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Dwa salony, dwie marki,
WIELE MOŻLIWOŚCI.

Salony WITPOL
Tychy ul. Katowicka 35
obok Browarów
tel. 32 326 22 80 do 89

Studzienice koło Pszczyny,
ul. Jaskółek 21
tel. 32 326 39 90

www.witpol-auto.pl

Przegląd zawieszenia
GRATIS!!!
Szczegóły promocji na stronie:
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32/191-91
RADIO TAXI
Mikołów

32/201-91-91

pod

Z

racji programu
telewizyjnego
kupuję w piątki
„Dziennik Zachodni”.
Z sentymentu za starymi czasami, kiedy ta gazeta była poczytna, ciekawa i opiniotwórcza, przeglądam też tak zwany „grzbiet
główny”. Ostatnio rzucił mi się
w oczy tytuł z pierwszej strony:
starcie tytanów. Rzecz była o kandydatach do Parlamentu Europejskiego z naszego regionu. Z pierwszego miejsca na liście Platformy Obywatelskiej startuje, jak
zawsze, Jerzy Buzek. Lewica postawiła na Adama Gierka, którego największym politycznym kapitałem jest nazwisko. Listę Twojego Ruchu otwiera 80-letni Kazimierz Kutz. Reżyser chce widocznie przeżyć trzecią albo czwartą młodość, skoro identyfikuje się
z partią, która niesie na sztandarach, m.in., legalizację marihuany. Nie wiem, gdzie autor widzi tutaj tytanów? Pojawienie się
tych nazwisk na czele list wyborczych dowodzi wielkiej słabości
śląskiej sceny politycznej. Lata
świetności Jerzy Buzek ma już
dawno za sobą. Skoro PO nie stać
na wykreowanie nowego, wartościowego lidera, to znaczy, że sondaże poparcia nie kłamią, a czas
partii rządzącej dobiega końca.
Adam Gierek odziedziczył po swoim ojcu nazwisko i podobieństwo.
Zapewne w czasie kampanii rzuci rodowe zawołanie: pomożecie?!
Ale czy partii lewicowej, otwartej na nowe, europejskiej trendy,
wypada grać kartami z poprzedniej epoki. Kazimierzowi Kutzowi
należy się wielki szacunek z racji
wieku i dorobku filmowego. Resztę
przemilczmy. To nie są tytani. Już
prędzej kabaret starszych panów.
ﬁlar
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kompania węglowa odstąpiła od pomysłu
połączenia kopalń bolesław śmiały w Łaziskach
Górnych i ziemowit w lędzinach.

Bolesław uratowany

www.taxi-mikolow.pl

filarem

2 Aktualności

W październiku ubiegłego roku, jako pierwsi napisaliśmy,
że Kompania Węglowa chce połączyć obie kopalnie.
Największa w Europie spółka wydobywcza przechodzi
kryzys. Łączenie kopalń ma zredukować koszty i ograniczyć
straty, które tylko w ubiegłym roku wyniosły 300 mln zł.

aleksander wyra,
burmistrz
Łazisk Górnych:
Jestem bardzo zadowolony z takiego obrotu sytuacji.
To bardzo ważne, że pod apelem podpisali się wszyscy samorządowcy powiatu mikołowskiego. Pokazaliśmy, że
w interesie naszego powiatu
potrafimy działać jednomyślnie, szybko i - co najważniejsze - skutecznie.

marek uszko,

D

la Bolesława Śmiałego taka fuzja nie
mogła jednak oznaczać niczego dobrego. Łaziskiej kopalni, choć
znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej, nie można porównać z lędzińskim gigantem. Urobek jednej ściany w Ziemowicie wynosi tyle,
ile wydobycie w całym Bolesławie Śmiałym. To nie byłoby połączenie kopalń, ale wchłonięcie mniejszej. Cały powiat mikołowski znalazłby się w trudnej sytuacji, ponieważ Bolesław

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Śmiały jest największym pracodawcą w okolicy. Aleksander
Wyra, burmistrz Łazisk Górnych, przygotował apel o niełączenie kopalń. Podpisali się
pod nim starosta oraz wszyscy
burmistrzowie i wójtowie powiatu mikołowskiego. O zdecydowanym sprzeciwie samorządowców dowiedział się nie tylko zarząd Kompanii Węglowej,
ale także Ministerstwo Gospodarki i media. Argumentacja
za tym, aby nie łączyć kopalń,
była klarowna. Fuzja Bolesława Śmiałego z Ziemowitem nie
ma logicznego i ekonomicznego uzasadnienia. Obie kopalnie leżą daleko od siebie. Nic
ich nie łączy pod ziemią, ani
na powierzchni. Obie dobrze
sobie radzą, jako samodzielne
jednostki. Atutem Bolesława
Śmiałego jest stały i pewny odbiorca węgla, czyli znajdująca

się za płotem Elektrownia Łaziska. W pierwszym podejściu,
zarząd Kompani Węglowej zareagował negatywnie na apel
samorządowców. Z nadesłanej
odpowiedzi niewiele wynikało,
poza kilkoma frazesami, które
miały potwierdzać zasadność
łączenia kopalń. Później doszło
do spotkania zarządu Kompanii Węglowej z samorządowcami, w którym wzięli udział także przedstawiciele naszego powiatu. Szefowie spółki nadal
twardo obstawali przy planach
łączenia większości kopalń, nie
byli już jednak tak kategoryczni, jeżeli chodzi o fuzję Bolesława Śmiałego i Ziemowita. Pod
koniec stycznia podczas konferencji prasowej Marek Uszko,
prezes Kompanii Węglowej, zadeklarował, że nie rezygnuje
z całościowego planu restrukturyzacji spółki z małym wyjąt-

kiem,. Bolesław Śmiały i Ziemowit pozostają samodzielnymi
jednostkami organizacyjnymi.
Co ciekawe, prezes spółki uzasadniając tę decyzję, posłużył
się argumentami, których użyli nasi samorządowcy w apelu
o niełączenie tych kopalń.
Jerzy Filar

prezes kompanii węglowej
Zarząd Kompanii Węglowej odstępuje od planów łączenia kopalń Bolesław Śmiały i Ziemowit. Wysłuchaliśmy
w tej sprawie wiele opinii,
w tym także zdania samorządowców. Obie te jednostki doskonale sobie radzą i nie trzeba w nich nic naprawiać.

komentarz
Polska to jest dziwny kraj. Na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na energię, a patrząc na tempo rozwoju naszej cywilizacji, ten popyt będzie tylko rósł. Energię robi się przede wszystkim z węgla. Teoretycznie, jako jeden z większych dostawców tego
surowca, powinniśmy „siedzieć” na kasie zarobionej na handlu
„czarnym złotem”. Ale jakoś nam nie idzie. Mamy szczęście do naturalnego bogactwa, ale pecha do ludzi. Za rządów PiS kontrolę
nad węglem oddano w ręce Pawła Poncyliusza, który - delikatnie
mówiąc - nie znał się na górnictwie, ani na Śląsku. PO powierzyło
ministerstwo gospodarki, w tym także przemysł wydobywczy, ludowemu koalicjantowi. Nie będziemy tego komentować, aby się nie
narażać, bo - jak wiadomo - chłop żywemu nie przepuści.

Śladem naszych publikacji
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śmieciarki, kupione przed laty za pieniądze
mikołowskiego podatnika, niszczeją na
parkingu zakładu usług komunalnych. To
kosztowne ofiary „śmieciowej rewolucji”. nikt
nie chce kupić tych samochodów, a holenderska firma Van Gansenwinkel,
która odbiera odpady w mikołowie, dysponuje własnym transportem.

Śmieciarki
na żyletki?

W

połowie ubiegłego roku,
kiedy wchodziła w życie ustawa śmieciowa,
opublikowaliśmy artykuł
„ZUK na bruk”. Napisaliśmy o trudnej
sytuacji mikołowskiego Zakładu Usług
Komunalnych. Do połowy 2013 roku
ta miejska firma zajmowała się m.in.,
odbiorem śmieci. Mieszkańcy nie narzekali na jakość usług. Poza tym, firma dawała pracę kilkudziesięciu mikołowianom. O planach wprowadzenia
ustawy śmieciowej samorządy wiedziały na wiele miesięcy wcześniej. Znane
były założenia nowego prawa. Na gmi-

Śmieciarki, za które zapłacili mikołowscy podatnicy
stoją bezużytecznia na parkingu ZUK

Umowa dzierżany nałożono obowiązek ogłaszawy niedawno wynia przetargów na odbiór śmieci.
gasła. Koncern
W Mikołowie do tej roboty idealsprowadził swonie nadawał się ZUK. Firma miaje
samochody,
ła przeszkolonych ludzi, a przede
a trzy największe
wszystkim sprzęt, w tym czteśmieciarki trafiły
ry śmieciarki. ZUK nie mógł jedna parking ZUK.
nak wystartować w przetargu, bo
i
sto
z
Tera
oły.
szk
do
ił tym autobusem dzieci
Gansewinkel
nie był spółką prawa handlowe- Kiedyś ZUK woz ka aż zostanie przerobiony na żyletki
na parkingu i cze
wypożycza jeszgo. Miasto mogło zmienić formucze jeden, najmniejszy pojazd.
winkel. Przez pierwsze miesiące firłę prawną firmy, ale tego nie zrobi- Ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż
ma dzierżawiła śmieciarki należące do
ło. Mikołów stał się łatwym łupem dla
tych pojazdów, ale nie było zainteresoZUK. Za wynajem czterech specjalizagranicznych koncernów, które rzuwania - przyznaje Adam Zawiszowski,
stycznych pojazdów Holendrzy płacili
ciły się na śmieciowy rynek w Polsce.
wiceburmistrz Mikołowa.
miastu w sumie 8 tys. zł miesięcznie.
Wygrał holenderski koncern Gansen-

Kupione przed laty za pieniądze mikołowskiego podatnika śmieciarki, całkiem sprawne i w miarę nowoczesne, stoją teraz bezczynnie i niszczeją. Gansevinkel ich nie potrzebują, a firmy śmieciowe
w innych miastach mają swój tabor. Takiego rozwoju sytuacji można było uniknąć.
W sąsiednich Łaziskach Górnych przetarg śmieciowy też wygrała zagraniczna
firma, ale podwykonawcą usługi jest tamtejsze Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ludzie i sprzęt zostali uratowani. W odróżnienia od Mikołowa nie padli ofiarą „śmieciowej rewolucji”.
Jerzy Filar

Tomasz Tomczykiewicz, lider Platformy Obywatelskiej na Śląsku, nakazał wyjaśnić sprawę
skargi mikołowianki Ireny Malec, która Adamowi Putkowskiemu, należącemu do PO wiceburmistrzowi miasta, zarzuciła arogancję, bezczelność i zachowanie niegodne samorządowca.

Partia osądzi

P

isaliśmy o tej sprawie
dwa miesiące temu.
Irena Malec chciała
wyjaśnić wątpliwości dotyczące kanalizacji, która po-

wstaje w pobliżu jej posesji.
Poszła do Adama Putkowskiego, ponieważ jako resortowy wiceburmistrz nadzoruję tę inwestycję, a poza
tym jest jej dalszym znajo-

mym. Irena Malec dostała się przed oblicze
wiceburmistrza i przeżyła szok.
- Pan Putkowski nie
przyjął w mnie gabinecie, ale stojąc w sekretariacie i nie zważając na obecność
innych osób zaczął na mnie
wrzeszczeć - cytuję - „Czy wy
myślicie, że ja mam wam płacić albo sam robić?”. Nie po-

zwolił mi nawet dojść do słowa.
Poczułam się upokorzona i rozczarowana. Uchodzę za twardą
kobietę i rzadko kiedy płaczę,
ale wtedy usiadłam na korytarzu i rozbeczałam się, jak dziecko - relacjonowała w rozmowie
z nami Irena Malec.
Sprawą zainteresowała się
nie tylko „Nasza Gazeta”, ale
także regionalne władze Platformy Obywatelskiej. Z tego,

co udało nam się dowiedzieć,
Tomasz Tomczykiewicz, lider
śląskiej PO, nakazał wyjaśnienie sprawy Mirosławowi Dużemu, szefowi partii w powiecie mikołowskim.
- Nie zamiatamy sprawy
pod dywan. Kiedy podejmiemy decyzję, na pewno poinformujemy o tym Czytelników
„Naszej Gazety” - powiedział
nam Mirosław Duży.
(red)
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miko

nieruchomości
Łaziska Górne ul. dworcowa 10
oddział w mikołowie
ul. rynek 7, i piętro
tel.32 790 53 88; 504 222 975
mieszkania
Ł. Górne dworcowa
M2-30,30m2, I piętro,
cena: 90 000zł
mikoŁów słowackiego
M3-46m2, IV piętro,
cena: 142 000zł
Ł. średnie staszica
M4-45m2, I piętro,
cena: 136 000zł
Domy
orzesze 140m2,
działka 800m2, 275 000zł
Łaziska dolne 126m2,
działka 1180m2, 170 000zł
Łaziska Górne 200m2,
działka 927m2, 310 000zł
palowice 120m2,
działka 834m2, 299 000zł
poszukujemy dla naszych
klienTów mieszkań, domów
i dziaŁek do sprzedaży.
www.nieruchomosci-miko.pl

„MIKOTV” mikołowska telewizja internetowa

Muzyczna obsługa imprez

Zapraszamy do atrakcyjnej oferty reklamy w telewizji „MIKOTV”
Oferujemy: spoty reklamowe,reportaże,teledyski
Zadzwoń i zapytaj o promocyjną ofertę

wesela, urodziny, eventy,
imprezy firmowe, inne uroczystości
Usługi video/foto

www.mikotv.pl

tel 531-556-305

DJ/wodzirej

www.djjasiu.pl, tel 531-556-305

przegrywanie kaset VHS,VHS-C,Hi8 na DVD

4 Powiat mikołowski
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od ul. podleskiej w mikołowie, przez Łaziska Górne aż do ul. żorskiej w orzeszu, ciągnie się szlak komunikacyjny,
którego zadaniem jest odciążenie dróg wojewódzkich i krajowych, biegnących przez nasz powiat.

Powiatowa „średnicówka”

O

sie
komunikacyjne w naszym powiecie oparte są
na drogach krajowych nr
44 i 81 oraz kilku drogach
wojewódzkich. Są to głównie szlaki tranzytowe. Ze
względu na natężenie ruchu nie lubią z nich korzystać kierowcy z naszego powiatu, którzy mają do
załatwienia sprawy w sąsiedniej miejscowości. Powiatowy Zarząd Dróg od
lat realizuje plan przygotowania wewnętrznego szlaku komunikacyjnego, służącego mieszkańcom Mikołowa, Łazisk, Orzesza,
Wyr i Ornontowic.
- Chcemy stworzyć wewnętrzny szlak komunikacyjny, oparty głównie na
drogach powiatowych, alternatywny dla dróg krajowych, biegnących przez
nasz powiat - wyjaśnia
Edward Przybysz, dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg.
Plan nie polega na budowie nowej drogi, ale na rozbudowie i modernizacji istniejących już ulic. Trasa zaczyna się w Mikołowie ulicą Podleską, na granicy z
Katowicami. Wlot do centrum ulicą Krakowską, dalej ks. bpa Bandurskiego i w kierunku Łazisk ulicami Konstytucji 3 Maja, Mikołowską, Świerczewskiego. Mijamy Rondo w centrum Łazisk Górnych i dalej ulicami Orzeską, Brada do granic

Orzesza. Do centrum prowadzi ul. Wawrzyńca,
a następnie odcinek drogi wojewódzkiej i ulicą
Żorską wylot na trasę do sąsiednich Żor. W Orzeszu, dla ominięcia rond i przejazdu kolejowego

w centrum, wzdłuż ruchliwej DW925, przygotowujemy dla pojazdów osobowych
na kierunku Rybnik lub
Żory tzw. „obejście” przez
Jaśkowice, ulicami Jaśkowicką, Stuska i Wolności.
To dobry pomysł i ważne priorytety. Problem
jest jeden, ale za to poważny. Pieniądze, a raczej
ich brak. Jeszcze niedawno, powiaty mogły liczyć
na rządowe wsparcie w ramach programu przebudowy dróg lokalnych, czyli tak zwanych „schetynówek”. Dziś, w dużej polityce nie ma już ministra
Grzegorza Schetyny. Zmieniły się także rządowe priorytety. Większość środków
przeznaczonych na drogi, pochłaniają autostrady.
Stopniowo zmniejsza się
także poziom finansowania
zewnętrznego. W perspektywie wydatków unijnych
na lata 2014 - 2020 drogi nie stanowią, jak w poprzedniej transzy, jednego
z priorytetów. Unia kładzie
teraz nacisk na innowacyjne technologie i inwestycje
środowiskowe. Światełko
w tunelu pojawiło się wraz
z informacją, że rząd zamierza przeznaczyć środki
uzyskane z lasów państwowych, między innymi
na rozwój dróg lokalnych. Być może część tych
pieniędzy trafi do powiatu mikołowskiego?
Jan Ostoja

edward przybysz, dyrektor
powiatowego zarządu dróg
Oczywiście, Powiatowy Zarząd
Dróg, nie zajmuje się jedynie wskazanymi obok zadaniami, choć są one
priorytetowe. Musimy równomiernie
zadbać o całość dróg powiatowych,
tak aby standard bezpieczeństwa na
naszych drogach ulegał konsekwentnej poprawie. Remonty odcinkowe
nawierzchni jezdni to corocznie ok.
20 do 25 tys. m2 nie licząc chodników. Czasem nawet powstają nowe
chodniki, jak w tym roku przy ul. Wolności w Paniowach, czy przy ul.Jaśkowickiej w Orzeszu. Umocnione pobocza np. przy ul. Żorskiej, uzupełniane na bieżąco oznakowanie poziome
i pionowe, zatoki autobusowe w miejscach dotychczasowych przystanków,
pielęgnacja zieleni albo zimą odśnieżanie, to wszystko realizujemy niezależnie od priorytetowych planów inwestycyjnych. Nasze zadania modernizacyjne, remontowe i utrzymaniowe
podzieliliśmy według znaczenia i potrzeb. Staramy się realizować cele zasadnicze, nie zapominając jednocześnie o mniejszych inwestycjach, zgłaszanych przez gminy, radnych albo
samych mieszkańców. Dobrze układa
nam się współpraca z samorządami
powiatu mikołowskiego. Wiele zadań
realizujemy wspólnie.
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NZOZ Emadent

Poradnia ginekologiczna i stomatologiczna

- Zdrowo, bezpiecznie i bezboleśnie.

GABINET STOMATOLOGICZNY DR EMAD HAMDAN

Oferowane usługi:

l Implantologia
l Leczenie kanałowe (endodoncja)
l Protetyka bezzębia
l Protetyka: korony, licówki, mosty, protezy szkieletowe, korony teleskopowe, protezy zatrzaskowe
l Stomatologia zachowawcza
l Stomatologia dziecięca - porady dla rodziców
l Stomatologia rodzinna
l Stomatologia dla kobiet w ciąży
l Periodontologia: choroby przyzębia - paradontoza
l Chirurgia, usuwanie zębów
l Stomatologia estetyczna: wybielanie, piaskowanie, higienizacja
l Abrazja powietrza
l Licówki
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GABINET GINEKOLOGICZNY DR IMAN HIJAZI

Oferowane usługi:

l Skuteczne metody antykoncepcji do 72h po współżyciu
l Kompleksowa opieka w ciąży (w tym pełna diagnostyka ultrasonograficzna)
l Leczenie nadżerek oraz innych chorób szyjki macicy
l Diagnostyka USG chorób narządów płciowych
l Diagnostyka i leczenie krwawień i dolegliwości bólowych narządów płciowych
l Leczenie niepłodności
l Diagnostyka i leczenie zaburzeń hormonalnych
l Przygotowanie do zabiegów operacyjnych (polipy, mięśniaki, torbiele)
l Diagnostyka i leczenie chorób onkologicznych w ginekologii
l Leczenie zaburzeń miesiączkowania
l Zachowawcze i zabiegowe leczenie nietrzymania moczu i obniżenia narządów płciowych
l Ginekologia estetyczna
l USG 3D i 4D

PORADNIA GINEKOLOGICZNA I STOMATOLOGICZNA - Mikołów, ul. Krakowska 21, tel. 731 022 032
PORADNIA STOMATOLOGICZNA - Katowice, ul. Medyków 22, tel. 502 270 377

Mikołów

5

NA SZ A GA ZE TA

luty 2014r.

o muzyce, jąkaniu, bogu i ewentualnym starcie w wyborach samorządowych
rozmawiamy z Henrykiem CziCHem, mikołowianinem i liderem zespołu universe.

Zżyłem się
z Mikołowem

- Mirek Breguła, współtwórca i lider Universe, obchodziłby
w tym miesiącu „Abrahama”,
czyli 50 urodziny. Kiedy zmarł,
w listopadzie 2007 roku, wielu
krytyków i fanów wróżyło koniec
zespołu. Nie wierzyli, że udźwigniesz ten ciężar.
- Na pogrzeb Mirka przyszło ponad pięć tysięcy ludzi. Dla fanów jego
odejście było wielkim ciosem, ale oni
nie chcieli pożegnać Universe. Postanowiliśmy nie rozwiązywać zespołu.
Ze mną jako nowym liderem zmienił
się nieco charakter i przekaz, ale to
wciąż jest Universe. Niektórych piosenek, autorstwa Mirka, staram się
nawet nie dotykać. Były zbyt intymne. On miał dar pisania. Jego teksty
nigdy nie były banalne. Głównie pisał
o sobie, czasami opowiadał historie
innych ludzi, ale w tych tekstach zawsze był pewien przekaz i przesłanie.
Wielu fanów czekało z niecierpliwością na nasze kolejne płyty, bo traktowali je jak życiowy przewodnik.
- Zostając liderem zespołu
musiałeś zmierzyć się ze swoim największym, wewnętrznym
„wrogiem”. Pokonałeś jąkanie.
- Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak
bardzo jąkanie potrafi utrudnić życie.
Starałem się rozmawiać tylko z ludźmi, którzy mnie znają. Aby załatwić jakieś proste sprawy związane z zespołem, zamiast obgadać problem przez
telefon, wsiadałem w pociąg i jechałem do Warszawy. Nie chciałem zrazić do siebie rozmówcy podczas rozmowy telefonicznej. W okresie największej
popularności Universe, byliśmy zapraszani do mediów. Dziennikarze chcieli
ze mną rozmawiać, ale wywiady przed

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Przekaż swój

na wózek i rehabilitację Adama
Nazywam się Adam,
podczas kuligu
uległem wypadkowi
i złamałem kręgosłup.
Został uszkodzony
rdzeń kręgowy,
co spowodowało
całkowity paraliż nóg
i częściowy rąk.
Twój 1 %
podatku pozwoli
mi kontynuować
rehabilitację i zakupić
specjalny wózek.

- Ale na scenie się nie jąkałeś!
Jakieś 15 lat temu widziałem
wasz koncert i nigdy bym, nie
pomyślał, że masz taki problem.
- Śpiew ma swój porządek. Jest odpowiednia melodia, tempo, tekst, interpretacja. Natomiast każda rozmowa jest
spontaniczna i trochę chaotyczna. A jąkanie jest chaosem. Za dużo chcesz powiedzieć na raz i w końcu się zacinasz.
- Jak udało Ci się pokonać jąkanie?
- W 2000 roku pojechałem na turnus, zorganizowany przez rosyjską
terapeutkę prof. Lilię Arutyunian.
To był dla mnie przełom. Ona nie le-

adam lewandowski, prezes stowarzyszenia rozwoju i promocji ziemi mikołowskiej:
„Mamy dobry program oraz sprawdzonych ludzi, którzy chcą
i potrafią go zrealizować” - taką deklarację można usłyszeć od
działaczy każdej organizacji, partii czy stowarzyszenia. Ale w odróżnieniu od innych, my nie zamykamy się w kręgu znajomych, kiedy
przychodzi pora na układanie list wyborczych. Liczymy, że program
zawarty w nazwie naszego stowarzyszenia zrealizujemy razem
z Państwem. Czekamy na ludzi gotowych razem ze Stowarzyszeniem budować markę i siłę powiatu mikołowskiego. Ogromnie się
cieszę, że Henryk Czich wyraził zainteresowanie współpracy z nami.

czyła jąkania, lecz zamieniała je na
„nową mowę”. Zacząłem się na nowo
uczyć języka polskiego w jego fonetycznej, brzmieniowej wersji. Pamiętam, jak udzieliłem wywiadu w Radio
Kołobrzeg. Mówiłem powoli, spokojnie, ale się nie jąkałem. Nauka „nowej mowy to dość długi proces wymagający współpracy z wykwalifikowanym terapeutą. Ale od pierwszych
dni terapii nie używamy już mowy
skażonej jąkaniem. Kursanci zmieniają swoje zachowanie, mimikę twarzy, są o wiele bardziej pewni siebie.
- Zostałeś trenerem „nowej
mowy” i założyłeś Centrum Terapii Jąkania w Mikołowie. Kto
stuka do drzwi przy ulicy Brzoskwiniowej 8 z prośbą o pomoc?
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Fundacja Balian Sport KRS: 0000069890
w rubryce „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”
proszę koniecznie wpisać „ADAM SOSNA”
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Marzy mikołowa jako
marki M rzyjaznego,
miasta p o, otwartego.
ciekaweg a klimatu
Odbudowa jest zadaniem
Mikołowym na lata,
rozpisan to zrobić.
ale da się

kamerą albo na antenie radia, były dla
mnie problemem nie do przeskoczenia.

podatku

- To ważny element terapii. Płynna
rozmowa z terapeutą to połowa sukcesu. Prawdziwy sprawdzian nabytych
umiejętności, to radzenie sobie w życiowych sytuacjach: w sklepie, banku,
na poczcie, a nawet w kościele, jeżeli
jąkający się jest osobą duchowną.
- Religia jest ważna w twoim
życiu. Działasz w Szkole Nowej
Ewangelizacji w Gliwicach. Czego oczekujesz od Boga?
- Ja niczego nie oczekuję od Boga!
Mieć takiego Ojca to zaszczyt! On
pragnie naszej współpracy w dziele
zbawienia każdego człowieka. Dziękuję mu za każdy kolejny dzień. Za
to, że żyję, mam rodzinę, mogę działać i rozwijać swoje talenty. Nie nudzę się w codziennym odkrywaniu
Boga, w przyrodzie, prawach natury
i w każdym człowieku.

- Mamy pacjentów z całej Polski
i nie tylko. Zgłaszają się do nas ludzie, m.in. z USA, Kanady, Niemiec,
Austrii, nawet Islandii.
- Tam nie ma ośrodków terapii
jąkania?
- Na pewno są, ale nasza metoda uchodzi za jedną z najbardziej
skutecznych. Wychodzimy z założenia, że nie ma dwóch tak samo
jąkających się osób. Każdy przypadek wymaga indywidualnej terapii, opartej na zasadach „nowej
mowy”.
- Pacjentów ośrodka można spotkać na ulicach Mikołowa, kiedy trenują „nową mowę” w miejscach publicznych.

- Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej zaproponowało ci miejsce na liście w tegorocznych wyborach samorządowych. Skorzystasz z tej propozycji?
- Zastanawiam się nad tym. Im jestem starszy, tym bardziej odczuwam
potrzebę angażowania się w sprawy
ważne, publiczne. Zżyłem się z Mikołowem. Zależy mi na tym, aby to
miasto miało przyszłość. Chcę być
z niego dumny. Musimy stworzyć coś,
czego nie mają inne miasta. Marzy
mi się zbudowanie marki Mikołowa
jako miasta przyjaznego, ciekawego,
otwartego. Odbudowa klimatu Mikołowa jest zadaniem rozpisanym na
lata, ale da się to zrobić.
- Dziękuję za rozmowę.
Jerzy Filar

stowarzyszenie rozwoju i promocji ziemi mikołowskiej pod medialnym patronatem „naszej Gazety”
i przy merytorycznym wsparciu fundacji akademii samorządności, której prezesem jest mikołowska
posłanka izabela kloc, organizuje warsztaty dla osób zainteresowanych działaniem w samorządzie.

lubisz działać?
ludzkie sprawy nie są ci obojętne?
denerwuje cię, kiedy marnowane są publiczne pieniądze?
masz pomysł na rozwój i promocję ziemi mikołowskiej?

przyjdź na spotkanie - 25 luty, godz. 17.00,
„biały domek” w mikołowie, ul. karola miarki 15.
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NOWA PRZYCHODNIA
Minione lata w Łaziskach Górnych sprzyjały rozwojowi bazy sportowo - rekreacyjnej miasta. Ostatnim
efektem działań w tym zakresie jest między innymi cieszący się dużą popularnością, nie tylko wśród łaziszczan, teren rekreacyjny za basenem „Żabka”. Projekt ten został zrealizowany dzięki wsparciu środków
z Unii Europejskiej. Jego uzupełnieniem stanie się budowa w tym roku Skateparku. Nowe oblicze ma już
teren rekreacyjno - piknikowy na tzw. Ynzli. Teraz przyszła pora na inwestycję związaną ze służbą zdrowia.

D

wa budynki, które w tej
chwili pełnią funkcję
ośrodków zdrowia - ten
na ulicy Wyzwolenia i na
ulicy Chopina domagają się modernizacji, dodatkowo budynek przy ulicy
Wyzwolenia nie jest własnością Gminy Łaziska Górne. Stąd też władze
miasta zdecydowały się na budowę
nowego, nowoczesnego ośrodka, do
którego zostaną przeniesione poradnie zdrowia mieszczące się obecnie
w przychodni przy ul. Wyzwolenia
oraz te z przychodni przy ul. Chopina. Projekt zakłada też wyburzenie
dotychczasowych obiektów Straży
Miejskiej - budynku biurowego i garażu i przeniesienie ich do projektowanego obiektu.

To będzie poważne
wyzwanie dla Łazisk
Górnych - finansowe i
koncepcyjne.
Finansowe, bo szacowana wartość
inwestycji to około 6 000 000, 00 zł.
Koncepcyjne, gdyż plan zakłada usytuowanie budynku Przychodni Zdrowia w miejscu dotychczasowego placu imprez plenerowych za Urzędem Miejskim w centrum miasta, co
zmieni zasadniczo jego oblicze.

Jak będzie wyglądał nowy
budynek?

sty, alergologa, gabinety stomatologiczne, gabinet zabiegowy- laryngologiczny, pokój badania spirometrii, audiometrii.

W ramach infrastruktury
towarzyszącej
przy ośrodku
zdrowia powstaną
parkingi, zostanie
zagospodarowana zieleń
parkowa oraz obiekty
małej architektury.
W bieżącym roku zaplanowano przeznaczenie środków finansowych na opracowanie projektu
technicznego budowy tego budynku. W 2016 roku powinniśmy iść
do lekarza już do nowej, łaziskiej
przychodni.
Projektowany budynek przychodni
będzie obiektem energooszczędnym,
3-kondygnacyjnym o powierzchni
użytkowej ok. 1 700 m2, w tym powierzchnia przeznaczona dla pomieszczeń przychodni zdrowia: ok.
1 450 m2, powierzchnia przeznaczona dla pomieszczeń Straży Miejskiej,
ok. 160 m2, apteka ok. 100 m2.
Na parterze znajdzie się hall
z punktem informacyjnym, przychodnia zdrowia dla dorosłych, przychodnia pediatryczna z osobnymi pomieszczeniami dla dzieci zdrowych

i dla dzieci chorych, pokój szczepień, laboratorium, apteka, wejście
do Straży Miejskiej.
Na I piętrze usytuowane będą:
pomieszczenia do rejestracji do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, gabinety lekarskie, gabinety ginekologiczne, gabinet lekarza medycyny pracy, pokój pielęgniarek,
pokój położnej.
Na II piętrze znajdą się gabinety
specjalistyczne, rejestracja do gabinetów specjalistycznych, gabinety lekarzy: laryngologa, neurologa, okuli-

PODATKI
2014
- zmiany, ważne daty

Wzorem lat ubiegłych, w lutym do domów
mieszkańców Łazisk Górnych zostaną
dostarczone decyzje wymiarowe w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego. Uchwałą Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 19 listopada
2013 roku przyjęto stawki podatkowe
obowiązujące w roku 2014:
- budynki mieszkalne - na rok 2014
stawka pozostała bez zmian w stosunku
do roku 2013 i wynosi 0,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
- grunty pozostałe - 0,38 zł za 1m2 powierzchni, została podwyższona o 0,02 zł
w stosunku do roku 2013.

Z inicjatywy Burmistrza Aleksandra
Wyry, podobnie jak w roku ubiegłym została obniżona o 25% cena skupu żyta do
celów wymiarów podatku rolnego.
Terminy płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (dotyczy osób fizycznych):
- do 15 marca każdego roku podatkowego
- do 15 maja każdego roku podatkowego
- do 15 września każdego roku podatkowego,
- do 15 listopada każdego roku podatkowego
Utrzymana została opłata od posiadania
psa w wysokości 24 zł. Termin płatności
do 31 marca 2014 roku.

Pamiętajmy o oznakowaniu
domu numerem
Zgodnie z prawem geodezyjnym każdy
właściciel nieruchomości ma obowiązek
jej oznakowania w ciągu 30 dni od nadania przez gminę numeru porządkowego.

G

mina, na terenie której położona jest nieruchomość, nie zwraca pieniędzy za tego
typu wydatek. Ustawa o infrastrukturze
informacji przestrzennej z 4 marca 2010r. nałożyła obowiązek uporządkowania tabliczek adresowych posesji. Zgodnie z jej zapisami, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia
w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tablicy porządkowej, na której, oprócz numeru
porządkowego, musi zostać zamieszczona również
nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez
nazw ulic, nazwa miejscowości. W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym, obowiązkowo umieszcza się także na ogrodzeniu.

Nadawanie numeru
Numer porządkowy nieruchomości nadaje się
na wniosek lub z urzędu. Zasady nadawania numerów porządkowych określa Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z dnia 9 stycznia
2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic
i adresów.

Formalności
W przypadku nadania numeru na wniosek właściciela nieruchomości należy złożyć
w Urzędzie Miejskim stosowny wniosek. Wnioski są dostępne w Wydział Mienia Komunalnego, ul. Energetyków 5. Do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej. Ma to wykazać,
że osoba ubiegająca się o nadanie numeru porządkowego ma tytuł prawny do nieruchomości.
Sprawa tego rodzaju załatwiana jest do 30 dni.

Orzesze

/urzadmiastaorzesze
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firma alba rezygnuje z wywożenia śmieci z orzesza.
w kwietniu zostanie ogłoszony nowy przetarg.

Przekroczony szacunek

szkoła z orzesza została laureatem
ogólnopolskiego konkursu. uczniowie sp
nr 6 nakręcili najbardziej „apetyczny” film.

O zamiarze rozwiązania umowy ﬁrma poinformowała Urząd Miasta
w połowie grudnia 2013 roku. W wyniku przeprowadzonych negocjacji, burmistrz miasta Andrzej Szafraniec zawarł porozumienie,
w którym ALBA zobowiązuje się do świadczenia pełnych usług do
końca kwietnia, jak również do dostarczenia worków na maj oraz
pozostawienia pojemników w budynkach wielorodzinnych.

D

o końca kwietnie Alba dokona odbioru od mieszkańców „wielkich gabarytów” oraz zużytych opon.
Koniec kwietnia to optymalny
czas, który daje możliwość na ogłoszenie i rozstrzygnięcie nowego przetargu. Dzięki zawartemu porozumieniu, miasto uniknęło konieczności wyboru z „wolnej ręki” nowej firmy na czas procedury przetargowej.

W ocenie burmistrza taki wybór
obarczany byłby dużym ryzykiem
dyktowania nowej, nierynkowej ceny.
Przyczyną wypowiedzenia umowy są straty ponoszone przez firmę
ALBA związane z dużą ilością odbieranych odpadów komunalnych, które
przekroczyły przyjęte szacunki oraz
prognozy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Nowy przetarg
zostanie ogłoszony przez Urząd Mia-

sta jeszcze w styczniu tego roku. Miasto chce zachować obecnie obowiązujący harmonogram tak, aby mieszkańcy Orzesza w minimalnym stopniu odczuli zmianę firmy świadczącej
usługi wywozu odpadów. Nie przewiduje się również wzrostu opłat. Podpisanie porozumienia miało na celu
zapewnienie ciągłości usług oraz uzyskanie optymalnego czasu na ogłoszenie przetargu.

orzeszanie wrzucili do puszek wielkiej orkiestry świątecznej
pomocy 24 tys. zł. o tysiąc złotych więcej, niż w roku ubiegłym.

Działo się!
w czasie 22 finału wielkiej
orkiestry świątecznej pomocy
na ulicach orzesza kwestowało 60 wolontariuszy orkiestry,
byli to głównie uczniowie klas
iii z trzech orzeskich gimnazjów.

N

ajwiększą kwotę do puszki zebrała Karolina Mazur z G3 w Gardawicach 998,31 zł. W sumie orzeszanie wrzucili do puszek Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy 24.100,87 zł,
czyli o ponad 1000 zł więcej niż
rok temu - cieszy się Ilona Czardybon, szefowa jedynego w Orzeszu
sztabu WOŚP w Gimnazjum nr 2
w Zawadzie. Wszystkim darczyńcom
składamy gorące podziękowania!
W sztabie w Zawadzie też wiele się
działo. Oprócz skrupulatnego licze-

nia pieniędzy czynny był bufet z gorącymi napojami, ciastami,
grała muzyka. Na
sali gimnastycznej
rozgrywane
były
mecze siatkówki, a w specjalnie urządzonym
pokoju wolontariusze czytali dzieciom bajki,
prowadzili gry i zabawy dla najmłodszych „orkiestrowiczów”. A o godz. 20
nastąpił kulminacyjny moment wieczoru, czyli „Światełko do Nieba”.
Piękny pokaz sztucznych ogni był po-

dziękowaniem dla wszystkich, którzy
wsparli Orkiestrę.
Natomiast 16 stycznia (czwartek),
jak co roku, sztab w Gimnazjum nr 2
w Zawadzie zorganizował licytację gadżetów WOŚP
oraz przedmiotów
ofiarowanych
przez sponsorów, a dochód z licytacji w całości trafił
na konto
Orkiestry.
Oczywiście,
razem z pieniędzmi zebranymi do puszek
w niedzielę 12 stycznia. Licytacja, jak zawsze
poprzedzona została jasełkami w wykonaniu uczniów zawadzkiego gimnazjum, które są podziękowaniem
dla wszystkich, którzy w jakikolwiek
sposób wsparli Orkiestrę.

szkoła podstawowa nr 6 w orzeszu-zawiści została laureatem ogólnopolskiego konkursu Tesco dla
szkół - „Talent do niemarnowania”
i tym samym wygrała jedną z 10 nowoczesnych pracowni multimedialnych. krótki ﬁlm nakręcony przez
młodych orzeszan zdobył uznanie
jurora konkursu, roberta makłowicza, który nagrodził szkołę w kategorii „najbardziej apetyczny ﬁlm”,
za ﬁlm, który ku jego zadowoleniu
„nie dość, że mówi o jedzeniu, to
mówi o nim po śląsku”.

U

czestnicy konkursu mieli za
zadanie nakręcić 2-minutowy
film, namawiający do niemarnowania jedzenia. Dzięki temu mieli okazję przyjrzeć się z bliska zjawisku
i przedstawić swoją własną receptę na
ten niezwykle istotny problem. Ponad
6 000 uczniów stworzyło 587 konkursowych filmów, które obejrzało ponad
88 000 osób, uczestnicząc tym samym
wspólnie w największej lekcji o niemarnowaniu żywności w Polsce.
292 filmy, które zdobyły sympatię
głosujących internautów i zakwalifikowały się pod obrady Jury, zostały ocenione w 7 kategoriach tematycznych,
z których każda miała swojego jurora.
Zespół „Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 6 w Orzeszu-Zawiści” został doceniony przez Roberta Makłowicza, w kategorii „Najbardziej apetyczny film”.
- Miałem niezwykle trudne zada-

nie, ponieważ miałem ocenić film, który mówiłby o najlepszym wykorzystaniu jedzenia, film najbardziej apetyczny; tymczasem głównym przesłaniem
konkursu było niemarnowanie jedzenia, więc więcej było resztek i koszy na
śmieci - w słusznej sprawie - niż rzeczywistego gotowania - mówi Robert
Makłowicz - Udało mi się i z absolutnym przekonaniem wskazałem film,
który nie dość, że mówi o jedzeniu, to
mówi o nim po śląsku.
W swoim nagraniu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści
zaprezentowali film w konwencji programu kulinarnego. Jego prowadzący - kucharz Tomek, podaje apetyczne przepisy
pozwalające uniknąć marnowania, używając mowy śląskiej. Zwycięski film młodych orzeszan można zobaczyć na stronie: http://www.tescodlaszkol.pl/galeria-filmow/action,get,id,369,t,uczniowieszkoly-podstawowej-nr-6-w-orzeszuzawisci.html
Szkoła Podstawowa nr 6 w Orzeszu-Zawiści dołącza do grona wielu aktywnych śląskich placówek, które w przeciągu ostatnich lat triumfowały w konkursie. Tylko w zeszłorocznej edycji aż 4 zespoły ze Śląska zdobyły cenny sprzęt dydaktyczny dla swoich szkół
w Koszęcinie, Chorzowie, Łaziskach
i Bielsku Białej. Oprócz placówki
z Orzesza, w 11. edycji programu Tesco
dla Szkół nagrodzono także Szkołę Podstawową nr 23 w Sosnowcu oraz Zespół
Szkół im. Św. Edyty Stein w Lublińcu.

odbył się i powiatowy konkurs widowisk jasełkowych i bożonarodzeniowych

Noc cudu

konkurs odbył się w sali
widowiskowej miejskiego
ośrodka kultury w orzeszu
- jaśkowicach, a za jego
organizację odpowiadała
szkoła podstawowa nr 2
im. stanisława moniuszki.

W

konkursie uczestniczyło 11 zespołów
z Mikołowa, Łazisk
Górnych, Orzesza. Przyznano nagrody w dwóch kategoriach: grupy starsze (gimnazja

oraz klasy IV - VI szkoły podstawowej) i młodsze (przedszkola oraz klasy I - III szkoły podstawowej) - dwie nagrody Grand Prix oraz w każdej
kategorii złote, srebrne i brązowe dyplomy. Przyznano także dwie nagrody Mistrza Sztuki Aktorskiej dla młodych aktorów z kategorii młodszej
i starszej. Finał konkursu, podczas którego wystąpił jeden
z dwóch zespołów uhonorowanych Grand Prix, grupa ze

szkoły podstawowej w Jaśkowicach ze spektaklem „Nasze
Boże Narodzenie”, w reżyserii Alicji Bogdanowicz i Izabeli Bojarskiej, odbył się w Szkole
Podstawowej nr 2 w Orzeszu.
Uczestnicy konkursu zaprezentowali wysoki poziom artystyczny, proponując spektakle o niebanalnym scenariuszu, zawierających przesłania
na współczesne czasy, wyróżniającym się aktorstwie, dobrym przygotowaniu wokalnym i oprawie muzycznej,
ciekawej scenografii i starannie dobranych kostiumach.
Były to jasełka tradycyjne lub

przedstawienia o treści bożonarodzeniowej. Dało się także

zauważyć nawiązania do kultury i tradycji regionalnej (je-

den ze spektakli był w całości
odegrany po śląsku!).

8 Wyry

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia
i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku
„Gmina Wyry dobre miejsce do zamieszkania”
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Co zrobić, żeby nasza gmina miała więcej pieniędzy
w budżecie np. na remonty i budowę lokalnych
dróg? Wystarczy płacić
podatki według faktycznego miejsca zamieszkania.

Zostaw prawie 40 %
podatku dochodowego w swojej gminie
fot. B. Gałeczka

T

ym samym każdy nowy mieszkaniec
naszej Gminy, także ten bez meldunku, może przyczynić się do zwiększenia jej budżetu i mieć swój wkład
w rozwój lokalny.

meldunek a miejsce
zamieszkania
Według ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według faktycznego miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie - według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. A to oznacza, że osoba zameldowana np.
w Katowicach, ale od połowy roku zamieszkująca w gminie Wyry, powinna rozliczyć się
z fiskusem w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie. Przepisy jedno, a praktyka drugie - wiele
osób z różnych powodów składa PIT w miejscu zameldowania, a nie tam, gdzie rzeczywiście mieszka.

w lipcu 2013r. na stronie
internetowej urzędu Gminy
wyry (www.wyry.pl) uruchomiona została platforma
e-urząd, która umożliwia
dostęp do własnych danych
podatkowych bądź innych
zobowiązań i opłat.
Z tej dogodności mogą skorzystać zarówno mieszkańcy indywidualnie, jak i firmy prowadzące działalność na terenie naszej
gminy. Aby uzyskać podgląd np.
do kwot należności, terminów

/gminawyry

prawie 40% podaTku
DoCHoDoWego
traFia Do gmin
Do każdej gminy trafia co rok określony procent podatku dochodowego (w 2014 r. wróci do gmin 37,53 % podatku płaconego przez
mieszkańca gminy). Pieniądze te przeznaczane są między innymi na finansowanie szkół
i przedszkoli oraz inwestycje w kanalizację,
drogi i chodniki. Jakość i liczba nowych inwe-

stycji jest uzależniona
także od udziału w
podatku dochodowym, który
stanowi jedno
ze źródeł finansowania. Apel
o płacenie podatków ma uświadomić naszym
mieszkańcom,
że im więcej osób
będzie płaciło podatki w faktycznym miejscu zamieszkania, tym na lepszy standard życia w naszej gminie mogą liczyć. A rozliczając się z fiskusem w miejscu zameldowania, finansują szkołę czy drogę innym. Wielu mieszkańców miejscowości Wyry i Gostyń, którzy wybudowali się
i przeprowadzili się z innych miejscowości, niestety nie płaci podatku w miejscu faktycznego
zamieszkania, a jednocześnie korzystają tu np. z
przedszkoli, szkół, które dofinansuje ze swojego
budżetu gmina.

wysTarczy informacja
w deklaracji piT
Wystarczy poinformować Urząd Skarbowy
w Mikołowie, gdzie jest faktyczne miejsce zamieszkania podatnika - albo w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, albo na formularzu ZAP-3
(składają go tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej), natomiast przedsiębiorcy informują o wszelkich zmianach za pomocą formularza CEIDG-1. Warto również pamiętać, że płacenie podatków w miejscu zamieszkania to także wygoda - chociażby w razie ewentualnej kontroli rocznego zeznania podatkowego, kiedy to do
urzędu skarbowego trzeba stawić się osobiście.
Pamiętajmy więc, aby zaktualizować dane
o miejscu swojego faktycznego zamieszkania wg
stanu na dzień 31.12.2013 r. przy okazji wypełniania zeznania podatkowego PIT za 2013r.
Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo
Gminę Wyry na miejsce swojego życia. Gmina Wyry jest naszą wspólną wartością. To od
nas wszystkich zależy, jak szybko będziemy się
rozwijać.

e-Urząd wGminie Wyry
płatności czy ich realizacji trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem.
Rejestracji w systemie można
dokonać na dwa sposoby:
1) Poprzez założenie konta
w Urzędzie Gminy Wyry: należy
zgłosić się wraz z dowodem osobistym do Sekretariatu Urzędu
z wypełnionym formularzem zgłoszenia dla nowych użytkowników

e-Urzędu. Formularze znajdują
się na platformie w menu Katalog
usług. Istnieje również możliwość
wypełnienia wniosku bezpośrednio w Urzędzie.

2) Poprzez platformę usług
administracji publicznej ePUAP: jeśli już posiadacie Państwo konto na ePUAP wystarczy wypełnić i złożyć wnio-

Sprzedajemy

działki budowalne
w połowie marca br. Gmina wyry planuje
ogłosić przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
stanowiących własność Gminy wyry
położonych w Gostyni przy ul. akacjowej.
informacje na temat zbycia nieruchomości
na bieżąco będą ukazywały się
na stronie internetowej

www.wyry.pl

zachęcamy do udziału w przetargu!

sek o dostęp do platformy
e-Urząd podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
Serdecznie zachęcamy do korzystania z e-Urzędu!
Dostęp do platformy umożliwia
następujący baner, dostępny na
naszej stronie internetowej:

Wójt Gminy Ornontowice zawiadamia, iż do publicznej wiadomości podano
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy. Szczegółowe informacje o dzierżawionej nieruchomości znajdują się
na tablicach informacyjnych tut. urzędu oraz na stronie www.bip.ornontowice.pl.

Ornontowice
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz
dwudziesty drugi

W Ornontowicach
padł kolejny rekord!

XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, był dziewiątym
Finałem organizowanym przez
Gimnazjum Noblistów Polskich
w Ornontowicach we współpracy
z Urzędem Gminy, Arterią - Centrum Kultury i Promocji, Gminnym
Ośrodkiem Sportu, Promocji i Rekreacji, GKS „Gwarek”, Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespołem Szkolno - Przedszkolnym,
Gminną Biblioteką Publiczną,
Ochotniczą Strażą Pożarną oraz
Policją. Koordynatorem działań
Sztabu była Kornelia Osińska-Kurpas.

W

ielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w całej Polsce „grała”, w tym
roku, na rzecz zakupu
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.
W Ornontowicach kwestowało 30
wolontariuszy - uczniów trzecich klas
gimnazjalnych.

Od godziny 15.00 odbywała się impreza finałowa, a występy sceniczne
oraz sprzedaż wartościowych przedmiotów wzbogacona została o nowe

atrakcje: kącik dla dziecka i karaoke.
Imprezę uwieńczyło o godzinie
20.00 „Światełko do Nieba”.
W ornontowickim Sztabie zebrano
w tym roku rekordową kwotę 22 300,47 zł.
To o ponad 2 tys. zł więcej, niż w roku ubiegłym. Organizatorzy dziękują wszystkim ludziom wielkiego serca. Zebrana kwota pochodzi z puszek kwestarskich oraz wpłat
sponsorów.
Dodatkowo, amatorski Teatr „Naumiony” w tym dniu wystawił swoją
najnowszą sztukę „Jasełka”, a całkowity dochód ze sprzedaży biletów został
przekazany WOŚP.
Największe kwoty do puszek kwestarskich zebrali: Krystian Chmurczyk,
Oktawia Zipper oraz Agnieszka Buszta.

Podczas imprezy zamkniętej na sali gimnastycznej Gimnazjum
zgromadzonym gościom czas uprzyjemnili swoimi występami:
l Dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ornontowicach
l Przedstawiciele młodzieży gimnazjalnej:
n Formacja taneczna Cheerleaders
n Zespół muzyczny Yellow-green
l Działająca przy ARTerii grupa wokalna
l Zespół muzyczny The Funky Affair
l Szkoła Tańca Gutovskyi z Gliwic
l Dzieci ze Szkoły skrzypiec Suzuki

Podczas sprzedaży wartościowych przedmiotów
najwyższe kwoty zaoferowano za:
l Koszulkę klubową GKS Zabrze z autografami zawodników
l Koszulkę 22 Finału WOŚP
l Bon podarunkowy do restauracji CALVADOS
l Koszulkę 21 Finału WOŚP
l Tort z cukierni państwa Ciućko
l Koszulkę sportową zawodnika „Piast” Gliwice Mateusza Matrasa
- absolwenta gimnazjum w Ornontowicach

Dzień Pamięci Tragedii Górnośląskiej został ustanowiony w 2010
roku przez Sejmik Województwa Śląskiego. Obchodzony jest co roku
w ostatnią niedzielę stycznia. Pod pomnikiem pamięci narodowej na
ornontowickim cmentarzu zapłonęły znicze.

Marsz na Zgodę

25 stycznia br. przez Katowice, Chorzów i Świętochłowice
przeszedł szósty Marsz na Zgodę, do miejsca dawnego obozu
w Świętochłowicach - Zgodzie.

W 2009r. Ruch Autonomii Śląska
zainicjował Marsze na Zgodę - jako
formę hołdu dla mieszkańców regionu - ofiar represji komunistycznych
w latach 1945-1948. Obóz w Zgodzie
jest w tym regionie symbolem ich
prześladowań.
Represje określane przez historyków jako Tragedia Górnośląska rozpoczęły się wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej pod koniec stycznia
1945r. Akty terroru wobec Górnoślązaków - aresztowania, internowania, egzekucje i wywózki do niewolniczej pracy na Wschód, trwały przez
kilka miesięcy. Według szacunków na
Wschód wywieziono ok. 50-60 tys.

mieszkańców regionu. Część z nich
zginęła.
Uczestnicy Marszu na Zgodę przeszli ok. 10-kilometrową trasą podobną do tej, jaką 69 lat temu przemierzyli pierwsi skierowani do obozu
więźniowie.
W 69. rocznicę dramatycznych
wydarzeń, w katowickiej archikatedrze odprawiona została msza św.
w intencji ofiar i ich rodzin. Słowo powitania skierował do obecnych
abp. Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Natomiast 27 stycznia, pod
pomnikiem pamięci narodowej na
ornontowickim cmentarzu zapalono
znicze.

Warsztaty rękodzieła
artystycznego

G

minna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza chętnych
do udziału w spotkaniu warsztatowym rękodzieła artystycznego
pt. „Wstążką robione”, które odbędzie się 12 lutego 2014 r. (śro-

da), o godz. 16:00 w czytelni biblioteki. Chęć udziału prosimy
zgłaszać w bibliotece lub pod nr
tel.: 32/336 13 90. Ze względów
organizacyjnych, liczba miejsc
jest ograniczona. Więcej informacji w bibliotece. Zapraszamy!

10 Prawo i obyczaje

poseł izabela kloc, skierowała do mikołowskiej prokuratury doniesienie
o znieważeniu uczuć religijnych. awantura poszła o cykl książek, które
promowane są jako pomoce edukacyjne. Tytuły mówią wszystko:
„wielka księga cipek”, „wielka księga siusiaków”, „duża księga aborcji”.
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Wielka księga bzdur
K

siążki
napisali
szwedzcy autorzy.
Szwecja to jest
dziwny kraj. Dzieci traktuje się tam jak dorosłych, a dorosłych jak dzieci. Światowa ojczyzna swobód seksualnych reglamentuje swoim pełnoletnim
obywatelom, m.in., dostęp
do alkoholu. Wydawnictwa
z serii „wielkich ksiąg” są
bogato ilustrowanym hymnem pochwalnym na rzecz

swobody seksualnej. Książki adresowane są do dzieci stojących u progu dojrzałości. Autorzy najwyraźniej
zapomnieli, że wchodzenie
w dorosłość jest skomplikowanym procesem, gdzie
kluczowe sprawy dzieją się
także w głowie, a nie tylko między nogami. Książki
stawiają sprawę prosto. Jeżeli jest możliwość zaspokojenia przyjemności, to
należy dać jej upust. Auto-

rzy wpletli tam także wątki
religijne, snując rozważania, co by było, gdyby Jezus
był kobietą. Dla wzmocnienia tej odkrywczej teorii, w książce umieszczono rysunek nagiej kobiety
przybitej do krzyża. Szkoda, że autorzy poszli tutaj na łatwiznę. Dlaczego
pominęli w swoich religijnych aluzjach proroka Mahometa, choć w multikulturowej Szwecji nie braku-

24 lutego o godz. 19.00, w auli im. piusa X przy kościele
pw. św. wojciecha w mikołowie, odbędzie się spotkanie z ks.
dr hab. antonim bartoszkiem. Tematem wykładu będą zadania
rodziny i społeczeństwa wobec zagrożenia ideologią gender.

W MIKOŁOWIE
o ideologii gender

P

odczas wykładu będziemy
szukać odpowiedzi na m.in.
takie pytania jak: na czym polega zagrożenie wypływające z ideologii gender? Czy przeciwnicy ideologii gender są przeciw równouprawnieniu kobiet? Dlaczego warto na nowo odkryć piękno płci, małżeństwa i rodziny? Dlaczego trzeba
z dziećmi już od najmłodszych lat
rozmawiać w domu na tematy związane z seksualnością? Czy potrzebne jest analizowanie przez rodziców
programów wychowawczych realizowanych w szkołach i przedszkolach?
Zapraszamy, szczególnie rodziców

dzieci (młodszych i starszych), nauczycieli i wychowawców. Przyjdź
i zaczerp na nowo sił, aby jeszcze
raz wziąć losy naszych domów, rodzin i dzieci w nasze ręce - zachęca
ks. Antoni Bartoszek.
Ks. dr hab. Antoni Bartoszek
- dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Zakładu Nauk
o Rodzinie w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, konsultor Rady Naukowej
Konferencji Episkopatu Polski, kapelan Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej

je jego zwolenników? Czyżby bali się, że wyznawcy islamu nie zrozumieją tych
subtelnych żartów i wysadzą siedzibę wydawnictwa
w powietrze? Z książkami
nie byłoby problemu, gdyby nie usiłowano ich lansować, jako pomocy edukacyjnej. Trudno oczekiwać,
aby rodzice w Polsce chcieli, aby w taki sposób wprowadzano ich dzieci w dorosłość.
(fil)

komentarz

Można dzieciom wmawiać, że znaleziono je w kapuście. Można
też puścić film pornograficzny i powiedzieć: tak się to robi. Obie
metody są skrajne nieodpowiedzialne, bo jedna zaciemnia rzeczywistość, a druga ją przejaskrawia. „Wielkim księgom” jest bliżej do tej drugiej sytuacji. Autorzy, skoro są tak nowocześni, mogli
pójść o krok dalej. Po co tylko teoretyzować? Dlaczego, w ramach
w-f, nie zrobić w gimnazjach godziny praktycznych zajęć seksualnych? Podobno, w niektórych „postępowych” przedszkolach w
Niemczech i krajach skandynawskich, normą jest pokazywanie
sobie nawzajem narządów płciowych. Gimnazjalistów stać przecież na więcej.

Bronię praw większości
Rozmowa z poseł iZaBelĄ

- Dlaczego poszła Pani z tym
do prokuratury?
- Krzyż jest najważniejszym symbolem chrześcijan. To nie tylko
przedmiot kultu, ale symbol naszej
tożsamości. Znieważanie, szydzenie
z krzyża, z Osoby Jezusa, Maryi jest
zamachem na istotę naszej wiary. Żyjemy w czasach troski o prawa i swobody mniejszości. Ale większość też
ma swoje prawa. Wydanie i sprzedaż
tych książek odbieram jako poniżanie
i lżenie naszych uczuć religijnych.
Tym boleśniejsze, że książki kierowane są do dzieci.
- Autorzy ostrzegli na okładce,
że książka może obrażać uczucia religijne.
- Ale my nie mówimy o skandalizującej powieści, lecz o książce, któ-

KlOc z Mikołowa

- Dotarły do mnie informacje, że
w niektórych szkołach nauczyciele
korzystają z tych „podręczników”.

ra jest rzekomo pomocą edukacyjną! Wyobraża pan sobie, że do szkół
trafia przyrząd gimnastyczny z informacją, że korzystanie z tego urządzenia może grozić śmiercią bądź kalectwem.
- Książki trafiły do szkół?

- Jest Pani przeciwko edukacji
seksualnej?
- Jestem za wychowaniem do życia w rodzinie, ale w oparciu o wartości, które stoją u podstaw naszej cywilizacji. Kluczową wartością jest miłość,
a miłość wiąże się z odpowiedzialnością. To jest fundament. Instytucja rodziny przetrwała tysiące lat, bo opierała się na szacunku, wierności, trosce
o drugiego człowieka. Burzenie porządku, na którym oparta jest nasza cywilizacja, nie doprowadzi do niczego dobrego. Od nauczycieli oczekuję, aby wychowali dzieci i młodzież w duchu, który nie burzy ale cementuje wartości.
Rozmawiała: Beata Leśniewska
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Kancelaria radcy Prawnego
michał mocko i Partnerzy
z siedzibą w Orzeszu
ul. Rybnicka 1, 43 -180 Orzesze
Tel/fax (48) 32 226 66 68
Strona: www.kancelaria-mocko.pl
Adres: kancelaria@kancelaria-mocko.pl

Kancelaria specjalizuje się
w obsłudze prawnej
podmiotów gospodarczych
Ponadto prowadzi sprawy spadkowe, rodzinne,
administracyjne, z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń, odszkodowawcze, związane
z obrotem nieruchomościami oraz egzekucyjne.

Pasje
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Współczesne walki rycerskie to nie tylko rywalizacja, hołd dla dawnych czasów, ale także dobra zabawa.

W Orzeszu powstała szkółka rycerska „Niepokorni”. Działa
krótko, ale już sieje popłoch na turniejach. Na zawodach
w Jaworznie, młodzi rycerze z Orzesza nie mieli sobie równych.

Kto mieczem wojuje, ten..
ma ciekawe hobby

orzeskiego. Na początku
lutego w Jaworznie odbył
się V Turniej Polskiej Ligi
Walk Rycerskich. Wzięło
w nim udział 130 zawodników z całego kraju. Po raz
pierwszy rozegrano zawody juniorów. Wygrali Niepokorni Orzesze!

Damian Łakomski,
pierwszy
rycerz Orzesza

Ś

redniowieczne
tradycje
trafiły do Orzesza dzięki Damianowi Łakomskiemu,
mieszkańcowi tego miasta. Jest to rycerz, co się
zowie. W ubiegłym roku,
podczas Wielkiej Bitwy Narodów we Francji, razem
z innymi 49 rycerzami z
Polski, dzielnie bronił honoru narodowego oręża.
W tych rycerskich mistrzostwach świata brały udział
23 ekipy. Dwa lata temu,
Damian Łakomski zdobył
mistrzostwo Polski, startując w barwach klubu
KS Sieradź/Łan. Wszystko
wskazuje na to, że nadchodzą dni chwały dla oręża

www.skokziemryb.pl

W ubiegłym roku rycerskie mistrzostwa świata rozegrano we Francji. w tym roku Wielka Bitwa Narodów odbędzie się w Chorwacji.

Fight Club Orzesze „Niepokorni”.

Niepokorni i sympatyczni

Zajęcia odbywają się w sali klubu sportowego Fabryka Energii,
a bliższych informacji na temat treningów, zawodów udziela
Mariusz „Olo” Oleś
ul. Szklarska 1, Orzesze, tel. 600 082 288.
e-mail: kontakt@fabryka-energii.pl
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Tylko kilka razy, kiedy nie
dało się inaczej, wsiedli do
pociągu albo samolotu.
- Jesteśmy ciekawi świata
- odpowiedzieli zgodnie
Karol Zientek i Mateusz
Balcer, kiedy przed rokiem
zapytaliśmy ich, po co
wybierają się w taką
podróż. Wrócili. Przeżyli
przygodę, o jakiej można
marzyć albo zazdrościć.
Bywali w sytuacjach
trudnych, zabawnych,
czasami niebezpiecznych.
Przyjęli zasadę, że nie
płacą za nocleg. W Birmie
spali u mnichów, a w Iranie
nocowali w namiotach, na
środku pustyni. Udowodnili,
że chcieć, znaczy móc.
Karol Zientek, który wrócił
jako ostatni, przemierzając
samotnie Syberię, wydał
przez 10 miesięcy tej niezwykłej podróży…niecałe
11 tys. złotych. Jakie mają
plany? Być może uda
im się wydać książkową
relację z tej wyprawy.
A w dalszej perspektywie?
Mateusz marzy o ciszy,
spokoju i pięknie Indonezji,
a Karol chce zostać korespondentem wojennym.

Iran - okolice świątyni Czak-czak - środek pustyni

Mongolia - Ułan Bator - przy mongolskiej jurcie - naszym kilkudniowy

Byliśmy patronem medialnym tej wyprawy. Czworo ś
autostopem do Singapuru. Przejechali pół Europy i

Ciekawość to pierw

Z Karolem Zientkiem i Mateuszem Balcerem rozmawia J

- Ta podróż was zmieniła?
- Byliśmy ciekawi świata, a teraz jesteśmy jeszcze ciekawsi. Poznawanie innych kultur, zwyczajów, nawyków, jest fascynujące, ale uczy także pokory i dystansu.Ta podróż nauczyła nas zrozumienia i akceptacji odmiennych kultur. Była doskonałą szkołą życia, radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, a przede wszystkim szkołą przełamywania barier międzykulturowych. Wyjeżdżając
w styczniu ubiegłego roku z Katowic cieszyliśmy
się, że to miasto się rozwija. Po kilku miesiącach
dotarliśmy do Chin i dopiero tam zobaczyliśmy
na własne oczy, co może kryć się pod słowem roz-

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Indonezja - Sumatra - Posiłek u gospodarzy - Bukittinggi. Mateusz Balcer (drugi z lewej) Karol Zientek (drugi z pr
wój. Widzieliśmy całe miasta w budowie. Drogi,
osiedla, infrastruktura, połączenia kolejowe powstawały równocześnie i od podstaw. I to nie były
miasta wielkości Katowic, ale przynajmniej dwa
razy większe od Warszawy. Za rozbudową sieci
chińskich dróg nie nadąża Google maps! Podobnie jest zresztą w Wietnamie.
- Ale to chyba nie jest jedyne oblicze
Azji?
- Skąd! To jest kontynent kontrastów. Pod
względem brudu, biedy, złej organizacji życia społecznego, wszelkie rekordy biją Indie. Nędza panuje także w Kambodży. Ten kraj pozbył się krwawego reżimu, ale mentalnie tkwi w epoce totalitaryzmu. Wąska elita żyje na wysokim poziomie,
a większość społeczeństwa egzystuje w nędzy.
- Byliście także w Iranie. Na świecie,
a przynajmniej w naszym kręgu cywilizacyjnym, nie panuje dobra atmosfera wokół
tego kraju. Oni też chyba nie darzą sympatią Amerykanów i Europejczyków. Mieliście jakieś problemy?
- Iran był chyba największym, pozytywnym
zaskoczeniem tej wyprawy. Nie spodziewaliśmy

Chiny - Wielki Mur, a na murze żywa reklama Łazisk Górny

ym domu

Birma - Wzgórze Mandalay

Rosja - Towarzysze z kolei transsyberyjskiej

śmiałków, w tym dwóch związanych z Łaziskami Górnymi, ruszyło
prawie całą azję.

wszy stopień do przygody

Jerzy Filar.

się tak przyjaznego przyjęcia ze strony Irańczyków. Oni są bardzo ciekawi świata. Chcą
żyć, jak my. Dla Irańczyków nie ma znaczenia, czy ktoś jest Polakiem, czy Amerykaninem.
Wszystkich przyjmują otwarcie.
Chłoną wszystkie informacje dotyczące mody, muzyki, stylu życia, nowinek technicznych. Nie
dowiedzą się tego z Internetu
i telewizji, bo dostęp do mediów
kontroluje państwo, a nad przestrzeganiem surowych obyczajów czuwają strażnicy rewolucji,
czyli policja religijna. Oni otwierają się dopiero we własnych domach. Dziewczyny zdejmują
z głów chusty, a na stołach podczas imprez towarzyskich pojawia się nawet alkohol.

- Polaków można spotkać w najmniej oczekiwanych miejscach i najbardziej zaskakujących
okolicznościach. W Iranie spotkaliśmy grupę…
couchsurferów. Z kolei w Kalkucie, w Indiach, jedyną w okolicy pralnię chemiczną
prowadzili studenci z Wrocławia.
- Przeżyliście przygody, do
których nie chcecie wracać
wspomnieniami?
- Na szczęście obyło się bez
większych dramatów. Mateusz
rozchorował się w Indiach, ale
szybko doszedł do siebie. Dorota została raz okradziona, ale złodziejami okazały się małpy, więc
trudno mieć do nich o to pretensje. Karol o mały włos nie wypadł
z jeepa na granicy chińsko-mongolskiej.

- Była z wami koleżanka.
- Irańczycy pytali nas o Dorotę.
W zależności od sytuacji, mówiliIndie - Bombaj - Wrota Indii
śmy że jest żoną albo siostrą Karola. Kiedyś spod chusty wysunął się
jej kosmyk włosów. Od razu ktoś życzliwy zwrónich tak samo egzotyczny, jak tamte kraje dla Polacił uwagę, żeby poprawiła strój, jeżeli nie chcemy
ków. Z oczywistych względów, bardzo ciepło przymieć kłopotów.
jęli nas Gruzini. Prawie w każdym tamtejszym
mieście jest ulica im. Marii i Lecha Kaczyńskich.
- Cała podróż była niezwykła, ale wy chyba też byliście dla „tubylców” egzotyczni.
- Spotkaliście na trasie Polaków?

rawej)

ych.

Docieraliście do miejsc, gdzie nie pojawiają się turyści.
- W Iranie, Azerbejdżanie, Mongolii, byliśmy
prawdziwymi gwiazdami. „Lachestan” jest dla

- Co chcieliście udowodnić
swoją podróżą?
- Że można i warto zrobić
w swoim życiu coś, co pozornie wydaje się niemożliwe. Nie jesteśmy wielkimi podróżnikami. Nie mamy kondycji, jak wyczynowi sportowcy. Nie jesteśmy nieustraszonymi komandosami. A mimo wszystko przejechaliśmy autostopem pół świata. Wróciliśmy cali, zdrowi i żądni
dalszych przygód.
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dwie pizze w cenie jednej
+ wybrany dodatek

Trzecia pizza
mała, średnia lub duża

9,90zł

www.telepizza.pl

lub

Pepsi 1l

5zł

Oferta Pepsi obowiązuje także
przy każdym zamówieniu z pizzą

facebook.com/telepizza.mikolow

Dostawa gratis w ograniczonej streﬁe. Obsługujemy: Mikołów,
Łaziska Górne, Wyry, Gostyń, Ornontowice, Orzesze, Zarzecze

mikoŁów, ul. pszczyńska 6

lokal czynny: niedziela-czwartek 11.00-23.00, piątek-sobota 11.00-24.00

Telefony: 669 80 70 80, 32 738 13 22
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i Ty możesz być współautorem komiksu! jeżeli
masz pomysł na przygody superhanysa w powiecie
mikołowskim, skontaktuj się z naszą redakcją.
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Śląsk ma różnych bohaterów
ale tylko jeden jest super - to...

iV noc z bajką i baśnią. w imprezie
wzięło udział 170 dzieci.

SUPERHANYS!
Z JacKiem SieGmunDem, znanym śląskim rysownikiem,
pomysłodawcą Superhanysa, rozmawia Beata Leśniewska.

- Skąd się wziął Superhanys?
- Pracował na kopalni i zdarzył się
wypadek. Mógł zginąć, ale widocznie
Bóg miał wobec niego inne plany. Dostał niezwykłą moc, ale może ją wykorzystywać tylko w szlachetnych intencjach.

Bal w morskim
klimacie
w nocy z 17 na 18 stycznia
zespół szkół w Gostyni
przemienił się w podwodne
królestwo neptuna. stało
się to, ponieważ już po raz
czwarty uczniowie klas 1- 3
szkoły podstawowej przeżywali magiczną noc z bajką
i baśnią.

W

tym roku, po raz drugi, na balu pojawiły
się dzieci z oddziału
przedszkolnego. Impreza odbywa się dzięki osobistemu zaangażowaniu organizatorek Jolanty Prasoł
i Małgorzaty Rajnoga.
Wśród przygotowanych atrakcji znalazł się występ rodzimych korsarzy, którzy
zaprezentowali przegląd szanty. Dzieciaki
miały okazje uczestniczyć w wielu ciekawych warsztatach.
Między innymi mali podopieczni stworzyli własne dzieło kulinarne. Powodzeniem cieszyły się też warsztaty malowania
specjalnych kolorowanek, grania w planszowe gry, czy też zabaw tanecznych prowadzonych
przez wodzireja. Dzieci poznawały także tajniki podstaw
pierwszej pomocy, którą zaprezentował Patrol Ratowniczy z 13
Drużyny ZHP w Bielsku-Białej.
Po licznych zabawach na
dzieciaki czekały kanapkami
oraz pyszna pizza. Gotowe do
dalszej zabawy dzieci, ubrały się
w piękne, kolorowe stroje ponieważ czekał na nich wielki bal
w morskim klimacie. Po balu

maluchy udały się na zasłużony odpoczynek. Rano wszystkie
dzieciaki zjadły smaczne śniadanie, pożegnały się z nowymi
przyjaciółmi i wróciły wraz z rodzicami do swoich domów. Nie
wyszły jednak z pustymi rękami.
Przy pomocy sponsorów Ferajna
Neptuna mogła przekazać dzieciom wiele różnorakich gadżetów, a wśród nich książki smycze i wiele innych.
- W imieniu dzieci dziękujemy wszystkim sponsorom,
w szczególności radnemu po-

wiatowemu z Gostyni Adamowi Myszorowi za ufundowanie
pizzy i książeczek dla każdego
malucha, a było ich ponad 170.
Dziękujemy również właścicielom okolicznych sklepów oraz
Panom Michałowi Kopańskiemu i Bronisławowi Fickowi za
finansowe wsparcie imprezy mówi Jolanta Prasoł, wicedyrektor gostyńskiej placówki.
- Już po raz drugi uczestniczę w tej wspaniałej imprezie.
Cieszę się, że w tym roku powiększyła się lista sponsorów
o Bronka i Michała. W przyszłym roku dzieciaki również
mogą na mnie liczyć - mówi
Adam Myszor.

- Ale tylko tych bardzo złych. Superhanys raczej nie angażuje się do
polityki. Znając polskie realia zaraz ktoś

- Zdradzisz plan
dla
powiatu
mikołowskiego?

- Pytałam, skąd się Superhanys wziął w Twojej głowie?
- To była tylko kwestia czasu, że
ktoś w końcu wymyśli Superhanysa. Padło na mnie z racji zawodowych. Nie było dotychczas komiksowego bohatera, który kojarzyłby się z naszym regionem. Amerykanie
mają całe zastępy takich herosów. Dlaczego mamy być od nich
gorsi?
- Ludzie kupują jeszcze takie historyjki?
- Nie trzeba być ekspertem od kultury masowej, żeby się zorientować, że przeżywamy
prawdziwy renesans
superbohaterów.
W
kinach mamy co chwilę premierę kolejnego Iron Mana,
Batmana, Supermana, Spidermana,
Thora itp…
- Ale żyjemy w Polsce. Tu nikt
nie kręci filmów o herosach
znad Wisły.
- Kultura masowa ma charakter uniwersalny. Jeżeli coś przyjmuje się na świecie, jest popularne także u nas. Myślę, że największą przeszkodą w nakręceniu takiego filmu
jest brak kasy. Filmy o superbohaterach to są wielkie, wysokobudżetowe
produkcje. Tego nie da się nakręcić
w kameralnych wnętrzach, za symboliczne pieniądze. Dlatego każdy
ma Superbohatera na miarę swoich
możliwości. Na razie, dla Superhanysa nie przewiduję kariery na miarę tych amerykańskich Superbohaterów. Dajmy mu podziałać na stronach komiksu.
- Co może Superhanys?
- Prawie wszystko.
- Może karać złych urzędników?

ku powinien zająć się jakąś inną
miejscowością. Oczywiście
do każdej z miejscowości
będzie wracał wielokrotnie, gdy tylko coś będzie
się tam złego działo.

chciałby go wykorzystać do kampanii
wyborczej.
- A jak się pojawi Supergorol?
- Szczerze mówiąc, nie przewiduję
na razie takiej konkurencji dla Superhanysa, choć pojawi się tu jeszcze wiele postaci, które mam zamiar wymyślić
i przypisać do odpowiednich opowiastek ale, jeżeli się pojawi, to nie będą
mieli innego wyjścia, jak z sobą współpracować. Na pewno znajdą jakieś
wspólne zagrożenie. Superbohaterowie stoją ponad takie sprawy, jak antagonizm między hanysami i gorolami.
- Na jakim jesteś etapie twórczym?
- Pracuję nad scenariuszami dla
konkretnych miast. Superhanys czuwa
nad całym regionem. W każdym odcin-

- Przyznam szczerze, że jeszcze nie myślałem o powiecie mikołowskim. Ale liczę na inwencję
twórczą Czytelników „Naszej Gazety”. Mam nadzieję, że ktoś na
waszych łamach podsunie mi dobry pomysł na
„zatrudnienie” Superhanysa w powiecie mikołowskim.
- Kiedy Superhanys pojawi się
w przestrzeni wydawniczo-medialnej?
- Kiedy domknie się budżet. Wciąż
szukam firm bądź instytucji, które
zechcą zainwestować w ten projekt.
Wszystko dopiero zaczyna ruszać, ale
wiem, że przy pomocy Supehanysa
wszystko się powiedzie;).
jacek sieGmund
debiutował w 1982 roku
na łamach „Dziennika
Zachodniego”. Publikował swoje prace w ponad 100 czasopismach,
w kraju i za granicą.

Motoryzacja
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Moto rady
Jerzy Paja

P

ierwszy atak zimy
za nami, ale nie ma
gwarancji, że następnego nie będzie i stąd też kilka kolejnych
porad dotyczących zimowej
eksploatacji auta.
Bardzo ważnym elementem, na który trzeba zwrócić
uwagę podczas zimy, jest akumulator. Kiedy będzie w odpowiedniej kondycji, możemy liczyć na bezproblemowy
rozruch silnika. Akumulator
w niskich temperaturach, sa-

trafiamy na specyficzne warunki. Gdy chcemy pokonać
wzniesienie wiedząc, że nawierzchnia może być śliska,
należy:
- zachować duży odstęp za
poprzedzającym samochodem,
- unikać zatrzymywania się
w czasie jazdy pod górę,
- utrzymywać stałą, odpowiednią do warunków prędkość,
- przed rozpoczęciem pokonywania wzniesienia ustawić
odpowiedni bieg, aby uniknąć

moczynnie traci swoją pojemność, a użytkując samochód
na krótkich odcinkach, można podejrzewać, że będzie nie
doładowany. Tym bardziej, że
podczas jazdy włączamy wiele odbiorników prądu. Dlatego warto go czasem podładować przy użyciu dostępnych
na rynku automatycznych
prostowników. Jest to proste
i może nam ułatwić życie przy
porannym rozruchu.
Kiedy już uruchomiliśmy
silnik, możemy niezwłocznie
ruszać w drogę, pamiętając
o zasadzie osiągnięcia przez
silnik właściwych temperatur. Wprowadzając go zaraz
po uruchomieniu na wysokie
obroty i rozpoczynając ostrą
jazdę, możemy go najzwyczajniej w świecie uszkodzić.
Na większe obciążenia możemy sobie dopiero pozwolić
przy odpowiedniej temperaturze, a tę widzimy na wskaźnikach. Nie raz i nie dwa zimą
przyjdzie nam ruszać w trasę na śliskiej lub zaśnieżonej
jezdni. Pamiętajmy, że zarówno przy rozpoczynaniu jazdy,
jak i podczas niej samej powinniśmy zapomnieć o „ciężkiej nodze” na pedale gazu.
Gazem operujmy delikatnie,
a wtedy unikniemy wpadnięcia
w poślizg. Jadąc po śliskiej nawierzchni, unikajmy też gwałtownych ruchów kierownicą i gwałtownego hamowania.
To też uchroni nas przed poślizgiem. A jeśli już w poślizg
wpadniemy, nie panikujmy,
tylko wciśnijmy sprzęgło, by
odłączyć układ jezdny od napędu. O wyjściach z poślizgu
nie będę pisał, bo to trzeba poćwiczyć, najlepiej pod okiem
instruktora.
Wielu z nas wyjeżdża
w góry na narty, a tam na-

konieczności zmiany na niższy w czasie jazdy.
Pokonując wzniesienie w miejskim korku należy przede
wszystkim pamiętać o zachowaniu kilkakrotnie większej niż
zwykle odległości między pojazdami. Samochód przed nami
może się nieco zsunąć ruszając na śliskiej nawierzchni. Dodatkowy odcinek może być niezbędny dla odzyskania przyczepności kół i pozwoli uniknąć
stłuczki.
Zjeżdżając z górki w okresie
zimowej aury należy:

Zimowa eksploatacja auta
- zredukować prędkość
przed szczytem wzniesienia,
- używać niskiego biegu,
- unikać użycia hamulca,
- zostawić maksymalną możliwą odległość do poprzedzającego pojazdu.
Generalnie podczas zimowej eksploatacji auta, pamiętajmy o dziesięciu następujących zasadach:
1. Odśnież auto.
2. Zachowaj bezpieczną odległość za poprzedzającym pojazdem.
3. Załóż dobre opony zimo-

we i ewentualnie łańcuchy.
4. Pamiętaj, że droga hamowania na lodzie i śniegu jest
dłuższa.
5. Unikaj wysokich obrotów
silnika.
6. Unikaj gwałtownych ruchów kierownicą.
7. Unikaj paniki przy wpadnięciu w poślizg.
8. Dostosuj prędkość do panujących warunków.
9. Prowadź ze zdrowym rozsądkiem.
10. Zasadę ograniczonego zaufania zwiększ o 100 procent.
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Wyprzedaż rocznika 2013!
Sprawdź specjalną ofertę!

Rabaty nawet do 6000 zł
ul. Leśna 1,
43-170 Łaziska Górne,
tel. 32 324 46 01
www.etrans.kia.pl
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Filia:
43-170 Łaziska Górne,
ul. Jaworowa 21

roman dyduch po raz piaty został super dekarzem w regionie obejmującym województwa śląskie, podkarpackie
i małopolskie. firma dachbud, której jest właścicielem znalazła się na 11. miejscu w kraju, a toczyła rywalizację
z 870 firmami dekarskimi z całej polski. organizatorem konkursu na super dekarza jest firma monier braas,
która jest liderem wśród producentów materiałów dekarskich na świecie. Gwarancja na jej dachówki to… 30 lat!

Dobrze, solidnie i w dobrej cenie

F

irma Dachbud zajmuje się nie
tylko wznoszeniem dachów,
ale także budową całych domów. Buduje je metodą tradycyjną, ale z zastosowaniem wysokiej klasy materiałów oraz wprowadza na nasz
rynek innowacyjne technologie. Obecnie w Orzeszu, przy ul. Akacjowej buduje dom w technologii E4, która zakłada zastosowanie wysokiej klasy pustaków 44 Wi posiadających bardzo dobre właściwości izolacyjne (sprowadzane z Austrii - w Polsce jeszcze nie produkowane - wyjaśnienie red.) oraz dryfixu. Chodzi tutaj nie tylko o stosowa-

nie danych materiałów, ale o idee budowy budynku przyjaznemu środowisku.
Elementy domu powinny ze sobą tworzyć system. Inwestycja powstaje pod
patronatem Wienebergera jako: „Budowa pierwszego budynku E4 w Polsce”.
Zanim zaczniesz budować metodą
tradycyjną przyjedź i spraw, czy chcesz
mieć taki dom. Jest nie tylko energooszczędny, ale także przyjazny mieszkańcom.
- Technologia przy użyciu kleju
dryfix zamiast cementu doskonale się
sprawdza przy tzw. szybkiej budowie.
Tutaj nie ma łączeń pomiędzy cegła-

Dachbud jako jedyny w naszym kraju buduje domy w technologii E4.

mi, nie używamy wody, piasku, cementu, a więc dom nie musi schnąć.
Nie występuje efekt zawilgocenia
ścian, po dociepleniu zewnętrznym.
Elementy są droższe, a za to oszczędzamy na robociźnie i czasie. Nie pękają nam ściany, a dom nie osiada,
bowiem są zastosowane dodatkowe
zabezpieczenia - wyjaśnia Roman Dyduch. - Dom budowany w Orzeszu,
to technologia o wiele bardziej przyjazna mieszkańcom niż tradycyjna,
bowiem minimalizuje liczbę mostków
termicznych.
Laikowi pojęcie mostki termicznego zapewne niewiele mówi, a powinniśmy sprawę zbadać dogłębnie zanim ruszymy z budową, bowiem ich
liczba warunkuje, ile nasz dom będzie zużywał ciepła zimą i, m.in. ile
będziemy mieli pęknięć poprzecznych na ścianach. I to, co najważniejsze: kiedy planujemy budowę domu,
powinniśmy odwiedzić przynajmniej
trzy firmy i poprosić o wycenę budo-

roman dyduch
jest jednym
z najlepszych
dekarzy w polsce

wy, ale musimy zachować ostrożność,
bowiem wycena będzie wiarygodna, kiedy oprzemy ją na tych samych
materiałach i parametrach technicznych. Konsultujmy te wyceny z przyszłym kierownikiem budowy.
Firma Dachbud daje gwarancje na
swoje usługi, a jej wieloletnia renoma

daje nam pewność, że będziemy zadowoleni z postawionego przez nich
domu.
Firma Dachbud montuje również instalacje fotowoltaiczne, których ogniwa pozwalają uzyskiwać prąd z energii
słonecznej zarówno do zasilania bojera
z ciepłą wodą oraz gniazdka.

zadzwoń i sprawdź ofertę firmy dachbud!
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www.czyszczeniekanalizacji.com
.czyszczeniekanalizacji.com

Łaziski pGkim podpisał umowę podwykonawczą na bieżący rok.

Jest czysto

Rozmowa z mirOSŁaWem DuŻYm,
prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Łaziskach Górnych. PGKiM jest
podwykonawcą ﬁrmy ASA, która
wygrała przetarg na odbiór
śmieci w tym mieście.
- Nie ma problemu z firmą ASA?
- Problemy są, ale możliwe do pokonania.
Właśnie podpisaliśmy umowę podwykonawczą na następny rok. Przez pierwsze miesiące obowiązywania ustawy śmieciowej dopracowaliśmy zasady współpracy. Zresztą nie tylko pracownicy ASA i PGKiM, ale także mieszkańcy musieli przyzwyczaić się do nowego systemu odbierania śmieci. Teraz pracujemy na
dwie zmiany. Mieszkańcy nie powinni być zdziwieni sytuacją, że „śmieciarka” przyjeżdża także po zmroku.
- Po telefonach do naszej redakcji
wiemy, że nie wszystkie zmiany cieszą
mieszkańców. Kiedyś odbieraliście jednego dnia wszystkie odpady segregowane. Teraz jest inaczej. W jeden dzień papier, w inny szkło.
- Do nas też docierają sygnały, że mieszkańcy chcą wrócić do poprzedniego systemu od-

bioru odpadów segregowanych. Rozmawiamy
na ten temat z firmą ASA. Dążymy do tego, aby
wrócić do poprzedniego rozwiązania i myślę, że
uda nam się spełnić to życzenie mieszkańców.
- Z ponad półrocznej perspektywy obowiązywania nowych przepisów, jak Pan
ocenia sens wprowadzenia „rewolucji
śmieciowej”?
- Trudno jest mi oceniać obowiązujące prawo, ale patrząc na sytuację w Łaziskach Górnych, „diabeł” nie okazał się aż tak straszny, jak
go czasami przedstawiano w mediach. W naszym mieście jest czysto. Dobrze funkcjonuje
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na bieżąco staramy się uwzględniać życzenia, uwagi i skargi mieszkańców.
- Ceny za odbiór śmieci ulegną zmianie?
- Na pewno nie wzrosną.
Rozmawiał: Jerzy Filar

Gospodarka
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przedsiębiorcy, którzy do działalności zużywają dużo wody, omijają
mikołów szerokim łukiem. poza gminą suszec, nigdzie na śląsku nie
ma tak wysokiej taryfy wodno-ściekowej. miasto dopłaca do rachunków
mieszkańcom, ale bez skrępowania sięga do kieszeni przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy! Spływajcie!

Cena
za wodę i ścieki

ale także właściciele warsztatów samochodowych oraz rzemieślnicy, którzy używają wody,
jako chłodziwa do maszyn.
Wysoka taryfa wodno-ściekowa jest ceną, jaką miasto musi zapłacić za budowaną właśnie kanalizację. Koszt
tej inwestycji wynosi prawie
pół miliarda złotych, a licz-

ba mieszkańców nie przekracza 40 tys. Tak drogo - w przeliczeniu na głowę jednego obywatela - nie ma chyba nigdzie
w Polsce. Unia Europejska pokrywa 85 proc. tego wydatku,
ale za resztę i utrzymanie tej
infrastruktury zapłacą mieszkańcy. Mikołów, jak na śląskie
warunki, jest małym miastem,
ale może pochwalić się kanalizacją skrojoną na miarę Zabrza
albo Sosnowca. Dyskutowanie,
czy nie można tego było zrobić
taniej, nie ma teraz sensu. Teraz trzeba płacić. Pośrednio,
mieszkańcy też ponoszą koszty
drogiej kanalizacji. Kilka milionów złotych rocznie, przyblokowane w budżecie na dopłaty,
można by wykorzystać inaczej.
Przedsiębiorcy ponoszą koszty bezpośrednio. ZIM wystawia
im rachunek na 21,22 zł. Prowadzenie interesów w Mikołowie jest kosztowną zabawą.
Jan Ostoja

Firma
MEBELPROJEKT AG
istnieje na rynku
już od 1996 roku
i cieszy się dużą
popularnością i uznaniem
wśród klientów
w kraju i za granicą.
Produkujemy meble
wysokiej jakości
z najlepszych materiałów.

DO KUCHNI POWYŻEJ 4.000 ZŁ
ZLEWOZMYWAK GRANITOWY

Nasz główny cel
to produkcja mebli
NA MIARĘ
POTRZEB KLIENTA!

Ruda Śl. 14,40 zł

komentarz
Katowice 14,00 zł

W

Mikołowie
też
pojawiły się pomysły
przedterminowego odwołania władz miasta, kiedy w 2012 roku podniesiono ceny wody i ścieków do 16 zł. Pod listami protestacyjnymi zebrano prawie
trzy tysiące podpisów. Burmistrz przestraszył się reakcji
mieszkańców i obniżył stawkę o dwa złote. Odbyło się to
w formie dopłaty do Zakładu
Inżynierii Miejskiej. W ubiegłym roku ceny poszybowały do kwoty 21,22 zł. Mieszkańcy płacą jednak 15,17 zł.
Resztę dopłaca miasto. Niestety, z uprzywilejowanej grupy zostali wykluczeni odbiorcy wody przemysłowej, czyli przedsiębiorcy. W takiej firmie, jak nasze wydawnictwo,
płacenie wysokiej stawki nie
jest aż tak uciążliwe. Zużywamy niewiele wody, w toalecie
i do zaparzenia herbaty. Gorzej mają się firmy, w których
woda stanowi ważny element
procesu produkcyjnego.
- Zastanawiam się, czy nie
przenieść interesu do Katowic,
a w Mikołowie zostawić tylko
sklep - mówi właściciel jednej
z mikołowskich piekarni.
- Nie mogę podnieść ceny
dań, bo nikt do mnie nie
przyjdzie. Balansujemy na

granicy opłacalności - narzeka jeden z restauratorów.
Narzekają nie tylko przedsiębiorcy z branży spożywczej,

Mikołów 21,22 zł

Woda i ścieki
kosztują
w Mikołowie
21,22 zł za metr
sześcienny.
Poza maleńkim
Suszcem, nigdzie na Śląsku
nie jest tak
drogo.
W sąsiednich
Katowicach
taryfa wynosi
14 zł. W Rudzie
Śląskiej, kiedy
prezydent
podniosła
stawkę do
14,4 zł, chciano
ją odwołać
w referendum.

Miasta dwoją się i troją, aby przyciągać do siebie inwestorów
i przedsiębiorców. Bo kto, jak nie oni, może załatać swoimi podatkami dziurawe budżety. W niektórych miastach tworzy się strefy
inwestycyjne, inkubatory przedsiębiorczości, stosuje się ulgi w podatkach. Mikołów stawia na inną formę promocji. Mieć najdroższą
wodę, to też jest jakaś forma zwrócenia na siebie uwagi.
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TBK Sp. z o. o., ul. Wałowa 41, 43-100 Tychy

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

Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego
WYcena nierucHOmOŚci
Joanna mocko
Siedziba: ul. Gen. Ziętka 2, 43 -180 Orzesze
Biuro: ul. Rybnicka 1
tel. 608 085 413
Strona: www.forumlocum.pl
Adres : j.mocko@forumlocum.pl

Wykonujemy wyceny nieruchomości dla osób prawnych
i osób ﬁzycznych, dla potrzeb banków (kompleksowa obsługa
banków i instytucji ﬁnansowych), sądów (biegły sądowy),
deweloperów, urzędów skarbowych, jednostek samorządu
terytorialnego, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych itp.
Dla celÓW:
l bankowo - hipotecznych(kredyty)
l kupna - sprzedaży
l darowizn i spadków
l skarbowo - podatkowych
l negocjacyjnych i ofertowych
l sądowych
l komorniczych

DoFinansoWanie Do

45%

na zakup i monTaż
kolekTorów sŁonecznych

3

kroki Do DoFinansoWania

 dobór i projekt instalcji
 przygotowanie dokumentów
do NFOŚiGW
 montaż zestawu słonecznego
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Przy opłatku o makówkach
spotkania opłatkowe, organizowane przez poseł izabelę kloc,
należą do najciekawszych wydarzeń towarzyskich w naszym
powiecie. podobnie było w tym
roku. na opłatku w „białym domku” pojawili się posłowie, samorządowcy, liderzy stowarzyszeń
i organizacji społecznych. nie zabrakło tam także „naszej Gazety”.
po raz drugi spotkaniu opłatkowemu towarzyszył festiwal moczki
i makówki, którego organizatorem
jest stowarzyszenie rozwoju i promocji ziemi mikołowskiej. oprawę
muzyczną uroczystości przygotował znakomity zespół „optima”
z Łazisk Górnych.
(red.)

Poseł Izabela Kloc i Marek Balcer, burmistrz Mikołowa

W Białym Domku, jak co roku, na spotkaniu opłatkowym pojawiły
się tłumy gości.

wyniki ii fesTiwalu moczki i makówki
moczka
1) Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków Mikołów
2) Adam Lewandowski
3) Ewa Borycka-Wypukoł
makówka
1) Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków Krystyna Świerkot
2) Izabela Simka
3) Stowarzyszenie Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Bujaków

Barbara Prasoł, wójt Gminy Wyry i Adam Lewandowski, prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej

Łamaniu opłatkiem towarzyszyły kolędy w wykonaniu zespołu Optima (na zdjęciu po prawej)

Uważajmy na interakcje
pomiędzy lekami a żywnością
W lipcowym
numerze
„Naszej Gazety”
opublikowaliśmy
wywiad
z Bogdanem
Tkoczem, prezesem
Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia
Optymalnych,
propagującego
zdrowy styl życia
oparty na diecie
opracowanej
przez dr Jana
Kwaśniewskiego.
Teraz przechodzimy
do konkretów.
Specjaliści
od żywienia
optymalnego
obalają fałszywe
mity, jakie narosły
wokół diety
dr Kwaśniewskiego.
Na temat interakcji
leków z żywnością
pisze
eWa ŁuKaSZcZeKGWÓŹDŹ.

większość osób stosujących żywienie optymalne stara się odstawić leki zażywane do tej
pory. niestety, nie zawsze da się to zrobić od razu. bywa tak, że pewne leki trzeba stosować
jakiś dłuższy czas, nawet po przejściu na żywienie optymalne.

K

luczem powodzenia diety optymalnej jest konsekwencja w jej
stosowaniu. Ta konsekwencja
powinna dotyczyć głównie proporcji białka, tłuszczu i węglowodanów
w spożywanych pokarmach (B:T:W jak
1: 2,5-3,5: 0,8), ale także ilości tych pokarmów. Zauważam, że pacjenci generalnie za dużo zjadają. To wiąże się nie tylko z brakiem spadku wagi ciała, ale także z brakiem poprawy stanu zdrowia.
Wtedy też trudno odstawić leki. Z badań
ostatnich lat wyłonił się kolejny problem wcześniej zupełnie niedostrzegalny. Uzyskano istotne dowody na to, że niebezpieczne interakcje mogą zachodzić również między lekami a żywnością. Skutkiem tych interakcji mogą być istotne następstwa kliniczne: brak lub zmniejszenie
efektów terapeutycznych albo wystąpienie niebezpiecznych powikłań.

zmniejszenie
wchŁaniania leków
Obecność pokarmu w żołądku zmniejsza istotnie lub opóźnia wchłanianie niektórych leków, zwłaszcza antybiotyków
i sulfonamidów. Czasem może wchłonąć
się tylko część dawki lub być wydalony

z przewodu pokarmowego zanim dojdzie
do jego wchłonięcia. Produkty zawierające duże ilości jonów wapniowych np. mleko, sery, mogą zmniejszyć lub całkowicie
uniemożliwić wchłanianie niektórych leków, ponieważ tworzą z nimi sole wapnia,
które są nierozpuszczalne w wodzie. Mleko zmniejsza też pH w żołądku, co może
doprowadzać do rozpuszczania otoczek
tabletek w żołądku (a nie w jelicie cienkim) i uwolnienia z niej leku, który powoduje silne podrażnienie błony śluzowej.
Innym przykładem zmniejszonego wchłaniania leku jest popijanie preparatów żelaza kawą lub herbatą. Taniny obecne
w herbacie tworzą z żelazem bardzo trudno wchłaniające się związki. Opóźnia to
np. leczenie anemii. Podobnym typem interakcji jest popijanie leków sokami cytrusowymi, co może być przyczyną nieskuteczności leczenia niektórych zakażeń
bakteryjnych.

zwiększenie
wchŁaniania leków
Lepsze wchłanianie, prawie zawsze,
powoduje zwiększenie stężenia leku we
krwi. Nasilenie interakcji jest indywidualne i zależy od wielu czynników: moto-

ryki przewodu pokarmowego, pH soku
żołądkowego oraz samej choroby. Zwiększone wchłanianie niektórych leków zależy głównie od zawartości tłuszczu w posiłkach. Interakcja jest szczególnie nasilona, gdy spożywa się smażone jajka,
bekon, masło smalec, tłuste przetwory
mleczne. Tłuszcze zawarte w posiłku nasilają i przyspieszają wchłanianie leków
o dużej lipofilności, co powoduje, że
leki te są bardzo dobrze rozpuszczalne
w tłuszczach emulgowanych przez kwasy żółciowe. Nieświadomość istnienia interakcji pomiędzy lekami a posiłkami bogatotłuszczowymi może spowodować szereg groźnych objawów, takich jak zwolnienie czynności serca czy niedociśnienie tętnicze.
Reasumując, aby uniknąć wielu interakcji między lekami a posiłkami, zawsze najlepiej leki popijać przynajmniej
1 szklanką wody. Leki zażywać na 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku, chyba
że istnieje inne, podane w ulotce wyraźne zalecenie stosowania leków np. 15-30
min. przed posiłkiem.
lek. Ewa Łukaszek-Gwóźdź
Fragment artykułu z miesięcznika „Optymalni”.
Więcej informacji o żywieniu optymalnym na:
www.optymalni.org.pl

Biała Sobota „Najważniejsze
są dzieci”

Akcja pod patronatem
Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
drogi rodzicu,
fundacja śląskie hospicjum
dla dzieci oraz szpital wojewódzki w bielsku - białej serdecznie
zapraszają na bezpłatne konsultacje dla noworodków, niemowląt i małych dzieci do lat 3.
akcja o nazwie biała sobota „najważniejsze są dzieci” odbędzie się pod patronatem fundacji wielkiej orkiestry świątecznej pomocy.
z bezpłatnych porad udzielanych przez znakomitych, krajowych i zagranicznych specjalistów będzie można skorzystać w dniu 8 marca 2014 w godzinach od 8.00 do 16.00 w pomieszczeniach zespołu poradni szpitala wojewódzkiego
w bielsku-białej, przy ul. armii
krajowej 101.
zapisy prowadzić będzie fundacja śląskie hospicjum dla
dzieci za pośrednictwem strony
internetowej www.szkolazimowa.
eu od dnia 20 lutego.
jeżeli Twoje dziecko ma niepokojące objawy, które chciałbyś
skonsultować - zapraszamy!

Zdrowie
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Stomalux to nowoczesny gabinet stomatologiczny, który
leczy zęby, choroby
jamy ustnej oraz
wykonuje uzupełnienia protetyczne
typu korony, most
i protezy ruchome.
Pracujący tu lekarze
postawili na wiedzę,
umiejętności oraz
wysokiej klasy sprzęt
diagnostyczny.
Gabinet dysponuje,
m.in. nowoczesnym
aparatem RTG
współpracującym
z systemem radiowizjograﬁi RVG,
z którego otrzymuje
się cyfrowy obraz
zęba oraz kamerą
zewnątrzustną,
pozwalającą
zobaczyć trudno
dostępne miejsce
jamy ustnej i pokazać pacjentowi,
jaki jest stan jego
uzębienia.
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stomalux - leczenie, protetyka, nowoczesna diagnostyka. najwyższy poziom, przysTępne ceny!

Uśmiechnij się zdrowo!
W

Stomaluxie leczą
zęby przy pomocy światłoutwardzalnych kompozytów, ale dzięki szerokiej palecie odcieni, nie różnią się one
od naturalnego koloru zębów.

!

- Ale, jeżeli już utraciliśmy
własne zęby w części lub całości, to należy zastanowić się
nad właściwą protezą. Najczęściej stosujemy uzupełnienia
stałe (korony, mosty) oraz protezy ruchome - dodają dentyści.

szkieleTowa
(częściowa
i sztywna) wykonywana przy zachowanych kilku własnych zębach odpowiedniej jakości (nierozchwianych, niezniszczonych)
i lokalizacji. Wykonana jest
z metalu (metalowy szkielet,

nOWOŚĆ !

Wprowadziliśy unikalny zakres świadczeń usług, jakim
jest leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym
- narkozie (obejmuje usuwanie zębow, leczenie zębow
oraz protezowanie natychmiastowe).

Jeżeli zachodzi potrzeba leczenia kanałowego jest ono wykonywane podczas jednej lub
dwóch wizyt, pod kontrolą endometru. Należy zaznaczyć, że
leczenie kanałowe jest bardzo
często wstępem do leczenia protetycznego i ma na celu stworzenie „solidnej podstawy” pod
przyszły most bądź koronę. Dobrze wykonane pozwala na zachowanie własnego uzębienia
na dłuższy czas.

W gabinecie Stomalux stomatolodzy polecają w promocyjnej cenie tzw. podścielenie
miękkie, które ma zastosowanie do protez starego typu,
twardych, często niedopasowanych - daje lepszy komfort
i utrzymanie protezy oraz niweluje ból.
Wybór protezy zależy od indywidualnych warunków w jamie
ustnej. Stomalux oferuje następujące protezy:

metalowe klamry na zębach)
oraz różowego akrylu, w którym
osadzone są sztuczne zęby.
aceTalowa (częściowa i elastyczna) jest wykonywana w tych
samych sytuacjach, co proteza
szkieletowa. Zamiast elementów metalowych oraz sztywnego
akrylu występuje elastyczne tworzywo-acetal.
szkieleTowo-nylonowa
(częściowa i sztywno-elastyczna)
również bazuje na kilku zębach

pacjenta. Zamiast sztywnego
akrylu oraz klamer metalowych
w widocznych miejscach występuje elastyczne tworzywo-nylon.
nylonowa lub akrylopolimerowa (częściowa) jest
wykonana w całości z elastycznego tworzywa - Acronu. Konieczne są 1-3 zęby własne, wykonywana jest w sytuacjach,
gdy nie ma możliwości zrobienia protezy podpartej ozębnowo
(szkieletowa, acetalowa).
akrylopolimerowe (całkowite) wykonujemy przy całkowitych brakach uzębienia, mają
dwukrotnie większą wytrzyma-

łość mechaniczną, minimalny
skurcz, a tym samym lepsze dopasowanie i utrzymanie protezy.
hybrydowa (całkowita i sztywno-elastyczna) jest wykonana
w przypadku braku uzębienia, na
bazie tradycyjnej, sztywnej protezy
akrylowej, w której część dośluzówkowa została wyścielona elastycznym tworzywem - silikonem dentystycznym.
akrylowe (częściowe i całkowite) to tradycyjne uzupełnienia protetyczne-sztywne, łamliwe, alergiczne, niekosmetyczne
- druciane klamry w protezach
częściowych.

sTomaluX

poniedziałek 8.30 - 18.00
wtorek 14.00 - 18.00
środa 8.30 - 18.00
czwartek 13.00 - 17.00
piątek 14.00 - 18.00
sobota 9.00 - 11.00

Łaziska Górne ul. chopina 5
(obok urzędu pracy)
Tel. 32 / 738-87-67
www.stomalux.win.pl
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14 luty Walentynki - Zadbaj o serce
odpowiedź na proste pytanie i weź udział
w losowaniu niezwykłej nagrody.

PODARUJ DRUGIEJ „POŁÓWCE”
SPECJALISTYCZNE BADANIA
zamiast słodyczy i czekoladek możecie wręczyć
swojej drugiej połówce
kartę podarunkową na
kompleksowe badania
diagnostyczne do katowickiego szpitala euromedic.
dla czytelników „naszej
Gazety” mamy darmowe
zaproszenie na badania
o łącznej wartości 500 zł
(250 zł dla kobiety i 250 zł
dla mężczyzny).

P

akiet Specjalny DLA
PANI - raport o stanie
zdrowia: wywiad lekarski i badanie lekarskie (w tym
analiza obciążenia rodzinnego
chorobami); badanie ogólne
moczu, morfologia, OB/ESR,
glukoza na czczo, transaminaza GPT/ALT, transaminaza GOT/AST, kreatynina, cholesterol całkowity, HDL, LDL,

trójglicerydy, EKG, RTG płuc,
USG jamy brzusznej i prostaty, konsultacja dietetyczna: masa ciała, wzrost, analiza składu ciała, obliczenia:
PPM, CPM, WHR, BMI, analiza sposobu żywienia.
Oraz dodatkowo pakiet
KARDIO - pomiar ciśnienia, tętna, EKG spoczynkowe,
konsultacja kardiologiczna.

trójglicerydy, EKG, RTG płuc,
USG jamy brzusznej i piersi,
konsultacja dietetyczna: masa
ciała, wzrost, analiza składu
ciała, obliczenia: PPM, CPM,
WHR, BMI, analiza sposobu
żywienia
akiet Specjalny DLA
PANA - raport o stanie
zdrowia: wywiad lekarski i badanie lekarskie (w tym

P

analiza obciążenia rodzinnego
chorobami); badanie ogólne
moczu, morfologia, OB/ESR,
glukoza na czczo, transaminaza GPT/ALT, transaminaza GOT/AST, kreatynina, cholesterol całkowity, HDL, LDL,

jeżeli chcesz wygrać
pakiet dla zakochanych
odpowiedź na pytanie: nazwa walentynki pochodzi
od imienia:
a) ﬁlozofa
b) świętego
c) cesarza rzymskiego

Na odpowiedzi czekamy do 20 lutego. Piszcie na adres meilowy: redakcja@naszagazeta.info lub adres pocztowy: 43-190 Mikołów, Rynek 18.

Szykuje się ekonomiczna
i ekologiczna rewolucja na
rynku paliw. Inżynierowie
i naukowcy, m.in., z Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
Polskiego Koksu i Politechniki
Śląskiej, wymyślili opał przyszłości. Małe brykiety wyprodukowane z węglowych
odpadów mają wyższe
parametry spalania, niż
popularny ekogroszek. Ale
nie to jest największą zaletą
nowego paliwa o nazwie
Varmo. Podczas spalania,
brykiety emitują o 90 proc.
mniej pyłów i 100 proc.
mniej rakotwórczego benzopirenu, niż ekokgroszek.

Na

terenie kopalni Krupiński
w Suszcu ruszyła linia produkcyjna ekologicznego paliwa kompozytowego. To
pierwsza tego typu inwestycja nie tylko na Śląsku, ale i w Polsce. Kosztowała około 20 mln zł.
Niemal połowę tych kosztów wsparł preferencyjną pożyczką Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Inwestycja jest następstwem realizacji programu badawczo-rozwojowego „Czyste powietrze dla Śląska”. Jego uczestnikami są Polski
Koks, Jastrzębska Spółka Węglowa, Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszenie Klaster Kotlarski.
Program ma łączyć potencjał naukowy i techniczny tych instytucji na rzecz rozwiązań dla
ekologicznego spalania produktów grupy węglowo-koksowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Jego efektem jest właśnie uruchomiony w Suszcu Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych, który specjalną metodą wytwarza przyjazne środowisku węglowe brykiety. Ich spalanie
umożliwi bardzo dużą redukcję emisji do atmos-

Varmo
- węgiel przyszłości
fery najbardziej szkodliwych toksyn i pyłu.
Paliwo nowej generacji nadające się do spalania zarówno w kotłach z automatycznym podawaniem jak i w komorowych, będzie produkowane z kopalnianych odpadów- flotokoncentratu, który jest produktem ubocznym powstającym przy produkcji węgla wysokiej jakości.
Do tej pory trafiał on na hałdy lub do sprzedaży jako najgorszej jakości paliwo, które spalane

w zwykłych piecach zatruwało powietrze. Dlatego specjaliści i naukowcy m.in. z Polskiego Koksu i Politechniki Śląskiej opracowali metodę mieszania flokoncentratu ze specjalnymi dodatkami
m.in. odpadami z przemysłu
drzewnego, a także technologię suszenia. Dzięki temu gotowe brykiety spalają się o wiele lepiej, powodując, że do powietrza trafia o 90 % mniej pyłów
i o prawie 100% mniej tlenków węgla i rakotwórczego benzo - pirenu.
Przecinając wstęgę otwierająca nową linię produkcji przyjaznego środowisku ekowęgla sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz podkreślił, jak duże
znaczenie ma połączenie ekologii i ekonomii.
Nowe paliwo bowiem, nadające się do spalania
we wszystkich typach kotłów stosowanych w gospodarstwach domowych, jak i obiektach użyteczności publicznej, oprócz walorów ekologicznych cechuje wysoka wartość opałowa i konkurencyjność na rynku węglowym. - To się po

prostu wszystkim opłaca - stwierdził minister
Tomczykiewicz.
Gabriela Lenartowicz - prezes WFOŚiGW
w Katowicach mówiła, że nowa instalacją do
produkcji ekologicznych brykietów to właśnie
dowód na to, że ekologia rozumiana nowocześnie staje się kołem zamachowym dla innowacyjnej gospodarki oraz wskazuje perspektywy
dla technologii przemysłowych, które mogą stać

się bardziej bezpieczne
dla środowiska, a jednocześnie opłacalne dla ich
użytkowników.

Z kolei wicewojewoda śląski Andrzej Pilot
zwrócił uwagę na fakt, że tak istotny krok w kierunku polepszenia jakości powietrza możliwy
był dzięki determinacji i połączeniu sił naukowców, przedstawicieli przemysłu węglowego oraz
wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. - To dzięki
wzajemnemu zrozumieniu najpilniejszych potrzeb w regionie, pieniądze wypracowane przez
przemysł, mogły być od razu wykorzystane
z korzyścią dla środowiska i mieszkańców
- dodał wicewojewoda Pilot.
Zakład w Suszcu będzie produkował rocznie około 60
tys. ton brykietów ekowęgla. Podczas konferencji prasowej zapowiedziano, że w przyszłości
w strukturach Jastrzębskiej Spółki Węglowej
mogą powstać kolejne takie zakłady

!

wśród osób, które do końca lutego nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy książkę, dariusza jerczyńskiego „historia narodu śląskiego”. laureatem poprzedniej
krzyżówki jest rafał bielawski z orzesza. prosimy o odbiór nagrody, w siedzibie redakcji,
ul. rynek 18, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.

Rozrywka
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oferujemy meble
pod wymiar:

proje
k
GraT t 3d
is !!!

kuchenne, łazienkowe,
pokojowe, biurowe
oraz szafy i zabudowy przedpokoi

sToldomeX Mikołów, ul. Bielska7
tel. 32 221 02 03, 501 305 465,
501 319 393, www.stoldomex.pl

Horoskop
bliźnięta 21.05. - 21.06.
Noworoczne
postanowienie o zabraniu się za siebie nie
jest ofertą ważną tylko do końca stycznia. Dieta, sport, ograniczenie używek. Tu nie chodzi
o modę na zdrowy styl życia,
ale o solidny remont całego
ciała i psychiki. To wymaga czasu i samodyscypliny, ale jeżeli
jesteś twardzielem, dasz radę.
rak 22.06. - 22.07.
Wcale nie jesteś rakiem-nieborakiem, bo zaczynasz pokazywać lwie pazurki. To dobrze.
Na szacunek otoczenia zapracujesz wysokimi standardami, jakie prezentujesz w pracy i w życiu. Szlifuj formę ucząc
się od mistrzów tzw. życiowego surfingu. Bo - jak śpiewa zespół Myslovitz - życie to przecież surfing.
lew 23.07. - 22.08.
Pora na delikatne zmiany
w życiowej strategii. Lwy mają
królewskie usposobienie, czyli kapryśne. Szybko się do czegoś zapalają i jeszcze szybciej
tym nudzą. Do swoich wrodzonych zalet dodaj upór Byka,
fantazję Strzelca i zimne wyrachowanie Skorpiona. Będzie
z tej mieszanki zabójcza broń.
panna 23.08. - 22.09.
Postaw na kreatywność,
a dokładnie na autokreację.
Masz całą masę dobrych pomy-

słów, ale kłopot z ich sprzedażą. Nie chowaj niczego do szuflady. Otwórz się na ludzi, których poznałaś niedawno. Oni
nie będą Cię postrzegać przez
pryzmat przeszłości, ale tego,
co możecie wspólnie zdziałać.
waga 23.09. - 22.10.
Czas zmierzyć się z konkurencją. Dotyczy to zarówno sfery zawodowej, jak i życia osobistego. Musisz twardo walczyć
o zachowanie zdobytego terytorium. Jedyna rozsądna rada
- nie rozmieniaj się na drobne.
Skup się na przeciwniku, oceń
jego słabości, pracuj nad swoimi mocnymi stronami i… do
ataku.
skorpion 23.10. - 21.11.
Rok zaczął się spokojnie
i ten błogostan potrwa jeszcze jakiś czas. Nie popa-

daj jednak w letarg i nie trać
czasu. Zaplanuj sobie ważne cele i sposób realizacji.
To dobry czas na przymierzenie się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej
i stworzenie biznesplanu.
strzelec 22.11. - 21.12.
W Twoje życie wkradło się
ostatnio sporo chaosu. Trudno
w takich sytuacjach cokolwiek
doradzić, bo każde rozwiązanie
może być szansą albo pułapką.
Najlepiej zaufaj swojemu instynktowi. On podpowie Ci, co
zrobić. Albo nie rób nic. Po prostu daj czas czasowi.
koziorożec 22.12. - 19.01.
Uporządkuj stare sprawy.
Luty do dobry moment, aby raz
na zawsze pozałatwiać zaległości z 2013 roku. A uzbierało się
ich całkiem sporo. Zwłaszcza
finansowe zaległości, ze względu na odsetki, nie powinny czekać. Pamiętaj też o zobowiązaniach, jakie złożyłeś najbliższym.
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ROLETY • ŻALUZJE • MOSKITIERY
 produkcja
 sprzedaż hurtowa i detaliczna
 montaż oraz naprawa
Ruda Śląska - Nowy Bytom, ul. Niedurnego 33
tel./fax 32 340 44 17, kom. 798 036 020
www.tobof.pl, email tobof.biuro@interia.pl

Z tym kuponem 10 % rabatu
na rolety materiałowe

wodnik 20.01. - 18.02.
Dwa razy przyjrzyj się każdej złotówce, zanim ją wydasz.
Nie chodzi o światowy kryzys finansowy, ale o Twoje przejściowe osłabienie czujności, jeżeli chodzi o kontrolę nad wydatkami. Uważaj na kredyty i pożyczki, wystrzegaj się obietnic
wielkich zarobków niewielkim
kosztem.
ryby 19.02 - 20.03
Odwrotnie, niż w przypadku Wodnika, nadszedł czas na
odważne decyzje finansowe.
W tych trudnych czasach ludzie
unikają ryzyka, ale Ty spróbuj,
zachowując oczywiście zdrowy
rozsądek i licząc na szczęście,
które - przynajmniej w tym miesiącu - jest Twoim atutem.
baran 21.03. - 19.04.
Nowy rok nie zaczął się najlepiej, bo problemy zawodowe
zepchnęły na drugi plan życie
rodzinne. Nie daj tego odczuć
najbliższym. Oni martwią się
podwójnie, bo myślą nie tylko
o Twojej pracy, ale także o Tobie. Skoncentruj się, planuj
działania i nie trać kontroli nad
rozwojem sytuacji.
byk 20.04. - 20.05.
Obecna stabilizacja w życiu uczuciowym nie oznacza,
że tak będzie zawsze. Szczęściu trzeba pomagać i solidnie
się nad nim napracować. Okaż
najbliższej osobie więcej uwagi. Wspólna wycieczka za miasto, wyjście do kina, kolacja
w restauracji. Stare chwyty, ale
skuteczne.
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22 Sport

Czekamy na Państwa zgłoszenia
w plebiscycie na Sportową Osobowość
Roku 2013 Powiatu Mikołowskiego
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S

portowa
Osobowość
Roku 2012 Ziemi Mikołowskiej, czołowa sędzina piłki ręcznej w Europie,
Joanna Brehmer, nie spoczęła na laurach. Wraz z partnerką z pary sędziowskiej, Agnieszką Skowronek przygotowuje się
do kolejnych wyzwań. - Rok
2013 był spokojny. Sędziowałyśmy rozgrywki ligowe na różnych szczeblach, mecze w rozgrywkach europejskich, piłkę
plażową. O nominacje do sę-

luty 2014r.

Przed nami rok prawdy
dziowania ubiegłorocznych Mistrzostw Świata kobiet nie starałyśmy się, na tegoroczne Mistrzostwa Europy mężczyzn
kandydatury pań nie były brane pod uwagę. Stąd też czuję niedosyt. Po prostu mam za
mało sędziowania. Nawet tego
ligowego. Kalendarz rozgrywek
międzynarodowych sprawił, że

na krajowych parkietach też
było mało takich terminów,
w których jednocześnie grali panowie i panie. Ale przed
nami pracowity rok. Liga,
mam nadzieję, że ciekawa, decydująca faza rozgrywek europejskich, latem piłka plażowa i
kolejne Mistrzostwa Europy kobiet. Jedne mamy już za sobą,

będziemy się starać o występ
na kolejnych. A żeby tam być,
trzeba po prostu być dobrym
w innych imprezach. A na to
nas stać. Jakby na to nie patrzeć, będzie to dla nas „rok
prawdy” - mówi o swoich planach związanych z sędziowaniem Joanna Breher. Powodzenia, trzymamy kciuki!
Tapi

KS
Kamionka
- dzielnicowy integrator

Choć mikołowska Kamionka liczy sobie 200 lat, to zorganizowany sport
w tej dzielnicy jest dużo młodszy. Jakieś pół wieku temu amatorsko w piłkę
nożną grali strażacy, ale w żadnych rozgrywkach związkowych nie uczestniczyli. Zorganizowany sport w formie zrzeszenia jako KS Kamionka Mikołów
powstał dopiero w roku 2000. Inicjatorami założenia klubu byli mieszkańcy
tej dzielnicy: Aleksander Słomka, Adam Putkowski i Sebastian Bartocha. Na
początku był to klub jednosekcyjny, oczywiście piłka nożna, która wystartowała w najniższej klasie rozgrywek i w niej „walczy” do dziś.

P

rzez jakiś czas funkcjonowała też sekcja jeździecka, ale
się nie utrzymała. W latach
późniejszych powstały dwie
kolejne sekcje: futsalu i skata, które dziś mają się całkiem nieźle. Sekcja futsalu funkcjonuje od roku 2007.
Na początku była sekcją wyłącznie młodzieżową, którą przejął MOSiR. Młodzież czyniła szybkie postępy
i gdy przestała być młodzieżą, grała
w drugiej lidze i wróciła do „macierzy”.
A grała na tyle dobrze, że w ubiegłym
sezonie wywalczyła awans do pierwszej ligi, w której jak na beniaminka
radzi sobie bardzo dobrze, plasując
się w górnej części tabeli.
Sekcja skata powstała 29 stycznia
2000r. jako Orkan KS Kamionka, a jej
założycielem był Benon Badura. Dziś
Orkan KS Kamionka liczy 16 członków (w tym gronie jest przedstawicielka płci pięknej) i ma dwie drużyny
grające w trzeciej lidze.

Najliczniejsi
Najliczniejszą sekcją jest sekcja piłki nożnej. Zespół seniorów gra w klasie „B” i po rundzie jesiennej plasuje
się na siódmym miejscu w podokręgu
katowickim tej klasy rozgrywek. Ponadto sekcja ta objmuje adeptów futbolu, którzy trenują w trzech grupach
rocznikowych: 2003/2004; 2005/2006
oraz 2007/2008. Ta najmłodsza grupa, to przedszkolaki. - Dzieci w dzielnicy zbyt wiele nie mamy, dlatego też,
by objąć szkoleniem wszystkich, któ-

rzy chcą przychodzić na zajęcia, tworzymy grupy ćwiczebne łącząc dwa
roczniki - wyjaśnia taki podział grup
prezes klubu, Aleksander Słomka.
Sekcje młodzieżowe są bardzo aktywne, a w szkolenie swoich pociech angażują się rodzice. W minione wakacje młodzi piłkarze Kamionki byli na
zgrupowaniu sportowym, a podczas
ferii zimowych mieli codzienne zajęcia. - Jesteśmy typowym klubem środowiskowym. W naszych szeregach
są pojedynczy zawodnicy z Mikołowa
(miasta) czy sąsiednich Panewnik,
ale generalnie nasi członkowie, to
mieszkańcy Kamionki. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że klub jest ogniwem integrującym środowisko. Na organizowane przez nas festyny rodzinne przychodzą wszyscy członkowie
klubu oraz ich rodziny. Na boisku nie
ma wtedy kawałka wolnej przestrzeni
- mówi prezes Słomka.

Nie narzekamy
W rozmowach ze sternikami większości klubów, na hasło „problemy”,
rozpoczyna się wyliczanka. Tej nie
słyszy się w Kamionce. - Nie narzekamy, bo to nic nie pomoże. Finanse?
Kto nie chciałby mieć więcej. Mamy
dobrze ułożoną współpracę z MOSiR-em, mamy sporą grupę sponsorów
(w tym roku wręczyliśmy piętnastce
„dobrodziejów” dyplomy ze specjalnymi podziękowaniami), więc jakoś
sobie radzimy. Boiska mamy zrobione, a jedyną trapiącą nas bolączką,

jest brak dużej sali gimnastycznej. Ta
przy SP 4, z której korzystamy na co
dzień, jest za mała. I to nam doskwiera - opowiada o klubowych bolączkach prezes klubu.

Mamy pomysły
Na pytanie o najbliższe plany, sternik klubu odpowiada: - Jest ich kilka. Po pierwsze chcemy zbudować
drużynę seniorów piłki nożnej, taką
„z prawdziwego zdarzenia”, która
w przyszłości będzie mogła powalczyć o klasę „A”. Po drugie (a może to
właśnie po pierwsze) znaleźć sponsorów dla sekcji futsalu. Mam kilka pomysłów i jeśli je zrealizujemy, będzie
można myśleć o zespole „na ekstraklasę”. Ale nie na zasadzie „importu”
zawodników, ale bazującym na wychowankach. Kolejnym zadaniem, to
stworzenie kolejnej grupy szkoleniowej młodzieży. Szukamy też pomysłu na sekcję przede wszystkim dla
dziewcząt. Póki co, kilka z nich trenuje z piłkarzami, ale chcemy im zaoferować coś innego. Ponadto w roku
2014 chcemy zorganizować pięć turniejów piłkarskich dla dzieci i kilka
festynów rodzinnych. Wystarczy?
Wystarczy. Nic, tylko życzyć ich
pełnej realizacji! Warto tylko dodać,
że klubem steruje zarząd w składzie:
Aleksander Słomka, Wojciech Niedziela, Marek Tisler, Sebastian Bartocha, Piotr Skrzypoń, Dorota Pytel
i Mariola Winiarska.
Tadeusz Piątkowski

redakcja@naszagazeta.info
tedpress@go2.pl
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Ferie na sportowo
ślizgać. Sporym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w hali
sportowej oraz na Orliku i, jak zwykle przy takich okazjach,
oblegana była pływalnia. Ogółem w akcji uczestniczyło 2601
osób. Jednym słowem, każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Łaziska Górne

Przed feriami na portalu internetowym „Naszej Gazety” pisaliśmy, że podczas ferii nasi milusińscy, nawet
jeśli nie wyjadą na zimowisko, nie muszą się nudzić,
gdyż w ramach akcji „zima w mieście” przygotowano
dla nich wiele atrakcji. Czy tak było, sprawdziliśmy to
na obiektach sportowych w Mikołowie i Łaziskach.
Rzeczywiście, ci którzy tam przyszli, na nudę nie
mogli narzekać, bo czekały na nich sportowe oferty.
Mikołów
Mikołowski MOSiR akcję „zima w mieście” prowadził pod hasłem „Ferie dla aktywnych”. Dzieci i młodzież z Mikołowa oraz sołectw mikołowkich mogły korzystać z szerokiego wachlarza propozycji, w których animatorzy sportu organizowali gry i zabawy sportowe dla wszystkich
uczestników. Były zabawy na lodowisku, gdzie można było postawić „pierwszy krok na lodzie”, spróbować swoich sił w hokeju, zabawić się w „Dyskoteki na lodzie” lub tylko się po-

Dzieci kochają ruch na świeżym powietrzu, więc nic dziwnego, że lodowisko na „Żabce” było oblegane. Uczniom łaziskich szkół wystarczyła ważna legitymacja szkolna, by móc
wejść na „ślizgawkę”. W sumie w otwartych zabawach na ślizgawce uczestniczyło prawie czterystu amatorów łyżwiarstwa.
Ci, którzy potrafią jeździć na nartach, również mieli coś
dla siebie. Był to popołudniowy wyjazd na narty do Wisły Nowej Osady. Czternastka osób, które wybrały się na tę eskapadę,
szusowała do utraty sił.
Większość zajęć prowadzona była jednak
w halach sportowych
przy ulicy Ogrodowej
i w Łaziskach Średnich. Zajęcia halowe,
to ulubione przez młodzież gry zespołowe, takie jak siatkówka czy piłka nożna. Ale nie tylko, gdyż
uzupełnieniem oferty był tenis
stołowy i badminton. W turnieju badmintona zwyciężył Karol Nierząd, drugi był Rafał Nierząd,
a trzeci - Grzegorz Majewski. Z kolei w otwartym turnieju tenisa stołowego rywalizowała czterdziestka pingpongistów.
W drugim tygodniu w hali przy ulicy Ogrodowej prowadzone były treningi w ramach Akademii Tenisa Stołowego, w których uczestniczyło 20 młodych oraz kilku starszych zawodników. Trenowali dwa lub trzy razy dziennie, wzbogacając zajęcia pływaniem oraz kręglami.
Zarówno w Mikołowie, jak i w Łaziskach już dziś myślą jak
tę ofertę wzbogacić podczas następnych ferii.
Tadeusz Piątkowski

Polonia „mistrzem”

N

ieoficjalnymi halowymi mistrzostwami powiatu mikołowskiego można nazwać rozegrany w sobotę turniej o Puchar Prezesa
Polonii Łaziska Górne. Wystartowały
w nim prawie wszystkie drużyny piłkarskie „ziemi mikołowskiej”, dla których
był to mocny wstęp w przygotowania do
rundy wiosennej. Gospodarze wystawili dwa zespoły i nie oddali trofeum, jako
że najlepsza okazała się ich ekipa - Po-

lonia II, która w finale pokonała drużynę Sokoła Orzesze. Może to określenie na wyrost, ale po tym turnieju Polonię możemy nazwać nieoficjalnym
mistrzem „ziemi mikołowskiej” w piłce halowej.
„Królem Strzelców” został Michał
Fangor (AKS Mikołów) - 9 bramek, najlepszym zawodnikiem - Mateusz Mazurek (Polonia II Łaziska Górne), najlepszym bramkarzem - Łukasz Miś (Polo-

Łukasz już biega
W
poprzednim wydaniu „Naszej Gazety” pisaliśmy o perypetiach zdrowotnych i straconym sezonie czołowego polskiego
biegacza, Łukasza Oślizły z Łazisk.
Łukasz zapowiadał powrót na bieżnię
i w styczniu pojawił się na niej pod-

czas halowych Mistrzostw Śląska. Wystartował w biegu na 2000 metrów
i po tak długiej przerwie był to całkiem niezły bieg. Uzyskany czas
5.26,40 min wystarczył do zajęcie
trzeciego miejsca i jest to dobry prognostyk na kolejne starty.
Tapi

Czas na wcześniej
urodzonych
szczypiornistów

Po

emocjach związanych z Mistrzostwami Świata kobiet
i Mistrzostwami Europy
mężczyzn, pora wrócić na krajowe podwórko. Wyczynowcy wracają do lig,
a ci, których kibice mogli podziwiać
w latach minionych przygotowują się
do rozegrania krajowego championatu. W tym gronie są weterani „Lwów
Jasia” z Łazisk. Dla nich najbliższymi
imprezami będą: XXV Memoriał im.

Jana Olszówki (maj) oraz Mistrzostwa
Polski Weteranów (31 maja i 1 czerwca) w Pabianicach. Weterani z Łazisk bronią tytułu wicemistrzowskiego
w kategorii +45. Potem, jak dobrze
pójdzie, w połowie czerwca czekają ich kolejne Mistrzostwa Europy, na
których będą chcieli poprawić ubiegłoroczne osiągnięcie z Brixen, gdzie
zdobyli brązowy medal. Oby tylko dopisało zdrowie!
Tapi

Puchar dla Strażaka

nia II Łaziska Górne), a nagrodę spikera otrzymał Mateusz Winiarski (Sokół
Orzesze).
Tapi

Tabela końcowa turnieju:
1. POLONIA II Łaziska Górne
2. SOKÓŁ Orzesze
3. POLONIA I Łaziska Górne
4. GWAREK Ornontowice
5. FORTUNA Wyry
6. LKS Bełk
7. STRAŻAK Mikołów
8. AKS Mikołów

Wyniki:
GRUPA „A”
POLONIA I Łaziska Górne - AKS Mikołów 5:2
SOKÓŁ Orzesze - STRAŻAK Mikołów 1:1
Bramki: Piotr Kies oraz Szymon Tabacki
POLONIA I Łaziska Górne - SOKÓŁ Orzesze 9:1
AKS Mikołów - STRAŻAK Mikołów 9:5
POLONIA I Łaziska Górne - STRAŻAK Mikołów 3:2
SOKÓŁ Orzesze - AKS Mikołów 4:3
GRUPA „B”
POLONIA II Łaziska Górne - GWAREK Ornontowice 0:1
LKS Bełk - FORTUNA Wyry 5:2
POLONIA II Łaziska Górne - LKS Bełk 5:0
FORTUNA Wyry - GWAREK Ornontowice 4:3
POLONIA II Łaziska Górne - FORTUNA Wyry 3:1
GWAREK Ornontowice - LKS Bełk 5:1
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Mecze o miejsca 5 - 8
FORTUNA Wyry - AKS Mikołów 8:3
LKS Bełk - STRAŻAK Mikołów 9:3
Mecz o 7 miejsce
STRAŻAK Mikołów - AKS Mikołów 4:3
Mecz o 5 miejsce
FORTUNA Wyry - LKS Bełk 5:1
Półfinały
SOKÓŁ Orzesze - GWAREK Ornontowice 2:2 (5:4 w karnych)
Polonia II - Polonia I 4:0
Mecz o 3 miejsce
POLONIA I Łaziska Górne - GWAREK Ornontowice 4:2
Finał
POLONIA II Łaziska Górne - SOKÓŁ Orzesze 6:2

W

hali sportowej Zgody rozegrano kolejną edycję piłkarskiego Turnieju Oldbojów,
w którym startowali weterani Strażaka Mikołów. Był to udany występ „Strażaków”, którzy wygrali trzy spotkania
i dwa zremisowali, ale na końcowe wyniki trzeba było czekać do ostatniego
meczu, w którym Concordia Knurów
pokonała Kadrę KWK Bielszowice. Ten
wynik dał zwycięstwo mikołowianom.
Strażak Mikołów - Jasatrząb II
Bielszowice 3:1
Strażak Mikołów - Concordia
Knurów 5:3
Strażak Mikołów - Jastrząb Bielszowice 1:1
Z.Z Kadra KWK Bielszowice Strażak Mikołów 0:0

Polonia Bytom - Strażak Mikołów 1:3
To nie wszystkie sukcesy, gdyż najlepszym bramkarzem turnieju został
golkiper Strażaka - Kazimierz Łach.
Zwycięski zespół Strażaka grał
w składzie: Kazimierz Łach, Roman
Nurkiewicz, Ryszard Kołcz, Piotr Zaczek, Rafał Lokaj, Robert Gąsior, Marek Roter, Michał Klepacz.
Tapi

Tabela końcowa turnieju:
1. Strażak Mikołów
11 pkt.
2. Z.Z Kadra KWK Bielszowice 10 pkt.
3. Concordia Knurów
9 pkt.
4. Polonia Bytom
6 pkt.
5. Jastrząb Bielszowice
4 pkt.
6. Jastrząb II Bielszowice
3 pkt.
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Grunt niezabudowany pod usługi komercyjne
i produkcyjne oraz mieszkania
na sprzedaż w Świętochłowicach

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 2194 m2 położona w północno-zachodniej części miasta przy ul. Moniuszki. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
- ul. Moniuszki. Działka jest niezabudowana, w całości ogrodzona. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka ma dostęp do uzbrojenia w ulicy: wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna,
gaz. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego dla w/w działki gruntowej obowiązuje zapis U/P18 - tereny zabudowy usług komercyjnych i produkcyjnych.
Cena wywoławcza - 220 000,00 zł (do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%)
Wadium - 40 000,00 zł ( wpłata do dnia 24 lutego 2014 r.)
Termin przetargu - 28 lutego 2014 r. o godz. 1000

Mieszkania
Katowicka 45l/5 - pow. użytkowa: 62,63 m2
Cena wywoławcza - 99 900 zł,
wadium - 11 000 zł (wpłata do 10 lutego).
Termin przetargu - 14 lutego 2014 r. godz. 1100
Katowicka 45l/7 - pow. użytkowa : 55,99 m2
Cena wywoławcza - 80 000 zł,
wadium - 8 800 zł (wpłata do 10 lutego).
Termin przetargu - 14 lutego 2014 r. godz. 1130
Katowicka 45l/8 - pow. użytkowa: 62,77 m2
Cena wywoławcza - 99 000 zł,
wadium - 11 000 zł (wpłata do 10 lutego).
Termin przetargu - 14 lutego 2014 r. godz. 1200

Hutnicza 3a/15 - pow. użytkowa: 35,08 m2
Cena wywoławcza - 45 000 zł, wadium - 5 000 zł (wpłata do 17 lutego)
Termin przetargu - 21 lutego 2014 r. godz. 1100

Piechaczka 9/13 - pow. użytkowa : 35,39 m2
Cena wywoławcza - 45 000 zł, wadium - 5 000 zł (wpłata do 17 lutego)
Termin przetargu - 21 lutego 2014 r. godz. 1200

Powyższe przetargi odbędą się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 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 (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM).
Ogłoszenia o przetargach dostępne są również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 118, tel. 32 3491-931.

