osobowości”. Staraliśmy się wybierać sportowców, trenerów i działaczy, którym nie zależy jedynie na wyniku, ale dla których sport stał się sposobem na lepsze, bardziej kreatywne 
i pełne pasji życie. Serdecznie dziękujemy Bożenie Holeczek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie, za pomoc w zorganizowaniu gali. Słowa uznania należą się także restauracji „Kasztelański” za pyszny - jak zawsze - catering. Bardzo się cieszymy, że do naszej zabawy 
przyłączyła  się także część samorządowców, którzy pamiętali o swoich sportowcach i przygotowali dla nich specjalne upominki. Dziękujemy burmistrzom: Stanisławowi Piechuli z Mikołowa i Aleksandrowi Wyra z Łazisk Górnych oraz Barbarze Prasoł, wójt gminy Wyry. 

Najlepsi z najlepszych

SPORTOWE OSOBOWOŚCI ROKU 2014 POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
Stoją od lewej: Zbigniew Fijałkowski, Rafał Bosowski, Iryna Krawczyk, Piotr Chrzęszczyk, Wojciech Drwięga, Tomasz Kasprzyk, Leszek Latacz, Wojciech Małysa, Kazimierz Kuchta, 
Marian Olszówka, Engelbert Szolc, Jeszy Spodyme. W przysiadzie: Adam Polc.



założył sekcję speedrowera i w 2005 
- tenisa stołowego. Swoją działalność 
rozszerzył na teren całego powiatu.

Jakby mu było mało, to jest jeszcze 
członkiem zarządu Polskiej Federacji 
Klubów Speedrowerowych. 

LEsZEK LAtACZ
Trener I klasy w piłce nożnej. Wieloletni trener 

piłkarskich drużyn młodzieżowych i seniorskich. 
Jako szkoleniowiec prowadził drużyny AKS-u Mi-
kołów, Orła Mokre, KS. Kamionka, MOSiR-u Mi-
kołów. Nic, co z piłką związane nie jest mu obce, 
więc jest również pasjonatem futsalu. Przygodę  
z piłką halową rozpoczął w KS. Kamionka. W roku 
2013 awansował ze swoją drużyną do pierwszej ligi 
futsalu. 

Drużyny młodzieżowe prowadzone przez trenera 
Latacza kilkakrotnie brały udział w finałach Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski. Ostatni raz w grudniu 2014 
awansował z pierwszego miejsca w grupie do fina-
łów MMP z zespołem U-14, a w lutym 2014 wygrał 

Puchar Śląska z zespołem U-16.
Trener reprezentacji Polski w fut-
salu w latach 2001-2002 oraz 2007-
2008.

WOJCIECh MAŁYsA
Piłkarz biegający po murawie 

i parkiecie, kapitan futsalowej „Ka-
mionki”. Przygodę z piłką nożną roz-

począł w 1988 roku w AKS-ie Mikołów. 
Szybko okazało się, że ma smykałkę” do piłki 
i był podporą drużyn młodzieżowych, w których 
grał. Jako 17-latek zadebiutował w zespole se-
niorów, który grał wtedy w czwartej lidze. Szyb-
ko wywalczył miejsce w podstawowym składzie 
i choć miał wiele propozycji z innych klubów, 
pozostał wierny AKS-owi. Rozegrał 450 spo-
tkań ligowych, zdobywając 64 bramki. W sumie  
w „swoim” klubie rozegrał 732 mecze, pokonu-

jąc bramkarzy rywali aż 221 razy. Ostatni mecz 
na dużej murawie rozegrał w 2013 roku. 
Ale z piłką nie skończył. Już wcześniej 
trafił na halę, do futsalu, a konkretnie 
do Kamionki. Z tym zespołem wywal-
czył awans do pierwszej ligi i póki co 
jest tu podstawowym ogniwem. 

ADAM POLC
Adam Polc jest dyplomowanym nauczycielem 

wychowania fizycznego z 10-letnim stażem pracy. 
W swej pracy zawodowej stale uzyskuje z wycho-
wankami sukcesy sportowe w różnych dyscypli-
nach na szczeblu miasta, powiatu, województwa, 
a ostatnio i kraju. Ma znaczący udział w corocznie 
zdobywanym przez Gimnazjum nr 2 w Mikołowie 
tytule „Najbardziej usportowionego Gimnazjum  
w Powiecie Mikołowskim”. Prowadzi klasy sporto-
we, zaś m.in. w 2005 roku ze swymi wychowankami 
zdobył tytuł Mistrza Śląska w piłkarskim Turnieju 
„Coca-Cola Cup” i 9 miejsce w finale ogólnopol-
skim, a w roku 2014 najbardziej spektakularny 
sukces: tytuł Mistrzów Polski w V Turnieju Orlika  
o Puchar Prezesa Rady Ministrów, najbardziej 
prestiżowych zawodach w piłce nożnej w gimna-
zjalnej kategorii wiekowej, w której wystartowało 
ponad 18 tysięcy drużyn z całego kraju.

LWY JAsIA
To nikt inny, jak „wcześniej urodzeni szczy-

piorniści”. W przeszłości piłkarze ręczni ślą-
skich klubów, którzy swój wolny czas poświęcają 
ukochanej dyscyplinie. Dobrowolnie „zrzeszeni” 
w byłej, męskiej sekcji piłki ręcznej Polonii Łazi-
ska, kontynuują pasję ówczesnego trenera - Jana 
Olszówki. Stąd też nazwa „Lwy Jasia”. Od prawie 
30 lat uczestniczą w turniejach weteranów piłki 
ręcznej w kraju i za granicą. Stali uczestnicy Mi-
strzostw Europy Weteranów od pierwszej edycji 
w 2003 roku w Wiedniu, gdzie wywalczyli brązo-
we medale w kategorii +35. Potem zdobywali 
brązowe i srebrne medale w kategoriach +45 
i +50. Dwukrotni srebrni medaliści Mistrzostw 
Polski Weteranów w kategorii +45 i Mistrzowie 
Polski w tej samej kategorii. W roku 2014 wywal-
czyli złoty medal Mistrzostw Polski i brązowy Mi-
strzostw Europy.

Tadeusz Piątkowski  
i Robert Dłucik
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Po raz trzeci „Nasza Gazeta” przyznała wyróżnienia Sportowych Osobowości Powiatu Mikołowskiego. W odróżnieniu od innych redakcji nie organizowaliśmy plebiscytu, gdzie o tytule decyduje liczba wysłanych telefonów, sms-ów albo e-maili. Takim wynikiem łatwo można manipulować. 
Naszych laureatów wybraliśmy sami, po konsultacjach z szeregiem osób, które znają się na sporcie w powiecie mikołowskim. Otrzymaliśmy bardzo wiele zgłoszeń. Niestety, zgodnie z logiką naszego plebiscytu, nie mogliśmy wszystkich wyróżnić. Za wszystkie zgłoszenia serdecznie 
dziękujemy i jesteśmy przekonani, że znajdą się one wśród  laureatów kolejnych edycji „Sportowych Osobowości”. Staraliśmy się wybierać sportowców, trenerów i działaczy, którym nie zależy jedynie na wyniku, ale dla których sport stał się sposobem na lepsze, bardziej kreatywne 
i pełne pasji życie. Serdecznie dziękujemy Bożenie Holeczek, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie, za pomoc w zorganizowaniu gali. Słowa uznania należą się także restauracji „Kasztelański” za pyszny - jak zawsze - catering. Bardzo się cieszymy, że do naszej zabawy 
przyłączyła  się także część samorządowców, którzy pamiętali o swoich sportowcach i przygotowali dla nich specjalne upominki. Dziękujemy burmistrzom: Stanisławowi Piechuli z Mikołowa i Aleksandrowi Wyra z Łazisk Górnych oraz Barbarze Prasoł, wójt gminy Wyry. 

Najlepsi z najlepszych
Piotr Chrzęszczyk i Barbara Prasoł, wójt Gminy Wyry

SPORTOWE OSOBOWOŚCI ROKU 2014 POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
Stoją od lewej: Zbigniew Fijałkowski, Rafał Bosowski, Iryna Krawczyk, Piotr Chrzęszczyk, Wojciech Drwięga, Tomasz Kasprzyk, Leszek Latacz, Wojciech Małysa, Kazimierz Kuchta, 
Marian Olszówka, Engelbert Szolc, Jeszy Spodyme. W przysiadzie: Adam Polc.

Wojciech Drwięga i Aleksander Wyra, burmistrz Łazisk Górnych

Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa i Leszek Latacz 

Mateusz Handel, wiceburmistrz Mikołowa i Adam Polc
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Twoje pieniądze

Wydać? 
Czy oszczędzić? 

oto jest 
pytanie...

Jesteś rozrzutny, kupujesz zanim 
zastanowisz się, czy cię stać? 
Powinieneś przeczytać ten tekst…

NAJLEPSZE 
MIEJSCE 
DO PROMOCJI 
USŁUG 
FINANSOWYCH
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Rada Polityki Pieniężnej zde-
cydowała o obniżeniu głów-
nej stopy procentowej z 2 

proc. do 1,5 proc. Cieszą się wszy-
scy posiadacze kredytów w zło-
tówkach, a ci co przymierzali się do 
ich wzięcia nie powinni się zbytnio 
zasta-
n a -
wiać. 
R a t y 
są te-
raz naj-
niższe w 
historii i 
- jak zapo-
wiada RPP 
- niższe już 
nie będą. 

Stopa referencyjna na po-
ziomie 1,5 proc., stopa de-
pozytowa - 0,5 proc., sto-
pa lombardowa - 2,5 
proc., a stopa redyskon-
towa 1,75 proc.

Oczywiście, najwięcej zyskają posiada-
cze kredytów hipotecznych, bo jak szyb-
ko wyliczyli analitycy bankowi obniżenie 
oprocentowania o pół punktu procentowego 
oznacza ratę niższą o około 30 zł miesięcz-
nie w przeliczeniu na każde pożyczone 100 
tys. zł. Dzięki decyzji RPP,  także maksymal-

ne, dopuszczalne oprocentowanie kredy-
tów konsumpcyjnych i kart kredytowych bę-
dzie niższe - spadnie z 12 do 10 proc. (jest to 
czterokrotność stopy lombardowej). 

Eksperci ostrzegają przed zbyt-
nią euforią, bo banki muszą z 
czegoś żyć! Jak nie z procen-
tów, to z marży i jak wskazu-

ją specjaliści, te rosną. Jak do-
nosi jeden z portali ekonomicz-

nych, powołując się na eksper-
tów i analityków czołowych ban-

ków: - W ciągu ostatnich trzech 
lat marże rosły. W przypad-

ku kredytów z wyso-
kim 25-pro-
centowym 
wkładem 
własnym 
ś r e d n i a 
m a r ż a 
w y n o -
si dziś 
1 , 7 7 
p r o c . 
T r z y 

lata temu było to 1,41 proc. I niestety marże 
mogą być jeszcze wyższe. Poprzez takie pod-
wyżki banki zwykle rekompensują sobie bo-
wiem spadek zysków wywołany przez niższe 
stopy procentowe. 

Natomiast co do lokat bankowych wszyscy 
są zgodni - będą jeszcze mniej opłacalne.

Jeśli chcesz wziąć kredyt to teraz, ale uwaga na marże

Stopy w dół



K
ierowcom jeżdżącym samochodem 
kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, wy-
daje się, że na temat eksploatacji sa-
mochodu wiedzą już wszystko. Nie 

raz i nie dwa w rozmowach na ten temat, za-
chowują się jak eksperci, głosząc teorie, któ-
re często mają się nijak do współczesnych sa-
mochodów. Owszem, ich wiedza sprawdza-
ła się, ale w odniesieniu do po-
jazdów, które dziś znikają 
z dróg. Nowa genera-
cja silników w dzisiej-
szych samocho-
dach sprawia, że 
dawne sposoby 
prowadzenia 
i eksploato-
wania auta 
mogą tylko 
przyspieszyć 
jego zużycie. 
Stąd też kil-
ka moich uwag, 
które pozwolą 
nam dłużej cieszyć 
się z jazdy bez kosz-
townych napraw.

DIEsEL - NIBY NIE DO 
ZDARCIA, A DELIKAtNY

Przez lata marzeniem kierowców było po-
siadanie auta z silnikiem wysokoprężnym. Po 
pierwsze ze względu na koszty paliwa (olej 
napędowy był dużo tańszy od benzyny), po 
drugie na mniejsze spalanie i po trzecie, die-
sle uważane były za silniki „nie do zdarcia”. 
Może też dlatego po naszych drogach duży 
odsetek pojazdów, to samochody z silnikami 
wysokporężnymi. Większość z nich wyposa-
żona jest w turbosprężarki i właśnie ten ele-
ment wyposażenia sprawia, że dzisiejsze die-
sle są inne. Jeśli chcemy nimi jeździć długo, 
powinniśmy pamiętać o kilku istotnych zasa-
dach, o których zazwyczaj zapomi-
namy.

W silnikach diesla z turbosprę-
żarką istotną rzeczą w ich działa-
niu jest smarowanie, co przekła-
da się  na częstsze wymiany oleju. 
Producenci zalecają jego wymianę 
co 15 - 20 tysięcy kilometrów lub co 
rok, a stosowany olej powinien być 
dobrej jakości. Niezależnie od czę-
stości wymian oleju, należy zwra-
cać uwagę na sposób odpalania 
i gaszenia takiego silnika. Silnik 
uruchamiamy dopiero po zgaśnię-
ciu kontrolki świec żarowych (zimą 
nagrzewają się dłużej), a zaraz po 
starcie należy unikać jazdy przy 
wysokich obrotach. Turbina nie 
jest jeszcze dobrze nasmarowana 
i wprowadzając ją na wysokie ob-
roty, można spowodować jej uszko-
dzenie. Inaczej też należy postępo-
wać gasząc silnik. Po dłuższej jeź-
dzie i zatrzymaniu, należy odcze-
kać chwilę zanim zgasimy silnik. 
Przy natychmiastowym wyłącze-
niu, turbina wciąż jest rozgrzana, 
ale zanika smarowanie, co skraca 
jej żywotność. Silnik diesla jest sil-
nikiem niskoobrotowym, „nie lubi” 
bardzo niskich obrotów. Gdy wła-
śnie z takimi jeździmy, sadza pro-
dukowana przez silnik zbiera się  
w układzie wydechowym, co się od-
bija na jego żywotności.

NIE ZAPALAJMY 
„NA PYCh”

W starszych samochodach, w przypad-
ku kłopotów z uruchomieniem silnika, pro-
siło się jedną lub dwie silniejsze osoby, by 
popchnęły auto i wtedy odpalaliśmy silnik 
bez potrzeby korzystania z rozrusznika. 

Ale to już przeszłość. Dzisiej-
sze konstrukcje silników 

takie sposoby wyklu-
czają. W samocho-

dach z nowocze-
snymi jednost-

kami napędo-
wymi może to 
w skrajnym 
pr zypadku 
d o p r o w a -
dzić do ze-
rwania pa-

ska rozrzą-
du, a w konse-

kwencji do po-
ważnego uszko-

dzenia silnika. Jeśli 
mamy słaby akumula-

tor, „pożyczmy” prądu z in-
nego samochodu.

Kolejnym przyzwyczajeniem, o któ-
rym powinniśmy zapomnieć, jest jazda 
na tzw. „luzie” podczas wytracania pręd-
kości. Nowoczesne silniki podczas takiej 
jazdy, wbrew pozorom zużywają paliwo, 
natomiast chwilowe spalanie będzie ze-
rowe podczas hamowania silnikiem. Po-
nadto jazda na jałowym biegu ma ne-
gatywny wpływ na bezpieczeństwo. My-
ślę, że pamiętając o powyższych uwa-
gach, znacznie przedłużymy żywotność 
silników w naszych samochodach, a co 
za tym idzie unikniemy kosztów związa-
nych z ich naprawami wynikającymi ze 
złej eksploatacji.
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Jerzy Paja

Moto 
rady Nie katujmy silnika
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Ruda Śląska ul. Piotra Skargi 88
tel. 32 242 16 06, tel. 504 251 781, tel. 504 059 588

siatex@siatex.pl, www.siatex.pl

Firma z wieloletnim 
doświadczeniem 

w montażu i sprzedaży oferuje:

Ogrodzenia

Automatyka

Bramy

Siatki

Zabezpieczenia

Montaż

l przydomowe
l przemysłowe
l obiektów sportowych

l skrzydłowe
l przesuwne
l furtki

l do bram skrzydłowych
l do bram garażowych
l do bram przesuwnych

l ogrodowe
l zbrojeniowe
l o dużej wytrzymałości
l do ogrodzeń
   tymczasowych

l domofony 
    i videodomofony
l systemy alarmowe 
    i zabezpieczeń

Łaziska Górne, 
ul. Cieszyńska 20 a

lusTra leD
Oraz:
- DrzWi szklane
- kaBiny
  PryszniCOWe
- WiTraŻe
- PóŁki szklane
- OBrazy 
  na PŁóTnie

zaDzWOń Tel. 880 384 545
zOBaCz www.7kolorow.pl

usŁuGi 
szklarskie
Druk na szkle

Druk na szkle

Ź
le się czujesz  
w swoim mieszka-
niu lub domu? Nie 
podobają ci już ko-

lory na ścianach, drażnią  
i zawadzają ci meble? Za-
stanawiasz się, po co ich tyle 
kupiłeś? Pamiętaj! Nie mu-
sisz od razu wydawać mnó-
stwa pieniędzy i robić kosz-
townego remontu! Wystarczy 
trochę pracy twojej lub fa-
chowca oraz kilka ciekawych 
pomysłów.

NAJPIERW  
tRZEBA sIę 
ZAstANOWIĆ

Jeżeli nie masz pomysłu, za-
sięgnij rady architekta wnętrz 
lub sam sprawdź (w Interne-

cie lub czasopismach branżo-
wych), jakie obowiązują trendy 
w urządzaniu wnętrz. Na pew-
no aranżacje, które zobaczysz, 
podsuną ci jakiś pomysł. Prze-
analizuj prezentowaną kolo-
rystykę ścian i sufitów, mebli, 
szczególną uwagę zwróć na 
półeczki i inne ciekawe rozwią-
zania. Jeżeli masz już pomysł…

CZAs NA 
PORZąDKI 

Zanim zaczniesz pracę, 
zrób porządny remanent. Nie-
potrzebne rzeczy oddaj, wy-
rzuć, sprzedaj - zyskasz miej-
sce na coś nowego. Zrób listę 
mebli i urządzeń, które ewen-
tualnie zmienisz na inne. Za-
stanów się, może można je 
przerobić lub nadać im nowy 
wygląd - np. zmiana tapicerki 
na kanapie.

tWORZYMY PLAN  
I MEBLuJEMY

Pomierz wszystkie pokoje  
w domu. Na kratce narysuj 
rzuty wszystkich pomieszczeń 
- z oknami, drzwiami, kalory-
ferami i meblami wbudowany-
mi na stałe. Drzwi rysuj otwar-
te i zaznacz, w którą stronę 
się otwierają (uwzględnij tak-
że drzwi balkonowe i drzwi od 
ściennej szafy). Następnie na-
szkicuj usytuowanie mebli - 
dostosuj ich wielkość do pla-
nu, by później wszystko zmie-
ściło się w rzeczywistości.

ZACZYNAMY  
OD ŚCIAN  
I sufItÓW

Do wyboru mamy farby, ta-
pety i fototapety. Najszybciej 
można zmienić wygląd uży-
wając farb. Nie musisz malo-
wać wszystkiego. Wystarczy 
zaakcentować fragment ścia-
ny albo przemalować sufit. 
Należy także zastanowić się 
nad użyciem tzw. farb struk-
turalnych, ale tu, jeżeli nie 

ćwiczyliśmy wcześniej, warto 
zatrudnić fachowca lub przy-
najmniej zapytać, jak się na-
kłada daną farbę. Fajny efekt 
daje również łączenie tapet 
i farby oraz wstawienie foto-
tapety. Tutaj należy urucho-
mić swoją fantazję. Wszystkie 
chwyty dozwolone, byle się 
nam podobało.

MOŻE COŚ  
NA PODŁOGę

Jeżeli posiadamy drew-
nianą podłogę - to można 
ją przemalować. Choć nie-
koniecznie, bo może wystar-
czy przykryć podłogę wykła-
dziną lub nowym dywanem  
w ciekawe wzory geome-
tryczne lub roślinne. Do tego 
nowa tapicerka na kanapy 
oraz fotele lub nowe narzuty, 
kapy i pokój jak nowy. 

BUDUJEMY l REMONTUJEMY 
MEBLUJEMY l MALUJEMY
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IDzIe WIOSNa, 
zmieniamy wystrój naszych wnętrz



OKNA tEŻ WARtO 
PRZEMYŚLEĆ

Obecnie okna stanowią 
doskonałe uzupełnienie wy-
stroju wnętrza. Zarówno za-
wieszenie, jak i upięcie fi-
ran oraz zasłon czy też ża-
luzji, ich różno-
rodność ko-
l o r ys tyczna 
oraz fakturo-
wa daje sze-
rokie pole do po-
pisu. Może nadać 
mu charakter ro-
mantyczny, futu-
rystyczny lub na 
wschodnią modę, 
zastępując firany 
panelami.

CZAs NA 
OŚWIEtLENIE  
I DROBIAZGI

W tym przypadku stawia-
my kropkę na „i”, bowiem 
ciekawe oświetlenie, naj-
lepiej rozproszone, raczej 
boczne niż  centralne, może 
całkowicie zmienić klimat 
pokoju. Możemy wybrać 
tradycyjne kinkiety lub lam-

py, ale także możemy poku-
sić się o oświetlenie ledo-

we. Twój pokój dużo zyska 
także dzięki ciekawym dro-
biazgom z ceramiki, kolo-
rowym poduszkom, wiklino-
wym koszom, plakatom, ob-
razom, grafikom. Fajnie wy-
glądają też ładnie oprawio-
ne zdjęcia.
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Kuchnia, jedno z najważniejszych miejsc 
w naszym domu. To tu przygotowujemy 
posiłki, ale także toczymy ważne rozmo-

wy rodzinne. Dla wielu z nas to serce nasze-
go domu. Dlatego tak ważne jest, by było ono 
dobrze „skrojone” na potrzeby domowników. 
Musi być ergonomiczne, estetyczne i to co naj-
ważniejsze, spełniające oczekiwania klientów. 
Firma Promiko z Mikołowa wykonuje kuchnie 
pod wymiar, a każdy z projektów jest indywi-
dualny - dostosowany do wnętrza i charakte-
ru właścicieli. Wraz z meblami firma montuje 
nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego. 
Wszystko na życzenie klienta. 

- Pierwszym krokiem przy po-
wstawaniu mebli kuchennych 
jest wykonanie projektu i wi-
zualizacji, by klient mógł zo-
baczyć swoją kuchnię w no-
wej aranżacji. Często się 
zdarza, że po obejrzeniu wi-
zualizacji klient zmienia zdanie 
i wybiera albo bardziej stonowane 
lub ostre barwy. To bardzo nam uławia pra-
cę, bowiem po montażu nie ma rozczarowa-
nia. Kuchnia wygląda tak, jak sobie wymarzył 
klient - wyjaśnia właścicielka firmy Promiko. 

Przy projektowaniu kuchni wykonawcy chcą 
też poznać zwyczaje domowników, bo cza-
sem klienci zapominają o swoich przyzwy-

czajeniach. Skupiają się na bar-
wach, oświetleniu, a przecież je-

żeli rodzina lubi siedzieć razem  
w kuchni, to warto wstawić tu 
po środku stół lub wyspę - by 
zachować ten zwyczaj. 

W stylistyce mebli kuchen-
nych trendy cały czas się zmienia-

ją. Jeszcze niedawno cieszyły się du-
żym zainteresowaniem kuchnie w ostrych bar-
wach i dużych kontrastach. Obecnie bardzo 
modne są kuchnie w stylu skandynawskim, 
gdzie wykorzystuje się naturalne surowce np. 
drewniane blaty, a kolorem dominującym jest 
nadal biel, ale również szarości, grafity i czer-
nie. Meble już od 3 tysięcy złotych.

Meble PROMIKO - Mikołów Mokre, ul. Jeżynowa 29, 
tel.: (32) 446 03 03, tel. kom.: 887 887 137, 790 240 546, 

e-mail: biuro@meblepromiko.pl, www.meblepromiko.pl

ZAPROJEKTUJEMY I WYKONAMY 
meble kuchenne Twoich marzeń

Z NASZĄ 

GAZETĄ 

5% TANIEJ 

PRZY 

ZAKUPIE MEBLI

Chcesz zmienić swoją kuchnię? Zadzwoń: 887 887 137, 790 240 546

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

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

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

BUDUJEMY l REMONTUJEMY 
MEBLUJEMY l MALUJEMY
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IDzIe WIOSNa, 
zmieniamy wystrój naszych wnętrz
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W kolejnej edycji kon-
kursu grantowego 
„Z Kujawskim poma-

gamy pszczołom” z wojewódz-
twa śląskiego wyróżniono 
cztery placówki: Śląski Ogród 
Botaniczny - Związek Stowa-
rzyszeń w Mikołowie, Ze-
spół Szkół Leśnych i Eko-
logicznych im. S. Moraw-
skiego w Brynku, Gim-
nazjum Publiczne nr 1 
im. Ks. Jana Twardowskiego  
w Czechowicach Dziedzicach 
oraz Zespół Szkół we Wrzoso-
wej. Laureaci na tle pozosta-
łych uczestników wyróżnili się 
oryginalnością zaproponowa-
nej inicjatywy na rzecz pomo-
cy pszczołowatym. Nagrodą  
w konkursie jest dofinansowa-
nie działań o wartości nawet  
8 000 zł, a realizacja zwycię-
skich prac przewidziana jest 
do listopada 2015r.

W ramach piątej akcji „Z Ku-
jawskim pomagamy pszczołom” 
nadesłano 220 zgłoszeń, nagro-
dzono 10 placówek z Polski, któ-
re zaprezentowały najciekawsze 
działania edukacyjne na temat 
roli pszczołowatych zapylaczy. 
Konkurs skierowany do placó-
wek edukacyjnych ma na ce-
lu kształtowanie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa po-
przez wdrażanie realnych dzia-

łań na rzecz przyrody, a w szcze-
gólności pszczół. - W ramach 
tegorocznej edycji konkursu 
autorzy zwycięskich projektów 
przedstawili interesujące po-

mysły działań związanych 
z ochroną owadów. Naj-
liczniejszą grupą wnio-
skodawców były szkoły 

podstawowe oraz przed-
szkola. Ogromnie cieszy 

nas duże zainteresowanie 
konkursem, ponieważ dzięki 
podejmowanym działaniom 
wspólnie możemy wpłynąć na 
sytuację zagrożonych wyginię-
ciem owadów pszczołowatych  
- komentuje Katarzyna Dytrych  
z Fundacji Nasza Ziemia. 

A oto, jakie działanie zapro-
ponował Śląski Ogród Bota-
niczny - Związek Stowarzyszeń  
w Mikołowie - „Ogród dla zapy-
laczy, zapylacze dla Ogrodu”:

W realizację projektu zaanga-
żowani będą przede wszystkim 
pracownicy i edukatorzy Ślą-
skiego Ogrodu Botanicznego 
oraz specjaliści, którzy popro-
wadzą warsztaty edukacyjne 
skierowane do dzieci, młodzie-
ży i seniorów. Zajęcia łączące 
teorię z pracą w terenie pozwo-
lą na zgłębienie wiedzy na te-
mat pszczołowatych zapylaczy. 
W trakcie zajęć będzie można 
poznać rośliny miododajne oraz 
dowiedzieć się, na czym pole-
ga codzienna praca pszczela-
rza. W Ogrodzie Botanicznym  
w Radzionkowie zostanie zało-
żona niewielka pasieka, pełnią-
ca funkcje dydaktyczne. Wśród 
kolekcji Ogrodu pojawi się rów-
nież rabata z rodzimymi rośli-
nami miododajnymi, aby zwie-
dzający mogli lepiej poznać ich 
różnorodność. Zorganizowane 
zostaną również warsztaty „Sto-
łówka zapylaczy” oraz „Zapy-
leńcy w Ogrodzie”, w ramach 
których uczestnicy będą mieli 
okazję współuczestniczenia  
w zakładaniu rabaty oraz wyko-
nania domków dla zapylaczy.  
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Dyrekcja i Grono Pedagogicz-
ne Zespołu szkół Ponad-
gimnazjalnych w Ornon-

towicach serdecznie zapraszają 
gimnazjalistów wraz z rodzica-
mi na Dni Otwarte szkoły, które 
odbędą się 24 marca 2015r. oraz  
20 maja 2015r. w godz. 9.00 - 15.00 
w budynku szkoły przy ul. Dwor-
cowej 1 w Ornontowicach.

W tym dniu kandydaci do klas pierwszych 
będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną na 
rok szkolny 2015/2016 oraz uzyskać szczegóło-
we informacje na temat oferowanych kierunków 
kształcenia. Starsi koledzy podzielą się swoimi 
doświadczeniami i wrażeniami, a dyrekcja i na-
uczyciele odpowiedzą na nurtujące pytania oraz 
przedstawią zaplecze dydaktyczne szkoły: sale 

i pracownie lekcyjne, warsztaty szkolne, inter-
nat, centrum multimedialne, obiekty sportowe, 
szkolną kawiarenkę. Uczestnicy Dni Otwartych 
otrzymają materiały promocyjne, dzięki którym 
będą mogli spokojnie przeanalizować naszą 
ofertę i wybrać odpowiedni dla siebie kierunek 
kształcenia.

Ponadto dyrektor ZSP w Ornontowicach 
mgr Iwona Smorz zaprasza gimnazjalistów, 
rodziców oraz inne osoby, które ukończyły 
gimnazjum, na wycieczkę dydaktyczną do 
firmy POL-AM-PACK S.A. Odział Huta Szkła 
„Orzesze” (www.polampack.eu) oraz do Ślą-
skiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie 
- Związek Stowarzyszeń z siedzibą w Cen-
trum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej  
(www.obmikolow.robia.pl), która odbędzie się 
7 maja 2015r. (czwartek). Szczegóły znaj-
dują się na stronie www.zsp.ornontowice.pl.

Dni otwarte ZSP ornontowice

„Rozmowa o Autyzmie”
15 kwietnia 2015 od godz. 10:00 do 11:30

Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie
i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Wyjątkowa kraina” w Mikołowie 

zapraszają na spotkanie w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie 
na temat: „Rozmowa o Autyzmie”

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli władz samorządowych powiatu mikołowskie-
go, gmin powiatu, rodziców i wszystkich zainteresowanych.

Podczas spotkania zostanie naświetlony problem osób dotkniętych autyzmem i zespołem 
Aspergera, ich rodzin, realne wsparcie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz praca 
z nimi na etapie przedszkola i szkoły. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z Pań-
stwem zaproszeni goście, rodzice, pracownicy: Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,Tera-
peutycznego Punktu Przedszkolnego i Zespołu Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie .

Zapraszamy serdecznie zainteresowanych, warto przyjść i dowiedzieć się czegoś więcej  
o osobach, które żyją wśród nas i potrzebują szczególnego zrozumienia.

Organizatorzy: Zespół Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie oraz Terapeutyczny Punk Przed-
szkolny „Wyjątkowa kraina” w Mikołowie

Z Kujawskim pomagamy pszczołom!

Pomysł Ogrodu nagrodzony
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Centrum Społecznego Rozwoju przyznało 
tytuły Społecznika Roku 2014 Powiatu Mi-
kołowskiego. Laureatem nagrody w kate-

gorii - przedsiębiorca została spółka Partner Steel, 
w kategorii samorządowej nagrodzono Antoniego 
Moronia, dyrektora Zakładu Inżynierii Miejskiej  
w Łaziskach Górnych, a organizacji pozarządo-
wych - Dominikę Siwek, prezesa Stowarzyszenia 
Kulturalno - Społecznego „Piwnica” z Orzesza.

Wolontariuszem Roku została Bożena Niedziel-
ska, nominowana przez Stowarzyszenie Pomocna 
Dłoń- Krystyn i Sympatyków.

W gronie wyróżnionych znaleźli się także: Jan 
Swadźba - prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyj-
nej „Przełom”; Adam Lewandowski - prezes Stowa-
rzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej; 
Ewelina Wojsz - organizator akcji „Gramy Dalej”; Pa-
weł Mucha - wolontariusz Mikołowskiego Klubu Stu-
denckiego „Fraktal”; Jolanta Kudla - wolontariuszka 
Hufca Ziemi Mikołowskiej; Tadeusz Szeremeta- pre-
zes Zarządu STOR sp. z o.o.; płk doc. dr Zbigniew 
Grzywna - dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania Mar-
ketingowego i Języków Obcych; ppłk Leszek Klag 
- Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach.

Społecznicy roku



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

Parki to szcze-
gólne miejsca w 
naszych zatło-

czonych i zanieczysz-
czonych miastach. są 
enklawami zieleni, ci-
szy oraz codziennego 
relaksu. to tu w cie-
niu wiekowych drzew 
odpoczywamy, pod-
czas upałów i bawimy 
się z dziećmi. 

W naszym regionie jest kil-
ka wyjątkowych parków, w 
których drzewostan jest wart 
ochrony i dbałości.  Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach rozstrzygnął 

nabór prowadzony w ramach 
priorytetu OP 1.2. Ochrona 
parków wpisanych do rejestru 
zabytków i parków o charakte-
rze regionalnym. 

Celem naboru był wybór i 
dofinansowanie zadań z za-
kresu ochrony różnorodności 
biologicznej i funkcji ekosyste-
mów zmierzających do zacho-
wania i ochrony cennej zieleni 
parkowej, w tym zabytkowego 
unikatowego drzewostanu. W 
ramach zadania na dofinanso-
wanie może liczyć 10 parków, 
które łącznie otrzymają  kwotę 
do 865 457,33 zł. W powiecie 
mikołowskim wsparcie finan-
sowe otrzyma Gmina Ornon-
towice, która dostanie kwotę 

ponad 3,5 tys. zł na ochronę 
kasztanowców rosnących na 
terenie zabytkowego kom-
pleksu pałacowo-parkowego 
w Ornontowicach. Ponadto 
Fundusz wsparł, m.in. rewa-
loryzację zabytkowego parku 
przy pałacu Mieroszewskich 
w Będzinie, ochronę staro-
drzewu zabytkowej alei lipo-
wej przy ul. Lipowej w Tarnow-
skich Górach, ochronę zieleni 
zabytkowego parku na Wzgó-
rzu Zamkowym w Będzinie 
oraz ochronę różnorodności 
biologicznej z zachowaniem 
funkcji ekosystemów oraz 
ochronę zieleni parkowej wraz 
z unikalnym drzewostanem 
parku w Świerklańcu.

Jest ono adresowane do 
podmiotów zobowiązanych 
do elektronicznego przesyła-
nia wykazów opłat za korzy-
stanie ze środowiska. Celem 

szkolenia jest przekazanie 
teoretycznej i praktycznej 
wiedzy z tego zakresu. Wykła-
dowcami będą pracownicy 
Wydziału Ochrony Środowi-

ska Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego.

Za pośrednictwem aplikacji 
„EkoPłatnik” podmiot korzy-
stający ze środowiska może 
nieodpłatnie sporządzić wy-
kazy zawierające informacje  
i dane o zakresie korzystania 
ze środowiska oraz o wysoko-
ści należnych opłat. Ponadto 
system ułatwia prowadzenie 
ewidencji i sprawozdawczo-
ści w przedsiębiorstwie.

Należy pamiętać, że opłaty 
dotyczą wszystkich przed-
siębiorców i instytucji (także 
m.in. szkół, szpitali, instytucji 
kultury) korzystających ze 
środowiska i zobowiązanych 
do ponoszenia opłat w zakre-
sie wprowadzania gazów lub 
pyłów do powietrza, poboru 
wód, wprowadzania ścieków 
do wód lub do ziemi, składo-
wania odpadów oraz sporzą-
dzania wykazów marszałkowi 
województwa.

Dokonać zgłoszenia 
lub zasięgnąć informa-
cji można pod numerami 
telefonów: 534 994 574 
lub 32 779 76 02.

Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony 
Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Katowi-
cach po raz kolejny organi-
zuje konkurs EkoAktywni. 
Konkurs skierowany jest do 
organizacji pozarządowych 
prowadzących działalność 
proekologiczną o charakte-
rze regionalnym i ponadre-
gionalnym. Celem Konkur-
su jest nagrodzenie za dzia-
łalność w zakresie prowa-
dzenia edukacji ekologicz-
nej i promowania ochrony 
środowiska naturalnego  
w regionie. Warunkiem 
przystąpienia do Konkursu 
jest przesłanie do Funduszu 
wypełnionego zgłoszenia 
wraz z opisem działalności, 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem działalności z ostat-
nich 3 lat, przed terminem 
składania zgłoszeń. Zgło-
szenia należy nadsyłać do 
30 kwietnia 2015 roku na ad-
res Funduszu.

Zakup specjalistycznego 
sprzętu pożarniczego zo-
stał dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, który prze-
kazał w minionym roku na ten cel 
prawie 7 milionów złotych. Dzięki 

takiemu wsparciu finansowemu 
systematycznie tworzy się warunki 
do ochrony obywateli w skrajnie 
trudnych warunkach, poczynając 
od klęsk żywiołowych, a kończąc na 
katastrofach ekologicznych. 

Wojewoda Śląski Piotr Litwa 
stwierdził podczas uroczystości, że 

dobra służba musi być 
oparta na ludziach, 
ale też na sprzęcie. 
- 4,5 mln mieszkań-
ców województwa 
śląskiego ma prawo 
do tego, aby się czuć 
bezpiecznie. Prezes 
WFOŚiGW w Kato-
wicach Andrzej Pilot 
zapewnił, że Fundusz 
nadal będzie wspie-
rać finansowo zakup 
specja l is tycznego 
sprzętu dla straża-
ków. - W 2015 roku 
zamierzamy przezna-
czyć na ten cel więcej 
pieniędzy niż przed 
rokiem - stwierdził 
prezes Andrzej Pilot.

Katowiccy strażacy otrzymali 
drugi w kraju supernowoczesny 
samochód dowodzenia i łączności. 
Nowe samochody strażackie poje-
chały m.in. do jednostki z Bytomia, 
Zabrza, Pszczyny, Gliwic, Cieszyna, 
Sosnowca, Wodzisławia Śląskiego  
i Katowic.  

nagrody 
za edukację

7 milionów na sprzęt dla strażaków

Chronią ludzi i przyrodę
Kilkanaście dni temu 
15 specjalistycznych 
wozów strażackich 
przekazano Państwowej 
Straży Pożarnej  
z województwa śląskie-
go. W uroczystości, która 
odbyła się na terenie 
Parku Zamkowego w 
Pszczynie wzięli udział 
m.in. Prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach 
Andrzej Pilot, Wojewoda 
Śląski Piotr Litwa, Śląski 
Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży 
Pożarnej Marek Rączka 
oraz przedstawiciele 
władz samorządowych. 

Chronimy 
nasze parki

Szkolenie w Ogrodzie

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekolo-
gicznej - Śląski Ogród Botaniczny w Mi-
kołowie (ul. sosnowa 5) 20 marca 2015r., 

w godzinach 9 - 12 będzie gościło uczestników 
bezpłatnego szkolenia: „Opłaty za korzystanie 
ze środowiska - EkoPłatnik - elektroniczne na-
rzędzie do przekazywania informacji”.



- Złożyliście na ręce burmi-
strza petycję, w której sygna-
lizujecie potrzebę urucho-
mienia w centrum Mikołowa 
ośrodka dla osób starszych, 
ale przecież funkcjonuje już 
Dzienny Dom Pomocy?

- To nie to samo. My chcemy, 
by powstało centrum, gdzie 
osoby niepełnosprawne, star-
sze i samotne znajdą swoje 
miejsce. Razem z petycją do 
burmistrza złożyliśmy ponad 
150 podpisów osób, które są za-
interesowane powstaniem cen-
trum, ale cały czas napływają 

kolejne poparcia. Chcemy, 
by seniorzy i niepełnospraw-
ni przychodzili tu z ochotą, by 
wziąć udział w zajęciach re-
habilitacyjnych, tematycznych 
czy nauczyć się nowych umie-
jętności tak potrzebnych w co-
dziennym życiu np. korzystać 
z komputera. Cały czas wpły-
wają do nas listy od osób nie-
pełnosprawnych, którzy piszą, 
że takie centrum integracyjne 

bardzo by im pomogło w życiu. 
Chcemy, by centrum praco-
wało od godziny 8 do 20. Nie-
stety, nasze społeczeństwo się 
starzeje i musimy myśleć o za-
pewnieniu możliwości utrzyma-
nia jak największej liczby osób  
w wieku powyżej 60 roku życia, 
w jak najlepszej formie fizycz-

nej i intelektualnej. W Europie 
takie centra są normalnością, 
bo sprawny i w miarę zdrowy 
emeryt jest mniejszym obciąże-
niem dla społeczeństwa.

- Wybraliście już lokaliza-
cję, po byłym żłobku…

- Bardzo zależy nam, by by-
ło to centrum miasta, by każdy 
mógł tu dojść lub dojechać 
komunikacją miejską. Obiekt 

jest w dobrym stanie, a więc 
po adaptacji mógłby seniorom 
służyć przez lata. Nie możemy 
cały czas skupiać się tylko na 
inwestycjach dla młodzieży  
i dzieci, bo przecież wszyscy 
kiedyś będziemy potrzebo-
wać właśnie takiego centrum 
rehabilitacyjno-kulturalnego. 

Wszystkim nam powinno za-
leżeć na zabezpieczeniu do-
stępu do takich usług osobom 
starszym i niepełnosprawnym. 

(bl)
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Aby schudnąć zdro-
wo i bez efektu  jo-
-jo należy zmienić 
swój sposób odżywia-
nia, ale nie na tydzień 
lub dwa, tylko na sta-
łe. Trzeba wprowadzić 
w życie swoje i rodzi-
ny zdrowe nawyki 
żywieniowe. Nieste-
ty znaczna większość 

osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy, traktu-
je odchudzanie jako jednorazowy zabieg. Wybiera-
ją metody, które dają szybkie efekty w krótkim cza-
sie, podczas gdy prawidłowe odchudzanie to proces 
długofalowy. Aby był skuteczny, musi opierać się 
na zdrowej i zbilansowanej diecie oraz aktywności 
fizycznej. Osobom, którym ciężko wytrwać w posta-
nowieniach, z pomocą przyjdzie dietetyk. Regular-
ne wizyty u specjalisty, które odbywają się raz w ty-
godniu, będą niezwykle motywujące i mobilizują-
ce do działania. Aby wzmocnić organizm, odżywić  

i przyśpieszyć cały proces, pomocne okazują się 
również suplementy diety, które powinny być indy-
widualnie dobrane do danej osoby i jej potrzeb.

Całość: regularne wizyty, dieta i odpowiednia su-
plementacja, dają zaskakujące wyniki!

mgr lUCYnA KASPROWSKA
Dietetyk Naturhouse w Mikołowie

Jak schudnąć bez efektu jojo?

CENTRUM DIETETYCZNE NATURHOUSE
UL. KRAKOWSKA 21, MIKOŁÓW

tel. 32 738 19 35, kom. 669 916 193
e-mail: mikolow.krakowska@naturhouse-polska.com

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00 - 16:30

Wtorek, Czwartek: 11:00 - 19:00
Środa: 9:00 - 19:00
Piątek: 8:00 - 15:30

przy 
samym 
sklepie

Mikołów, ul.  Bandurskiego 5

Ryby świeże, wędzone, 
mrożone, sałatki, konserwy, 
artykuły ogólnospożywcze

Ryby świeże, wędzone, 
mrożone, sałatki, konserwy, 
artykuły ogólnospożywcze

NOWY SKLEP 
ZAPRASZA!

NOWY SKLEP 
ZAPRASZA!

Godziny otwarcia:
pn.-pt.  8.00-17.00
sobota  8.00-13.00

Godziny otwarcia:
pn.-pt.  8.00-17.00
sobota  8.00-13.00
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(...) Jak Panu wiadomo starość przychodzi do każ-
dego. Trzeba z nią umieć się oswoić. Starość to nie tyle 
kwestia metrykalna, ile stan naszego umysłu. Gdy czło-
wiek jest pełen sił i zapału czuje się młodszy, a są osoby 
młode, które są już starcami, bo im się nic nie chce. My 
w Polsce i u nas w mieście Mikołów nie potrafimy o niej 
rozmawiać. Jak określić człowieka, który ma 60,70 czy 
80 lat. Senior? Starzec? Ludzie starsi tego nie lubią. 
Jest to okropne. Społeczeństwo polskie sukcesywnie się 
starzeje i sprawy ludzi starszych będą stawały się coraz 
ważniejsze (…).

W Polsce jest ok. 300 geriatrów, gdzie połowa tylko 
pracuje w systemie publicznej służby zdrowia - to jest dra-
mat. Wielu ludzi choruje na choroby neurologiczne i coraz 
częściej są to udary, które nieleczone dają złe rokowania, 
gdyż nie ma dla nich natychmiastowej rehabilitacji.

Widzimy tylko kult młodości i gigantyczne grono lu-
dzi wykluczonych, biednych. Około 15% naszego społe-
czeństwa to osoby powyżej 65 roku życia. Trzeba o nich 
zadbać i zawalczyć, aby ich życie było godne. Pokażmy, 
że potrafimy i chcemy coś zrobić w tym kierunku - to 
konieczność!!!

Niech nasze miasto Mikołów będzie liderem wy-
chodzenia naprzeciw tym problemom i da możliwość 
lepszego funkcjonowania ludziom starszym, niepełno-
sprawnym i borykającym się z trudnościami dnia co-
dziennego. Będą z tego tytułu obopólne korzyści.

Proponuję, aby ten CEL był realizowany m.in. przez: 
zajęcia w poszczególnych pracowniach, uczestnictwo  
w rehabilitacji i rekreacji, udział w zajęciach dodatko-
wych, uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym.

W ramach terapii zajęciowej uczestnicy nabywaliby 
i doskonalili umiejętności specyficzne dla danej grupy 
społecznej. Mogłyby powstać w ramach terapii zajęcio-
wej pracownie: komputerowa, plastyczna, artystyczna, 
dnia codziennego, treningu ekonomicznego, muzy-
koterapeutyczna, gospodarstwa domowego, ćwiczeń 
rehabilitacyjnych, siłownia i inne w miarę zgłaszanych 
potrzeb, kawiarenka.

Aby rehabilitacja zajęciowa przyniosła jak najlep-
sze efekty zajęcia warsztatowe przeplatane byłyby 
różnego rodzaju zajęciami dodatkowymi (m.in.: kółko 
biologiczne, socjoterapia, filmoterapia) oraz różnymi 
wyjściami (m.in.: na basen, z kijkami Nordic Walking, 
na stadion, do kina, parku, lasu itp.), poza tym wspól-
ne śpiewanie, tańczenie oraz różne spotkania i impre-
zy integracyjne. Byłyby wyjazdy na wycieczki, rajdy 
rowerowe, turnusy rehabilitacyjne. Uczestnicy braliby 
udział w różnych konkursach, przeglądach, plenerach 
malarskich itp. 

To są propozycje, które są do rozważenia i wprowa-
dzenia jak najszybciej w życie, bo tego oczekują nasi 
niepełnosprawni, starsi mieszkańcy Mikołowa. W załą-
czeniu przedkładam kopie zebranych podpisów (150) lu-
dzi, którzy oczekują powstania w mieście Senioralnego 
Centrum Integracji Pokoleń, aby tam realizować swoje 
pasje i korzystać z różnych form zajęć oraz ćwiczeń re-
habilitacyjnych.

Z poważaniem 
Radna Miasta Mikołów i Prezes Stowarzyszenia 

Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków
 Krystyna Świerkot
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fragmenty petycji do burmistrza Mikołowa w sprawie utworzenia w budynku przy 
ul. Konstytucji 3 Maja 18, ośrodka dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

Starość czeka 
każdego z nas

Rozmowa z KryStyną ŚwierKot,  
mikołowską radną i prezesem Stowarzyszenia 

„Pomocna Dłoń” Krystyn i Sympatyków

Radna Krystyna Świerkot chciałaby, aby w budynku po dawnym żłobku przy ul. Konstytucji 3 Maja powstało centrum dla 
osób starszych i niepełnosprawnych.



23marzec 2015r. • NASZA GAZETA ZDROWIE

- Przed nami kolejny, trochę 
nerwowy czas, szczególnie dla 
pań domu - Święta Wielkanocne. 
Wiele z pań zastanawia się, co 
ugotować, upiec, by było smacz-
nie, a goście i rodzina zadowole-
ni. Co by Pan radził?

- Odpocząć, skupić się na rodzi-
nie i zamówić catering w restau-
racji Wega. Święta są dla rodziny. 
Mają być przeżyciem duchowym, 
a nie czasem bieganiny, nerwów 
i stresu. Nasza restauracja oferu-
je smaczne, tradycyjne potrawy 
wielkanocne oraz wyszukane dla 
szczególnie wybrednych gości. 
Gotujemy, pieczemy od ponad 20 
lat. Znamy się na sztuce kulinarnej, 
więc można nam zaufać - panie bę-
dą spokojne, a goście zadowoleni. 

Przygotowujemy potrawy i świeże 
pakujemy próżniowo, by były ła-
twe do odgrzania lub spożycia na 
zimno, z zachowaniem wartości 
odżywczych i walorów smakowych 
nawet po kilkudniowym okresie 
przechowywania. Nasza oferta jest 
przystępna cenowo i bogata. Każdy 
smakosz znajdzie tu coś dla siebie. 

- Ale Waszą specjalnością nie 
jest tylko catering, ale również 
przyjęcia, imprezy biznesowe…

- Zapraszamy serdecznie - też 
można z nami ustalić specjalne 
menu, zarezerwować stolik. Nasza 
restauracja również zaprasza firmy 
do organizacji przyjęć okoliczno-
ściowych. Oferujemy obiad z dese-
rem już od 29 zł. 

Smaczne potrawy na Wielkanoc! 
zamów u nas świeże - pakowane próżniowo

Rozmowa z KRZYsZtOfEM KOPCEM, 
właściciele restauracji Wega w Orzeszu.

PRZYKŁADOWE 
ZEstAWY POtRAW

śniadanie wielkanocne zestaw dla 5 osób- cena 160zł.
-żurek wielkanocny 5 porcji
-mięso pieczone, podawane na zimno 1 zestaw
-pasztet domowy 0,5 kg
-pieczeń rzymska z jajkiem 0,5 kg
- chrzan wielkanocny 5p
- sos tatarski 5p
 
obiad wielkanocny zestaw dla 5 osób - cena 330 zł.
-zupa cebulowa z grzankami i serem żółtym 5 porcji
-rolada śląska wieprzowa 4p
-indyk faszerowany warzywami 3p
-schab po sztygarsku 3p
-rolada ze szpinakiem i pomidorami suszonymi 2p
- sos mięsny 5p
- sos borowikowy 5p
-kluski śląskie 5 p
-sałatka z czerwonej kapusty 5p
-surówka z marchewki 3p
-szarlotka z kruszonką 4p
-tiramisu 4p

Przyjmujemy zamówienia: telefonicznie, osobiście lub przez formu-
larz zgłoszeniowy na stronie www.restauracja-wega.pl. Przyję-
te do realizacji zamówienie potwierdzamy telefonicznie. Zamówienia 
prosimy składać do 30.03.2015r. Odbiór przygotowanych potraw  
w sobotę 4.04.2015 w godzinach 12:00-14:00. Przy kwocie zamó-
wienia powyżej 250 zł w obrębie 10 km transport gratis.

orzesze (Gardawice), ul. katowicka 5
tel: 32 221 40 48, kom: 601 41 73 26
e-mail: info@restauracja-wega.pl

www.restauracja-wega.pl

Gospodarstwo Sadownicze 
Brzozów, Brzozowiec 16

tel. 607 392 698
www.sady-mazowsza.pl

Wieliczka, Podstolice 163, tel. 12 289 57 20, www.gawor-wedliny.pl

Wędliny z Podstolic - jakość i tradycja

Gliwice, ul. Piastowska 7/II
tel./fax 32 335 60 47, tel. 502 526 733

www.sokidlazdrowia.pl

Importer 
wyciskarek

marki 

 i dystrybutor 
marki
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Zasada jest prosta: 
kto raz tu zrobił za-
kupy, będzie wracał, 

bowiem jakość, smak i walory od-
żywcze tutejszych produktów są 

najwyższe. Tu można kupić wszyst-
ko, co wiąże się ze zdrowym, 
ekologicznym jedzeniem. 
Jest nawet ekologiczne 
pieczywo i ciasta! 

Na specjalnym stoisku 
można zaopatrzyć się w ziar-
na strączkowe, mąki, kasze 
i ryż oraz bakalie: orzechy, 
mak. Nie brakuje tu również 
egzotycznych zbóż. Są wę-
dliny, drób, mięso oraz ryby 
- wszystko świeże, ekolo-
giczne, certyfikowane, ale 
najważniejsze jest to, że nie 
ma w tych wyrobach che-
micznych dodatków. Można 
tu również zaopatrzyć się we 
wszelkiego rodzaju makaro-
ny (pszenne, żytnie, ryżowe, 
sojowe) nabiał, czyli sery bia-
łe i żółte, jogurty, mleko czy 

jaja z naturalnego cho-
wu. Nie brakuje tu 

również przetwo-
rów owocowo-

-warzywnych, 
m i o d ó w , 
o w o c ó w 
i warzyw 
oraz so-
ków, a na-
wet wyci-
skarek do 

soków. 
To nowo-

czesne targo-
wisko! Jest tu ba-

wialnia dla dzieci, 
są toalety, jest czysto  

i przytulnie.

zdrowo, smacznie, 
ekologicznie

Eko Bio Organic Centrum w Mikołowie-Kamionce, przy ul. Kościuszki 61 - czyli ekologiczne 
serce handlu detaliczno-hurtowego w naszym regionie pracuje na pełnych obrotach już 
od kilku miesięcy. Zainteresowanie klientów jest spore, bo towarzyszy mu bardzo bogata 
oferta handlowa. Od poniedziałku do piątku warto odwiedzić delikatesy, otwarte w godzi-
nach od 8.00 do 16.00, a w soboty między godz. 8.00 a 15.00 zapraszamy na wielki targ! 

Ul. Tadeusza Kościuszki

Z A P R A s Z A M Y  N A  Z A K u P Y
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Wybrane 
mieszkania 
z dopłatą 

rządową MDM

Zadzwoń, zobacz, zamieszkaj:
tel./fax: 32 322 22 20
gsm: 602 638 719, 600 030 161 
www.trojan.katowice.pl

Mikołów 
ul. Pszczyńska

Czekają na Ciebie 
mieszkania 2,3,4 pokojowe
Wysoki standard budynku

MAGICZNY DOMw samym centrum miasta

l Dom dwukondygnacyjny, podpiwniczony 
    o pow. 252m2, wolnostojący garaż.
l Dwa systemy ogrzewania (węgiel i gaz).
l 7 pokoi, na każdym piętrze kuchnia i łazienka.
l Centrum Szczyrku.
l Więcej informacji tel. 691 800 000 

SUper OFerTa!!!

LUKSUSOwy DOm 
W SzCzyrkU!

Tylko 600tys. zł.

W o dpowiedzi na petycję 
dotyczącą wykupu lokali, 
których jesteście Państwo 
najemcami informuję że 

poszerzenie ilości wspólnot mieszkanio-
wych należy wyłącznie do kompetencji Ra-
dy Miejskiej. Jesteście Państwo lokatorami 
mieszkań które zostały przekazane w 1999 
roku przez MFM MIFAMA S.A Gminie Miko-
łów, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie 
przepisami. Przed przekazaniem 
budynków istniała moż-
liwość wykupu lokali od 
zakładu pracy i założenia 
wspólnoty mieszkanio-
wej. Przykładem tego ty-
pu działania są wspólnoty 
założone w budynku przy 
ul. Bluszcza 9 (wykup kilku 
lokali od Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłu 
Węglowego S.A w Katowi-
cach) czy też przy ul. Karola 
Miarki 26 (wykup lokali od 
Katowickiego Przedsiębior-
stwa Budownictwa Przemy-
słowego BUDUS). Zaznaczyć 
należy, że w obydwu przy-
padkach wykupujący otrzy-
mali od zakładów pracy bo-
nifikaty. W przypadku budynków przejętych 
przez Gminę od MIFAMY, żaden z nich nie 
spełniał warunków utworzenia wspólnoty, 
gdyż zgodnie z Ustawą o własności lokali  
z dnia 24.06.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 141 
poz. 1492 z późn. zm.) wspólnota mieszka-
niowa powstaje z mocy prawa w momencie 
wykupu pierwszego lokalu w danym budyn-
ku mieszkalnym.

Zadaniem własnym gminy - w myśl art. 
7.1, pkt.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o Samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591) 
- jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb  
w zakresie gminnego budownictwa miesz-
kaniowego. W myśl cytowanej ustawy gmi-
na nie może dokonać sprzedaży wszystkich 
swych lokali mieszkalnych. Jest to powiąza-

ne z art. 9 ust 4 w/w ustawy, który posiada-
nie „gminnego budownictwa mieszkanio-
wego” zalicza do gminnego zadania z za-
kresu użyteczności publicznej. Natomiast 
w momencie wykupu lokal przestaje speł-
niać wymogi lokalu komunalnego.

Mając na względzie powyższe zapisy, 
zarówno Burmistrz jak i Rada Miejska nie 
mogą doprowadzić do całkowitej wyprze-
daży lokali mieszkalnych. Całokształt gmin-

nej polityki mieszkaniowej, w tym również 
ilość zbywanych mieszkań, Rada Miejska 
zawarła przyjmując 4 marca 2013 roku 
uchwałę nr XXVII/583/2013 w sprawie „Wie-
loletniego planu gospodarowania gminnym 
zasobem mieszkaniowym na lata 2013-
2017”. W wyłącznej gestii Rady Miejskiej 
pozostaje decyzja, w których budynkach 
lokale przeznaczone są do zbycia. Jest to 
zgodne z zapisami art. 18 ust. 2 pkt. 9 lite-
ra „a” oraz pkt. 15 ustawy o Samorządzie 
gminnym. Dodać należy, że przywołana 
powyżej uchwała Rady Miejskiej zosta-
ła pozytywnie zaopiniowana przez organ 
nadzorczy i tylko Rada może dokonać  
w niej zmian. Przed dokonaniem zmian wy-
magana jest pozytywna opinia stosownych 

komisji Rady, a następnie przyjęcie wyma-
ga zgody większości jej członków.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że Ra-
da Miejska, przyjmując uchwałę zatwier-
dzającą „Wieloletni plan gospodarowania 
gminnym zasobem mieszkaniowym na lata 
2013-2017” podjęła decyzję, że sprzedaż 
mieszkań ich dotychczasowym najemcom 
jest możliwa tylko w budynkach, w których 

(za niewielkimi wyjątka-
mi) w latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku 
powstały wspólnoty 
mieszkaniowe.

Dlatego podnosze-
nie w petycji kwestii 
niesprawiedliwego 
traktowania przez 
Władze Miasta Mi-
kołowa lokatorów 
mieszkających w bu-
dynkach, gdzie do 
tej pory nie powstały 
wspólnoty nie znaj-
duje uzasadnienia 
w podanych faktach. 
Rada Miasta - wy-
chodząc naprzeciw 

oczekiwaniom loka-
torów zajmujących lokale w budynkach,  
w których nie powstały wspólnoty - podjęła 
uchwałę nr XVIII/349/2012 z dnia 24 kwiet-
nia 2012 roku dopuszczającą możliwość 
zamiany mieszkania do budynku wspól-
noty z zachowaniem stażu zamieszkania  
z poprzedniego lokalu. Ma to niebagatelne 
znaczenie, ponieważ bonifikata przy wyku-
pie lokalu zależy od ilości lat zamieszkania 
w najmowanym mieszkaniu (20% + 2% za 
każdy rok umowy najmu, nie więcej niż 
85%). Uchwała została ogłoszona - jako akt 
prawa miejscowego - w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego 5 czerwca 
2012 roku pod poz. 2270.

Z uszanowaniem
Stanisław Piechula

Burmistrz Mikołowa
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ŚlAdEM 
NASZYCH 
INTERWENCJI

niE WYkuPią miESZkAń
W ubiegłym miesiącu opublikowaliśmy list mieszkańców bloków z ul. Prusa 5 (a-f) w Miko-
łowie. Pytali na naszych łamach, czy jest szansa wykupienia wynajmowanych przez nich 
mieszkań. O wyjaśnienie sytuacji i przedstawienie możliwości prawnych poprosiliśmy stani-
sława Piechulę, burmistrza miasta. Otrzymaną odpowiedź publikujemy w całości. 
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Położonej w Świętochłowicach przy ul. Ślęzan będącej własnością Gminy Święto-
chłowice, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 3110/17 o powierzchni 
1 082 m2, zapisanej w księdze wieczystej Nr KA1C/00019050/5 prowadzonej przez Wy-
dział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. Działy III i IV w/w księgi wolne 
są od wpisów.

Wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w/w działki sprzedawane są: udział 1/19 
we własności działki drogowej o numerze ewidencyjnym 3110/25 o powierzchni 2 597 
m2 za kwotę w wysokości 18 000,00 zł + 23% VAT oraz udział 1/8 we własności działki 
drogowej o numerze ewidencyjnym 3110/26 o powierzchni 852 m2 za kwotę w wysokości 
14 000,00 zł + 23% VAT. Działki zapisane w księgach wieczystych Nr KA1C/00019050/5 
oraz KA1C/00046538/8 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI 
Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie budynków mieszkalnych. Teren wzdłuż 
wschodniej granicy opada. Południowo - wschodnia część nieruchomości porośnięta jest 
drzewami i krzewami. W pobliżu nieruchomości poprowadzony jest ciepłociąg. W działce 
3110/25 poprowadzona jest kanalizacja oraz wodociąg. Działka o kształcie regularnym 
zbliżonym do prostokąta porośnięta zielenią niską z nalotu posiadająca dostęp do drogi 
publicznej ul. Ślęzan oraz dodatkowo sprzedawana jest z udziałem w drogach wewnętrz-
nych. Sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna szeregowa oraz wielomieszkaniowa.

Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Teren oznaczony 3MN/MW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i wielorodzinnej.

Rozpoczęcie zabudowy nieruchomości winno nastąpić w terminie 3 lat od momentu 
zawarcia umowy notarialnej, a zakończenie w ciągu 5 lat od momentu zawarcia umowy. 
Przedmiotowe zobowiązanie zostanie ujawnione w nowourządzonej księdze wieczystej 
dla w/w nieruchomości w Dziale I - SP „Spis praw związanych z własnością”.

Pierwszy przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste przedmiotowej nieruchomo-
ści odbył się w dniu 20.02.2015 r.

Cenę wywoławczą nieruchomości do drugiego przetargu ustala się w wysokości: 
240 000,00 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy).
Wadium - 35 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy)
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do 

pełnych dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miej-

skim 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 podmiotów gospodarczych - aktu-
alny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, 2) kserokopię dowodu wpłaty wa-
dium, 3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym 
nieruchomości, 4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nierucho-
mości uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.

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

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

Pierwsza opłata wynosić będzie 15% ceny nieruchomości i winna być 
wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. 

Opłata roczna wynosić będzie 1% ceny nieruchomości i winna być wnoszona przez 
cały okres trwania użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku 
z góry za dany rok, począwszy od roku następnego po zawarciu umowy notarialnej. Wy-
sokość opłaty rocznej  może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli 
wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy 
zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej 
na dzień aktualizacji opłaty.

W/wym. opłaty powiększone zostaną o należny podatek VAT w wysokości 23% na 
podstawie art. 5 ust.1 pkt 1 i art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054).

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

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swieto-
chlowice.pl w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 3491-931.

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanej nieruchomości:

Prezydent Miasta Świętochłowice
czwarty  publiczny przetarg ustny n i e o g r a n i c z o n y

w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego 

Katowicka 3/9 pow. użyt. 58,30 m2

   cena wywoławcza - 59 000 zł
   wadium - 6 500 zł
   termin przetargu - 27 marca 2015 r. godz. 11.00
Powyższy przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Kato-

wicka 54.
Postąpienie - nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach  
(p. 5) lub winno wpłynąć na konto Urzędu nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 
prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice w terminie do 23 marca 2015r. 
(za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM). 

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskie-
go w Świętochłowicach (p. 118), tel. 32/3491-931. 

Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny. 
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Piłka NożNa
W lutowych meczach kontrolnych ekipy powia-

tu mikołowskiego uzyskały rezultaty:
Polonia Łaziska przegrała z Energetykiem 

ROW Rybnik 0:1, z Nadwiślanem Góra 2:5,  
z rezerwami GKS-u Tychy 0:1, pokonała Fortecę 
Świerklany 2:0, AKS Mikołów 10:0, Gwarka Or-
nontowice 2:1.

Gwarek Ornontowice uległ Stali Bielsko 0:4, 
pokonał Gwarka Tarnowskie Góry 4:1, zremisował  
z Polonią Bytom 2:2, z Fortecą Świerklany 1:1, uległ 
Polonii Łaziska 1:2.

AKS Mikołów przegrał z Wyzwoleniem Chorzów 
0:2, pokonał MKS Zabrze - Kończyce 3:2, przegrał 
z Polonią Łaziska 0:10.

Orzeł Mokre pokonał KS Piekary 3:1, zremiso-
wał z Pogonią Nowy Bytom 2:2, wygrał z rezer-
wami Rozwoju Katowice 4:1, zremisował z MK 
Katowice 4:4.

fUtsal
W styczniowych meczach pierwszoligowa Ka-

mionka Mikołów wygrała 3:0 walkowerem z EBS-
-em Kielce, przegrała z MOSiR-em Bochnia 1:2,  
z Futsalem Nowiny 0:3.

tENis stołowY
W meczach lutowych grające w drugiej lidze 

tenisa stołowego drużyny mikołowskie uzyskały 
rezultaty:

w lidze pań:
LKS 45 Bujaków przegrał z Orłem Stanica 0:10.
AKS Mikołów uległ Skarbkowi Tarnowskie 

Góry 2:8.
Po pierwszej rundzie rozgrywek AKS plasuje 

się na 13 miejscu z dorobkiem 8 punktów, a LKS 
45 Bujaków zamyka tabelę bez żadnych zdobyczy 
punktowych.

w rozgrywkach męskich:
AKS Mikołów uległ Skarbkowi Tarnowskie 

Góry 4:6.
Sokół Orzesze zremisował z Naprzodem Boru-

cin 5:5.
Po pierwszej rundzie AKS Mikołów zajmuje  

4 miejsce z 21 punktami, a Sokół Orzesze plasuje 
się na miejscu 11 z dorobkiem 14 punktów.

siatkÓwka
W lutym w rozgrywkach III ligi drużyny powiatu 

mikołowskiego uzyskały rezultaty:
kobiety

Polonia Łaziska pokonała Burzę Borowa Wieś 
3:0, wygrała z rezerwami Tauronu Dąbrowa Gór-
nicza 3:0.

Burza Borowa Wieś przegrała z Polonią Łazi-
ska 0:3.

mężczyźni
UKS Trójka Mikołów przegrała z Norwidem II 

Częstochowa 2:3. Tapi

Sprintem przez sportowe areny

Mikołowski MOSiR 
systematycznie pro-
paguje naukę jazdy 

na łyżwach i podstawy gry 
w hokeja. Pokłosie tej akcji 
znajduje odzwierciedlanie  
w wynikach sportowych na 
arenie ogólnopolskiej. 24 lu-
tego na Stadionie Narodowym 
w Warszawie po raz trzeci 
odbył się Ogólnopolski Tur-
niej „Mistrzowie Białego Or-
lika”, w którym wzięło udział  
12 drużyn z całej Polski: po 
dwie drużyny z Mikołowa i El-
bląga oraz zespoły z Sanoka, 
Płońska, Pionek, Sieciecho-
wic, Strzegomia, Skierniewic, 
Malborka i Oleśnicy. Celem 
tej akcji jest aktywizacja dzieci 
do uprawiania sportów zimo-
wych oraz promocja aktywne-
go spędzania czasu.

Zawody przeprowadzone 
były brazylijskim systemem 
pucharowym, a polegały na 
rywalizacji czteroosobowych 
zespołów w jak najszybszym 
pokonaniu testu sprawno-
ściowego rozmieszczonego 
na lodowisku. Test sprawno-
ściowy zawierał podstawowe 
elementy jazdy na łyżwach: 
jazda w przód, jazda po łuku, 
zatrzymanie, balans ciałem, 
utrzymanie równowagi.

Turniej wygrała debiutująca 
drużyna z Sanoka, na drugim 
miejscu uplasowała drużyna 
z Pionek, a miejsce trzecie 
przypadło Elblągowi. W tej 
stawce bardzo dobrze wypa-
dła ekipa Mikołowa. Pierwszy 
zespół sklasyfikowany został 
ma miejscu piątym, a drugi - 
dziewiątym. Tapi

Ostatnią sobotę lutego 
i pierwszą niedzielę 
marca mikołowski 

kryty basen okupowali 
pływacy - amatorzy, 
startujący w piątej 
edycji 24-godzinne-
go Mikołowskiego 
Maratonu Pływackie-
go. Maraton ten był 
częścią ogólnopolskiej 
akcji OTYLIADA 2015. Mi-

kołowskie imprezy pływackie 
mają to do siebie, że każda 

następna jest rekordowa. 
Nie inaczej było i w tym 
roku. Pierwszy rekord, 
to ilość startujących. 
120 pływaków pobi-
ło rekord maratonu 
(507  500 metrów) re-
kord maratonu, prze-

pływając 680  575 me-
trów. To tak, jakby poko-

nać wpław trasę z Mikołowa 
do Kołobrzegu. Nowy rekord 
ustanowiony został również 
w ramach „Otyliady”. W tym 
przypadku był to dystans 
321  025 metrów. Kolejny re-
kord, tym razem indywidualny 
ustanowiła 17-letnia Roksana 
Kolber przepływając 40  200 
metrów (w ramach „Otyliady” 
- 21 200 metrów).

Uroczystość podsumowa-
nia imprezy uświetniła wystę-
pem uczestniczka programu 
„Mam talent”, Anna Filipow-
ska. Kolejny 24-godzinny Ma-
raton Pływacki za rok.

Tapi

13 drużyn gimnazjal-
nych (w tym cztery 
dziewcząt) rywalizo-

wało na parkiecie hali spor-
towej MOSiR w Mikołowie 
w czwartej edycji Halowego 
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Dyrektora MOSiR. W sumie 
podczas turniejowych zmagań 
przewinęło się 130 zawodni-
czek i zawodników, co jest do-
wodem rosnącej popularności 
futsalu wśród młodzieży. Swo-
je umiejętności prezentowała 
młodzież, która z futbolem ma 
styczność na co dzień, ale po-

kazało się też wiele nowych 
twarzy, które przy nawet nie-
wielkiej ilości treningu, mogą 
się okazać dobrymi zawodni-
kami. Jak się gra w piłkę, poka-
zały też dziewczęta. W tej kate-
gorii zwyciężyły reprezentant-
ki Gimnazjum nr 2, natomiast 
w kategorii chłopców palma 
pierwszeństwa przypadła eki-
pie o nazwie „No Name”. Tytu-
ły indywidualne przypadły:

Najskuteczniejszy strzelec: 
Gabriela Hadryjan (G-2 Miko-
łów, klasa III) i Jakub Nowak 
(„No Name” IE)

Najlepszy bramkarz: Wikto-
ria Bundyra (G-2 Mikołów, kla-
sa III) i Maciej Krupop (GKS 
Borowiki)

Najlepszy zawodnik: Emilia 
Wieczorek (Kozy IE) i Oskar 
Machulec („No Name” IE)

Tapi

Białe Orliki w Warszawie
BARWY MIKOŁOWA 
REPREZENtOWALI:

mikołów i: Remigiusz Hanu-
siak, Kornelia Grzesło, Magda-
lena Wiśniewska, Rafał Winiar-
ski, Nikola Lis, Katarzyna Kaleta

mikołów ii: Agnieszka Wi-
śniewska, Aleksandra Winiar-
ska, Małgorzata Gewald, Kamil 
Kozok, Julia Bednarczyk, Olga 
Cebula.

klasyfikacja końcowa ogól-
nopolskiego turnieju „mistrzo-
wie białego orlika”: 1. Sanok,  
2. Pionki, 3. Elbląg I, 4. Strze-
gom, 5. Mikołów I, 6. Malbork, 
7. Elbląg II, 8. Oleśnica, 9. Miko-
łów II, 10. Skierniewice, 11. Sie-
ciechowice, 12. Płońsk.

KLAsYfIKACJA  
KOńCOWA:

dziewczęta
1. G-2 Mikołów, klasa III
2. Neony
3. Dzikie Koty
4. Kozy IE

chłopcy
1. „No Name” IE
2. GKS Borowiki
3. FC Mikołów
4. Armia JP
5. AKS Lichtenstein
    FC Bobry
7. Dream Team Futsal
    Gimby FC
9. Black Team

Gimnazjalny futsal

pływackie rekordy
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Dziesięć drużyn 
z południowej 
Polski przyje-

chało do Łazisk Gór-
nych, aby powalczyć 
o puchar prezesa 
PGKiM. Do rywalizacji 
stanęli nawet górale  
z Istebnej i zawodnicy  
z małopolskiego Chrza-
nowa. Zawody zorgani-
zowano dla dziesięcio-
latków. 

Niewiele turniejów piłkar-
skich adresowanych jest do tej 
grupy wiekowej. Tym bardziej 
należy przyklasnąć inicjatywie 
prezesa łaziskiego przedsię-
biorstwa. Uczestników podzie-
lono na dwie grupy, po pięć 
drużyn każda. W eliminacjach 
zespoły zagrały systemem każ-
dy z każdym. Zwycięscy grup 
zmierzyli się o finał, a drużyny 

z drugich miejsc powalczyły 
o brązowy medal. Honoru na-
szego powiatu bronili młodzi 
zawodnicy z Polonii Łaziska, re-
prezentanci Gwarka Ornontowi-
ce oraz dwie ekipy z Mikołowa: 
AKS i KS Kamionka. Faworytami 
turnieju były drużyny Rozwoju 
Katowice oraz MKS Zaborze Za-
brze. Zgodnie z oczekiwaniami 
oba zespoły zajęły pierwsze 
miejsca w swoich grupach. Fi-
nał rozstrzygnęli na swoją ko-
rzyść katowiczanie, którzy po 
bardzo zaciętym meczu poko-
nali MKS 1:0.  Walka o trzecie 
miejsce okazała się wewnętrzną 
rywalizacją drużyn powiatu mi-
kołowskiego. Trampkarze Polo-
nii Łaziska nie dali szans dzie-
sięciolatkom z AKS Mikołów, 
pokonując ich wysoko 4:1. Tak 
na marginesie, młodzi piłkarze  
z Łazisk i tak potraktowali ulgo-
wo kolegów z Mikołowa, ponie-

waż niedawno spotkanie senio-
rów obu drużyn, w ramach spo-
tkań kontrolnych przed rundą 
wiosenną, zakończyło się wyni-

kiem 10:0! Turniejowe spotka-
nia komentował Jerzy Janecki, 
znany i lubiany spiker meczów 
Polonii Łaziska. 

miRosław dUżY, prezes mPGik:
- Jestem pod wrażeniem poziomu młodych zawodników. Pa-
miętam siebie w wieku dziesięciu lat. Też większość wolnego 
czasu spędzaliśmy z kumplami na boisku, ale różnica między 
tamtymi czasami a współczesnością jest ogromna. W na-
szych popisach więcej było gonitwy za piłką niż gry zespoło-
wej. Teraz jest inaczej. Widać, że z tymi chłopcami pracują 
dobrzy szkoleniowcy i pedagodzy. 

kaZimiERZ kasZok, koordynator turnieju:
- Takich turniejów powinno organizować się więcej. Nie ma 
lepszego sposobu na wyłowienie z piłkarskiego „narybku” przy-
szłych gwiazd krajowego albo międzynarodowego formatu.

Dziesięcioletni piłkarze walczyli o puchar prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych

Rozwój na pierwszym miejscu!
KLAsYfIKACJA:
1) KS Rozwój Katowice
2) MKS Zaborze Zabrze
3) KS Polonia Łaziska
4) AKS Mikołów
5) MKS Fablok Chrzanów
6) APN Tychy
7) GKS Gwarek Ornontowice
8) APN Istebna
9) UKS Grom Tychy
10) KS Kamionka
najlepszy strzelec 
- Jeremiasz Liżewski KS Po-
lonia Łaziska
najlepszy zawodnik 
- Kacper Ciuchta KS Rozwój 
Katowice
najlepszy bramkarz 
- Adam Kupka MKS Zaborze

Po ostatnim weekendzie 
lutego, dla piłkarzy 
trzeciej ligi rozpoczę-
ła się ostatnia prosta 

przed startem rundy wiosennej. For-
malnie, część spotkań z drugiej rundy 
rozegrano jesienią, ale do finiszu roz-
grywek pozostało jeszcze 17 kolejek. 
Nim zabrzmi pierwszy gwizdek roz-
poczynający „piłkarską wiosnę”, do 
rozegrania pozostały jeszcze ostatnie 
sparingi i zamknięcie składów drużyn. 
W gronie zespołów oczekujących na 
rozpoczęcie gier mistrzowskich w tej 
klasie rozgrywek jest „najwyżej” gra-

jąca drużyna powiatu mikołowskiego - 
Polonia Łaziska.

Łaziszczanie rozpoczęli przygoto-
wania na początku stycznia. Zajęcia by-
ły zaplanowane w szczegółach, a pod-
czas treningów zawodnicy pracowali 
nad wszystkimi elementami potrzebny-
mi w grze. Trenowali na siłowni, w hali 
i na otwartym terenie. Trudny trening 
przeplatany był grami kontrolnymi na 
boiskach otwartych i w hali.

- Po rundzie wiosennej odeszło sied-
miu zawodników. W ich miejsce dokop-
towaliśmy jedenastu. Z zawodników, 
których mamy do dyspozycji, staramy 

się wycisnąć jak najwięcej. Niektórych 
przystosowujemy do gry na dwóch po-
zycjach, co tylko zaostrzy rywalizację. Ile 
punktów trzeba zdobyć, żeby spać spo-
kojnie? Każdy mecz trzeba grać tak, by 
zdobyć komplet punktów. Nie chcę tutaj 
kalkulować, ale początek mamy trudny. 
Z czterech pierwszych spotkań, trzy gra-
my na „wyjeździe”. By nie wplątać się do 
grupy „być albo nie być”, trzeba od po-
czątku punktować w każdym meczu, by 
potem móc spokojne grać. Generalnie 
jestem dobrej myśli. - podsumował okres 
przygotowawczy trener, Rafał Bosowski.

Tadeusz Piątkowski

tERMINARZ RuNDY WIOsENNEJ
14.03. sobota, godz. 15.00 Skra Częstochowa - Polonia
21.03. sobota, godz. 15.00 Polonia - Pniówek Pawłowice
28.03. sobota, godz. 15.00 BKS Stal Bielsko - Polonia
4.04. sobota, godz. 14.00 MKS Ruch Zdzieszowice - Polonia
11.04. sobota, godz. 16.00 Polonia - TS Podbeskidzie II Bielsko
18.04. sobota, godz. 16.00 Ruch II Chorzów - Polonia
25.04. sobota, godz. 16.30 Polonia - BKS Rekord Bielsko
29.04. środa, godz. 17.00 Piast II Gliwice - Polonia
2.05. sobota, godz. 17.00 Polonia - LZS Swornica Czarnowąsy
9.05. sobota, godz. 17.00 Górnik Wesoła - Polonia
13.05. środa, godz. 17.30 Polonia - GKS 1962 Jastrzębie
16.05. sobota, godz. 17.00 LKS Czaniec - Polonia
23.05. sobota, godz. 17.00 Polonia - GKS Grunwald Ruda Śląska
27.05. środa, godz. 18.00 Małapanew Ozimek - Polonia
30.05. sobota, godz. 17.00 Polonia - Skalnik Gracze
3.06. sobota, godz. 18.00 Górnik II Zabrze - Polonia
6.06. sobota, godz. 17:00 Polonia Łaziska - Polonia

Polonia Łaziska przed wiosenną rundą sKARB KIBICA
Rok założenia: 1927
barwy: żółto - niebiesko - czarne
adres: Sekretariat: Łaziska Górne 43-173 ul. Staszica 31 B, tel. 32 3229353
stadion: Łaziska Górne 43-170 ul. Sportowa 3, tel. 32 2161666
strona internetowa: http://www.polonialaziska.pl
Prezes: Piotr Niewiadomski
trener: Rafał Bosowski
kierownik drużyny: Robert Janecki

KADRA NA RuNDę WIOsENNą: 
bramkarze: Rafał Franke, Damian Gieracz, Bartosz Wójcik. obrońcy: Krzysztof Gersok, Michał 
Lęszczak, Marek Mazur, Tomasz Rybak, Krzysztof Suchecki, Paweł Mazurek, Filip Rzeka. Pomocni-
cy: Mateusz Kruk, Patryk Widuch, Jacek Rączka, Damian Czupryna, Tomasz Wawrzyniak, Mateusz 
Wawoczny, Bartosz Just, Daniel Augustyniok, Michał Suda, Daniel Paszek, Michał Łoboda, Ireneusz 
Badura. Napastnicy: Mateusz Majsner, Alex Tyszczak, Rafał. Przybyli: Damian Gieracz, Michał Ło-
boda, Tomasz Wawrzyniak (cała trójka wypożyczona z Rozwoju Katowice), Mateusz Majsner, Da-
mian Czupryna (ze Skry Częstochowa), Michał Łęszczak (wypożyczony z GKS Tychy), Rafał Małecki, 
Bartosz Just, Daniel Augustyniok i Bartosz Wójcik, Filip Rzeka (cała czwórka z drużyny juniorów 
Polonii). Ubyli: Patryk Słupik (wypożyczony do AKS Mikołów), Jakub Nawrocki (zakończył karierę), 
Maciej Wolny i Tadeusz Tyc (powrót do Rozwoju Katowice), Jacek Jarnot (do Szombierek Bytom), 
Łukasz Miś (wypożyczony do Iskry Pszczyna), Miłosz Węglarz (wypożyczony do Unii Ząbkowice).

Grać i wygrywać

Górny rząd od Lewej: Michał Łęszczak, Patryk Widuch, Daniel Paszek, Paweł Kaczmarczyk (masażysta), Mateusz Wawoczny, Mateusz Kruk, Paweł Mazurek. 
Środkowy: Michał Łoboda, Tomasz Wawrzyniak, Damian Gieracz, Wiktor Marszałek (trener bramkarzy), Bartosz Wójcik, Krzysztof Suchecki, Tomasz Rybak.  
Dolny: Damian Czupryna, Mateusz Majsner, Marek Mazur (kapitan), Rafał Bosowski (trener), Jacek Rączka, Alex Tyszczak, Krzysztof Gersok. Na zdjęciu brak chorych: 
Michała Majsnera (II trener), Rafała Franke, Michała Sudy, Daniela Augustyniaka, Bartosza Justa, Rafała Małeckiego.

Mirosław Duży nagradza młodych piłkarzy z Polonii Łaziska Fo
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Zbliżają się Święta 
Wielkanocne. to 
dobra okazja, aby 

zaprosić najbliższych 
na ucztę, która na długo 
pozostanie w ich pamię-
ci. Nic ich bardziej nie 
zaskoczy, niż własno-
ręcznie zrobiona kieł-
basa! to nie jest trudne. 
Wszystkiego można do-
wiedzieć się w sklepie 
firmowym Jelux.

Wielu z Państwa zapewne  
w tym miejscu przestanie czytać 
artykuł, bo zrobienie kiełbasy 
może się wydać zadaniem po-

nad możliwości statystycznego 
smakosza. Tymczasem sprawa 
jest o wiele prostsza, niż nam 
się wydaje. Zrobienie kiełbasy 
nie jest trudne ani specjalnie 
czasochłonne. Wymaga 
jedynie od-
powiednich 
n a r z ę d z i , 
pr zypraw, 
znajomości 
r e c e p t u r y 
oraz zapału do pracy. 
Tylko tego ostatniego firma Jelux 
nie może zapewnić. Natomiast, 
jeżeli chodzi o przyprawy, na-
rzędzia i przepisy do wytwa-
rzania wędlin, nie ma lepsze-
go adresu niż ulica Bielska 49  

w Mikołowie. Jelux zaopatruje 
odbiorców detalicznych, którzy  
w domowym zaciszu, nawiązują 
do najlepszych śląskich i pol-
skich tradycji, wracają do pro-
dukcji swojskich wędlin, szynek, 
mięs. To właśnie z myślą o nich 
Jelux w swojej siedzibie urucho-
mił sklep, w którym oferuje na-
turalne osłonki, peklosól, siatki, 

szeroką gamę przypraw 
a także narzędzia po-
trzebne do produkcji 

swojskich wyro-
bów.

Na Czy-
t e l n i k ó w 

„Naszej Ga-
zety”, w Jeluxie 

czeka specjalista, który 
wie wszystko na temat wę-
dzenia wędlin i podzieli się 
z Państwem swoją wiedzą 
oraz doświadczeniem. War-
to skorzystać z tej okazji!

kiełbasa na święta 
- swojska najlepsza i najzdrowsza!

Wśród osób, które do końca marca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżów-
ki rozlosujemy nagrody książkowe. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Aldo-
na Kowalczyk z Łazisk Górnych. Prosimy o odbiór nagrody, w siedzibie redak-
cji, ul. Rynek 18, Mikołów, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.!

Spoglądając z nieufnością 
na nieco przeegzaltowa-
ną w swej komercyjności 
okładkę, prozatorskiej 

książki autorstwa Jacka Sroki-Ritau, 
zaczęłam czytać „Dzieci sztyletu”. 
Powieść ta to beletrystyczna kom-
pilacja klasycznego, polskiego 
kryminału (trup ściele się gęsto!) 
z wątkami historycznymi zgrabnie 
„przemycanymi” przez autora do 
fabuły. Dzięki nim moja wiedza  
o niektórych faktach historycznych okresu między-
wojennego niewątpliwie się wzbogaciła. Niektóre, 
przytoczone wydarzenia sprawdzałam, posługu-
jąc się encyklopedią. Potwierdzam ich rzetelność!

Treść książki przenika klimat okresu między-
wojennego, wyzwolonej Polski - honor, patrio-
tyzm, szyk i elegancja przewijają się z zapachem 
dymu markowych cygar. To zderzenie dwóch 
światów, tego przedwojennego z obecnie współ-
czesnym w Polsce. Z powieści emanuje wyczu-
walna fascynacja autora tym właśnie, niepodle-
głym historycznie okresem. Książka momentami 

przeraża swą dosadnością jak 
i tajemniczością, ale pozwala - 
paradoksalnie - również wierzyć 
w dobro, nadzieję i sprawiedli-
wość. Jest swoistym przesłaniem i 
ostrzeżeniem przed niebezpiecz-
ną działalnością współczesnych 
ruchów satanistycznych. Zdecy-
dowanie czytać! Polecam!

Ewa Prochaczek

P.S. Wypożyczoną z mikołow-
skiej biblioteki (choć opasły wolumin) prze-
czytałam z dużym zainteresowaniem w ciągu 
trzech dni.
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Do wygrania „Dzieci sztyletu”. Specjalnie dla nas, Ewa Prochaczek, recen-
zuje książki! Kryterium doboru lektur jest 
proste. Książka bądź jej autor muszą być 
związani z powiatem mikołowskim. 

Czytać albo nie czytać? 
Oto jest pytanie…

Dzieci sztyletu w Mikołowie…

jacEk sRoka-RitaU, z wykształcenia historyk  
i dziennikarz, na co dzień muzyk. Pracuje, jako nauczy-
ciel gry na gitarze w Mikołowie. Jest autorem podręczni-
ka „Gitara dla najmłodszych”, powołał do życia sztukę 
teatralną „Uczyń mnie drzewem”, do której skompono-
wał również muzykę oraz stworzył rock-operę „Santo 
Subito”. „Dzieci sztylety” to jego debiut beletrystyczny. 

wiosna zwitała w MAnDrinie, a wraz z nią 
12 nowych herbat.wśród nich polecamy 

szczególnie antystresową PerFeCt worLD 
oraz relaksującą FenG SHUi.

od 25 marca w sprzedaży włoskie baby i ciasta 
wielkanocne oraz świąteczne łakocie. 
nie zabraknie wśród nich tradycyjnych 

marcepanów i czekoladowych jaj.

Doskonałym prezentem dla najbliższych może 
być skomponowany z naszych herbat, kaw 

oraz innych specjałów kosz okolicznościowy.

www.herbaciarniamandarin.pl


