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Walczą

i pomagają
Pod patronatem „Naszej Gazety” odbył
się Pierwszy Charytatywny Open Cup
Europe 2019, czyli międzynarodowe
Mistrzostwa Polski w kickboxingu.  8
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I ŻYWOPŁOTÓW
l
SPRZĄTANIE
OGRODÓW

Lepiej bądźcie zdrowi 2-3
Jedyny taki POPiS 4-5
Przestali truć 6
Gazeta Samorządowa 10-16
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KOSTKA · ORZECH
MIAŁ · EKOGROSZEK
TEL.

536 512 512

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00
TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS
str. 22
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ako suplement do artykułu o służbie zdrowia
powinna się znaleźć publikacja o funkcjonowaniu prywatnych towarzystw ubezpieczeniowych oferujących polisy zdrowotne. Niekoniecznie byłyby to optymistyczne historie. Pamiętam,
jak dwa lata temu podpisywałam umowę z dużym,
komercyjnym ubezpieczycielem. Przedstawiciel
handlowy roztoczył piękną wizję finansowego
wsparcia, kiedy pojawią się mniejsze lub większe
problemy. Niedawno przeszłam zabieg, który nie
był poważny, ale świadczył o mojej trosce o zdrowie do czego namawiają zresztą w reklamach towarzystwa ubezpieczeniowe. Zgodnie z umową powinnam dostać od swojego ubezpieczyciela kilkaset
złotych rekompensaty. Nie dostałam nic, bo - jak
mi odpowiedzieli - nie poinformowałam o tej przypadłości. Jak miałam powiedzieć skoro oni o to nie
pytali! Oczywiście, rozwiązałam umowę, ale to był
i tak drobiazg w porównaniu z innymi sytuacjami.
W telewizyjnym programie interwencyjnym
opowiedziano niedawno historię rodziny, która
domaga się od ubezpieczyciela dużej kwoty za
śmierć mężczyzny, który zmarł na udar. Tymczasem towarzystwo ubezpieczeniowe idzie w zaparte
i twierdzi, że pierwotną przyczyną zgonu było nadciśnienie. Różnica jest duża. Udar jest wyceniony
znacznie wyżej, niż nadciśnienie. Towarzystwo
ubezpieczeniowe chce po prostu zaoszczędzić na
nieboszczyku. Niestety, tak już jest, że wszystkie
oszczędności w służbie zdrowia odbijają się najbardziej na pacjentach, żywych bądź martwych
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Znajdziemy najlepsze
rozwiązanie dla Ciebie
Mikołów, ul. Młyńska 2

tel. 692

996 221

Gdyby szpital powiatowy w Mikołowie chciał spełnić
pielęgniarek. Nie zatrudni, bo nie ma pieniędzy. Nawet
W tej sytuacji, aby sprostać ministerialnym normom
na kontraktach z NFZ. Jeżeli straci na kontraktach, za
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Pożyczki
oddłużeniowe
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tarając się zachować obiektywny dystans
do krajowej polityki szukam pretekstu do
napisania czegoś ciepłego o opozycji. Mają
kilka silnych atutów, jak inteligencja Ewy Kopacz,
elokwencja Grzegorza Schetyny czy obycie towarzyskie Bronisława Komorowskiego. To dużo, ale
trochę za mało, aby zawładnąć umysłami i sercami wyborców. Aż wybuchła bomba, czyli swoje prawdziwe oblicze pokazał poseł Jurny Stefan
(na wszelki wypadek nie podajemy nazwiska, bo
w każdej chwili może dostać zarzuty korupcyjne).
Na wieść o jego wyczynach miliony kobiet westchnęło z zachwytu, a facetów jęknęło z zazdrości.
Poseł mimo 74 lat jest tak dobry w te klocki, że
pękają pod nim łóżka. Pamiętam lata spędzone
w akademiku. Działy się tam różne ekscesy, mieliśmy po 20 lat, ale nikt nie rozwalił łóżka choć były
zrobione z NRD-owskiej sklejki. Jurny Stefan to
przełom nie tylko w polityce, ale i medycynie. Naukowcy wciąż szukają skutecznego i bezpiecznego afrodyzjaku, bo podobno osławiona niebieska
tabletka nie wszystkim służy. Tymczasem polityk
opozycji znalazł lekarstwo na męskie dolegliwości. W młodości wystarczy jeść mirabelki i szczaw,
a na starość nienawidzić PiS. Oto jest tajemnica
erekcji i elekcji Jurnego Stefana. Skoro służy to jemu, może zadziałać także na nas, na milionach
sfrustrowanych facetów. Opozycja powinna uczynić go twarzą tegorocznych kampanii, a w przyszłym roku - o ile nie pójdzie siedzieć - wystawić
w wyborach na prezydenta.

NASZA GAZETA

wyborach samorządowych jedną
z pierwszych decyzji
nowego starosty było zatrudnienie
koronera. Sami pisaliśmy o dwóch
skandalicznych przypadkach, kiedy rodziny nie mogły doczekać
się na lekarza, który wystawi kartę
zgonu. Powiat zadbał o zmarłych
i to się chwali. Czy z należytą troską
opiekuje się żywymi? Odpowiedź
na to pytanie jest bardziej złożona. Służba zdrowia zawsze budziła
emocje i tak już będzie zawsze. Na
profilu facebookowym „Aktualności Powiatu Mikołowskiego” zamieszczono notatkę o niedawnym
spotkaniu w starostwie samorządowców z Jerzym Szafranowiczem,
dyrektorem śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Pod
spokojnym tekstem od razu pojawiły się nerwowe wpisy.
- Zgłaszam z dzisiaj swój przypadek. Nie przyjęto mnie w przychodni rodzinnej ze względu na
dużą ilość pacjentów - sezon chorobowy w pełni. Jaka jest możliwość, aby w sytuacjach krytycznych zwiększyć lekarzom odpłatność za ich usługi po ustalonym
czasie pracy w przychodniach,
a tym samym dzięki prewencji
uniknąć np. zapalenia płuc i pobytu w szpitalu? - zapytała jedna
z mieszkanek powiatu.
Dyrektor Szafranowicz mieszka w Borowej Wsi, a towarzysząca mu, podczas spotkania, Ewa
Kabza, zastępca dyrektora ds.
ekonomiczno-finansowych śląskiego oddziału NFZ, w Ornontowicach. Niestety, nie oznacza
to, że powiat mikołowski może cieszyć się z tego powodu specjalnymi względami. Na 98 021
mieszkańców aż 79 149 skorzystało w ubiegłym roku z usług
służby zdrowia. Ponad 53 proc.
wybrało leczenie poza powiatem.
Niektórzy tak chcieli, inni musieli skorzystać ze specjalistycznych,
niedostępnych u nas procedur,
m.in. onkologicznych, kardiologicznych, neurologicznych.

W dyskusji o stanie
służby zdrowia
najwięcej emocji
budzi zawsze
sytuacja szpitali.
Czy powiatowe placówki przetrwają planowane przez resort
zdrowia zmiany? Na to pytanie,
przynajmniej wprost nie uzyskali odpowiedzi uczestnicy spotka-

Wydawca: F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18,
redakcja@naszagazeta.info
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sport: Tadeusz Piątkowski

Debata na temat stanu służby zdrowia w powiecie mikołowskim z udziałem
nia z dyrektorem śląskiego NFZ.
Kto jednak potrafi czytać między
wierszami ten mógł zrozumieć
aluzję, że w tak małym mieście
jak Mikołów może być problem
z utrzymaniem dwóch szpitali.
- Niestety, dane statystyczne
nie są dobre dla szpitali. W Polsce
mamy proporcjonalnie największą
liczbę szpitali w świecie. Nie mówię, że trzeba je zaraz zamykać,
ale należy przeanalizować, czy
wszystkie są potrzebne, czy nie powinno się ich łączyć, bowiem nie
da się utrzymać oddziału szpitalnego mające 5-6 łóżek - mówił dyrektor Szafranowicz.
Szpital św. Józefa zaliczył
w ubiegłym roku 4 proc. nadwykonań, czyli operacji i zabiegów
wykraczających poza kontrakt
z NFZ. Ich wartość wyceniono
na 300 tys. zł. Jest mała szansa, że
NFZ za to zapłaci, bo w oczach tej
instytucji nadwykonania są przejawem złego zarządzania. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy z drugiej pojawiają się niewykonania, czyli zakontraktowane zabiegi, których szpital nie zrealizował i nie
zarobił pieniędzy. Nie zawsze wynika to z braku pacjentów.

Szpitale, w tym
mikołowskie,
nie zawsze
potrafią połączyć
społeczną misję ze
sprawną polityką
marketingową.
Zabiegi medyczne podnoszą
komfort życia, ale są także usługami, które na komercjalizującym się rynku zdrowia trzeba dobrze zareklamować. Oddział położniczo-ginekologiczny szpitala
powiatowego w Mikołowie należy do najlepszych w regionie, ale

jak wytłumaczyć, że ponad 26%
mieszkanek woli korzystać z usług
placówek w innych miastach? To
aluzja pod adresem dyrekcji, że
do pozyskania pacjentek potrzeba nie tylko wysokich standardów,
ale też skutecznej promocji.
- Jako dyrektor szpital też popełniałem błędy. Dziś z perspektywy dyrektora oddziału Funduszu
wiem, że menadżerowie placówek
muszą być elastyczni, muszą podejmować ryzyko. Być na bieżąco
i wiedzieć co jest opłacalne w danej chwili. Nie każdy szpital musi mieć wszystko - stąd te niewykonania. Płacimy za endoplastykę to trzeba ją wykonywać, bo pozwoli to zrównoważyć straty w innych dziedzinach - mówi dyrektor
Szafranowicz.

Poza sytuacją
w szpitalach,
w powiecie
mikołowskim spore
emocje budzi też
niewystarczająca
liczba świadczeń
w zakresie
rehabilitacji oraz
słaby dostęp do
chirurgów.
Radna powiatowa Mirosława Lewicka przytoczyła kuriozalną sytuację, w której jest udzielana pomoc w razie złamania, stłuczenia, ale potem pacjent zostaje
sam, bo termin wizyty kontrolnej
jest tak odległy, że wręcz mija się
z celem. Sygnalizowano także niedostateczną liczbę świadczeń rehabilitacyjnych w powiecie. Komercyjny potencjał dostrzegła
w tym Katarzyna Wencel, dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, która zadeklarowała chęć wystartowania do kontraktu w za-

Promocja i reklama:
Sebastian Sroślak 790 887 729, reklama@naszagazeta.info
Mariola Szołtys 606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
Druk: Agora Poligrafia S.A.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
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kresie rehabilitacji, bowiem w jej
mieście nie ma takiego punktu.
Jest więcej dobrych informacji. Porozumienie Zielonogórskie
Lekarzy wynegocjowało podwyżki i wyjątkowo opłacalne stało
się świadczenie usług w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej.
Dlatego też ma szansę realizacji
wniosek mikołowskiego radnego Krzysztofa Żura, aby wydłużyć
R

godziny przyjęć lekarzy w przychodni w Borowej Wsi.

Nie da się zrobić
analizy sytuacji
w służbie
zdrowia powiatu
mikołowskiego
w oderwaniu od
tego, co dzieje się
w kraju.
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721 303 003
www.taxi-mikolow.pl

wie ubiegłego roku zlikwidowano 731 łóżek. Powód? Właśnie
brak pielęgniarek. Ministerialne
limity da się też wypełnić w inny
sposób. Zamiast zatrudniać pielęgniarki można likwidować łóżka.
W Mikołowie, ze 180 należałoby zostawić tylko 130. To z kolei
wiązałoby się z mniejszymi kontraktami, a w perspektywie z za-

tego czasu zmieniło się niewiele
poza tym, że Ministerstwo Zdrowia zaostrzyło normy zatrudnienie pielęgniarek i położnych uzależniając je od liczby łóżek. Na
jedno ma przypadać 0,6 etatu pielęgniarskiego, na oddziałach chirurgicznych 0,7, a na dziecięcych
nawet 0,9. Duże, specjalistyczne
szpitale kliniczne, które są okrętami flagowymi państwowej służby zdrowia, poradzą sobie z tymi
limitami.

torem finansowym, który mógłby
skończyć się likwidacją szpitala.
Do tego nie dopuści raczej NFZ,
bo mikołowska placówka cieszy
się dobrą reputacją i wybuchł by
skandal. Czy jest jakiś sposób, aby
nie uwikłać się w problemy służby zdrowia? Znamy tylko jeden.
Trzeba nie chorować.
Beata Leśniewska

Małe placówki staną
przed kolejnym,
nierozwiązywalnym
problemem.
Aby spełnić ministerialne normy, szpital powiatowy w Mikołowie powinien zatrudnić 30 pielęgniarek. W kasie powiatu nie
ma na to pieniędzy. Nawet gdyby starosta jakimś cudem poszukał środki na dodatkowe etaty, to i tak nie znajdzie na rynku
pracy tylu pielęgniarek. W skali województwa, w drugiej połoL

Wojewoda śląski sprezentował powiatowi mikołowskiemu
w pełni wyposażony ambulans do transportu pacjentów za
ponad 180 tysięcy złotych.
A
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normy Ministerstwa Zdrowia, powinien zatrudnić 30 dodatkowych
gdyby je miał to i tak nie znajdzie na rynku pracy 30 pielęgniarek.
można zmniejszyć liczbę łóżek z 180 do 130. Jeżeli szpital to zrobi, straci
grozi mu likwidacja. Czy jednak NFZ pozwoli zlikwidować dobry szpital?

szefa śląskiego NFZ to ważny krok. Teraz pora przejść od słów do czynów.

K

32/29-29-999

ie zdrowi
A dobrze nie jest. Wielu znawców tego rynku podkreśla, że sytuacja kadrowa i finansowa szpitali powiatowych jest bardzo
trudna, a może być jeszcze gorzej. Na samorządy nakłada się
coraz więcej obowiązków, a niestety nie idą za tym dodatkowe
środki. Wzrost kosztów wynika,
m.in. z przepisów ustawy regulującej wynagrodzenia pracowników medycznych oraz ustawy
o płacy minimalnej, a także z porozumienia zawartego przez ministra Łukasza Szumowskiego
z rezydentami. Sytuację dodatkowo skomplikowało podpisane
porozumienie między resortem
zdrowia a pielęgniarkami.
W połowie ubiegłego roku
Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych
wystąpił do prezesa NFZ z wnioskiem o wzrost wartości finansowania świadczeń medycznych
w szpitalach powiatowych. OZPSP
zagroził nawet, że wezwie szpitale zrzeszone w związku do wypowiedzenia umów z NFZ. Od tam-

E
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Jedwabie, wełny, bawełny
TKANINY Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI, POŚCIEL,
FIRANY, PODUSZKI, NARZUTY I KOCE

Bawełny najwyższej jakości, jedwabie z Milanówka, Hiszpanii
czy Holandii, flanele, materiały na
płaszcze, garsonki i sukienki, dzianiny, a także tkaniny dekoracyjne
możesz znaleźć w sklepie z tekstyliami w Łaziskach Górnych. Tkaniny
dekoracyjne są zarówno we wzorach
klasycznych, żakardowych, jak i najnowszych ,,ombre”.
- Handlujemy tkaninami, w tym
samym miejscu od 1920 roku. Mamy
spore doświadczenie w tym fachu
i dlatego oferta w naszym sklepie
jest najlepsza na Śląsku - zapewniają właściciele.
Klienci znajdą tu tkaniny z najwyższej jakości, a także dodatki krawieckie i artykuły pasmanteryjne,
m.in. kamelówki, flizeliny, nici, nożyczki, szpilki, gumki wszelakich
grubości, igły oraz taśmy do firan.

U Nas można nie tylko kupić materiał na wymarzoną kreację, ale także
dodatki do nich. Sklep oferuje także gamę pościeli z bawełny, kory czy
satyny, a także firan. Mamy w sprzedaży narzuty w kompletach z fotelami do salonu, narzuty sypialniane
oraz koce. Klienci znajdą u Nas również szeroki wybór bielizny stołowej,
serwetek, bieżników i obrusów całorocznych oraz okolicznościowych np.
na Święta Bożego Narodzenia.
W sklepie znajdziecie Państwo
szeroki wybór pierzastwa: jaśki, poduszki, kołdry antyalergiczne, pierza i puchy z polskich gęsi produkowane przez zakład, którego tylko 8%
produktu jest sprzedawany w Polsce,
reszta jest wysyłana do Skandynawii, Japonii i Australii.
Sklep Tekstylia znajduje się
(na przeciwko NEONETU).

O

płatek u poseł Izabeli Kloc od dawna jest
jednym z najciekawszych wydarzeń towarzyskich w naszej okolicy i nie tylko.
Od czasu, kiedy Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej organizuje przy tej
okazji Festiwal Moczki i Makówki, impreza zrobiła się podniosła nie tylko duchem, ale także ciałem. Każdy gość po cichu liczy, że wezmą go do jury konkursu, bo to jedyna okazja, aby bez wyrzutów sumienia objeść się makowymi smakołykami. Salonowi bywalcy skrzętnie odnotowują, kto
się pojawił, a kogo zabrakło w Białym Domku. W
tym roku zadanie było utrudnione z powodu śnieżycy. W zaspie utknął, m.in. wojewoda śląski.

Zamiast mowy nienawiści,

Jedyny tak

Skupmy się jednak na tych,
którzy byli, bo wiąże się z tym
prawdziwa towarzyska bomba.
Wiadomo, że najważniejszymi politycznymi VIP-ami w naszym powiecie są poseł Izabela Kloc i starosta Mirosław Duży. Obydwoje znają się „od zawsze”. Na ich znajomości ciąży niestety polityka. Bez względu na to, jakie są ich osobiste relacje, muszą liczyć się z opinią i oceną „góry”.
A czasy są niełatwe. Izabela Kloc to prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości, szefowa jednej z najważniejszych komisji sejmowych. Z kolei Mirosław Duży to nie tylko starosta, ale także
lider Platformy Obywatelskiej w powiecie mikołowskim. Patrząc na poziom negatywnych emocji

Izabela Kloc i Mirosław Duży - ich twarze brzmią znajomo.

Czy się stoi czy się leży,

Mikołowscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą wiedzieć, dlaczego burm
docierającą pod każdą strzechę „Gazetę Mikołowską”. Stanisław Piechula
światełkiem w ciemnym tunelu, opanowanym przez żądne krwi i sensacji

Łaziska Górne, ul. Barlickiego 3
Tel. : 32 224 17 83

Godziny otwarcia: pn.-pt. 9-17, sobota 9-13
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uż wiemy, ile mniej więcej
kosztuje podatników staranowa zabawka mikołowskiej
władzy. Druk 16 tys. egzemplarzy to ponad 8600 zł miesięcznie.
Poczta, ku uciesze listonoszy, roznosi ten cenny dar dla mieszkańców za 5700 zł. W skali roku daje
to w sumie 171 tys. zł. W każdej
redakcji największe wydatki generują ludzie. Ze stopki wynika, że
w „Gazecie Mikołowskiej” pracują
cztery osoby. Do tego utrzymanie
redakcji, czyli materiały biurowe,
media itp.

Lekką ręką można
liczyć, że organ
prasowy władzy
kosztuje mikołowian
kilka dużych setek
rocznie.
Nic dziwnego, że tak bizantyjska
polityka propagandowa wzbudziła
czujność części radnych.
- W związku z decyzją pana
burmistrza o zwiększeniu nakładu
i dostarczaniu darmowej „Gazety Mikołowskiej” mieszkańcom do
skrzynek pocztowych, pragniemy
wyrazić stanowczy protest. Do
tej pory, choć GM ukazywała się
w niewielkim nakładzie, to i tak nie
cieszyła się popytem, co miesiąc były zwroty, czasami nawet spore. Do
każdego numeru dopłacano z kasy
miejskiej. Oczywiście są mieszkańcy czytający tę gazetę, czekający na
kolejny numer, ponieważ są w GM
zamieszczane zdjęcia, które chętnie
ogląda rodzina bądź znajomi. Jednak większości mieszkańców Gazeta
nie interesuje. Uważają, że GM nie

Podawanie tylko pozytywnych
informacji ma długą i bogatą tradycję
w historii polskich mediów.
informuje bezstronnie, tylko w zasadzie dba o popularność władzy.
Mały nakład i zwroty jednoznacznie
wskazują o braku zainteresowania
taką gazetą. Pomysł darmowej gazety i to w zwiększonym nakładzie jest
pomysłem na marnowanie publicznych pieniędzy. Czy Gmina musi
wydawać pieniądze tylko po to, by
burmistrz mógł nieustannie robić
sobie kampanię? (…). W sytuacji
kiedy pan burmistrz szuka oszczędności, zaciąga kredyty, wypuszcza
obligacje, marnowanie setek tysięcy
złotych na gazetę, której większość
nie przeczyta tylko od razu wyrzuci do kosza, wydaje się nielogiczne,
nieekologiczne i niegospodarne - napisali radni PiS do burmistrza Stanisława Piechuli.

Znamy też odpowiedź.
- Dzisiaj „Gazeta Mikołowska”
zawierająca treści informacyjne,
kulturalne, edukacyjne, historyczne
itp. znalazła się w trudnych czasach,
gdy prym wiodą brukowce budujące swoją markę na taniej sensacji,
plotkarstwie, hejcie i przedstawianiu
rzeczywistości w sposób zakłamany,
szkodliwy a nawet niebezpieczny
(…) Zarządzając miastem i obserwując manipulowanie informacją
w różnych mediach na temat Gminy,
zastanawialiśmy się, jak z pozytywną, rzetelną i kulturalną informacją
dotrzeć do jak największej liczby
mieszkańców - odpowiedział radnym Stanisław Piechula.
O Mikołowie rzadko kiedy piszą
media. Ostatni raz miasto trafiło na
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pieśni pojednania, czyli…

ki POPiS
między PiS i PO, obydwoje nie powinni podchodzić do siebie bez ochrony, adwokata i rzecznika
prasowego.

Biorąc jeszcze pod uwagę
najnowszą, ogólnopolską
dyscyplinę polegającą na
tropieniu wszędzie mowy
nienawiści, Kloc i Duży
powinni generalnie milczeć.
I co zrobili? Wybrnęli śpiewająco z tej sytuacji. Nie jest tajemnicą, że Izabela Kloc lubi śpiewać, zwłaszcza kolędy i wyszukuje sobie
wśród uczestników spotkań opłatkowych wokalne towarzystwo. Ci, którzy o tym wiedzą, ale
nie mają wiary we własny talent, na wszelki wypadek kryją się w kuluarach licząc, że posłanka ich nie wypatrzy. Mirosław Duży gościł na
opłatku po raz pierwszy i od razu spotkał go za-

R

płyną w teren równym strumieniem. Trudno
oczekiwać, żeby PiS zmienił te niepisane zasady.

Istnieje ryzyko, że z przyczyn
politycznych powiat
mikołowski ominą
dobrodziejstwa „dobrej zmiany”,
bo każda złotówka wydana
przez rząd PiS przyniesie chwałę
staroście z PO.

szczyt zaśpiewania z Izabelą Kloc. Zrodziło to
To trudna, ale nie beznadziejna sytuacja.
całą masę spekulacji. Jedni twierdzą, że to jest
Wspólny występ może oznaczać próbę poprasygnał ostrzegawczy dla mniejszych stowarzywienia relacji. Otwartym pozostaje pytanie o ceszeń działających w samorządach powiatu minę ustępstw, zarówno z jednej, jak i drugiej strokołowskiego. Duże partie zwierają nad ich głony. Jest też trzecie rozwiązanie niezwykłego duwami szeregi i kombinują, jak na nowo poukłaetu śpiewaczego. Nie można wykluczyć, że Izabedać władzę w gminach i powiecie. Inni widzą
la Kloc i Mirosław Duży mając dystans do siebie
w tym jeszcze jedno, głębsze dno. W Polsce
i polityki, zachowali się po prostu, tak jak trzeba
i województwie śląskim rządzi PiS. Na samorząpodczas spotkań opłatkowych.
dy opanowane przez PO
i pokrewne koalicje padł
blady strach, że dostaną szlaban na zewnętrzne
pieniądze. Poniekąd mogą się bać, bo poznali już
ten problem, ale z drugiej
strony. Kiedy krajem i regionem rządziło PO, pojaUczestnictwo w makówkowym jury traktowane jest jako
wiały się głosy, że rządowe
towarzyskie wyróżnienie, choć to nie jedyna korzyść.
i wojewódzkie dotacje nie

propaganda się należy

Jedynym brukowcem,
który notorycznie
i uporczywie śledzi
losy Mikołowa jest
„Nasza Gazeta”.

Godna podziwu jest
troska burmistrza,
który jak dobry
pasterz chce
ochronić mikołowską
trzódkę przed
chamstwem, głupotą
i kłamstwem, lejącym
się z komercyjnych
mediów.

Dlatego jesteśmy przekonani,
że w tej wzruszającej inwokacji na
temat upadku moralnego prasy
i degrengolady intelektualnej żurnalistów, burmistrz Piechula miał nas
na myśli. Za dobre słowo dziękujemy, choć pozostał pewien niedosyt,
bo mógł przynajmniej wymienić nas
z tytułu, a naczelnego z nazwiska.

Wiadomo, że ludzie nie są na
tyle ogarnięci, aby samemu ocenić,
co jest dobre, a co do kitu. Burmistrz zło chce dobrem zwyciężać. Mieszkańcy powinni być mu
wdzięczni, że zrzutka na „Gazetę
Mikołowską” kosztuje ich tylko
kilka setek. Prawda jest przecież
wartością bezcenną.

ogólnopolskie łamy w lutym 2016
roku, kiedy cała Polska wstrzymała
oddech śledząc uczuciowe perypetie burmistrza.
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Przekaż
dla Lenki
Urodziłam się z brakiem
kości udowej. Poruszam się
za pomocą protezy, którą
wymieniam raz w roku.
Z Fundacją PRO EKO
zbieram pieniądze z 1%
podatku na protezę
i rehabilitację.
ZA WSPARCIE
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

KRS 0000064561

z dopiskiem Lena Jeka

HALLO TAXI Mikołów

19194

32 217-4-919

502-531-120

taryfa I 2 zł taryfa II 3 zł
Rabaty poza miastem 10% - 40%
Płatność GOTÓWKA

istrz marnuje pieniądze podatników fundując im, a raczej sobie darmową,
odpowiedział w swoim stylu skarżąc się, że jego biuletyn jest zielonym
brukowce. Mamy nadzieję, że burmistrz miał na myśli „Naszą Gazetę”.
Burmistrz podkreśla, że jego gazeta ma dotrzeć do mieszkańców
z pozytywną informacją. Jest to
słuszna linia. Negatywne informacje są do bani nawet wtedy, kiedy są
prawdziwe. Jak wygląda to praktyce?
Od jakiegoś czasu w Mikołowie huczy od plotek na temat planowanej
podwyżki taryfy za odbiór śmieci.
Stawka za odpady selekcjonowane
miałaby wzrosnąć z 14 do 18 zł od
osoby. Teoretycznie, łamy miejskiej
gazety powinny być najlepszym
miejscem do debaty na ten temat.
W styczniowym i lutowym wydaniu nie ma o tym żadnej wzmianki.
I słusznie. Podwyżka śmieciowej taryfy nie jest pozytywną informacją.
Mieszkańcom nie trzeba mnożyć
trosk, bo i tak mają ciężkie życie.
Warto przy okazji docenić burmistrza, który wziął na swoje barki
odpowiedzialność pierwszego felietonisty „Gazety Mikołowskiej”. Tylko Sienkiewicz wiedział, jak ciężko
pisze się ku pokrzepieniu serc.
Na koniec mamy kilka ciepłych
słów o dobrym i stale rosnącym poziomie „Gazety Mikołowskiej”. Jak
wiemy, wskaźnikiem mierzącym
jakość biuletynów samorządowych
jest liczba zdjęć burmistrza przypadająca na jedno wydanie. W styczniu Stanisław Piechula pojawił się
siedem razy, ale w lutym już osiem.
Czyli jest progres, co nie znaczy, że
nie może być jeszcze lepiej. Burmistrz zasługuje co najmniej na
„oczko”, albo i więcej. Nie chcemy
niczego podpowiadać redaktorom, ale w czerwcu przypada 30.
rocznica transformacji ustrojowej
w Polsce. Chyba wiecie, jak możecie to uczcić? 
(fil)
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PRZELEW faktury VAT

Oferujemy usługi dla firm
na preferencyjnych warunkach

Zapraszamy

A

Już otwarte!

Zapraszamy!
Dowóz na telefon:

535 344 122

ADANA KEBAB MIKOŁÓW

MIKOŁÓW
ul. Jana Pawła II 18

A
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Przestali truć
Kiedy Sylwia Harazin z Łazisk Górnych, pojawiła się trzy lata temu
w naszej redakcji, skojarzył nam się film „Raport Pelikana” z Julią Roberts
w roli głównej. Młoda, zdeterminowana kobieta walczyła z bezwzględną
korporacją, trującą ludzi i niszczącą środowisko. Obie historie,
ta z Łazisk Górnych i Hollywood, zakończyły się happy endem.

kompetencje do rozwiązywania tego typu problemów. Nic
to nie dało. W trzy lata później
mieszkańcy znów zaalarmowali urzędników w mieście i powiecie. Burmistrz zwrócił się
do starosty powiatowego, aby
skontrolował firmy działające
na terenie ERG. Papiery krążyły
między urzędami, a mieszkańcy
zamykali okna przed hałasem
i smrodem topionego plastiku.

Sylwia Harazin, to od niej
wszystko się zaczęło.

Po

raz pierwszy o tej
sprawie napisaliśmy w 2016 roku,
ale problemy mieszkańców ulic
bezpośrednio
sąsiadujących
z firmą ERG (teraz Bekuplast),
rozpoczęły się w lipcu 2012 roku. Źródłem kłopotów nie było
to przedsiębiorstwo, ale jedna
ze spółek dzierżawiących teren
i prowadząca tam działalność
produkcyjną. Do urzędu miasta w Łaziskach Górnych zaczęły wpływać pierwsze skargi
dotyczące hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Sprawę przekazano do Starostwa Powiatowego w Mikołowie, które ma
R

E

O sytuacji
w Łaziskach
Górnych
debatowano
nawet podczas
ubiegłorocznego
szczytu
klimatycznego
w Katowicach.

Od czasu naszej
pierwszej
publikacji do końca
ubiegłego roku
nie drgnęło w tej
sprawie nic.
Rosła jedynie liczba państwowych i samorządowych instytuK

L

Zawiązała się Niepolityczna
Koalicja Miast Przeciw TokA

M

A

zapraszamy na nowe menu
PITY 12,90 ZŁ

1. GYROS PITA

(GYROS WIEPRZOWY W BUŁCE PITA Z DODATKAMI)

2. KURCZAK GYROS PITA

(GYROS Z KURCZAKA W BUŁCE PITA Z DODATKAMI)

4. KIEŁBASA PITA

(KIEŁBASA GRECKA W BUŁCE PITA Z DODATKAMI)

5. BIFTEKI PITA

(KLOPSY BIFTEKI W BUŁCE PITA Z DODATKAMI)

6. VEGE PITA

(WEGE WKŁAD W BUŁCE PITA Z DODATKAMI)

DUŻE ZESTAWY 22,90 ZŁ

DANIA EXTRA

7. GYROS ZESTAW

14. KALMARY

12,00 ZŁ

8. KURCZAK GYROS ZESTAW

15. PLACKI MYKONOS

12,00 zł

9. SUVLAKI ZESTAW

16. PSARakIA

16,00 zł

10. KIEŁBASA ZESTAW

17. BIAŁA WIEŻA

12,00 ZŁ

18. KUBEK GYROS

9,90 ZŁ

19. KURCZE PIECZONE

19,90 ZŁ

20. ZUPA DNIA
21. SAŁATKA GRECKA

5,00 ZŁ
12,00 ZŁ

22. PARTY GRILL MIX 4
23. PARTY GRILL MIX 6

69,00ZŁ
89,00ZŁ

(GYROS WIEPRZOWY, FRYTKI, SAŁATKA GRECKA, TZATZIKI)

(KRĄŻKI PODAWANE Z TZATZKIKAMI LUB Z CYTRYNĄ)

(KURCZAK GYROS, FRYTKI, SAŁATKA GRECKA, TZATZIKI)

(placki ziemniaczane z łososiem wędzonym lub mięsem)

(MIĘSO NA PATYKU, FRYTKI, SAŁATKA GRECKA, TZATZIKI)

(RYBA PANIEROWANA, FRYTKI)

(KIEŁBASA GRECKA, FRYTKI, SAŁATKA GRECK, TZATZIKI)

(2X GRANITA Z DROBNĄ SAŁATKĄ)

11. BIFTEKI ZESTAW

(KLOPSY BIFTEKI, FRYTKI, SAŁATKA GRECKA, TZATZIKI)

(GYROS, FRYTKI, SAŁATKA GRECKA, TZATZIKI W KUBKU)

(WEGE WKŁAD, FRYTKI, SAŁATKA GRECKA, TZATZIKI)

(NOGA Z KURCZAKA PIECZONA Z ZIEMNIAKAMI,
SAŁATKA GRECKA, TZATZIKI, do wyczerpania zapasów)

12. VEGE ZESTAW

13. ATHERYNIA RYBA ZESTAW

(RYBA, FRYTKI, SAŁATKA GRECKA, TZATZIKI)

24. KADAIFI

DESERY

DESERY Z KAWĄ + 3 ZŁ.

4,90 ZŁ

(GRECKIE FILO (Z GAŁKĄ LODÓW + 1ZŁ))

25. BAKLAVA

4,90 ZŁ

(GRECKIE FILO (Z GAŁKĄ LODÓW + 1ZŁ))

26. HALVA

4,90 ZŁ

(GRECKA CHAŁWA (Z GAŁKĄ LODÓW + 1ZŁ))

Orzesze, Centralna 268
tel. 732 796 090

facebook.com/mykonosorzesze
Godziny otwarcia:
pn.-czw.: 10:00-22:00
pt.-so.: 11:00-23:00
nd.: 12:00-21:00

Po siedmiu
bezradnych
latach dosyć
nieoczekiwanie
sprawy nabrały
tempa po
ostatnich
wyborach
samorządowych.

cji, które rozkładały bezradnie
ręce tłumacząc się, że ten problem nie leży w ich kompetencji.
Ówczesny starosta, nawet jeżeli podejmował jakieś kroki, robił
to w taki sposób, że firma podejrzewana o trucie interweniowała
w Samorządowym Kolegium Odwoławczym i sprawę wygrywała.

(WARZYWA Z OLIWĄ Z OLIWEK I SEREM FETA)

(GYROS, KURCZAK GYROS, KIEŁBASA GRECKA, TZATZIKI)
czas oczekiwania minimum 40 min)

Ta okładka jest już nieaktualna.
sycznym Emisjom Przemysłowym i Niebezpiecznym Składowiskom Odpadów. Utworzyli ją mieszkańcy Łazisk
Górnych, Chełmka, Gdańska, Krakowa, Mielca, Oświęcimia, Skawiny, Szczecinka i Żarów. Podczas katowickiego szczytu przedstawiciele koalicji spotkali się, m.in.

z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
Wywiady z Sylwią Harazim
ukazały się na portalach poświęconych walce o czyste
środowisko. O Łaziskach Górnych i powiecie mikołowskim
zrobiło się głośno, choć chyba
nie na takiej promocji powinno nam zależeć.

Nie jest tajemnicą, że Aleksander Wyra, burmistrz Łazisk Górnych i Mirosław Duży, nowy starosta powiatowy,
przekonywali właścicieli Bekuplast do najprostszego rozwiązania, czyli do wyrzucenia
firmy podejrzewanej o działalność uciążliwą dla okolicznych mieszkańców. I tak się
stało. Jednej ze spółek wypowiedziano umowę najmu.
Z tego, co wiemy, z hali produkcyjnej usunięto już maszyny. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się także, że Bekuplast
chce te pomieszczenia przeznaczyć na magazyny swoich
produktów. Mieszkańcy mogą
już - w przenośni i dosłownie odetchnąć.
Jerzy Filar

Przestępstwo

przeciwko środowisku?
Starosta powiatowy skierował do prokuratury sprawę
lakierni w Łaziskach Górnych przy ul. Ligonia.

P

ierwsza skarga od mieszkańców
wpłynęła w lutym ubiegłego roku.
Alarmowali o „duszącym i drażniącym zapachu lakierów oraz uciążliwym hałasie”.
Kiedy ich interwencja pozostała bez echa,
w czerwcu po raz kolejny zaalarmowali starostwo powiatowe.
- Jesteśmy zatruwani oparami lakierów,
lotnymi substancjami organicznymi. Lakiernia emituje do powietrza trujące substancje.
Odczuwalny jest smród drażniący, duszący
zapach chemikaliów. Ból głowy, łzawienie
oczu, problemy z oddychaniem i problemy
skórne i kostne, to tylko niektóre widoczne
objawy niszczenia naszego zdrowia, szczególnie zdrowia małych dzieci. Niebezpieczne
środki chemiczne składowane są w granicach
naszych nieruchomości. Z uwagi na opadają-

ce drobiny używanych lakierów nie możemy
spożywać owoców z drzew, ani także warzyw
rosnących w sąsiedztwie lakierni, a zwierzęta
chorują. Powstałe opady chemiczne stwarzają zagrożenie dla gruntów naszych działek
- alarmowali mieszkańcy domów leżących
w pobliżu lakierni.
Sprawą zajęli się inspektorzy starostwa
powiatowego. Poinformowano także Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska,
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Lekarza Weterynarii
i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Z końcem grudnia ubiegłego roku
sprawa wskoczyła na kolejny poziom. Starosta powiatowy powiadomił prokuraturę
o możliwości popełnienia przestępstwa
przeciwko środowisku. Prokuratura zajęła
się tą sprawą, a my będziemy do niej wracać.

luty 2019r. •
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Praca i kariera
K

ilkuset uczniów ostatnich klas
szkół podstawowych oraz gimnazjów z powiatu mikołowskiego
odwiedziło zorganizowane w hali MOSiR
w Łaziskach Górnych Targi Edukacji i Pracy.
Impreza odbyła się po raz trzeci, zaś
głównymi organizatorami byli: Powiatowy

Urząd Pracy oraz Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
Targi były okazją do przedstawienia
ofert kształcenia z wszystkich pięciu szkół
średnich powiatu mikołowskiego: I LO im.
Karola Miarki, II LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego, ZST (wszystkie trzy z Miko-

łowa) oraz ZSP w Ornontowicach i ZSEiU
w Łaziskach Górnych. Ich uczniowie zaprezentowali atuty poszczególnych placówek.
Poza szkolnymi stoiskami znalazły się
również te, które przygotowali ich partnerzy, wśród nich między innymi Tauron
spółka, która patronuje klasie edukującej
techników energetyków w ZSEiU, czy CP
Glass wspierająca edukację uczniów ZSP
w Ornontowicach - przyszłych pracowników Huty Szkła w Orzeszu. Nie zabrakło
również ofert drobnych przedsiębiorców
i rzemieślników, którzy przybliżali młodzieży specyfikę swoich profesji, a byli
wśród nich restauratorzy, rehabilitant, jubiler, fryzjerzy czy krawcowe.
Imprezie tej towarzyszył panel dyskusyjny: „Zawód - Praca - Kariera”. Zaproszeni do dyskusji goście opowiadali
o swojej pracy, która jest dla nich nie tylko
sposobem zarobkowania, ale również ich
prawdziwą pasją.

Młody
wirtuoz
W

Po

raz dziesiąty Zespół Szkół nr 1
Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego zaprosił uczniów szkół powiatu mikołowskiego do uczestnictwa
w Powiatowym Konkursie Fotografii
Ekologicznej.
Jury przewodniczył fotograf Janusz Haładus, zasiadał w nim także, m.in. Jerzy Filar, redaktor naczelny „Naszej Gazety”. Na
konkurs nadesłane zostały 22 fotografie. Za
najciekawszą pracę uznano zdjęcie „Złapany w sieci” Mai Tarnawskiej, uczennicy
II LO im. rotmistrza W. Pileckiego w Miko-

kościele ewangelicko-augsburskim w Mikołowie odbył
się koncert kolęd. Występ
dedykowano pracownikom Miejskiego
Ośrodka Pomocy. Na organach zagrał
i śpiewał kolędy Dawid Głodkowski,
wierny Czytelnik „Naszej Gazety”.
R
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łowie. Drugie miejsce zajęła uczennica SP6
w Mikołowie, Klaudia Zgrzędek za zdjęcie
„Ratujmy trzmiele (...)”, a trzecie uczennica SP3 w Orzeszu - Zawadzie, Katarzyna
Bodzioch za zdjęcie „Dmuchawiec”. Jury
przyznało również dwa wyróżnienia dla
ucznia Zespołu Szkół Technicznych - Łukasza Sołtysa za „Kolczasty fenomen” oraz
uczennicy SP6 w Mikołowie - Klaudii
Zgrzędek za zdjęcie „W objęciach mrozu”.
Od początku organizatorem konkursu jest
Urszula Zienc z SP 1 Specjalnych im ks. Jana Twardowskiego, zaś fundatorem nagród
Starostwo Powiatowe w Mikołowie.
M

A
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Walczyli dla chorych dzieci
Od dawna nie było w powiecie mikołowskim takiej imprezy. Pierwszy Charytatywny Open Cup Europe 2019,
czyli międzynarodowe mistrzostwa Polski w kickboxingu, które odbyły się w hali mikołowskiego MOSiR,
zgromadziły w ringu ponad stu zawodników z Polski, Czech, Słowacji, Grecji i Austrii.

R

E

16 tys. zł

zebrano podczas
dobroczynnej gali
kickboxingu
serce skradły treningi K-1. Wszystko się zmieniło i nabrało tempa, kiedy poznał Frenky Flash. W październiku 2017 roku Dariusz założył Stowarzyszenia Flash K1 Mikołów. Charytatywna gala połączona z międzynarodowymi mistrzostwami Polski w kickboxingu była jego pierwszym, większym przedsięwzięciem.
Dariusz Zając zdał ten egzamin na
szóstkę. Na trybunach panował spokój i sportowa atmosfera, co nie zawsze towarzyszy zawodom w sportach walki. Na widowni nie zasiedli
przypadkowi widzowie, ale osoby,
które wykupiły charytatywne cegiełki. Dariusz Zając zapowiada już kolejną galę, która odbędzie się na początku przyszłego roku, ale to nie koniec jego marzeń.
K

Zdjęcie z profilu FB Drukarni Raster.

P

ierwszego dnia odbyły się
zawody młodzików, a w niedzielę 3 lutego walki o mistrzowskie pasy. Gwiazdą wieczoru był Frenky Flash, czyli Franciszek Pawlak, mieszkający
w Austrii polski zawodnik formuły
K-1. Jedenaście razy zdobył mistrzostwo świata WFCA. Trzykrotnie sięgnął po tytuł mistrza Europy. Dwa razy zdobył złoto w mistrzostwach Austrii. Frenky nie rozczarował, choć
z drugiej strony trochę zawiódł mikołowskich fanów. Nim widzowie
poznali się na jego legendarnej sile
i szybkości, przeciwnik padł na deski
i walka się skończyła. Na szczęście pozostałe, bardziej wyrównane pojedynki dostarczyły kilku godzin niezapomnianych, sportowych emocji. Zawody wymyślił i zorganizował Dariusz
Zając. Jego syn Michał często gości na
łamach „Naszej Gazety”, jako znany
i utytułowany mikołowski wojownik,
odnoszący sukcesy w kickboxingu,
a ostatnio także w boksie.
Dariusz Zając od dziecka interesował się sztukami walki. W latach
szkolnych uprawiał zapasy, ale jego

DARIUSZ ZAJĄC

FRENKY FLASH
L

A

- Chciałbym otworzyć klub sportowy, w którym dzieci do 13 roku życia będą mogły za darmo trenować sztuki walk i rozwijać swoje pasje, a dodatkowo pracować nad swoją kondycją fizyczną i psychiczną.
M

kredyt gotówkowy

Kredyt Gotówkowy
1

oprocentowanie
od

Mikołów,
ul. Krakowska 8
czynne pon.-pt. 9.00-17.00

Finanse S.A. lub AIG Bank Polska S.A.
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Widziane z Brukseli, Warszawy i... Ziemi Mikołowskiej

Czy jest lekarstwo na unijny

KRYZYS DEMOKRACJI?
Na tym kończą się
sportowe analogie,
bo w świecie polityki
ten mechanizm jest
tylko atrapą systemu
kontrolnego.

IZABELA KLOC,

poseł Ziemi Mikołowskiej
i przewodnicząca
Sejmowej Komisji do
Spraw Unii Europejskiej.

Wewnętrzny kryzys
demokracji chwieje
fundamentami
Unii Europejskiej.
Nieproporcjonalnie rośnie
rola instytucji unijnych,
a z drugiej strony maleje
znaczenie parlamentów
narodowych. Majowe
wybory to ostatnia
szansa na powrót
Unii Europejskiej do
demokratycznych korzeni.
„Żółtą kartkę” znamy ze sportu.
Zawodnik upomniany takim kartonikiem wie, że jeżeli popełni jeszcze jedno przewinienie to zakończy grę. Podobny system wczesnego
ostrzegania działa w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie mogą pokazać Brukseli „żółtą kartkę”,
jeżeli jakiś pomysł wzbudzi kontrowersje i wątpliwości.
R

Mechanizm „czerwonej
kartki” pozwoliłby
parlamentom
narodowym zwiększyć
kontrolę nad
instytucjami unijnymi.

Po konkretne przykłady nie trzeba sięgać głęboko w przeszłość. Mimo sprzeciwu parlamentów 11 krajów, które uruchomiły procedurę
„żółtej kartki”, Komisja Europejska podtrzymała bez zmian projekt dyrektywy o pracownikach
delegowanych. To i tak nieźle, bo
sprawie nadano przynajmniej jakiś bieg. Unijni statystycy doliczyli się 370 nieudanych prób uruchomienia „żółtej kartki” przez parlamenty narodowe. Powiodło się
trzy razy i tylko w jednym przypadku Komisja Europejska wycofała projekt. Nieskuteczność „żółtej kartki” jest smutnym dowodem
na malejącą rolę parlamentów narodowych w stanowieniu unijnego
prawa. Jednocześnie nieproporcjonalnie rośnie znaczenie instytucji
unijnych. Ich wpływy nie wynikają
z traktatów wspólnotowych, lecz
z „realpolitik”, czyli dominacji najsilniejszych graczy, którzy nie wahają się narzucać państwom członkowskim zobowiązań godzących
czasami w ich podmiotowość. Jak
to działa w praktyce, przekonaliśmy
się na własnej skórze. Traktaty unijne gwarantują każdemu państwu
członkowskiemu uszanowanie prawa do przeprowadzania reform wewnętrznych, w ramach jego kompetencji narodowych. Tymczasem
Polska stała się przykładem kraju,
wobec którego instytucje unijne nie
honorują tej ważnej zasady.
E

W ostatnich latach
prawdziwym
dysponentem
brukselskiej mocy
stała się Komisja
Europejska, która
decyduje o tym, co
jest dobre, a co złe
dla pół miliarda ludzi.

Wspólnoty jest deficyt demokracji.
Przejawia się on, m.in. w zbijaniu
kapitału politycznego na podziałach pomiędzy „starymi” i „nowymi” oraz „lepszymi” i „gorszymi”
państwami członkowskimi. O ile
w pierwszym przypadku kryterium
klasyfikacji jest proste, tak w drugim obowiązuje wykładnia Komisji Europejskiej. Do worka z napisem „gorsi” można trafić za odrębne zdanie w kwestii migracji, polityki energetycznej, ochrony tożsamości narodowej, porządku prawnego we własnym kraju. Generalnie za wszystko, co z jakiś powodów nie pasuje grupie trzymającej
władzę w Unii Europejskiej.

Tak ogromna władza potrzebuje demokratycznych zaworów bezpieczeństwa. Niestety, nie podołał
temu zadaniu Parlament Europejski choć jest jedyną, unijną instytucją pochodzącą z powszechnych
i bezpośrednich wyborów. Niska frekwencja w wyborach do PE
jest najlepszym dowodem na to, że
obywatele nie postrzegają tego gremium, jako poważnego ośrodka
władzy. Czy jest lekarstwo na kryzys trapiący Unię Europejską? Najpierw trzeba postawić dobrą diagnozę. Wielu komentatorów podkreśla, że największym problemem
K

Unię Europejską można z powrotem skierować na traktatowe
tory, m.in. zwiększając rolę instytucji wyłanianych w bezpośrednich wyborach, czyli parlamentów narodowych. W ślad za tym
muszą iść jednak konkretne narzędzia pozwalające im na wywieranie realnego wpływu na unijne
decyzje. Mechanizm „żółtej kartki” się nie sprawdził, lecz z tej nauczki warto wyciągnąć lekcję. Nie
rezygnujmy do końca z systemu
kartkowego, ale postawmy na inne kolory. Przedwyborcze miesiące to najlepszy czas na przedyskutowanie rozwiązań, dzięki którym parlamenty narodowe odzyskają znaczenie. Taką możliwość
daje procedura „czerwonej kartki” pozwalająca na zablokowanie
bądź odrzucenie budzących wątpliwości regulacji proponowanych przez Brukselę. To wyjątkowo potrzebny mechanizm. Wiele unijnych przepisów jest źle uza-

To niebezpieczna
ścieżka,
wzmacniająca siły
niechętne projektowi
europejskiemu
i zwiększające ryzyko
jego demontażu.
L

A

Okulary dla każdego
optica Twój optyk i okulista to rodzinna
firma która od ponad 42 lat dobiera okulary
mieszkańcom powiatu mikołowskiego.
Salon otworzył w 1977 roku Krystian Biel,
który ciężką pracą oraz wiedzą podbił serca
i oczy klientów. Kiedy zmarł w ubiegłym

roku firmę przejęła, jego córka Aleksandra
Biel-Ruszczyk - mistrz optyk, która ma
ponad 20 lat doświadczenia w branży.
- Od 1989 roku prowadzę salony optica
w Rudzie Śląskiej, a teraz zarządzam
także salonami w powiecie mikołowskim.
optica Twój optyk i okulista oferuje
szeroki wybór najmodniejszych opraw,
najwyższej klasy szkła okularowe,
soczewki kontaktowe i profesjonalne
badanie wzroku - opowiada Aleksandra
Biel-Ruszczyk. - W imieniu mojego
taty pragnę podziękować wszystkim
byłym i obecnym pracownikom firmy
za dotychczasową współpracę. Z wielką
przykrością ja i żona Krystiana Biela
przyjęłyśmy wiadomość o tym, że osoby

które pracowały z nami najdłużej
postanowiły odejść z firmy. Mimo tego
bardzo im za wszystko dziękujemy

M

sadnionych, nieprecyzyjnych i pogmatwanych, co może wywoływać negatywne skutki dla podmiotów, do których są adresowane. Inne możliwości daje kolejna,
tym razem „zielona kartka”. Pozwoli ona parlamentom narodowym na uczestnictwo w stanowieniu unijnego prawa i zgłaszanie
własnych projektów oraz wnoszenie poprawek do obowiązujących
przepisów. Także w tym wypadku
trzeba rozważyć minimalną liczbę
parlamentów narodowych, które
mogłyby wspólnie wystąpić z taką inicjatywą. Polska opowiada się
za tymi rozwiązaniami, ponieważ
jesteśmy za wszystkim, co pozwoli
wzmocnić demokratyczny nadzór
nad instytucjami unijnymi. Dobrą
okazją do wdrożenia programu
naprawczego są zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jeśli nie zrobimy tego teraz, to
kiedy? Jeśli nie zrobimy tego My europejscy wyborcy - to kto?
A

Pomimo tych małych zawirowań w firmie
wszystkie salony optica w Orzeszu i Łaziskach
Górnych pozostają w dotychczasowej
lokalizacji i zapraszają mieszkańców powiatu
mikołowskiego. Tu każdy skorzysta z wizyty
u okulisty i znajdzie swoje okulary. Oferta
firmy optica jest szeroka i bogata. Firma
stale się rozwija, podejmuje nowe wyzwania

Aleksandra Biel-Ruszczyk:
- Mamy wykwalifikowanych pracowników, własne
szlifiernie, sami robimy okulary, często na poczekaniu.
A stali klienci mają stały rabat na okulary.
i życzymy sukcesów. Jednocześnie jest
nam niezmiernie miło i dziękujemy tym
wszystkim osobom, które pozostały
i kontynuują dzieło byłego szefa.

i sprzedaje okulary już drugie pokolenie.
Wszystkich
serdecznie
zapraszamy.
Realizujemy najbardziej skomplikowane
zamówienia.

Informacje o nowościach i promocjach na facebooku: facebook.com/optica.biel lub www.optica-biel.eu
Orzesze, ul. Rybnicka 3, tel 602 438 568 | Łaziska Górne, ul. św. Jana Pawła II 4c, tel 694 028 964 | Łaziska Górne, ul. Barlickiego 1, tel 882 905 568
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Walka z dopalaczami
- wyzwanie na ten rok

1626 przestępstw odnotowali w ubiegłym roku policjanci Komendy
Powiatowej Policji w Mikołowie na terenie powiatu mikołowskiego.
Dla porównania w 2017 roku było ich o 22 więcej, zaś w 2016
popełnione zostały 1462 przestępstwa.

Henryk Stencel
w Zarządzie Powiatu

Do

Zarządu Powiatu wybrany został radny
Henryk Stencel. Wcześniej Rada Powiatu zgodziła się na
dokonanie zmian w statucie powiatu
i powiększenie składu Zarządu Powiatu z czterech do pięciu osób.
W tajnym głosowaniu uczestniczyło
21 radnych, za zagłosowało 14, dwie
osoby były przeciw, od głosu wstrzymało się pięć. Henryk Stencel zasiada
w Radzie Powiatu już czwartą kadencję, reprezentuje klub radnych Platforma Obywatelska RP i Forum Samorządowe Powiatu Mikołowskiego.

Punkt Pomocy
Cudzoziemcom
W Białym Domku policja podsumowała stan bezpieczeństwa powiatu mikołowskiego w 2018 roku.

Siedem najbardziej
uciążliwych

Sprawy
korupcyjne

W grupie siedmiu najbardziej
uciążliwych przestępstw, do których
zalicza się: kradzież, kradzież z włamaniem, zniszczenie mienia, uszkodzenie ciała, rozbój, bójka lub pobicie, kradzież samochodu; na terenie
działania całej komendy w 2018 roku wystąpiło 470 takich przypadków,
rok wcześniej 487. Najwięcej postepowań z tych siedmiu kategorii prowadzili funkcjonariusze KPP Mikołów - 283, w komisariacie w Łaziskach Górnych było to 108 przypadków, a w Orzeszu - 79.

W 2018 roku zwiększyła się liczba
postępowań odnoszących się do przestępczości gospodarczej. Tu funkcjonariusze z naszej komendy stwierdzili
prawie 700 takich spraw, a rok wcześnie
niespełna 500. Zatrzymano 83 osoby,
zaś w 2017 roku 74. Wykryto również
191 spraw o podłożu korupcyjnym.

Wyzwanie
na ten rok
Postępowań dotyczących przestępstw narkotykowych w ubiegłym ro-

ku wszczęto 201, rok wcześniej było ich
niespełna 50. Właśnie walka z tym procederem wskazana została jako jeden
z priorytetów na ten rok przez komendanta KPP Mikołów, Krzysztofa Skowrona. Szczególnie, w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w okresie
świątecznym, kiedy to dziewięć osób
z naszego powiatu zatruło się dopalaczami, trzy z nich zmarły. W tej sprawie zatrzymane zostały trzy osoby,
a policja rozpoczęła spotkania z uczniami szkół średnich naszego powiatu,
w trakcie których uświadamiano zagrożenia jakie wiążą się z dopalaczami.
Dane dotyczące bezpieczeństwa
w powiecie mikołowskim przedsta-

wione zostały 10 stycznia w trakcie narady rocznej, w której prócz korpusu oficerskiego z komendy w Mikołowie oraz komisariatów w Orzeszu i Łaziskach Górnych uczestniczyli zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, władze samorządowe, komendanci straży pożarnej i miejskich, przedstawiciele prokuratury. Władze powiatu mikołowskiego reprezentował wicestarosta Tadeusz Marszolik. Podsumowanie było również okazją do podziękowań, które policjantkom i policjantom oraz pracownikom cywilnym złożyli zarówno samorządowcy, jak i ich
przełożeni.

W

Powiatowym Urzędzie
Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych uruchomiony został Punkt Pomocy Cudzoziemcom. Obsługują go
osoby znające język rosyjski, angielski
i hiszpański. Za jego pośrednictwem
zainteresowani mogą uzyskać pomoc
w znalezieniu pracy, jak również
w kontaktach z instytucjami udzielającymi pomocy imigrantom. Uzyskać
poradę w kwestii form zatrudnienia
i rodzajach umów o pracę. Z kolei pracodawcy dowiedzieć się, w jaki sposób
zatrudnić cudzoziemców. Punkt czynny jest w godzinach pracy Powiatowego
Urzędu Pracy. Można również kontaktować się telefonicznie: +48 795 053 367
lub mail: kami@praca.gov.pl.

Nie płacisz alimentów, tracisz prawo jazdy

W

ciągu trzech ostatnich lat starosta mikołowski wydał 967 decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Najczęstszą przyczyną było
przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h
w obszarze zabudowanym. Takich przypadków było - 337. Sporą grupę stanowiły również decyzje o zatrzymaniu praw jazdy z tytułu zadłużenia alimentacyjnego.
- W okresie od 2015-2018
wpłynęło 239 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy z tytułu

zadłużenia alimentacyjnego.
W stu sprawach wydano decyzje o zatrzymaniu dokumentu

W okresie od 2015 do 2018 wydano ogółem 967 decyzji o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy, w tym:
n z powodu upływu terminu ważności - 14
n z powodu przekroczenia dopuszczalnej prędkości
o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym - 337
n z tytułu nieprzedłożenia zaświadczenia o kursach reedukacyjnych - 68
n w pozostałych przypadkach- 548

- wyjaśnia Krystyna Banach,
naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Mikołowie.
- Wszystkie wydawane przez
starostę decyzje są decyzjami
obligatoryjnymi, wynikającymi
z przepisów prawa. Starosta po
otrzymaniu wniosku lub informacji od podmiotów uprawnionych do składania takich
wniosków, lub niedopełnienia
obowiązku wynikającego z prze-

pisów prawa, ma obowiązek zatrzymać dokument prawa jazdy
- dodaje naczelnik Wydziału
Komunikacji i Transportu.

Przepisy ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określają,

że „starosta wydaje decyzję”
co oznacza, że przepis ten ma
charakter bezwzględnie obowiązującej normy.

Zatrzymanie prawa jazdy na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów następuje na wniosek organu właściwego dłużnika (wójta, burmistrza,
prezydenta) skierowanego do starosty wraz z odpisem decyzji o uznaniu dłużnika
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań.
Burmistrz wydaje taką decyzję, w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
n złożenia oświadczenia majątkowego,
n zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ właściwy dłużnika,
n bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału
w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych.

SAMORZĄDOWA

POWIAT MIKOŁOWSKI

Wojewoda dał pieniądze na zagospodarowanie,
starosta sfinansował przyjazd.
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Za mundurem…

Z ziemi kazachskiej K

Wojewoda Śląski ogłosił termin
tegorocznych Kwalifikacji Wojskowych.

DO POLSKIEJ

W trakcie spotkania samorządowcy zadeklarowali pomoc w zaadaptowaniu się do polskich warunków.
Krystyna Kiziulewicz niedawno
ukończyła w Kazachstanie studia
medyczne i nie ukrywa, że chciałaby
nostryfikować swój dyplom w naszym kraju i znaleźć pracę w swoim
zawodzie.
- Jako władze powiatu mikołowskiego deklarujemy chęć przyjęcia naszych
rodaków ze wschodu - zapewnił starosta Mirosław Duży przypominając,
iż jest to druga rodzina repatriantów
z krajów byłego ZSRR, która zamieszkała w naszym powiecie w ostatnich
latach.

Z Krystyną Kiziulewicz spotkał się starosta Mirosław Duży oraz burmistrz
Mikołowa, Stanisław Piechula.

Starosta Mirosław Duży oraz burmistrz
Stanisław Piechula spotkali się z Krystyną
Kiziulewicz, Polką z Kazachstanu, która od
czterech miesięcy mieszka w Mikołowie.

W

cześniej bo w lutym 2017
roku do Polski przyjechała jej matka Halina Kiziulewicz. Mikołów był tym śląskim miastem, które odpowiedziało na apel wojewody i zdecydowało się na przyjęcie
rodziny, zapewniając jej dwupokojowe

mieszkanie. Jego remont, wyposażenie
i umeblowanie zostało sfinansowane
ze środków wojewody przeznaczonych
na pokrycie kosztów poniesionych
przez gminę w związku z przyjęciem
repatrianta. Z kolei powiat sfinansował
przyjazd Polki z Kazachstanu.

walifikacja wojskowa dla
osób zamieszkałych stale
lub przebywających czasowo ponad trzy miesiące na terenie:
Łazisk Górnych, Mikołowa, Orzesza,
Ornontowic i Wyr przeprowadzona
zostanie w Mikołowie, w budynku
przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 w okresie od 20 marca do 10 kwietnia, od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 14.00 do 17.00.
Do stawienia się do kwalifikacji
wojskowej wzywani są: mężczyźni

urodzeni w 2000 roku, a także mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999,
którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej oraz osoby urodzone w latach 1998-1999, które zostały uznane
przez powiatowe komisje lekarskie za
czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej. Pełna treść obwieszczenia
na stronie mikolowski.pl.

Szybciej po wypis
Z

amiast dwóch tygodni, jak
to miało miejsce do tej pory,
wystarczą dwa-trzy dni, aby
uzyskać wypisy i wyrysy z ewidencji
gruntów i budynków, którą prowadzi Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru Starostwa Powiatowego
w Mikołowie.

- Sama procedura ich uzyskania nie
uległa zmianie, jednak czas oczekiwania
na wypisy i wyrysy z map dla osób fizycznych znacznie się skrócił. Było to możliwe
dzięki stworzeniu jednego dodatkowego
stanowiska komputerowego - wyjaśnia
Andrzej Hantszel naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru.

27 stycznia, po raz kolejny, obchodzony był jako Dzień Pamięci
o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku, który ustanowiony został
osiem lat temu przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Upamiętniono ofiary
Tragedii Górnośląskiej

Zaczęli od Poloneza
P

olonezem rozpoczęto tegoroczną IX edycję Tańców Narodów Świata, która odbyła się 30 stycznia w MDK w Mikołowie. W tym roku do
udziału w zabawie zaproszono wykonawców z ZS nr 1 i 2 Specjalnych
w Mikołowie, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach, Warsztatów Terapii Zajęciowej z Mikołowa i Borowej Wsi, Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach Górnych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie-Recie i SP nr 61 w Katowicach. W tym roku na scenie mogliśmy podziwiać artystów wykonujących przeróżne muzyczne style, od mocnego
gitarowego brzmienia po rap. Organizatorem imprezy od pierwszej edycji jest
Zespół Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie.

Wieńce złożyli Aleksander Wyra, burmistrz Łazisk Górnych (pierwszy z lewej) i starosta Mirosław Duży.

W

powiecie mikołowskim rocznicowe uroczystości zorganizowano w Łaziskach Górnych, gdzie o 9.00 złożone zostały wieńce
pod tablicą na Ratuszu upamiętniającą wywózki Ślązaków w głąb ZSRR.
Tego dnia wieńce w miejscu pamięci złożyli: starosta
mikołowski Mirosław Duży, wicestarosta Tadeusz Marszolik, burmistrz Łazisk Górnych Aleksander Wyra, jego
zastępca Jan Rata oraz przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Król. Uczynił to także Grzegorz Franki przewod-

niczący Związku Górnośląskiego, a obecni byli również
radni i mieszkańcy Łazisk. Uczestnicy uroczystości podkreślali jak ważna dla mieszkańców naszego regionu jest
pamięć o tamtych wydarzenia, które przeniosły mieszkańcom Śląska tyle cierpień. Tragedia Górnośląska bowiem to mordy i gwałty na ludności cywilnej, to deportacje górników i robotników różnych zawodów, w głąb
Związku Radzieckiego do niewolniczej pracy, to osadzanie mieszkańców w obozach pracy oraz prześladowanie
i szykanowanie wielu ludzi.
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Od lutego FitSenior
w rozbudowanej formule!

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula i Rada Seniorów w Mikołowie serdecznie zapraszają na bezpłatne zajęcia dla seniorów.
21, 28 lutego w Domku Harcerskim o godz. 10:30 obywają się
zajęcia jogi dla seniorów (prosimy o strój sportowy i zabranie mat).
W każdy piątek o godz. 16:00 w Miejskim Domu Kultury można korzystać z bezpłatnej nauki tańca towarzyskiego dla seniorów.
W środy o godz. 16:00 na hali MOSiR oraz w soboty o godz. 12:15
w sali lustrzanej MOSiR odbywa się gimnastyka ogólnokondycyjna dla
seniorów (obowiązuje obuwie zmienne i strój sportowy).

Wszystko co chcielibyście wiedzieć
o mieście, ale nie wiecie gdzie pytać.

Karta Seniora
P
O
gólnopolska Karta Seniora wydawana jest na terenie naszego miasta przez
Radę Seniorów w każdy poniedziałek od 10:00 do 12:00 w Miejskim
Domu Kultury, Rynek 19 w sali 21.

Kartę uzyskać mogą wszyscy
mieszkańcy Mikołowa powyżej
60 roku życia. Po wypisaniu krótkiego wniosku (potrzebny jest dokument tożsamości) karta wydawana jest na miejscu, od ręki. W całej Polsce skorzystać można z około 1500 punktów (sklepy, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki kultury
i sportu, usługi rehabilitacyjne, sanatoria itd.), które udzielają zniżek
posiadaczom karty, a ich liczba stale i regularnie rośnie.
Lista firm uczestniczących w projekcie „Karta Seniora” dostępna jest
pod adresem:

www.glosseniora.pl/gdzie-skorzystac-z-karty
Partnerami „Karty Seniora” w Mikołowie są:
n GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o
ul. Stefana Okrzei 3;
n Centrum Opiekuńczo Rehabilitacyjne Salwator Park, Pl. Salwatorianów 1;
n Lodziarnia Rurański ul. Bluszcza 5;
n Centrum Rehabilitacji REMEDICO ul. Konstytucji 3 Maja 60;
n Golf Park Mikołów ul. Golfowa 2;
n Dobry Dietetyk Dorota Lejkowska ul. Okrzei 31;
n Miejski Dom Kultury w Mikołowie Rynek 19.
Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców chcących przystąpić
do programu „Karta Seniora”.
Wystarczy napisać na adres mailowy: sabina.grzywok@mikolow.eu.

Już niemal rok mikołowianie mogą korzystać z mobilnej
aplikacji o nazwie SIP Mikołów (System Informacji
Przestrzennej). Składa się ona z trzech obszarów: „Plan
miasta”, „Przyjazne Miasto” i „Zgłoszenia Publiczne”.

ierwszy z nich zawiera podstawowe informacje o mieście,
np. punkty użyteczności publicznej, działki ewidencyjne
i punkty adresowe. Obszar „Przyjazne Miasto” pozwala na
oznaczanie miejsc godnych polecenia, miejsc przyjaznych dzieciom

Dancing Ostatkowy
dla Seniorów!

MATEUSZ HANDEL

22 lutego w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie od godz.
17:00 do 20:00 odbędzie się „Dancing Ostatkowy dla Seniorów”.
Bezpłatne wejściówki na dancing odebrać można na portierni
MDK od 4 lutego 2019 r.

Porozmawiajmy przy
kawie o nas - Seniorach

R

ada Seniorów w Mikołowie wraz z Urzędem
Miasta i Komendą „Powiatową Policji zorganizowała

w bibliotece miejskiej pierwsze
spotkanie z cyklu „Porozmawiajmy przy kawie o nas - seniorach”. Tematem spotkania było

i osobom niepełnosprawnym. Aplikacja podsunie także informacje
o trasach rowerowych, terenach na rodzinne spacery czy ścieżkach
do biegania. Można w niej zapisać swoje sportowe trasy i wysłać
je innym. Trzeci z obszarów - „Zgłoszenia publiczne” - umożliwia
informowanie o problemach, usterkach i uwagach dotyczących
przestrzeni publicznej. Korzystając z telefonu możemy zgłosić np.
występowanie dzikich wysypisk, uszkodzenia nawierzchni dróg
i chodników, bariery architektoniczne i inne zagrożenia.
Jeśli dane zgłoszenie nie dotyczy terenu czy mienia gminy,
zostanie przekazane do stosownego organu bądź też użytkownik otrzyma informację gdzie należy się zwrócić. Do tej pory
urzędnicy odnotowali 180 zgłoszeń, 85 z nich jest już zrealizowanych, resztą zajmują się pracownicy odpowiednich komórek.
Przy okazji dokonywania zgłoszenia, warto pamiętać o kilku
sprawach: należy podać możliwie dokładny adres lub - jeśli akurat jesteśmy na miejscu, którego zgłoszenie dotyczy - skorzystać
z opcji lokalizacji. Należy dodać krótki opis sytuacji bądź szkody, warto też załączyć zdjęcie obrazujące problem. Aplikacja stale się rozwija, planowane jest dodanie do niej harmonogramu
odbioru odpadów. Jest ona również zintegrowana z miejskim
kalendarzem wydarzeń dostępnym na stronie: mikolow.eu.
Z funkcjonalności, które zawiera SIP można korzystać na komputerze stacjonarnym poprzez portal: www.gis.mikolow.eu.
SIP Mikołów współpracuje z systemami mobilnymi iOS,
Android i Windows. Warto zainstalować ją już dziś.

bezpieczeństwo osób starszych.
Wydarzenie wsparli uczniowie
i pracownicy I LO im. Karola
Miarki w Mikołowie. Odbył się

koncert wokalny oraz prezentacja psychologa na temat sposobów manipulowania osobami
starszymi.
Sierżant sztabowy Artur Ceran opowiadał seniorom o metodach oszukiwania osób starszych,
uczulał jakie sytuacje powinny
wzmóc ich czujność. Na spotkaniu obecna była również Agnieszka Karpeta, Powiatowy Rzecznik
Konsumenta, która odpowiadała
na pytania uczestników na temat zawierania i rozwiązywania
umów. Całość spotkania poprowadziła Dorota PodlodowskaGraczyńska, przewodnicząca
Rady Seniorów w Mikołowie
oraz Alicja Janota członkini Rady Seniorów, pracownik KPP
w Mikołowie.
Następne spotkanie przy
kawie odbędzie się 12 marca
o godz. 10:00. Rada Seniorów
szykuje dla Pań-Seniorek nie
lada niespodziankę: między innymi warsztaty wizażu i stylizacji, porady dietetyka na temat
zdrowego odżywiania, dyskusję
jak aktywnie korzystać z życia w
wieku senioralnym.

Zastępca Burmistrza Mikołowa
Życie pędzi do przodu, na
każdym kroku gonią nas nowinki techniczne. Urząd Miasta
chce z nich korzystać, by przy
okazji ułatwiać mieszkańcom
codzienne życie. SIP Mikołów
jest właśnie tego typu aplikacją. To dodatkowy kanał łączności z urzędem w sprawach dotykających naszej codzienności, a więc bardzo dla nas istotnych. Dodatkowo aplikacja posiada wiele innych funkcjonalności. Zachęcam do wypróbowania.

Usuwanie azbestu
G
mina Mikołów ogłasza nabór wniosków na
usunięcie wyrobów zawierających azbest. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez miasto
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów przedsięwzięcia. Dopłaty obejmą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających
azbest. Zakup i montaż nowych
pokryć dachowych zapewniają właściciele nieruchomości we
własnym zakresie. Do 15 marca

2019 r. można składać w Urzędzie Miasta Mikołów wnioski
wraz załącznikami. Są one dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska w pokoju nr 25 Urzędu,
I piętro, Rynek 16 w Mikołowie,
w godzinach urzędowania: w poniedziałek od 7.30 do 17.00, od
wtorku do czwartku w godzinach
od 7.30 do 15.30, oraz w piątek
od 7.30 do 14.00, a także na stronie internetowej: www.bip.mikolow.eu w zakładce - Jak załatwić
sprawę w Urzędzie Miasta, kategoria: Ochrona środowiska, kategoria: Dotacje.
W przypadku dodatkowych
pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32-32-48-475,
32-32-48-556, bądź mailowy:
bgo@mikolow.eu.

SAMORZĄDOWA

/MiastoLaziskaGorne
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Pucharowe szusowanie
XII Puchar Burmistrza Miasta w narciarstwie alpejskim rozegrano w niedzielę 20 stycznia w Istebnej na stoku Złot Groń.

ZWYCIĘZCY W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH ZAWODÓW:
KATEGORIA DO 10 LAT:
1. Dominik Siwek, 2. Mateusz Szlęzak,
3. Szymon Kaczorowski
KATEGORIA 10-16 LAT:
DZ: 1. Martyna Machala, 2. Emilia Janisz,
3. Gosia Korus
CHŁ.: 1. Maks Kida, 2. Olaf Wolny,
3. Jakub Brząkalik
KATEGORIA 16 - 35 LAT:
K: 1. Julia Wolny, 2. Agata Szombara,
3. Agnieszka Kasperek
M: 1. Damian Janik, 3. Krzysztof Stabik,
3. Paweł Skorupka
KATEGORIA 35 - 50 LAT:
K: 1. Gabriela Sołtys, 2. Mirosława Gołyga Machala, 3. Marzena Wolny

Do

zawodów przystąpiło
90 zawodniczek i zawodników. Znakomite warunki śniegowe, sprzyjająca pogoda, wymagająca i szybka trasa - ta
mieszanka dostarczyła zarówno zawodnikom, jak również obserwującym wielu emocji.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale, puchary oraz dyplomy ufundowane
przez MOSiR, a także nagrody rzeczowe
przekazane przez Burmistrza Miasta.

W

Najmłodszym uczestnikiem był Krzysztof Szlęzak, najstarszym Alojz Szombara.

I Marsz Nordic Walking

W tym roku województwo śląskie kończy okres
zimowego odpoczynku. Ferie 2019 startują w piątkowe
popołudnie 8 lutego, a dzieci i młodzież wrócą do szkoły
w poniedziałek 25 lutego. Jak zawsze te dwa tygodnie
przerwy od zajęć szkolnych warto spędzić aktywnie.

Łaziskach Górnych placówki miejskie przygotowały wiele atrakcji. Zapraszamy do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W pierwszym tygodniu ferii w godzinach
9.00-10.30 zorganizowane zostaną bezpłatne ogólnodostępne zajęcia sportowe na hali MOSiR przy ul. Ogrodowej, a w godzinach 10.30-12.00 przez cały okres ferii na
hali przy ul. Staszica. W pierwszym tygodniu ferii w poniedziałek, środę i piątek zapraszamy na bezpłatne zajęcia tenisa stoło-

M: 1. Damian Siwek, 2. Adam Janosz,
3. Grzegorz Kida
KATEGORIA + 50 LAT:
K: 1. Joanna Mrzyk Szombara, 2. Grażyna
Skorupka, 3. Agnieszka Lach
M: 1. Marek Czech, 2. Daniel Nowrot,
3. Krzysztof Jakubaszek
KATEGORIA OPEN
(najlepsi z wszystkich kategorii):
K: 1. Gabriela Sołtys, 2. Julia Wolny,
3. Martyna Machala
M: 1. Damian Janik, 2. Krzysztof Stabik,
3. Maks Kida.

wego w godzinach 18.00-19.30, a w sobotę między 10.00-12.00. Zajęcia badmintona
proponujemy w pierwszym tygodniu ferii
w poniedziałek, środę i piątek w godzinach
10.30-12.00, a turniej badmintona i tenisa
stołowego odbędzie się w sobotę 22 lutego
w godzinach 10.30-12.00. Na zajęcia na kręgielni klasycznej w Łaziskach Średnich zapraszamy przez cały okres ferii w poniedziałki i piątki w godz. 10.30-12.30.
Czas wolny można znakomicie spędzić przy dobrej lekturze, a dobre książ-

M
ki znaleźć można… oczywiście w bibliotece. Powiatowa i Miejska Biblioteka, oddział dziecięcy zaprasza dzieci i młodzież
codziennie w godzinach 12.00-16.00 szaleństwa w wirtualnym świecie - gry i zabawy przy konsoli Xbox, rozgrywki planszowe, łamigłówki, szarady, rebusy, kolorowanki dla najmłodszych. Codziennie
w godzinach 12.00-14.00 biblioteka zaprasza na warsztaty plastyczne pod nazwą „Pełni pomysłów, czyli dzieciaki kreatywnie” - zabawy plastyczne dla dobrego
humoru w zimowym nastroju, a w piątki
od 12.30 proponuje głośne czytanie książek młodszym dzieciom. 21 lutego przygotowano nie lada gratkę - przedstawienie
dla dzieci „Detektyw Zagadka na tropie”,
a 22 lutego - bal dla dzieci. W Filii nr 1 biblioteki, która mieści się przy ul. Wyszyńskiego 8 na specjalne przygotowane atrakcje zapraszamy w godzinach 12.00-14.00,
w poniedziałki - zajęcia literackie, we
wtorki kreatywne, w środy gry planszowe,
w czwartki gry i zabawy zręcznościowe,
a w piątki zajęcia plastyczne.
Wiele feryjnych atrakcji przygotował też
Miejski Dom Kultury. Nie obędzie się bez
atrakcyjnych wyjazdów - na kulig w Wiśle,
do HistoryLandu w Krakowie, kopalni soli
w Wieliczce, Osikowej Doliny w Koziegłowach, na warsztaty kulinarne do Chorzowa
i oczywiście do kina. Informacje o wszystkich atrakcjach feryjnych dostępne są na
stronie internetowej: www.laziska.pl.

arsze Nordic Walking organizowane przez łaziski MOSiR na stałe wpisały się w kalendarz imprez miejskich. Pierwszy tegoroczny marsz odbył
się w sobotę 2 lutego. Na początek roz-

grzewka, potem około 5 km trasy wzdłuż
ścieżek rekreacyjnych i ognisko - tak
przebiegało wydarzenie. Zapraszamy
wszystkich na kolejny marsz 23 lutego,
start godz. 9:00.

Jak zima, to na lodowisko!

W

czasie ferii w sposób szczególny zapraszamy na łaziskie
lodowisko. Jazda na łyżwach
to znakomicie spędzony czas - frajda, zabawa i sport. Kto jeszcze nie próbował,
naprawdę warto! Zapraszamy dorosłych
i dzieci. Na lodowisku kaski i pingwinki
do nauki jazdy dla dzieci można wypo-

życzyć za darmo. Łącznie do dyspozycji
korzystających z tafli są 32 sztuki kasków,
w rozmiarach 50-59. Bezpłatne ślizgawki
dla dzieci i młodzieży z Łazisk Górnych
w czasie ferii w godzinach 10.30 i 12.00,
natomiast na bezpłatną naukę jazdy na
łyżwach zapraszamy w pierwszym tygodniu ferii 11-15 lutego o godzinie 17.00.
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Po

Wiek „Dzwonu”

dyskusjach w czasie posiedzeń komisji
oraz podczas styczniowej Rady Miasta
podjęta została przez radnych Uchwała w sprawie podwyżki cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Orzeszu. Od 1 maja 2019
roku opłata dla osób, które zadeklarowały segregację wzrośnie z 15 do 18 złotych miesięcznie na
każdą zamieszkałą osobę na posesji. W przypadku
osób, które zadeklarowały, że nie będą segregowały opłata pozostaje bez zmian tj. 40,00 zł.
Niestety Miasto Orzesze podobnie jak zdecydowana większość gmin w Polsce jest w trudnej sytuacji związanej z gospodarką odpadami. Wraz z początkiem
2019 roku, rozpoczął się okres
wprowadzania znaczących zmian
w zakresie gospodarki odpadami.
Stąd podstawowy czynnik, który
powoduje podwyższenie taryfy,
to ceny przyjęcia odpadów przez
instalacje prowadzące działalność w zakresie zagospodarowania odpadów. Jednocześnie do
wzrostu ceny przyczynia się cały
szereg innych składników, wśród
których warto wymienić obowiązujące przepisy w zakresie zakazu
składowania odpadów wysokokalorycznych.
Kolejnym elementem wpływającym na cenę usługi jest nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 roku
w sprawie opłat za korzystnie ze
środowiska. Opłaty te są uiszczane przez podmiot, który składuje
odpady na składowisku.
Opłaty marszałkowskie dla
odpadów powstających w instalacjach RIPOK w wyniku kompostowania, mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz w wyniku sortowania
odpadów w sortowniach już

w 2018 roku wzrosły do 140 zł/Mg,
podczas gdy od 1 stycznia 2019
roku, wzrastają do 170 zł/Mg,
by w kolejnym roku osiągnąć
270 zł/Mg. Tak drastyczne podwyżki opłat marszałkowskich
(z 120,76 zł/Mg w roku 2017)
wpływają proporcjonalnie na cenę odbioru odpadów, jaką uiszczać będą właściciele nieruchomości.
Kolejny czynnik, który wpływa na konieczność zastosowania
wyższych cen przez instalacje
RIPOK i sortownie odpadów, to
wzrost o ponad 60% ceny energii
elektrycznej, zużywanej przez instalacje w celu wprawienia w ruch
maszyn i urządzeń działających
w ramach instalacji. Pomimo
prac nad ustawą obniżającą skutki wzrostu cen energii elektrycznej, na chwilę obecną instalacje
RIPOK i prowadzący sortownie
odpadów nie zdecydowali się na
obniżenie cen za przyjęcie odpadów do instalacji.
Wśród innych składników
wpływających na wzrost ceny za
odbiór warto wymienić jeszcze
wzrost poziomu recyklingu, czyli przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami. Nie bez znaczenie jest także
sytuacja na rynku pracy.

Ferie Zimowe

z MOK i Biblioteką 2019

Od

11 do 22 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury
w Orzeszu zorganizowane zostaną zajęcia dla dzieci w ramach
ferii zimowych.
Warsztaty muzyczne, taneczne, sportowe, kreatywne, kulinarne, bal przebierańców, projekcje
filmów oraz atrakcyjne wycieczki
- to tylko część atrakcji dla dzieci,
które spędzą w MOK zbliżające
się ferie zimowe!
W drugiej połowie ferii, podczas kosmicznego tygodnia, niesamowite zajęcia i zabawy przeniosą najmłodszych w galaktyczną podróż.
Informacje i zapisy pod
nr tel.: 32 22 13 508
Wnioski i zgłoszenia na zajęcia
oraz zgody rodziców na udział
dziecka w zajęciach feryjnych oraz

wycieczkach są dostępne na stronie
http://mok-orzesze.pl/new/zalaczniki/ oraz w biurze mok - ich dostarczenie jest warunkiem udziału
dziecka w zajęciach, wycieczce.
Natomiast Miejska Biblioteka
Publiczna w Orzeszu zaprasza
dzieci z klas I-IV na „Bajeczne ferie w bibliotece”. Zajęcia odbywać
się będą w dniach 11 - 15 luty,
w godzinach 10.00 - 13.00.
W programie, m.in. „Zagadki Sówki dla mądrej główki”,
„Scratch - zajęcia kodowania dla
początkujących”, „Robot Robert”,
„Oko w oko z diplodokiem”, „Teatrzyk Kamishibai”, „Po prostu
koci świat - dzień kota”.
Zgłoszenia przyjmowane są
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca,
a informacje dodatkowe można
uzyskać pod nr tel.: 32 22 15 526.

Jubileuszowy Koncert Kolęd - 20 stycznia 2019.

Rok 2019 jest dla Towarzystwa Śpiewaczego „Dzwon” wyjątkowy, ponieważ obchodzi
on swoje 100-lecie działalności artystycznej. W tej intencji w Kościele Nawiedzenia NMP
w Orzeszu odprawiono Mszę Świętą. Odbył się także Jubileuszowy Koncert Kolęd.

T

owarzystwo Śpiewacze „Dzwon”
zostało założone 1 stycznia 1919
roku jako pierwsza, polska, patriotyczna organizacja społeczno-kulturalna
w Orzeszu. Pierwszym prezesem chóru został Wojciech Otawa, a dyrygentem Józef
Kawik. W 1919 r. chórzyści ufundowali
z własnych składek sztandar, który stał
się chlubą zespołu. Sztandar chóru
zaginął podczas II wojny światowej.
Orzescy śpiewacze organizują
koncerty, zjazdy chórów, uczestniczą w konkursach śpiewaczych, przygotowują przedstawienia teatralne, wodewile, a nawet operetki. Wspaniałe lata
działalności kulturalnej chóru
przerwała II wojna światowa.
Po zakończeniu działań wojennych, chórzyści przystąpili do wznowienia ruchu śpiewaczego w Orzeszu.
„Dzwon” to chór mieszany, na stale
wpisujący się w życie kulturalne miasta.
Uświetnia swoim repertuarem ważne uroczystości państwowe, religijne, jubileusze.
„Dzwon” przyjmuje zaproszenia do
udziału w różnych imprezach muzycznych nie tylko na terenie Polski, ale i za
granicą. Koncertował, m.in. w Ostrawie,
w Wiedniu czy Lwowie. Po śmierci długoletniego dyrygenta chóru Mieczysława
Dzieńdziela, od 1994 roku, co 2 lata chór
wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Orzeszu organizują Zjazdy Śpiewacze

Aktualny skład TŚ. „Dzwon”.

jego imienia. Towarzystwo Śpiewacze
„Dzwon” należy do Konfraterni Najstarszych Chórów w Polsce.

Dyrygentami chóru byli m.in. Józef Kawik (1919-1922), Jan Ciupek (1923-1925),
Jan Tlatlik (1925-1931, 1933-1935, 19451951), Franciszek Stusek (1932), Antoni
Opiełka (1936-1939), Mieczysław Dzieńdziel (1952 -1963, 1978 - luty1994 ), Flawian
Górecki (II dyrygent) (1978-1985), Halina
Dragan (II dyrygent) (1985-1989), Jerzy
Pogocki (1994 - listopad 2009).
Obecnie nad pracą artystyczną formacji czuwają dyrygentki: Martyna
Rim i Natalia Łukaszewicz-Charabin. Obie są zawodowymi muzykami, absolwentkami Akademii
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Prezesem jest
Witold Żurek. Zespół działa przy
Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie
we wtorki i czwartki ma swoje próby.
Chór nadal aktywnie działa i ma
jeszcze sporo planów na przyszłość.
A w roku jubileuszowym nie zabraknie
okazji posłuchania Jubilata podczas występów w naszym mieście.

Za swoją długoletnią działalność w społecznym ruchu muzycznym „Dzwon”
został wyróżniony, m.in. - Odznakami Honorowymi Polskiego Zwiazku Chórów i Orkiestr:
1984 - Złotą Odznaką Honorową III stopnia PZChiO
1985 - Złotą Odznaką „Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego”
2000 - Odznaką Honorową PZChiO IV stopnia Złotą z Laurem
2009 - Tytułem „Zasłużony dla Miasta Orzesze”
2010 - Medalem Stulecia Związku Śląskich Kół Śpiewaczych
2014 - Odznaką Honorową Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Złotą z Wieńcem Laurowym.

SAMORZĄDOWA

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

Załóż konto
Większość urzędowych spraw w Gminie Wyry można już załatwić
bez wychodzenia z domu. Wystarczy założyć konto na portalu eUrząd
dostępnym na stronie: na www.wyry.pl (fot .1). Konto można założyć
na dwa sposoby: przez e-PUAP lub wypełniając wniosek osobiście
złożyć w urzędzie (fot. 2). Trwa to kilka chwil i jest bezpłatne.

/gminawyry

Wójt Gminy Wyry

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
I. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wyry nr XXXII/305/2017 z dnia 29 czerwca 2017r. Pierwszy przetarg odbył się 31.07.2018 r., drugi przetarg odbył się 25.10.2018r., trzeci przetarg odbył się 17.12.2018r.
Czwarty przetarg odbędzie się 7 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w Pawilonie Usługowo- Handlowym, woj. Śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Głównej 58.
1. Nieruchomości gruntowe położone w Gostyni przy ul. Motyla, zapisane w Księdze Wieczystej
KA1M/00001179/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:
Lp

Numer
działki
4301/81
4302/81

Powierzchnia
(m²)
1054
1054

Rodzaj
użytku
RIVa, dr
RIVa

Fot. 1

Na

się i możesz korzystać z wszystkich funkcjonalności, które przygotowaliśmy.
W Informacjach Publicznych
masz dostęp do Budżetu.
W Usługach elektronicznych
Na platformie eUrząd możesz zarejestrować się (bez logowania)

Dodatkowo, w Usługach Elektronicznych możesz pobrać aplikację mobilną eUrząd (link do Sklepu
Play), która po zalogowaniu będzie
połączona z kontem eUrzędu (pod
warunkiem, że jesteś zalogowanym
Użytkownikiem platformy) - dzięki aplikacji eUrząd możesz w tele-

Fot. 2
przez urząd. Dodatkowo, będziesz
mógł dokonać płatności, zobowiązań wobec urzędu - ta usługa jest
bezpłatna - (upewnij się, że Twój
Bank obsługuje funkcję internetowych przelewów bezpośrednich).
Teraz, wystarczy że na stronie
głównej eUrzędu klikniesz w zakładkę „Twoje dane”, zalogujesz

w Systemie Powiadamiania Klientów i otrzymywać wiadomości
sms z Gminy. Wystarczy kliknąć
w „Powiadomienia”, a następnie
w opcję „subskrybuj powiadomienia” podać swoje dane i numer telefonu (fot.3) - od tej chwili
będą przychodzić sms-y na Twoją komórkę.

fonie sprawdzać, m.in. stan swoich płatności, śledzić aktualności
na stronie oraz otrzymywać powiadomienia z Gminy. Aplikacja mobilna Eco Harmonogram poinformuje Cię o zbliżającym się terminie wywozu odpadów z Twojej posesji, godzinach pracy PSZOK oraz
jak segregować odpady.

Fot. 3
Zachęcamy Mieszkańców Gminy Wyry do korzystania z platformy i logowania się do swoich danych. W związku z tym, że jest to nowa usługa czekamy na sugestie i uwagi ze strony Użytkowników korzystających z platformy, jak działa i co należałoby ulepszyć na adres: promocja@wyry.pl.
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1.
2.

platformie eUrząd
uzyskasz dostęp,
m.in. do informacji o stanie swoich spraw, zobowiązaniach podatkowych, do informacji publicznych, m.in. informacji
o budżecie gminy, elektronicznych
formularzy usług udostępnianych

WYRY

2. Przedmiotowe działki położone są w zachodniej, peryferyjnej części Gostyni, przy
ul. Motyla boczna, w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki o regularnym kształcie, średniej powierzchni z dostępem
do drogi wydzielonej, nie utwardzonej, nieogrodzone, niezabudowane, niezagospodarowane.
Działki uzbrojone w przebiegające w sąsiedztwie
sieć wodną, energetyczną i gazową.
3. Nieruchomości gruntowe obciążone są ograniczonymi prawami rzeczowymi i osobistymi
związanymi z inną nieruchomością :
Uprawnienie opisane w paragrafie piątym
umowy kupna z dnia 17 kwietnia 1902r. Na rzecz
Jana Rzepki rolnika z Gostyni z równym stopniem
pierwszeństwa z prawem pod nr 4 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1178.
Wymowa na rzecz Jana Myszora i jego żony
Joanny Myszor 1. V rzepka z równym stopniem
pierwszeństwa z prawem pod nr 3 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1178.
Uprawnienie opisane w paragrafie piątym
umowy kupna z dnia 17 kwietnia 1902r. Na rzecz
Jana Rzepki rolnika w Gostyni z równym stopniem
pierwszeństwa z prawem pod nr 5 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z KW nr 1180.
Wymowa na rzecz Jana Myszora i jego żony
Joanny Myszor 1. V rzepka z równym stopniem
pierwszeństwa z prawem pod nr 4 - tu przeniesiono do łącznej odpowiedzialności z księgi wieczystej KW nr 1180.
Służebność przechodu, przejazdu i przepędu
bydła, opisana bliżej w ustępie szóstym umowy
działu spadku z dnia 3 kwietnia 1937r. Nr 3 na
rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości
KW nr 1178 i 1180.
Prawo dożywotniego bezpłatnego użytkowania
połowy nieruchomości na rzecz Teodora Myszora,
syna Grzegorza i Jadwigi oraz Agnieszki Myszor,
córki Michała i Agnieszki jako solidarnie uprawnionych.
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń
zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Wyry nr
XLIV/429/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz.
Woj. Śl. z 2010 r. Nr 131, poz. 2147) działki położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami 22MNU.
Przeznaczenie dopuszczalne terenu obejmuje

Cena wywoławcza
netto (zł)
80 000,00
80 000,00

Wadium
zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną do czterech mieszkań w budynku, zabudowę zagrodową,
zabudowę zamieszkania zbiorowego, zabudowę
usługową, nieuciążliwe działalności usługowowytwórcze, obiekty i budynki gospodarcze, garaże, miejsca postojowe, wewnętrzną obsługę
komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej, za wyjątkiem masztów telefonii komórkowej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium do dnia 4 marca 2019 roku
(decyduje data zaksięgowania na poniżej podanym koncie bankowym), w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego.
Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od
towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r.
poz. 2174 z późniejszymi zmianami).
Wadium należy wpłacić na konto:
Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004
0000 0000 6145 0023
Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy
przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem
do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu,
który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na
poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium złożone przez osoby, które przetarg
przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po
odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później
niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem
negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator
przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia
do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym
terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.
Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych
powodów.
Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność
kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia
24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.
poz. 2278).
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie
Gminy Wyry w Referacie Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami. tel. 32 325-68-41 i 32 325-6843, e-mail: grunty@wyry.pl.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry
(www.wyry.pl), w biuletynie informacji publicznej
(www.bip.pl) oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego urzędu.
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Wybory uzupełniające

20

stycznia odbyły się
wybory uzupełniające do Rady Gminy Ornontowice w okręgu wyborczym nr 11.
O mandat radnego ubiegali się:
Symeon Rzymski (KWW Dla Gmi-

ny i Powiatu) oraz Adam Widenka
(KWW OKS). Pierwszy z kandydatów otrzymał 35, a drugi 67 głosów.
Uprawnionych do głosowania było
358 wyborców, oddano 103 głosy,
w tym 1 nieważny.
Tym samym radnym został
Adam Widenka.

Na placu za budynkiem Urzędu Gminy odsłonięto
i poświęcono Ławkę Niepodległości dla Samorządów.

Upamiętni polską
państwowość

W

imieniu władz gminy
odsłonięcia dokonał
wójt Gminy Ornontowice Marcin Kotyczka oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Ryszard Milanowski. Monument poświęcił ornontowicki wikariusz,
ks. Dawid Maślanka.
Geneza powstania Ławki Niepodległości sięga sierpnia 2018 r.,
kiedy to został ogłoszony konkurs
Ministerstwa Obrony Narodowej

dedykowany gminom, a dotyczący
80% dofinansowania realizacji pomników okolicznościowych upamiętniających 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
Ławki Niepodległości w sposób
godny upamiętnią polską państwowość, ale także mają walory edukacyjne oraz praktyczne. Siedząc na
ławce, każdy będzie mógł zapoznać
się z najważniejszymi wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości.

GAZETA SAMORZĄDOWA

Spotkanie wójta
z mieszkańcami

W

ARTerii Centrum Kultury i Promocji odbyło się pierwsze spotkanie Marcina Kotyczki, wójta gminy
z mieszkańcami.
Wzięło w nim udział ok. 90
osób. Wójt przedstawił zebranym
plany budżetowe na 2019 rok. Następnie mieszkańcy mieli okazję
do zadawania pytań, a odpowiedzi
udzielił bezpośrednio wójt gminy.
Marcin Kotyczka podkreślił, że
spotkania z mieszkańcami będą się
odbywały cyklicznie, a kolejne odbędzie się w marcu.

Orkiestra w Ornontowicach
zagrała po raz czternasty!
29rekordowa
727,26
zł
zbiórka

w ornontowickiej historii WOŚP

W

ielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w całej Polsce „grała”
w tym roku pod hasłem: POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE. Jej celem był zakup nowoczesnego sprzętu
medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Ornontowickim sztabem WOŚP
kierowała Monika Orłowska-Przybyła, która koordynowała działania wspólnie z dyrektor Gizelą Sie-

dlaczek i Kornelią Osińską-Kurpas.
Sztab znajdował się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i współpracował
z Urzędem Gminy, Arterią - Cen-

Zawody Narciarskie o Puchar Wójta Gminy Ornontowice

Szusowali w Szosowie

trum Kultury i Promocji, Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia, Gminną Biblioteką Publiczną, Ochotniczą
Strażą Pożarną oraz Policją.
W tym roku na terenie Ornontowic kwestowało łącznie 25 wolonta-

riuszy, (w tym 21 uczniów klas trzecich gimnazjum oraz ósmoklasistów), których przygotowała i przeszkoliła Maria Zawierta-Tomala.
Zebrano 29 727,26 zł, to jest
o 5 547,07 zł więcej, niż w ubiegłym roku.

„Szac” na topie
Na

stoku narciarskim WisłaSoszów odbyły się Zawody Narciarskie o Puchar Wójta
Gminy Ornontowice.
Do rywalizacji przystąpiło 47
zawodników w 6 kategoriach wiekowych, osobno dla dziewcząt
i chłopców. Każdy z uczestników
przejechał dwukrotnie slalom,

a o zdobytym miejscu decydował
lepszy czas zjazdu.
Najmłodszy zawodnik miał 7 lat,
a najstarszy 56 lat.
W zawodach wzięli też udział
snowboardziści.
Najszybszym zawodnikiem okazał się Klaudiusz Smerczek, który
w nagrodę otrzymał Puchar Wójta
Gminy Ornontowice.

S

pektakl „Szac” w wykonaniu ornontowickiego Teatru Naumionego został dostrzeżony w wielu ważnych konkursach teatralnych. W najbliższych miesiącach Ornontowice odwiedzą komisje konkursowe, które razem
z widzami przyjrzą się z bliska temu wyjątkowemu widowisku. Serdecznie
zapraszamy do licznego udziału w spektaklach w lutym i marcu. Mamy nadzieję, że „Szac” zdobędzie kolejne laury.

Stypendium specjalne za osiągnięcia uzyskane
w roku szkolnym/akademickim 2017/2018

Warto się uczyć
W

grudniu 2018 r. rozpatrzone
zostały wnioski o przyznanie stypendium specjalnego za bardzo dobre wyniki w nauce i wyniki
w konkursach, uzyskane w okresie
roku szkolnego oraz akademickiego 2017/2018.
Stypendia przyznano w poszczególnych kategoriach:

1. Uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VI): 23.
2. Uczniowie szkoły podstawowej (klasy VII-VIII) i uczniowie
gimnazjum włączonego do ośmioletniej szkoły podstawowej: 13.
3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 18.
4. Studenci uczelni wyższych: 13.
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Więcej programów gwarantuje
większą skuteczność w walce ze smogiem

Rozmowa z TOMASZEM BEDNARKIEM, prezesem Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- Pół roku temu został uruchomiony rządowy program „Czyste
powietrze”. Czas na pierwsze podsumowania.
- Zainteresowanie programem jest
bardzo duże. Okazuje się, że wiele osób od dawna zastanawiało się
nad ociepleniem domu lub zmianą
źródła ciepła, ale nie miało na to
środków. Program „Czyste powietrze” umożliwia realizację tych planów. Liczby mówią same za siebie.
W województwie śląskim mieszkańcy zawnioskowali dotychczas
o ponad 54 mln zł dotacji. Do końca
grudnia wpłynęło aż 3626 wniosków.
- Nic dziwnego, bo WFOŚiGW
w Katowicach prowadził intensywną kampanię informacyjną na
rzecz „Czystego powietrza”.
- Eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odbyli
setki spotkań, podczas których informowali mieszkańców, kto i na jakich
zasadach może ubiegać się o dotację
lub pożyczkę na termomodernizację, wymianę kotłów grzewczych
czy montaż ogniw fotowoltaicznych.
W planach są kolejne spotkania informacyjne. Intencją rządu jest, aby z programu korzystało jak najwięcej ludzi.
- Pewien niepokój wzbudziła informacja z początku stycznia o czasowym zawieszeniu naboru wniosków.
- Nie ma w tym nic niepokojącego.
Sytuacja miała charakter przejściowy
i wynikała ze względów formalnoprawnych oraz technicznych. Chodzi
o to, że weszła w życie ustawa wprowadzająca
termomodernizacyjną
ulgę podatkową. Musimy po prostu
dostosować „Czyste powietrze” do
nowych przepisów finansowych.

Smog stał się jednym z najbardziej medialnych tematów ostatnich lat.
- „Czyste powietrze” jest dedykowane właścicielom domów jednorodzinnych. Czy planowane są programy, które objęłyby komunalne
budynki mieszkalne?
- Mam dobre informacje dla samorządów. W ramach działania
1.7 POIS mamy dostępną jeszcze
dużą pulę środków. To około pół miliarda złotych które są przeznaczone
na szeroko rozumianą walkę ze smogiem w tym na termomodernizacje
budynków wielorodzinnych, rozbu-

Uwaga ważne!

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie współpracuje z żadnymi osobami i firmami konsultingowymi oraz
doradczymi, które oferują pomoc w przygotowywaniu
wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”.
Docierają do nas niepokojące informacje o tym, że osoby/
firmy podszywają się pod pracowników/współpracowników
Funduszu i pobierają zaliczki na poczet pisania wniosków do
Programu.
Powoływanie się przez te podmioty na jakąkolwiek współpracę z WFOŚiGW w Katowicach jest całkowicie bezprawne i nieuzasadnione.

dowę/modernizacje sieci ciepłowniczej oraz na wysokosprawną kogeneracje. Aktualnie trwają rozmowy aby
działaniu 1.7.1 rozszerzyć katalog
beneficjentów o samorządy i umożliwić im wnioskowanie o środki na
termomodernizację budynków komunalnych. Szczegóły powinniśmy
poznać jeszcze w tym kwartale.
- Smog stał się ostatnio bardzo
„modny” w mediach odsuwając
na dalszy plan inne środowiskowe
problemy naszego regionu, ale one
przecież nie znikły?
- Nie znikły i szybko nie znikną,
ale coraz lepiej sobie z nimi radzimy.
WFOŚiGW w Katowicach finansuje
wiele projektów związanych, m.in.
z odpadami, kanalizacją, edukacją
ekologiczną. Nie ulega natomiast
wątpliwości, że smog stał się problemem numer jeden i bardzo dobrze,
że w jego nagłaśnianie angażują się
media, choć wolałbym nie nazywać tego „modą”, lecz troską o życie
i zdrowie mieszkańców.
- Oprócz funduszy środowiskowych swoje programy walki ze smogiem realizują także władze województwa, samorządy lokalne…

- One nie są konkurencją, lecz skutecznym uzupełnieniem „Czystego
powietrza”. Bardzo dobrze, że jest wiele
programów walki ze smogiem, realizowanych na różnych szczeblach władzy.
Działa tutaj efekt synergii. Więcej programów gwarantuje większa skuteczność. Na uwagę zasługuje coraz większe zaangażowanie samorządów, bo
dzięki temu troska o czyste powietrze
staje się ważnym czynnikiem integrującym życie lokalnych społeczności .
- WFOŚiGW daje wielkie pieniądze na cywilizacyjne projekty, ale
finansuje także „zielone pracownie” w szkołach. Które zadania są
ważniejsze?

- Pieniądze nie są jedynym kryterium użyteczności i wagi naszych
programów. W porównaniu z dużymi
inwestycjami środowiskowymi, na
„zielone pracownie” wydajemy mniej
środków, ale jest to bardzo ciekawy
projekt z ważną, edukacyjną misją. Pobudzamy w nim kreatywność
nauczycieli i uczniów. Dzięki „zielonym pracowniom” chcemy przekonać młodzież, że wiedza i troska
o środowisko jest nie tylko szkolnym
obowiązkiem, ale także sposobem na
aktywne, odpowiedzialne życie.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jerzy Filar

WZNOWIONO

przyjmowanie wniosków

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, że wznawia nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego
„Czyste powietrze”. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub - w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną - w formie papierowej.

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

Ruszyła mobilna stacja

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach
uruchomił mobilną linię diagnostyczną, pozwalającą
kontrolować stan techniczny pojazdów, w tym emisję spalin.

Fundusz ogłasza kolejną edycję
prestiżowych nagród przyznawanych
od 1994 roku z okazji Dnia Ziemi.

Dla kogo czek?
268

1 168 500 zł
wartość linii
diagnostycznej

584 250 zł
dofinansowanie ze
środków Funduszu

Prezentacja stacji odbyła się pod koniec
stycznia na MOP Halemba przy autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. W pokazie wzięli
udział: Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, Alvin Gajadhur,
Główny Inspektor Transportu
Drogowego, Tomasz Bednarek,
prezes Zarządu WFOŚiGW
w Katowicach i Anna Sokołowska
- Olesik, Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego. Zakup
urządzenia został sfinansowany
ze środków wojewody śląskiego
oraz WFOŚiGW w Katowicach.
- Jest to pierwsza w województwie śląskim, a trzecia w kraju
taka stacja. Będzie wykorzystywana do badania stanu technicznego autobusów, ciężarówek, a nawet taksówek. Można
ją przewozić i szybko rozstawić na dowolnym
parkingu - zapewniali inspektorzy transportu,
podczas prezentacji. - To urządzenie mobilne,
w ciągu około 20 minut jest w stanie skontrolować w 100 proc. stan techniczny pojazdu.
Sprawdza bardzo dokładnie układy hamulcowe, kierownicze, stan zawieszenia - abyśmy
mogli eliminować z polskich dróg pojazdy, które

N

agrody dedykowane są
pasjonatom działających na rzecz ochrony
przyrody, ale także naukowcom,
którzy angażują swoją wiedzę
i umiejętności, by chronić środowisko.

stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Linia diagnostyczna, zbudowana jest z jednostki mobilnej z urządzeniem hakowym
si kontenerem. Wyposażenie kontrolne stanowią, m.in. analizatory spalin, sondy pomiarowe, dymomierz, waga, miernik poziomu
dźwięku. Dzięki temu urządzeniu kontrole będą się odbywały szybko i sprawnie, a pomiary
będą dokładne.

Mobilna linia diagnostyczna
pozwoli na przeprowadzenie
przynajmniej 500 pełnych kompleksowych kontroli pojazdów
rocznie (w 2016 r. odbyło się 208
kontroli polegających na badaniu jakości spalin emitowanych
do środowiska, co skutkowało
wycofaniem z ruch 27 pojazdów,
emitujących do środowiska ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń). Dzięki nowoczesnemu systemowi
kontroli zwiększy się poziom nadzoru nad pojazdami przeładowanymi, których naciski osi
powodują degradację dróg oraz wysoką emisje
hałasu. Ponadto ograniczona zostanie emisja
spalin pochodzących z transportu drogowego
oraz poprawi się bezpieczeństwo uczestników
na drogach, poprzez wyeliminowanie pojazdów zagrażających środowisku i bezpieczeństwu.

Warto rozejrzeć się w swoim
otoczeniu, czy jest osoba godna
tego wyróżnienia. Jeżeli tak, to
należy ją zgłosić, pod warunkiem,
że działa na terenie województwa
śląskiego. Zgłoszenie kandydata
musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem oraz
rekomendację jednej z instytucji
ekologicznej.
Dokumenty należy składać
w Kancelarii Funduszu w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19
z dopiskiem „Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków
upływa 22 marca o godzinie
15.30. Ogłoszenie listy laureatów nastąpi 26 kwietnia 2019
roku.
Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz

laureatów
otrzymało
nagrody
w

25

edycjach
„Zielonych
czeków”
ochrony środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów
w następujących kategoriach:
n programy i akcje dotyczące
ochrony przyrody,
n prace naukowo - badawcze,
n edukacja ekologiczna,
n szkolna edukacja ekologiczna
dzieci i młodzieży,
n publicystyka ekologiczna,
n działania popularyzatorskie
i promocja postaw proekologicznych.
Nagroda indywidualna może
wynieść - do 7.500 zł, a zespołowa - do 15.000 zł, przy uwzględnieniu, że zespół nie może liczyć
więcej niż trzy osoby, a nagroda
dla członka zespołu nie może
przekroczyć kwoty 5 tys. zł.
Więcej informacji na:
www.wfosigw.katowice.pl.

Spraw, by twój piec mniej dymił i zatruwał powietrze

Walczmy ze smogiem
Z

ima zmusiła mieszkańców
do intensywnego palenia
w piecach. Od razu odbiło się
to na jakości powietrze nad
miejscowościami powiatu mikołowskiego. Gołym okiem było
widać, gdzie mieszkańcy wciąż
korzystają ze starych pieców tzw.
„kopciuchów”.
Programy wsparcia wymiany
kotłów na nowe klasy piątej lub
montaż ogrzewania gazowego czy olejowego funkcjonują
w każdej gminie, a Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza do korzystania
z programu „Czyste powietrze”.
Niezależnie od tego zachęcamy
mieszkańców do skorzystania

z naszej instrukcji jak palić
w piecu, by zanieczyszczeń
w powietrzu było mniej.

Jak palić w piecu
węglowym,
by zmniejszyć
zapylenie?
Wydawałoby się, że to nic
trudnego, a jednak. Po rozpaleniu pieca węglowego często
z komina wylatuje czarny dym,
by dopiero po osiągnięcia przez
urządzenie pełnej mocy zmienić
się w biały. I nie ma tu znaczenia jakość węgla. Chodzi o zastosowanie właściwej techniki.
W ubiegłą zimę mikołowski
strażnicy miejscy oraz strażacy
szkolili mieszkańców powiatu.

Dziś warto przypomnieć kilka
podstawowych zasad.
Stary piec rozpalony od góry
nie będzie tak efektywny i wygodny jak nowoczesne kotły, ale i tak
w porównaniu z dotychczasowym
stanem poprawa będzie kolosalna, a jej koszt - nawet nie zerowy,
a ujemny, bo można zarobić na
efektywniejszym spalaniu.

Jak działa
rozpalanie od góry
Cały trik w rozpalaniu od góry to przeniesienie warstwy żaru
z dołu na górę paleniska. Budowa kotła nie zmienia się, powietrze nadal płynie spod rusztu ku
górze. Jednak teraz żar pomału
schodzi ku dołowi (z równą ła-

twością jak w paleniu od dołu
wędrował ku górze), a dym wydostający się z warstwy zimnego
jeszcze opału musi przejść przez
żar, gdzie ulega praktycznie całkowitemu spaleniu. Do komina
lecą (niemal) przezroczyste spaliny, a ze spalenia dymu powstaje
więcej ciepła.
Rzecz jasna nawet przezroczyste
spaliny nie oznaczają zerowej emisji zanieczyszczeń - ale badania pokazują, że spadek emisji pyłów jest
ponad 50-procentowy względem
standardowego kopcenia.
Na tej samej zasadzie co palenie od góry, tylko w mniejszej
skali, działają palniki w kotłach
podajnikowych i dlatego kotły
te spalają węgiel czysto i efektywnie.

Rozpalanie od góry: powietrze wpada pod ruszt,
a spaliny wylatują górą paleniska. Ogień
- wbrew intuicji - bez trudu idzie „pod wiatr”.
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Dwa medale pojechały
do Rudy Śląskiej

W

hali sportowej MOSiR rozegrano „Młodzieżowe Mistrzostwa Śląska w futsalu
w kategorii 2007 i młodsi”. Organizatorami tej imprezy byli: Wydział Futsalu
Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz KS
Kamionka Mikołów. W turnieju wystąpiło siedem drużyn (GSF Gliwice, Gwiazda
Ruda Śląska, Sokół Olsztyn, KS Kamionka, SMS Ruda Śląska, Nadzieja Bytom
i Rekord Bielsko-Biała), które w pierwszej fazie rywalizowały w dwóch grupach
systemem „każdy z każdym”, a potem pucharowo i o medale oraz o piąte miejsce.
Mistrzostwa zakończyły się sukcesem
drużyn z Rudy Śląskiej, które wywalczyły
dwa medale. Najsmutniejsi po turnieju
byli zawodnicy mikołowskiej Kamionki,
którzy w małym finale przegrali mecz
o brązowy medal.
W pierwszej fazie turnieju w rozegranych meczach padły wyniki:
grupa A: GSF Gliwice - Gwiazda Ruda
Śląska 0:2, Sokół Olsztyn - KS Kamionka
1:3, GSF - Sokół 1:2, Gwiazda - Kamionka 0:0, GSF Kamionka 0:5, Gwiazda - Sokół 0:0.
grupa B: SMS Ruda Śląska - Nadzieja
Bytom 15:1, SMS - Rekord Bielsko-Biała
5:3, Nadzieja - Rekord 0:18.
W półfinałach gospodarz turnieju
- Kamionka przegrała z Rekordem 1:3,
a w derbach Rudy Śląskiej, SMS pokonał
Gwiazdę 2:0.
W meczu o V miejsce Sokół Olsztyn
pokonał GSF Gliwice 2:0.

W spotkaniu o brązowy medal drugą
czarę goryczy (po porażce z Rekordem)
wypili gospodarze, którzy po dramatycznym meczu ulegli Gwieździe Halemba 2:3.
Mecz o złoty medal rozpoczął się po
myśli ekipy SMS-u, która już w pierwszej minucie po strzale Sebastiana Kaszy
objęła prowadzenie. Kiedy dwie minuty
później po strzale Dawida Adamskiego
piłka po raz drugi zatrzepotała w siatce
bramki Rekordu, wydawało się, że jest po
meczu. I było, ale rudzianie na zwycięstwo musieli solidnie zapracować. Bielszczanie atakowali z uporem, przestrzelili
przedłużonego karnego i dopiero na
sześć sekund przed końcem strzelili gola kontaktowego. Na kolejnego zabrakło
czasu i ze złota cieszył się zespół SMS-u.
Kolejność końcowa Mistrzostw:
1. SMS Ruda Śląska
2. Rekord Bielsko Biała
3. Gwiazda Ruda Śląska
4. Kamionka Mikołów
5. Sokół Olsztyn
6. GSF Gliwice
7. Nadzieja Bytom
Organizatorzy przyznali również nagrody indywidualne. Najlepszym strzelcem został Kacper Dyduch z Rekordu,
najlepszym bramkarzem - Wiktor Lis
z Gwiazdy, a MVP turnieju - Nataniel
Heinz z SMS.
Tytuł mistrzowski wywalczyli: Kasperczyk - Watola, Heinz, Kasza, Miąsko,
Szulc, Ślusarczyk, Adamski, Lisiak. Trener: Dawid Cieślok.
Tapi

Handballowy

narybek w Łaziskach

Dawniej łaziski
szczypiorniak kojarzył
się z drużynami męskimi,
dziś z teamem weteranów
i zdolnym narybkiem
dziewcząt szkolonych
w Polonii MOSiR.

K

ażdego roku w Łaziskach tworzona jest nowa grupa ćwiczebna,
a dziewczęta z tego miasta mają
smykałkę do szczypiorniaka, co pokazują uzyskane wyniki. W trwającym sezonie
rozgrywkowym taką zdolną grupą łaziskich
adeptek szczypiorniaka są dziewczęta star-

Akrobacje pod dachem

W

Mikołowie odbył
się „Noworoczny
Turniej o Puchar

Dyrektora MOSiR w akrobatyce sportowej i skokach na
ścieżce”. Było gwarno i widowi-

skowo, jako że zawody przyciągnęły ponad 250 zawodniczek
i zawodników z ośmiu klubów,

tujące w roczniku 2007 i młodsze. „Liga” tego rocznika rozgrywana jest systemem turniejowym. Trzecie takie zawody rozegrano
w hali sportowej MOSiR w Łaziskach Górnych. W turnieju wystartowało pięć drużyn:
MUKS Skałka Świętochłowice II i III, UKS
MOSM I Bytom, MUKS Zagłębie ZSO Sosnowiec oraz MOSiR Polonia Łaziska Górne. Faworytkami imprezy były gospodynie,
które po dwóch turniejach: w Świętochłowicach i Sosnowcu, przewodziły całej stawce.
Faworytki nie zawiodły, choć na starcie spotkała ich przykra niespodzianka. W spotkaniu inauguracyjnym zremisowały z MUKSem Skałka-Śląsk Świętochłowice 2:2, a że
mecze ligowe prowadzone pod auspicjami ZPRP nie mogą się kończyć remisami,
trzeba było rozegrać konkurs rzutów kar-

którzy na planszach i ścieżce
demonstrowali swoje umiejętności. A te, pomimo bardzo
młodego wieku uczestników
były bardzo duże. W sumie rozegrano 11 konkurencji w ćwiczeniach akrobatycznych oraz
sześć w skokach na ścieżce. Do
grona wyróżniających się ekip
należy zaliczyć team gospodarzy - Akro-Gym Mikołów.
Startowali w większości konkurencji, zbierając nie tylko pochlebne recenzje, ale i stając na
podium. W sumie wywalczyli
10 medali: sześć w kategoriach
akrobatyki sportowej i cztery
w skokach. Ten dorobek i miejsca punktowane sprawiły, że w
klasyfikacji klubowej, Akro-Gym ukończył zawody na drugim miejscu.
Tadeusz Piątkowski

nych. Te gospodynie wykonywały fatalnie
i przegrały 0:1. Rozmowy w szatni przyniosły efekt, gdyż kolejne mecze zakończyły się
zwycięstwami: 17:0 z Zagłębiem Sosnowiec,
10:6 z UKS-em MOSM Bytom oraz 11:0
z MUKS-em Skałka III Świętochłowice.
Zwycięzcą turnieju została ekipa MOSiR
Polonia Łaziska, a po trzech turniejach tabela wygląda następująco:
1. MOSiR Polonia Łaziska Górne
34 pkt
2. UKS MOSM I Bytom
27 pkt
3. MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice II 20 pkt
4. MUKS Skałka Śląsk Świętochłowice 9 pkt
5. MUKS Zagłębie ZSO 14 Sosnowiec
0 pkt
W turnieju rozegranym w Łaziskach
najlepszą zawodniczką w drużynie MOSiR
Polonia Łaziska Górne uznano Nadię Harasyn, najskuteczniejszą zawodniczką turnieju była Magdalena Sojka (MOSiR Polonia Łaziska Górne), a najlepszą bramkarką
została Paulina Dejtrowska (MKSU Skałka
Śląsk Świętochłowice II).
Zespół MOSiR Polonia Łaziska Górne
grał w składzie: Julia Bizoń 8 bramek, Maja
Dziubek 1, Alicja Horyń 5, Weronika Kotlarska 1, Nikola Moroń 2, Amelia Nowak
2, Julia Otręba 2, Magdalena Sojka 9, Kinga
Szekel 2, Anna Szer 2, Kinga Wojtkowiak 1,
Jagoda Żaczek 1, Wiktoria Ebert, Nadia
Niewińska, Nadia Harasyn i Paulina Jędraszek. Opiekę szkoleniową sprawowali: Iryna Krawczyk i Marian Olszówka.
Tadeusz Piątkowski

KLASYFIKACJA KLUBOWA
1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy
2. KS „Akro-Gym” Mikołów
3. KPKS „Halemba” Ruda Śląska
4. MKS „Pałac Młodzieży” Katowice
5. DOSiR „Sokolnia” Chorzów
6. Szkoła Mistrzostwa Sportowego Ruda Śląska
7. PTG „Sokół” Kraków
8. KS AZS AWF Katowice

90,00 pkt.
67,00 pkt.
57,68 pkt.
48,00 pkt.
41,50 pkt.
24,34 pkt.
24,00 pkt.
2,50 pkt.
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Zimowy bieg we mgle
Piąta edycja „Zimowego Biegu Orzeskiego” przypadła na półmetek zimy, czyli 3 lutego. Niestety, nie dopisała
aura. Wprawdzie było cztery stopnie powyżej zera, ale stuprocentowa wilgotność oraz mgła (miejscami dość
gęsta) nie zachęcały do biegania. A jednak! Biegacze nie zawiedli.

ło 27 minut i 55 sekund, co dało jej 15 lokatę w kategorii „open”.
Na linii mety zrobił się ogromny ruch, gdyż teraz całe „stada” obu kategorii kończyły wyścig. Ruch
był także w basenie, który szybko zapełniał się coraz
większą liczbą amatorów lodowatych kąpieli. Najzimniej było widzom.
Najszybsza zawodniczka w biegu głównym, Michalina Mendecka: V Zimowy Bieg Orzeski był pierwszym
moim startem w nowym roku. W tym roku trasa biegu
była bardzo wymagająca, ponieważ było dużo śniegu,
błota i kałuż, w dodatku mgła nie ułatwiała zadania.
Chociaż czas na mecie, ze względu na trudne warunki,
był nieco gorszy niż w roku ubiegłym, to bardzo się cieszę, że kolejny raz udało mi się wygrać w Orzeszu. Kolejny kontrolny start planuję na koniec lutego (bieg City
Trail w Katowicach na dystansie 5 km).
Tadeusz Piątkowski

Do

dwóch biegów: głównego na dystansie siedmiu kilometrów oraz „Biegu
Morsów z Ręcznikiem” na dystansie
2,5 kilometra zapisało się 517 chętnych, co jest rekordem tej imprezy. Wystartowało 467
biegaczek i biegaczy, i tylko jedna
osoba nie ukończyła biegu.
Pierwsi na trasę ruszyli uczestnicy biegu głównego. 408 śmiałków
ruszyło z jadącym na rowerze pilotem, by po przebiegnięciu kilkuset
metrów wbiec na leśne dukty i walcząc z rywalami, grząskim terenem,
śniegiem, podbiegami i własnymi
słabościami, przebijać się w kierunku mety. A tempo było mocne, jako
że w stawce biegło wielu dobrych zawodników i zawodniczek.
Kwadrans później do boju ruszyło 58 „morsów,
którzy w tym roku po raz pierwszy wystartowali
w „Biegu Morsów z Ręcznikiem”. Mieli do przebiegnięcia dystans 2500 metrów, a potem nieobowiązkową kąpiel w basenie z zimną wodą.
Nie minęło pół godziny, a w rejonie mety pojawił się pierwszy zawodnik. Był to „mors”, Maciej

Mekitów, który pierwszy przekroczył linię mety,
wygrywając swoją kategorię. Kilkanaście sekund
później zameldował się zwycięzca biegu głównego,
a był nim Marcin Grzegorzyca z Gierałtowic, któ-

ry siedmiokilometrowy dystans pokonał w 25 minut i 34 sekundy. Po kolejnych dwóch minutach na
mecie pojawiły się przedstawicielki płci pięknej.
Dorota Kamińska, która była dziewiąta w kategorii „open” Biegu Morsów” i uzyskała czas 12 minut i 29 sekund oraz Michalina Mendecka, której
do pokonania trasy biegu głównego potrzebne by-

WYNIKI BIEG GŁÓWNY:
Mężczyźni
1. Marcin Grzegorzyca, Gierałtowice - 25:34 min.
2. Piotr Jachimski, Orzesze - 25:45 min.
3. Janmarian Wróblewski, Bielsko-Biała - 25:54 min.
4. Dominik Gawlas, Cieszyn - 26:05 min.
5. Wojciech Lichota, Skoczów - 26:13 min.
6. Dariusz Wilk, Częstochowa - 26:53 min.
Kobiety:
1. Michalina Mendecka, Łaziska Górne - 27:55 min.
2. Monika Belińska, Przyszowice - 2:05 min.
3. Daria Mendecka, Łaziska Górne - 30:32 min.
Najszybsza Orzeszanka: Beata Mendel - 35:57 min.
Najszybszy orzeszanin: Piotr Jachimski - 25:45 min.
„BIEG MORSÓW Z RĘCZNIKIEM:
Mężczyźni
1. Maciej Mekitów, Namysłów - 10:14 min.
2. Tomasz Komarnicki, Rybnik - 10:43 min.
3. Józef Pawelczyk, Rybnik - 10:48 min.
Kobiety
1. Dorota Kamińska, Jastrzębie - 12:29 min.
2. Monika Olbrych, Mysłowice - 12:59 min.
3. Katarzyna Stabla, Stanowice - 13:03 min.
Najszybsza Orzeszanka: Justyna Mi - 14:53 min.
Najszybszy orzeszanin: Łukasz Gizdoń - 13,57 min.

Trofeum dla „Jastrzębi”
S

iedem drużyn z klas IV-VI mikołowskich podstawówek rywalizowało o turniejowe trofeum
w XI Halowym turnieju piłki nożnej,
który rozegrano 26 stycznia w hali
sportowej MOSiR-u w Mikołowie.
Rywalizujące drużyny w pierwszej
fazie turnieju grały w dwóch grupach

systemem „każdy z każdym”, a potem
już o końcowe lokaty. Turniejowe trofeum wywalczyła ekipa SP 3 - Jastrzębie, drugie miejsce zajęła drużyna
Młode Orły 2, a trzecia lokata przypadła drużynie Młodych Orłów 1.
Zespoły uhonorowano medalami
oraz dyplomami, a zwycięzcy otrzy-

mali nagrody rzeczowe ufundowane
przez LASERHOUSE. Organizatorzy przyznali też nagrody indywidualne. MVP turnieju został - Oliwier
Zajdler, najlepszym bramkarzem Stanisław Zawada, a „królem strzelców” - Szymon Jarek.
Tapi

Klasyfikacja końcowa:
1. SP 3 Jastrzębie
2. Młode Orły 2
3. Młode Orły 1
4. AKS Mikołów biali
5. Orzeł Mokre
6. AKS Mikołów zieloni
7. Czerwone Diabły
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Sprintem przez
sportowe areny
TENIS STOŁOWY
W rozegranych meczach drugiej ligi, drużyny z powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:
Kobiety
Sokół Orzesze przegrał z JKTS-em Jastrzębie 2:8,
KTS-em Gliwice 3:7.
Mężczyźni
UKTS Sokół pokonał Kadrę Juniorów 8:2, Odrę Kąty
Wrocławskie 6:4, zremisował z Kuźnią Rybnik 5:5.
AKS Mikołów przegrał z Andersem Żywiec 4:6.
SIATKÓWKA
W rozgrywkach I ligi śląskiej w siatkówce drużyny
mikołowskie uzyskały rezultaty:
Kobiety
Polonia Łaziska przegrała z Sokołem Katowice
0:3, pokonała MKS Imielin 3:0, Zorzę Wodzisław Śląski 3:2, VC Victorię MOSiR Cieszyn 3:0.
Burza Borowa Wieś uległa JKS-owi SMS Jastrzębie 1:3, wygrała z Jedynką Erbud Rybnik 3:1.
Mężczyźni
UKS Trójka Mikołów pokonała Hermapol Norwida
Częstochowa 3:0, MKS Winer Czechowice - Dziedzice
3:0, Płomienia Przystajń 3:0, KS VOLLEY Miasteczko
Śląskie 3:1.
PIŁKA NOŻNA
W rozegranych meczach kontrolnych drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:
Gwarek Ornontowice zremisował ze Stadionem
Chorzów 0:0, pokonał Górnika Zabrze (CLJ) 2:1, Dramę Kamieniec 15:0.
Polonia Łaziska przegrała z Sarmacją Będzin 1:2,
Unią Kosztowy 1:2.
Fortuna Wyry uległa LKS-owi Goczałkowice 0:2,
Slavii Ruda Śląska 1:3.
Orzeł Mokre przegrał ze Śląskiem Świętochłowice 3:10.
Burza Borowa Wieś zremisowała z Tempem Paniówki 3:3.
LKS Woszczyce pokonał Ogrodnika Tychy 2:1.
LKS Gardawice - Olimpia Pławniowice 3:2.
PŁYWANIE
Podsumowano XX edycję akcji „Pływaj na odległość”. W kategorii mężczyzn najlepszym pływakiem okazał się Dariusz Pustelnik, który przepłynął
10310 długości basenu, co daje wynik 257,750 km.
Wyprzedził Marcina Gregorczyka (200 km) i Marcina Pająka (185 km). W kategorii kobiet 4510, czyli
112,750 km przepłynęła Anna Szczepańska, a za jaj
plecami uplasowały się Nina Grzymała (65 km) i Sara Czich (52,750 km)
„LWY JASIA” ROZPOCZĘŁY SEZON
Finały Mistrzostw Świata w piłce ręcznej pokryły
się ze śląskim rozpoczęciem sezonu 2019 „wcześniej urodzonych” szczypiornistek i szczypiornistów,
a okazją do tego była czwarta edycja Silesiana CUP.
W turnieju wystartowało pięć zespołów pań i osiem
panów. W tej grupie nie mogło zabraknąć łaziskich
„Lwów Jasia”. Dziewczyny rozgrywały swoje mecze
w jednej grupie, panowie najpierw w grupach, a potem w zależności od zajętej lokaty - o miejsca w turnieju. Biegające po parkiecie zawodniczki i zawodnicy
pokazali przyzwoitą dyspozycję i technikę, a niektórzy z powodzeniem mogliby się pokazać jeszcze na
parkietach drugiej ligi.
Najskuteczniejszą zawodniczką turnieju została
Anna Wernicka (Zagłębie Lubin), najlepszą bramkarką - Ewa Kulpanek (Zgoda Ruda Śląska), a MVP turnieju - Natalia Oświecińska (Skra Warszawa).
W gronie weteranów klasą dla siebie był Śląsk
Wrocław, który w finale ograł gospodarzy - zabrzańską Pogoń 11:10.
„Lwy” rozpoczęły od porażki 2:7 z Pogonią Zabrze,
by potem wygrać 11:6 z Zagłębiem Lubin oraz 7:5
z Górnikiem Złotoryja. W meczu o III miejsce uległy
7:11 CHS-owi Łódź i stanęły tuż za podium.
Najczęściej piłkę w bramce rywali umieszczał Marcin Makowski z Dzika Warszawa i on został „królem
strzelców”, MVP turnieju wybrano Krzysztofa Grelę ze
Śląska Wrocław, a najlepszym bramkarzem okrzyknięto Arkadiusza Krywulta z Pogoni Zabrze.  Tapi
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Bieganie może być
pasją i sposobem na
życie, wciągającym
i nie pozwalającym
o sobie zapomnieć.
Najlepiej wiedzą
o tym założyciele
Stowarzyszenia
TurystycznoSportowego „Biegaton
Mikołów”. Biegają
dla siebie i nie tylko.
Chętnie przyłączają
się i organizują biegi
charytatywne,
by pomóc innym.
Tak było kilka dni
temu podczas
VI charytatywnego
biegu
zorganizowanego
przez SP nr 1
w Mikołowie.
E

Po

co zawiązywać stowarzyszenie, by biegać? Okazuje się, że
przydaje się do czysto porządkowych spraw. Można wtedy łatwiej
zorganizować zawody, kupić sprzęt,
wynająć salę gimnastyczną czy
przeprowadzić akcję charytatywną.
- Stowarzyszenie ułatwia organizację wielu spraw. A przede wszystkim skupia ludzi - wyjaśnia Sebastian Krosny, zastępca prezesa „Biegaton Mikołów”.
K

Od pięciu lat funkcjonują
w przestrzeni publicznej naszego miasta. Jest ich 60., w wieku od
L

A

dwudziestu do sześćdziesięciu kilku lat. Zrzeszają nie tylko biegaczy,
ale także rowerzystów, tritlonistów
M

WYPRZEDA 2018

www.kia.com

A

oraz skitourowców. Reprezentują
różne profesje - od górnika po informatyka, biznesmena czy farmaceutę. Są zarówno mieszkańcami
naszego powiatu, jak i okolicznych
miast. Nie tylko biegają po okolicznych lasach, ale także ćwiczą i organizują otwarte warsztaty. Trenują na stadionie AKS, we wtorki
i czwartki, a w piątki spotykają się
na sali gimnastycznej, by nabrać
krzepy podczas treningów siłowych. W soboty i niedziele biegają po lasach - zwykle około 20 km.
Natomiast na warsztaty „Świadomy
biegacz - zdrowy biegacz” zapra-

Wśród nas są także „górale”. Sprawdzają swoje możliwości na górskich
szlakach, ale to już jest bardziej zaawansowana forma aktywności fizycznej - dodaje Sebastian Krosny. - Każdego roku wiosną i jesienią organizujemy „Gran Prix Biegatonu Leśna Szrańcza” oraz bieg dla
dzieci od przedszkola do gimnazjum
„Biegatonki na start”, oczywiście pozyskujemy sponsorów, nagrody, by
uhonorować najlepszych. Organizujemy także wyjazdy na biegi w kraju i zagranicą. Jeździmy na maratony w Warszawie, Gdyni, a nawet do
Innsbrucku, by ścigać się po górach.
Duża część naszej aktywności, to rodzinne wyjazdy trekkingowe, a nawet wspinaczka skalna.
Stowarzyszenie to nie tylko biegi,
ale także akcje charytatywne. Biegali dla Daniela, Wiktorii, Leśnego
Pogotowia Jacka Wasińskiego czy
w ubiegłym roku dla Nikodema.
- Nasze stowarzyszenie skupia
dobrych ludzi, którzy nie tylko my-

szają zawodowców, by podzieli się
swoją wiedzą. Gości już, m.in. Patrycję Berenzowską, biegaczkę długodystansową, Magdalenę Gorzkowską, olimpijkę z Londynu, Kamila Klicha, ultramartończyka,
a ostatnio Rafała Bielawę, który ma
na swoim koncie pokonanie w 105
godzin liczącego 500 km szlaku beskidzkiego. Bywają tu także lekarze,
rehabilitacji i dietetycy.
- Nasze stowarzyszenie jest dla
wszystkich, którzy lubią biegać
i tych, którzy dopiero chcą zacząć.

ślą o realizacji swojej pasji, ale także
o innych, mniej zaradnych, potrzebujących - dodaje Sebastian Krosny.
Członkowie stowarzyszenia zapraszają do treningów i wspólnego biegania. Już 14 kwietnia rusza
kolejny bieg „Gran Prix Biegatonu
- Leśna Szrańcza”, tym razem trasa 4 razy po 5 km po ostojach leśnych między Mikołowem a Łaziskami Górnymi. Start koło salonu
KIA przy ul. Leśnej. Biegowi, jak
zawsze będą towarzyszyć marsze
nordic walking.

fot. Mirosław Groński

R

fot. Mirosław Groński

Biegają i pomagają

Sportage zyskujesz 4 500 PLN
Ceed zyskujesz 4 000 PLN
Venga zyskujesz 2 400 PLN
Atrakcyjna oferta wyprzeda y modeli Kia z rocznika 2018.
Sprawdź ofertę wyprzedaży na pozostałe modele Kia z rocznika 2018 i zyskaj nawet do 9 000 z .

7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczeg owe okresy gwarancji oraz jej waunki okre lone s w ksi

ce gwarancyjnej.

Ka dy nowy samoch d marki Kia, fabrycznie wyposa ony w system nawigacji, umo liwia korzystanie przez 7 lat
z najnowszych wersji map bez ponoszenia dodatkowych koszt w.
Promocja dotyczy wybranych wersji wyposa enia z roku produkcji 2018. Liczba samochod w ograniczona.
Szczeg y na www.kia.com oraz w salonach Kia.
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Otrzymaliśmy mocny, ale i ważny list od Czytelnika z Mikołowa. Opisuje
on, na własnym przykładzie, funkcjonowanie Zakładu Gospodarki
Lokalowej w Mikołowie. Mamy nadzieję, że tym listem rozpocznie się
publiczna dyskusja na temat funkcjonowania spółek komunalnych
w Mikołowie i całym powiecie. Czekamy na Państwa opinie.

Zakład Gospodarki Lokalowej - zło konieczne?

Szanowna Redakcjo!

Nastąpiła długo oczekiwana zmiana w UM.
Dzięki radnym: Ewie Chmielorz, Krzysztofowi
Rogalskiemu i Krystynie Świerkot, sprawy nabrały tempa. Chcę im po raz kolejny podziękować za
skuteczną pomoc. Nagle znalazły się trzy mieszkania dla wszystkich lokatorów! Pozostał tylko żal.
Trzeba było opuścić miejsce, z którym wszyscy się
związali i zostawić za sobą włożony wcześniej wysiłek. Gdyby wcześniej budynek nam sprzedano,
korzystając z ulgi pierwokupu, mogliśmy zostać
właścicielami. Było to możliwe nawet przy zawyżonej jak na peryferia miasta cenie. Był pomysł
podziału i odsprzedaży części działki, wyremontowanie, ewentualnie budowa za te pieniądze nowego domu. Mamy rok 2018, sprawa ciągnęła się
ponad 20 lat. Burmistrz Stanisław Piechula, być
może nieświadomie, przyczynił się do tego, że wylał wszystkich „z kąpielą”.
Sedno problemu jest jednak inne. Co robić, jakiej determinacji trzeba, by godnie żyć i zapewnić minimum dzieciom? Kolejka na mieszkania
w Mikołowie to jakieś 15 lat, z nikłą szansą, że bez
„układów i dojść” się je dostanie. Jest to ustawowy
obowiązek gminy. Przykładem są nowe bloki na
Nowym Świecie i kto tam mieszkania dostał? Nic
się w mieście pod tym względem nie zmieniło, zaś
ustawa o wykupie to wciąż martwy, wyborczy banał. Pozdrawiam.

Żonę poznałem w 1992 roku, a w 1993 wzięliśmy
ślub. Mieszkała wraz z rodziną w starym domu administrowanym przez ZGL. Już wtedy teść relacjonował absurdalne utarczki z administratorem, wtedy
jeszcze ADM. Dom, mimo że administrowany, należał do Agencji Rolnej z siedzibą w Pszczynie. Po kilku
latach przypadkowo dowiedzieliśmy się, że przejął go
z mocy ustawy na własność Urząd Miasta Mikołów.
Lokatorzy, starsze osoby, umierali, przychodzili nowi. Teść zabiegał bezskutecznie w UM i ZGL o możliwość wykupu, a tłumaczenia urzędników były co
najmniej dziwne. Teść wkrótce zmarł. Nie zmienił się
jednak sposób traktowania i styl tzw. remontów, wykonywanych lub nie, przez ZGL. Budynek popadał
w ruinę, tłumaczono to nieopłacalnością, choć
czynsz, może i niewysoki, płacono regularnie. Czując
się zobowiązanym do opieki nad teściową, wraz ze
szwagrami na własny koszt dbaliśmy i remontowaliśmy tę starą budę, równocześnie prosząc, składając
wnioski czy to o wykup, a potem ze względów zdrowotnych i dzieci (grzyb, konieczny remont kapitalny,
cieknący notorycznie dach) też o zamianę. Czasami robiono nam naloty, czyli tzw. wizje lokalne, po
których przychodziły decyzje np. rozbiórki instalacji
c.o. zrobionej we własnym zakresie, w środku zimy...
Rozmowy z ówczesnym wiceprezydentem Adamem
Zawiszowskim, były bajeczne...
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l groszek
l sortymenty grube i średnie
l ekogroszek
l miały
l węgiel workowany
l drewno kominkowe
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