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lagą sieci kanalizacyjnych są szczury.
W instalacjach wentylacyjnych często grasują pchły i karaluchy. Sieć
internetowa, choć młoda
stażem, też doczekała się
uciążliwych szkodników.
Ich znakiem rozpoznawczym jest anonimowość.
Z jednej strony daje ona
ochronę, ale z drugiej jest
symbolem
tchórzostwa,
bezradności i bezjajeczności bezimiennych „bohaterów” sieci. Ktoś, kto boi się
firmować poglądy nazwiskiem, nie może być traktowany poważnie. Z automatu zostaje pozbawiony
prawa do polemiki i generalnie udziału w publicznym dyskursie. W starych,
dobrych czasach szlachcic też nie pojedynkował
się z fornalem. Ta przypadłość dotknęła także powiat mikołowski. Anonimowi komentatorzy mają odwagę kąsać innych, ale to
wszystko, na co ich stać.
Wiadomo, że jest to jakaś
przygrywka przed wyborami samorządowymi za
dwa lata, ale w taki sposób
- Szanowni Państwo - głosów nie pozyskacie. Ja też
stałem się bohaterem wielu wpisów, z czego ogromnie się cieszę, bo w moim
zawodzie popularność jest
potrzebna i darmowej reklamy nigdy dość. Tylko
komu i jak dziękować, skoro moi fani pozostają anonimowi. Jest jeszcze jedna, robocza hipoteza. Być
może za anonimową aktywnością w sieci stoją
dziewczynki, które źle się
uczą i rodzice zabronili im
surfować w Internecie. Jeżeli taka jest prawda, to drogie panienki - nie bójcie się! Wujek Jurek nie
zrobi Wam krzywdy.
Jerzy

O

wyższości prywatnej służby zdrowia
nad państwową napisano już setki artykułów.
Słabą jakość usług w „budżetówce” tłumaczy się zazwyczaj brakiem pieniędzy, źle
wynagradzanym personelem
medycznym, nadmierną biurokratyzacją itp. To wszystko
prawda, ale nie cała prawda. Zapominamy często o tak
zwanym czynniku ludzkim,
czyli zmianach, jakie państwowe lecznictwo mogłoby wprowadzić bezkosztowo, ale z jakichś powodów
tego nie czyni. Jak zapewne większość z Państwa, też
czasami korzystam z prywatnych usług medycznych. Scenariusz jest zawsze taki sam.
Na dzień przed terminem
ktoś dzwoni z pytaniem, czy
nie zapomniałam o wizycie.
To nie jest troska o słabnącą
z wiekiem pamięć, ale czysty
pragmatyzm. Gdybym odwołała wizytę, prywatny lekarz
ściągnie innego pacjenta.
Nie zmarnuje czasu i pieniędzy. Wszyscy są zadowoleni.
Ostatnio usiłowałam skorzystać z porady państwowego
specjalisty. W końcu płacę
składki zdrowotne, to mi się
należy. Odwołałam tego dnia
wszystkie spotkania, przełożyłam inne sprawy i punktualnie o godz. 8.00 stawiłam
się w gabinecie. Lekarza nie
było. Dlaczego? Po prostu
nie było i już. Sekretarka zapisała mnie na kolejny termin bez słowa wyjaśnienia
i magicznego „przepraszam”.
Jedyna korzyść z tego była
taka, że mogłam w końcu pokręcić się po Galerii Katowickiej w godzinach przedpołudniowych, przed zakupowym
szczytem. Ale czy o to chodziło?
Beata

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

19-19-6

32/
R A D I O TA X I
M I KO Ł Ó W

32/29-29-999
www.taxi-mikolow.pl

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

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.

NASZA GAZETA • wrzesień 2016r.

Nawet jeżeli przedstawiciele firm ukrytych za murami
przedsiębiorstwa ERG zapewniają, że nic u nich nie hałasuje
i nie śmierdzi, to nie mają racji. Aby się o tym przekonać
wystarczy stanąć na rogu ulic Kwiatowej i Stokrotek w Łaziskach
Górnych. Badania akustyczne zlecone przez burmistrza miasta
wykazały znaczne przekroczenie norm hałasu. Ale to nie jest
jedyny problem mieszkańców. Boją się, że wiejący zza muru wiatr
niesie nie tylko smród topionego plastiku, ale także trucizny.

Hałas i smród

Pojazd WIOŚ kontrolujący jakość powietrza zbada, czy wiatr wiejący zza muru jest trujący.

N

awet gdyby w pobliżu nie
stał samochód z Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska i tak
wiedzielibyśmy, że dobrze trafiliśmy.
Ulice nazywają się Kwiatowa i Stokrotek, ale sielanki tutaj nie ma. Szereg
domów, a po drugiej stronie wąskiej
drogi szary, wysoki mur. To stamtąd
dobiega monotonne, męczące buczenie. Czasami zawieje wiatr, który przynosi z sobą drażniący zapach topionego plastiku.

Kiedy Sylwia Harazin,
inicjatorka protestu
mieszkańców, pojawiła
się w naszej redakcji,
skojarzył nam się stary,
ale dobry film „Raport
Pelikana” z Julią Roberts
w roli głównej.
Młoda, zdeterminowana kobieta walczyła z bezwzględną korporacją, trującą ludzi i niszczącą środowisko. Miejmy nadzieję, że w Łaziskach Górnych nie jest pisany podobny scenariusz. Nadzieja nie oznacza
jednak pewności. Problemy mieszkańców ulic bezpośrednio sąsiadujących z firmą ERG, rozpoczęły się w lipcu 2012 roku. Do urzędu miasta w Łaziskach Górnych wpłynęły pierwsze
skargi dotyczące hałasu i zanieczyszczenia powietrza. Sprawę przekazano do Starostwa Powiatowego w Mikołowie, które ma kompetencje do

rozwiązywania tego typu problemów.
Nic to nie dało. Czasami hałas zelżał,
a smród okazywał się mniej uciążliwy. Mogło to mieć związek z natężeniem prac prowadzonych za murem.
W trzy lata później mieszkańcy znów
zaalarmowali urzędników w mieście
i powiecie. Burmistrz Łazisk Górnych
rozeznał sprawę i wytypował kilka
firm, które mogły być źródłem uciążliwości. W siedzibie Urzędu Miejskiego
zorganizował także spotkanie z udziałem mieszkańców oraz prezesa ERGSystem. Burmistrz zwrócił się do starosty powiatowego, aby skontrolował firmy działające na terenie ERG i przyspieszył badania emisji hałasu. Papiery
krążyły między urzędami, a mieszkańcy zamykali okna przed smrodem topionego plastiku. Nieoczekiwanie dla
samych mieszkańców, w drugim kwartale tego roku sytuacja poprawiła się.
Radość z ciszy i świeżego powietrza
nie trwała jednak długo. Hałas wrócił
z początkiem lipca. Mieszkańcy zaalarmowali władze miasta. Burmistrz Aleksander Wyra zwrócił się z prośbą o pilną interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Starostwa Powiatowego w Mikołowie. WIOŚ poinformował,
że może zmierzyć hałas, ale dopiero
30 września. W tej sytuacji burmistrz
zlecił wykonanie takich badań niezależnemu, akredytowanemu laboratorium. Hałas mierzono w dzień i nocą.
Dwa punkty pomiarowe ulokowano w domkach jednorodzinnych przy

ul. Kwiatowej. Wartości dopuszczalne dla tego typu terenu wynoszą 50 decybeli w dzień i 40 nocą. Poziom zmierzonego hałasu w sąsiedztwie terenów
należących ERG był o wiele wyższy.
W dzień zanotowano 55,8, a nocą aż 56,1
decybeli. Wyniki zostały wysłane do
WIOŚ i starostwa. Mając taki argument,
z firmami ukrytymi za murami ERG powinno się porozmawiać bardziej konkretnie. Tymczasem mieszkańcy zostali poinformowani, że starostwo nie może
opierać się na badaniach zleconych
przez łaziski magistrat. Liczy się analiza
WIOŚ. Mieszkańcy ul. Kwiatowej i Stokrotek powoli tracą cierpliwość.

Prawie w każdym
domu można usłyszeć
historię o kimś, kto
nagle zachorował na
alergię, zaczął cierpieć
na problemy oddechowe
albo umarł na raka płuc,
choć w życiu nie palił
papierosów.
Na razie nie można łączyć tych spraw
z działalnością produkcyjną w sąsiedztwie. Sytuacja może się zmienić, kiedy
poznamy wyniki badań jakości powietrza. W pobliżu krąży samochód WIOŚ.
Niedawno program na ten temat wyemitowała katowicka telewizja. Coś
zaczęło się dziać. Hałas i smród przy
ul. Kwiatowej i Stokrotek przestały być
problemem lokalnym.
Jerzy Filar
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Biały, półprzezroczysty dym pojawia się mniej więcej raz na miesiąc. Unosi się nad ul. Wyzwolenia 7
a później, w zależności od tego skąd zawieje wiatr, rozchodzi się na śródmieście Mikołowa.

Uciekły ptaki i owady

N

ie palą codziennie.
Mieszkańcy oraz pracownicy pobliskich firm
i instytucji zauważyli pewną prawidłowość. Mniej więcej na początku każdego miesiąca podjeżdżają na posesję przy Wyzwolenia 7 samochody dostawcze.
Od razu wie o tym cała okolica. Nad
barakami pojawia się biały, półprzezroczysty dym. Słabo go widać, ale
za to potwornie śmierdzi topionym
plastikiem. W pobliżu znajduje się
gabinet Mirosławy Lewickiej, lekarza weterynarii i radnej powiatowej.
- Od kiedy zaczęła funkcjonować „spalarnia” z najbliższej okolicy poznikały ptaki, muchy i owady.
Zostali ludzie, którzy mimo upałów
muszą zamykać okna, aby uchronić się przed duszącym smrodem mówi Krystyna Lewicka.

Radna zaalarmowała
starostwo powiatowe,
media oraz straż
miejską. Jak się okazało
to nie była jedyna
skarga.

wać bez zgody gospodarza. W końcu
znalazła się współwłaścicielka i udostępniła teren. Inspekcję przeprowadzili strażnicy miejscy oraz pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego. W czasie ich wizyty w firmie nic się nie działo.

Park maszyn nie
pozostawiał jednak
złudzeń, co się tutaj
robi. Urządzenia służą
do przeróbki plastiku
na granulat.

Co oni tam robią, że tak śmierdzi?
- Otrzymaliśmy kilka zgłoszeń na
temat spalania nieznanych substancji na posesji przy ul. Wyzwolenia 7

- potwierdza Bogusław Łuczyk, komendant Straży Miejskiej w Mikołowie.

Początkowo był problem z ustaleniem, kto jest właścicielem posesji,
a Straż Miejska nie może interwenio-

Sprawą zajmie się starostwo powiatowe, które odpowiada za przestrzeganie norm ochrony środowiska. Nieoficjalnie wiemy, że plastiku nie palono, lecz poddawano parowej obróbce termicznej, stąd jasny kolor dymu. Sprawa jest nowa,
ale do tematu wrócimy, kiedy będą
znane szczegóły ustaleń starostwa
powiatowego. Wtedy dowiemy się,
czy zagrożone jest zdrowie mieszkańców oraz czy przetwórnia plastiku działa legalnie. (fil)
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TWÓJ SKŁAD OPAŁU

Oferujemy tylko
polski węgiel !

- kostka
- orzech I
- orzech
- orzech II
- groszek
- ekogroszek
- flotokoncentrat
- miały
oraz duży wybór
węgli workowanych

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

Bieg przez Pltki
Pierwsze skojarzenia bywają najlepsze. Zapytaliśmy znajomego, który nie interesuje się lokalną polityką,
dlaczego - jego zdaniem - mikołowscy radni nie chcą, aby nagrywać ich posiedzenia? Rozmówca odparł
bez namysłu: widocznie gadają głupoty i boją się, że ktoś to odsłucha, a potem upubliczni.

Nie wiedzą, co mówią?
C

oś złego dzieje się z częścią mikołowskich
radnych. Szczerze mówiąc, już dawno nie widzieliśmy (a widzieliśmy wiele) takiego pędu do samorządowej
samozagłady. Pod tym sformułowaniem mamy na myśli robienie rzeczy, które na pewno nie
zwiększą szans na reelekcję,
za dwa lata podczas kolejnych
wyborów
samorządowych.
O co chodzi? Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej Sylwester Czarnota zaproponował,
aby nagrywać posiedzenia komisji. Można zapytać, dlaczego
tak późno? W większości samorządów nagrywanie posiedzeń
komisji jest standardem. Jeżeli sprawy dotyczą miasta i samorządu, radni nie mają prawa
niczego ukrywać przed mieszkańcami. A skoro mają kompleksy, bo mówią od rzeczy
albo nieskładnie, to wyjścia są
dwa: rezygnują z mandatu albo
pracują nad swoją kulturą słowa

i dyscypliną myśli. Radnym nie
może przeszkadzać rejestrowanie ich posiedzeń, ponieważ
ich pracę finansują mieszkań-

tycznie, głosowanie nad wnioskiem Sylwestra Czarnoty powinno być formalnością. Tymczasem jedynie sześcioro rad-

Słynne trzy japońskie małpy, które nic nie mówią, nic nie słyszą
i nic nie widzą, są symbolem, m.in. brytyjskich służb specjalnych. Z zupełnie innych powodów stały się także patronem
części mikołowskiej Rady Miejskiej.
cy. Skoro płacimy, to wymagamy. Ktoś słucha Myslovitz, inny
Rihanny, może są i tacy ludzie,
którzy nie zasną, zanim nie wysłuchają kojącej przemowy np.
Krzysztofa Żura, przewodniczącego komisji rewizyjnej. Teore-

nych podniosło rękę „za”: Ewa
Chmielorz, Henryk Czich, Stanisława Hajduk-Bies, Krystyna
Świerkot, Krzysztof Rogalski,,
Sylwester Czarnota. Pozostali byli przeciw albo wstrzymali się od głosu. Wniosek prze-
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padł. Hasło, że to jest klęska lokalnej demokracji brzmi wyjątkowo banalnie, ale jest prawdziwe. Tym bardziej, że akurat
w Mikołowie, nagrywanie komisji jest nie tylko kwestią zasad. Pisaliśmy wielokrotnie
o zadziwiających sytuacjach
do jakich dochodzi podczas
posiedzeń komisji rewizyjnej,
najważniejszej ze wszystkich.
Choć obrady są jawne, wielokrotnie był z niej wypraszany
Artur Wnuk, znany z walki z patologiami w samorządach. Musiał opuścić salę, kiedy pod obrady trafiały skargi mieszkańców na władze miasta. Uzasadnianie, że wymaga tego ochrona danych osobowych skarżących jest kpiną w żywe oczy.
Samym zainteresowanym często zależy na nagłośnieniu sprawy. Logiczne wytłumaczenie
tej sytuacji może być tylko jedno: komisja rewizyjna chroni interesy władz miasta. Mamy nadzieję, że burmistrz zdaje sobie sprawę z tego, że radni taką
postawą strzelają mu w kolano. Przeciwko nagrywaniu posiedzeń głosowała, m.in. Iwona Spychała-Długosz, która publikuje także teksty w miejskim
biuletynie. Trudno pracę w takim wydawnictwie nazwać ra-

sowym dziennikarstwem, ale
zawsze jest to możliwość publicznego zabierania głosu
w ważnych sprawach. Czytelnicy i wyborcy mogą poczuć się
zawiedzeni. Konkluzja tego artykułu jest smutna. Wszystko

wskazuje na to, że część z nas
dwa lata temu głosowała na ludzi zakompleksionych, niepewnych swoich racji, nie potrafiących wziąć odpowiedzialności
za słowa. Tacy ludzie nie nadają się do samorządu. 
(fil)

Iwona Spychała - Długosz - radna, głosowała przeciw
(wypowiedź zamieszczona na facebooku Artura Wnuka)
Oczywiście, że nagranie może pomóc w pracy, ale z pewnością
nie wyręcza. Do tej pory protokoły spełniały moje oczekiwania. Każdy radny najpóźniej dzień przed komisją może nanieść do protokołu
pisemne uwagi czy zasygnalizować wątpliwości. Ponadto w czasie
trwania posiedzenia komisji można poprosić o wpisanie swojej dosłownej wypowiedzi. Byłam obecna na sesji i głosowałam przeciw.

Sylwester Czarnota - radny, autor uchwały
(wypowiedź zamieszczona na facebooku Artura Wnuka)
Mnie przede wszystkim chodziło o radnych. Aby w każdej chwili mieli dostęp do nagrania. Zdarza się, że wynikają nieporozumienia typowo słowne. Podobnie w sytuacji, gdy radnego nie ma na komisji, a poruszane są sprawy ważne dla niego. Powinien mieć możliwość odsłuchania całości posiedzenia. Jestem również za udostępnianiem tych nagrań zainteresowanym mieszkańcom.
Krystyna Świerkot - radna, głosowała za
Nie rozumiem postawy radnych, którzy odrzucili tę uchwałę. My
nie tylko reprezentujemy, ale przede wszystkim służymy mieszkańcom. Rada Miejska jest utrzymywana z publicznych pieniędzy. Nasza praca musi być jawna i transparentna. Poza tym rejestracja
przebiegu posiedzenia jest gwarancją, że nikt nie przekręci albo źle
zinterpretuje słowa, które tam padły.

Pustynna burza

W

styczniu ujawniliśmy jeden z najpilniej strzeżonych sekretów współczesnego świata.
Chodziło - rzecz jasna - o projekt logo powiatu mikołowskie-

ku. Projekt był podobno konsultowany z mieszkańcami powiatu, choć nie spotkaliśmy nikogo, kto dostąpiłby zaszczytu
wyrażenia opinii na ten temat.
Najbardziej fascynujące w ta-

nego. Nie do wszystkich trafiła ta argumentacja, ponieważ
jednemu z radnych, logo kojarzy się z osłem. Jak można tak
spłycać interpretację symboliki? Jak radny nie mógł zro-

go. Teraz odkrywamy kolejną
tajemnicę. Projekt został niedawno „klepnięty” i już obowiązuje. Idziemy o zakład, że
za kilka miesięcy logo powiatu mikołowskiego wskoczy do
pierwszej ligi światowych marek obok Coca-Coli, Mercedesa i McDonald’sa. Pracowały nad nim ponoć najtęższe
mózgi od promocji i wizerun-

kich sytuacjach jest pytanie: co
autor chciał powiedzieć? Dla
radnych powiatu przygotowano nawet pogadankę na ten temat. Trochę za bardzo garbata litera „m” ma symbolizować
krajobrazy górniczo-hałdowe,
a listki, które nam się w styczniu kojarzyły z zakazanym ziołem, to rzecz jasna nawiązanie
do Śląskiego Ogrodu Botanicz-

zumieć
wielowymiarowości
i wielofunkcyjności powiatowego logo? Biorąc pod uwagę
sytuacyjny kontekst, kulturowe
odniesienia i twórcze paradygmaty współczesnej symboliki, z pełną odpowiedzialnością
możemy powiedzieć, że to nie
jest osioł. To jest wielbłąd. A liście to ekologiczne uszy „zajączka playboya”.
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2, 3 i 4 września Mikołów obchodził swoje święto.
Tegorocznej edycji Dni Mikołowa oprócz mnóstwa
dobrej zabawy towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda.

Pogoda,
gwiazdy
i zabawa

30

września w Miejskim
Domu Kultury w godzinach od 10:00 do 15:00
odbędzie się po raz drugi „Mikołowski Dzień Seniora”. Podczas
święta organizowanego przez Fundację „Zakątek Pokoleń” i Urząd
Miasta Mikołów nie zabraknie wielu, różnorodnych atrakcji - obok
prelekcji na temat zdrowego trybu życia, podróży, stylizacji i wizażu dla Seniorów oraz Seniorek,

Voice of Poland”. Zaraz po nim publiczność Dni Mikołowa miała okazję
podziwiać Macieja Lipinę z utworami ze spektaklu „Skazany na Bluesa”.
Wieczór zakończył występ Miuosh’a,
katowickiego rapera i producenta
muzycznego oraz zespołu Myslovitz.
Czas spędzony w niedzielne popołudnie i wieczór na mikołowskim

I

mprezę zaplanowano na trzy
dni, podczas których prezentowana była różnorodna muzyka
- by każdy mieszkaniec miasta
mógł znaleźć coś dla siebie. Dni Mikołowa rozpoczęły się od YAF Festiwalu - przeglądu muzycznego orga-

E-usługi

czyli bardziej cyfrowy urząd
P
Co to oznacza? Że do końca przyszłego roku wprowadzony zostanie Elektroniczny System Obiegu Dokumentów, uruchomiony Portal internetowy dla Miasta Mikołów i Biuletyn Informacji Publicznej oraz rozbudowany
system informacji o terenie
z dostosowaniem do obsługi z poziomu urządzeń mobilnych- wszystko w nowym
i przyjaznym wydaniu. Głów-

porad zdrowotnych i fizjoterapetycznych, wysłuchać będzie można koncertu w wykonaniu Henryka
Czicha z zespołu Universe, a także
zespołu Mikołowianki. Do Państwa
dyspozycji obecni będą przedstawiciele ZUS i NFZ, którzy chętnie odpowiedzą na zadane pytania. Na zakończenie Dnia Seniora
dla wszystkich uczestników przewidziany jest ciepły poczęstunek.
Wstęp wolny.

Chłodzi i zdobi

nizowanego przez Stowarzyszenie
Biksa, gwiazdą piątkowego wieczoru
był Andrzej Smolik - dwukrotny laureat „Fryderyków”.
W sobotę wystąpił Krzysztof Bobecki, pochodzący z Mikołowa finalista 6. edycji muzycznego show „The

rynku był nie lada gratką dla fanów
muzyki biesiadnej - publiczność
mogła posłuchać między innymi
Mirka Jędrowskiego z zespołem, zespołu Kamraty oraz Damiana Holeckiego. Podczas trzech dni świętowania odbyło się również wiele imprez
towarzyszących, organizowanych
przez mikołowskie stowarzyszenia
i instytucje.

rawie 820 tys. złotych pozyskał Mikołów na wdrożenie e-obsługi i e-komunikacji
mieszkańców z urzędem. To dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020.

Dzień seniora

nym celem projektu jest ułatwienie dostępu do informacji osobom zainteresowanym, uruchomienie nowych,
łatwych w obsłudze kanałów komunikacji dla klientów
urzędu i mieszkańców.
To duży i ważny projekt
usprawniający komunika-

cję i przepływ informacji
pomiędzy
mieszkańcami
a urzędem. Miasto obecnie
jest na etapie przygotowania dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia,
co pozwala już niebawem
ogłaszać procedurę przetargową.

Stanisław Piechula,
burmistrz Mikołowa
W dzisiejszych czasach internet jest podstawowym i najtańszym narzędziem komunikacji z mieszkańcami. Wierzę, że ten projekt nie
tylko ułatwi kontakt urzędników z mieszkańcami, ale pozytywnie wpłynie na pracę całego urzędu - usprawni obieg dokumentów i wyraźnie przyspieszy załatwianie urzędowych spraw przez
mieszkańców. Chciałbym, aby nowa strona internetowa miasta i Biuletyn Informacji Publicznej były nie tylko intuicyjne i czytelne, ale także stanowiły podstawowe źródło informacji o tym,
co dzieje się w naszym mieście, jakie inwestycje są realizowane
i w możliwie najbardziej przejrzysty i dostępny sposób prezentowały funkcjonowanie naszego urzędu.

N

ieczynna zabytkowa fontanna przed
Białym
Domkiem,
która przez ostatnie lata
użytkowana
była
jako
klomb na kwiaty odzyskała
swój blask i została przywrócona mieszkańcom. Jej
otwarcie po remoncie odbyło się 30 sierpnia.

Przy fontannie wykonano szereg
prac renowacyjnych, została podświetlona w trzech punktach.
Ponad stuletnia fontanna ma
swoją bogatą historię i jest bezsprzecznie wyjątkową ozdobą
tego miejsca.
Renowacja fontanny to część
szerszego planu uporządkowania
terenu wokół „Białego Domku”.

II EDYCJA

2017

Kolejny milion do podziału!

Promocja projektów w II edycji BO
Ruszają spotkania z mieszkańcami, podczas których wnioskodawcy mają
szansę na przedstawienie i zaprezentowanie projektów złożonych w ramach II
edycji budżetu obywatelskiego w Mikołowie. Zachęcamy do udziału i promocji
projektów wśród wszystkich mikołowian. Warto zawalczyć o głos każdego
mieszkańca!!!

Terminy spotkań:
21.09.2016 godz. 17:00
22.09.2016 godz. 17:00
26.09.2016 godz. 17:00
28.09.2016 godz. 17:00
29.09.2016 godz. 17:00
04.10.2016 godz. 17:00
05.10.2016 godz. 17:00
06.10.2016 godz. 17:00
10.10.2016 godz. 17:00
11.10.2016 godz. 17:00

Śmiłowice, budynek OSP, ul. Kawalca 29
Reta, Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Skalna 10
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Karola Miarki 5
Borowa Wieś, Sołtysówka, ul. Równoległa 2
Mokre, Sołtysówka, ul. Miodowa 2
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Karola Miarki 5
Paniowy, budynek OSP, ul. Mokierska 1
Kamionka, budynek OSP, ul. Katowicka 91
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Karola Miarki 5
Bujaków, Sołtysówka, ul. Księdza Górka 60

Głosowanie w ramach II edycji budżetu obywatelskiego odbędzie się
w terminie 22, 23, 24 października 2016 r. (sobota, niedziela, poniedziałek)
w Mikołowie. Głosować będzie można w godzinach od 9:00 do 16:00
w wyznaczonych punktach. Szczegółowe informacje podamy już wkrótce
na stronie www.obywatelski.mikolow.eu.
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Małpi Gaj na finiszu
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Nowe miejsca - nowe możliwości

W

P

race na tzw. Małpim Gaju
powoli dobiegają końca.
Powstaje kolejny atrakcyjny rekreacyjno - wypoczyn-

kowy teren w Łaziskach
Górnych. Wkrótce będziemy tu mogli skorzystać z siłowni zewnętrznej, dwóch placów zabaw - dedykowanych
dzieciom
młodszym
i starszym ze zjeżdżalniami,
ściankami, huśtawkami, karuzelami, będzie też zjazd linowy
i urządzenia do street workoutu.

Dziecięcy Uśmiech

Ł

aziska fundacja „Bo
warto!” we współpracy
z Miejskim Ośrodkiem
Wspierania Rodziny i Dziecka
w Łaziskach Górnych od września realizuje projekt „Dobre
wychowanie, czyli ja i inni”.
Celem projektu jest zaszczepienie wychowankom placówki zasad dobrego wychowania w zakresie kultury osobi-

r o ku s z k o l n y m
2016/2017 łaziska
Szkoła Podstawowa
nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II realizuje
projekt: „Nowe miejsca - nowe
możliwości - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych
w Szkole Podstawowej nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi im.
Jana Pawła II w Łaziskach Gór-

Wartość projektu:

363 581 zł

Dofinansowanie Europejskiego
Funduszu Społecznego:

309 044 zł

nych wraz ofertą zajęć zwiększających szanse edukacyjne łaziskach przedszkolaków”.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, poprawa warunków

wychowania przedszkolnego,
a także podniesienie jakości
i rozszerzenie oferty edukacji przedszkolnej dla 48 dzieci,
w tym 24 dzieci w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej
nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Łaziskach
Górnych w okresie wrzesień
2016 - sierpień 2017.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Nowości w placówkach oświatowych
N

owy rok szkolny to zawsze duże przeżycie dla uczniów, ale też
przedszkolaków. 1 września uruchomione zostały nowe oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Łaziskach Gór-

stej, zachowania w miejscach
publicznych oraz dobrych manier przy stole. Projekt uzyskał
dofinansowanie w ramach konkursu grantowego: Bank Dziecięcych Uśmiechów Fundacji
Banku Zachodniego WBK Grupa Santander.

nych. Maluchy wkroczyły do
pięknych, pachnących jeszcze
nowością, kolorowych pomieszczeń. Oko cieszy również Szkoła Podstawowa nr 1. W tym roku
przeprowadzono termomodernizację tzw. nowej szkoły popularnej „Jedynki”.

ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
Informujemy, że w dniach 19-23 września 2016 roku
na terenie Łazisk Górnych odbędzie się zbiórka odpadów
wielkogabarytowych zbieranych w zabudowie jednorodzinnej.
Odpady wielkogabarytowe - to odpady z gospodarstw domowych, które
ze względu na swoje wymiary (nie mieszczą się w standardowych urządzeniach do gromadzenia odpadów komunalnych) wymagają odrębnego traktowania. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany,
łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp. Nie będą odbierane odpady remontowo - budowlane, odpady
niebezpieczne, zmieszane odpady komunalne, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Łazy lub do sklepu, w którym kupujemy
nowy sprzęt, na zasadzie jeden za jeden.
UWAGA: Odpady są odbierane zgodnie z poniższym harmonogramem od godziny
6.00, dlatego odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione przed posesję.
HARMONOGRAM
Poniedziałek 19.09.
Barlickiego, Bukowa, Cegielniana, Chopina, Cicierz, Cieszyńska, Działkowców, Fornalskiej, Górna, Hutnicza, Jana III Sobieskiego, Kąty, Kieszki, Kościelna, Łazy, Łączna, Marchlewskiego, Miarki, Młyńska, Moniuszki, Okrężna, Plac Ratuszowy, Pocztowa, Poręba, Sawickiej, Starowiejska, Spokojna,
Waryńskiego, Wąska, Wiejska, Wiosenna, Wróblewskiego, Zakątek, Zawadzkiego, Zielona,
Wtorek 20.09.
1 Maja, Astrów, Bratków, Brzozowa, Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Generała Świerczewskiego, Goździków, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa,
Kasztanowa, Klonowa, Konwalii, Krokusów, Kwiatowa, Leśna, Modrzewiowa, Narcyzów, Ogrodowa, Olchowa, Radosna, Różana, Rybnicka, Sienkiewicza, Sosnowa, Stara, Świerkowa, Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa, Zacisze.
Środa 21.09.
Cicha, Górnicza, Kałuże, Kamienna, Kopalniana, Krótka, Ligonia, Mikołowska, Mokierska, Pawła Wyry, Piaskowa, Pogodna, Polna, Poprzeczna,
Stara Droga, Stroma, Szkolna, Szybowa, Świętego Jana, Widokowa, Wierzysko, Wieżowa, Wodna, Wodociągowa, Wspólna, Wyniosła.
Czwartek 22.09.
Brada, Kolejowa, Kardynała Wyszyńskiego, Księdza Głowińskiego, Księdza Szwedy, Lipowa, Malinowa, Marta Waleska, Miodowa, Orzeska, Paprotna, Piękna, Powstańców, Prądna, Przysiółki, Pstrowskiego, Pszczelna, Rolna,
Salamander, Staszica, Torowa, Tuwima, Wyrska, Wyzwolenia, Zwycięstwa.
Piątek 23.09.
22 Lipca, Boczna, Długa, Gajowa, Generała Sikorskiego, Gostyńska, Graniczna, Konopnickiej, Lasoki, Łąkowa, Miła, Morcinka, Nowa, Osiedle Kościuszki, Pokoju, Południowa, Promienna, Słoneczna, Słowackiego, Stawowa, Wapienna, Zwałowa, Źródlana.

Narodowe czytanie
Ł
aziska Górne włączyły się w akcję Narodowego Czytania. Przypomnijmy, że akcja odbyła
się już po raz 5, a w tym roku
głosowanie internautów sprawiło, że cała Polska w sobotę 3 września czytała powieść
Henryka Sienkiewicza „Quo
vadis”.

Rolki na medal

W

akacyjna
nauka
jazdy na rolkach
dla dzieci i mło-

dzieży cieszyła się w tym
roku dużą popularnością. Jej
finałem był udział w zawo-

dach rolkowych na Trzech
Stawach w Katowicach. Rywalizowano na dystansie
2 km, a Łaziska Górne reprezentowali: Maria Gałaszek,
Zofia Gałaszek, Monika Krupa i Filip Barczyk. Na starcie
zawodów stawili się zawodnicy i zawodniczki z całej Polski. Tym bardziej cieszy fakt,
że na podium uplasowała się
reprezentantka naszego miasta - Monika Krupa, która zajęła wśród dziewczyn drugie
miejsce.

Ruszają zapisy
na Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Z

apisy na rok akademicki 2016/2017 łaziskiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku ruszają 12 września
o godz. 8.00 w sali nr 16 Miejskiego Domu Kultury. Podobnie, jak w ubiegłym roku przygotowano szereg zajęć tematycznych. W tym roku słuchacze UTW będą mogli skorzystać z następujących zajęć cyklicznych: język angielski - grupa początkująca oraz kontynuacja z poprzedniego roku, język
niemiecki - grupa początkująca
oraz kontynuacja z poprzedniego roku, zajęcia komputerowe grupa początkująca oraz kontynuacja z poprzedniego roku, robótki ręczne, joga, pilates, ćwiczenia zdrowy kręgosłup, taniec w kręgu, taniec liniowy, taniec użytkowy dla par, zajęcia
na basenie, nordic walking
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

/gminawyry

WYRY 7

Gardzę śmierci postrachem - jestem przecież wojakiem i zaufano mi!... Nie lękam się kul!
To słowa, które od wielu lat rozbrzmiewają 2 września, pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy
Września z 1939r. w Gostyni, gdzie 77 lat temu, stoczono zwycięski bój w kampanii wrześniowej.
Jest to utwór dziękczynny bohaterów września „Ostatni bój pułkownika Władysława Kiełbasy”,
który wykonali Henryk Piróg oraz Jarosław Tomalik z Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Bóg - Honor - Ojczyzna

M

ieszkańcy
Gminy
Wyry,
uczniowie,
harcerze, przedstawiciele władz, kombatanci oraz wojsko uczciło 2 września heroiczną walkę żołnierzy polskich z 73. pułku piechoty - 23. Dywizji Piechoty Armii ,,Kraków” pod
dowództwem śp. płk. Władysława
Kiełbasy. Wielu z nich zginęło broniąc tych ziem 1-2 września 1939r.
w rejonie miejscowości Wyry i Gostyń. Wśród poległych był ich dowódca płk. Władysław Kiełbasa.
W tegorocznych uroczystościach
uczestniczyła Kompania Honorowa 6 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego z Gliwic oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we
Wrocławiu z 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej. Wybrzmiał

apel poległych i salwa honorowa. Złożono także wieńce i kwiaty
pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy
Września z 1939r.
- Gromadzimy się tu każdego
roku, by oddać cześć bohaterom
tamtych dni. Chcemy, by pamięć
wydarzeń z września 1939 roku
przetrwała. Oddajemy honor poległym żołnierzom, którzy walczyli
na naszej ziemi, za nas - powiedziała Barbara Prasoł, Wójt Gminy Wyry.
Podczas uroczystej mszy polowej,
celebrowanej przez ks. proboszcza
Jana Podsiadło homilię wygłosił ks.
proboszcz mjr Janusz Kłopot z parafii wojskowej p.w. Świętego Kazimierza Królewicza. Mówił o wartościach, które wyznawali bohaterowie kampanii wrześniowej i które
widnieją na wielu sztandarach wojskowych: Bóg - Honor - Ojczyzna

oraz o ich współczesnym znaczeniu.
Udowadniał, że pomimo upływu lat
są one nadal aktualne. Do zgromadzonych mieszkańców wspomnienie tamtych dni wygłosił - w imieniu Arkadiusza Domińca - Jarosław
Ptaszkowski, który mówił nie tylko
o roli piechoty, ale także o pociągu
pancernym „Groźny” pod dowództwem śp. kpt. Jana Rybczyńskiego.
Okazało się, że dzięki jego wsparciu tak długo udawało się wojskom
polskim stawiać opór wojskom niemieckim. Wspominał heroizm i waleczność ówczesnych żołnierzy, którzy walczyli na tych ziemiach.
Podczas uroczystości Włodzimierz
Czechowski, prezes Śląskiego Zarządu Województwa ZKRPiBWP w Katowicach mówił nie tylko o wadze, jaką
powinno się przykładać do pamięci o tamtych heroicznych dniach, bowiem uczestników ubywa z każdym
rokiem, ale także o równości między kombatantami. Wszyscy walczyli
i ginęli za Ojczyznę i ich różnicowanie, jego zdaniem niczemu nie służy. Wręczył także medale „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych”, za wieloletnią współpracę przy obchodach rocznicowych
pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy
Września 1939 roku w Gostyni oraz
propagowanie historii z terenu Gminy Wyry. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Dariusz Waligóra - pierwszy
zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Mikołowie, Krzysztof Czech
- naczelnik Wydziału Prewencji w Mikołowie, Stefan Strzępa - historyk, au-

Gmina Wyry przyjazna rodzinie
Z
arząd Województwa Śląskiego
wyróżnił Gminę Wyry w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2016”. Gmina zajęła III miejsce.
Wyprzedziły ją Dąbrowa Górnicza
i Rybnik, ale wśród gmin wiejskich
była jedynym laureatem.
Komisja konkursowa, oceniając
wnioski, brała pod uwagę trwałość
prezentowanych działań, dostosowanie ich do potrzeb i problemów społeczności oraz lokalnej polityki rodzinnej, liczbę, rodzaj i skuteczność
inicjatyw, ich pozytywne rezultaty, zasoby gminne zaangażowane do realizacji przedsięwzięć oraz ich innowacyjność.
Do uzyskania tytułu „Gminy przyjaznej rodzinie 2016” w szczególności przyczyniły się gminne

działania w obszarach: edukacji
i oświaty, pomocy społecznej,
w tym rodzinom i osobom z orzeczoną niepełnosprawnością oraz
kultury, sportu i wypoczynku.

Uzyskany tytuł jest efektem
wspólnej pracy mieszkańców, organizacji społecznych, sportowych,
grup nieformalnych i wykwalifikowanej kadry.

tor monografii: „Wyry w okresie 19391995”, Stefan Poniewiera - autor obrazów przedstawiających Pomnik
Pamięci Żołnierzy Września 1939r.
w Gostyni, Lidia Borowian-Cyba,
Henryk Cyba, Joanna Pasierbek-Konieczny - autorzy monografii: „Gostyń od średniowiecza do współczesności”. Natomiast Wójt Barbara Prasoł została wyróżniona medalem „Za
wybitne zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych”.
Ponadto w dowód uznania dla osobistych dokonań i zaangażowania w
realizację zadań na rzecz obronno-

ści kraju, promowania dorobku Sił
Zbrojnych w ramach organizowanych uroczystości na szczeblu lokalnym upamiętniających udział żołnierzy w walkach o niepodległość
oraz opiekę nad grobami i pomnikami żołnierzy Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach wyróżnił
medalem pamiątkowym BENE MERITUS: Wójta Gminy Wyry - Barbarę
Prasoł, przewodniczącą Rady Gminy - Elżbietę Słomkę oraz Dariusza
Waligórę - pierwszego zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie. Odznaczenia wręczał płk.
Leszek Klag z WKU w Tychach.

ZAJĘCIA Z FIZJOTERAPEUTĄ
„ZDROWY KRĘGOSŁUP”
Wójt Gminy Wyry we współpracy
z Inception Life w Wyrach
zaprasza mieszkańców Gminy Wyry
do udziału w Programie
Profilaktycznym „Zdrowy kręgosłup”.
Zajęcia prowadzi fizjoterapeuta Arkadiusz Szmitka
we wtorki od 17:00 do 18:00 w Domu Kultury w Gostyni.
Zajęcia skierowane są do osób w każdym wieku.
Należy zabrać własną matę lub karimatę, lekki strój
sportowy i obuwie zmienne.
Odpłatność 5 zł/ godzina.
Informacje w UG Wyry - Zofia Syta, tel. 32 325 68 12
Kontakt do prowadzącego: tel. 503 970 355

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE
Zapraszamy!
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Po raz pierwszy w historii, w Mikołowie powstała placówka dyplomatyczna. W sierpniu przy
ulicy Żwirki i Wigury 14 została otwarta filia konsulatu honorowego Austrii. Placówką kieruje
Mirosław Bienioszek. Nowy konsul jest mikołowianinem i prezesem polsko-austriackiej firmy.

Mikołów - Polska - Austria
Rozmowa z Mirosławem Bienioszkiem,
Konsulem Honorowym Republiki Austrii

Od lewej: Henryk Jaroszek, starosta powiatowy, Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa, Thomas
M. Buchsbau, ambasador Austrii i Mirosław Bienioszek, Konsul Honorowy Republiki Austrii

W

ojewództwo
śląskie
ze względu na wielkość obrotu handlowego z Austrią,
który przekracza 1 mld euro,
jest jednym z najmocniejszych i najważniejszych filarów dwustronnych stosunków
gospodarczych.
Śląsk zajmuje pierwsze miejsce spośród wszystkich polskich województw, jeśli chodzi
o import towarów z Austrii, drugie natomiast pod względem eksportu. Blisko 25% austriackiego importu z Polski

pochodzi ze Śląska. Austriacki eksport
na Śląsk obejmuje zaś ok. 15% całkowitego austriackiego eksportu do Polski. Spośród blisko 600 oddziałów austriackich firm w Polsce ok. 100 ma swoje siedziby na Śląsku. Austria zalicza
się dzięki temu - obok Niemiec, Holandii, Francji i USA
- do największych zagranicznych inwestorów w regionie.
To tu działają ważne austriackie
przedsiębiorstwa, które w ostatnich latach zrealizowały w regionie m.in. liczne projekty budowlane.

- Dlaczego Mikołów?
- Odpowiedź jest prosta. Jestem mikołowianinem. Emocjonalnie, towarzysko i zawodowo jestem związany
z moim rodzinnym miastem. Oczywiście, siedziba główna konsulatu Austrii
w województwie śląskim znajduje się
w Katowicach, ale nie wyobrażam sobie, aby placówka filialna mogła powstać w innym mieście, niż Mikołów.
- Ze względu na doświadczenia zawodowe, gospodarka
będzie zapewne priorytetem
w pracy konsula?
- Moje doświadczenie zawodowe
i dobre rozeznanie realiów gospodarczych Austrii i Śląska jest dużym, ale
nie jedynym atutem. Przede wszystkim geograficzna bliskość między
Austrią a Śląskiem pełni najważniejszą rolę w umocnieniu ekonomicznej, jak i kulturowej współpracy. Magazyn „Forbes” wskazał Austrię jako
jeden z siedmiu najważniejszych obszarów rozwoju startupów w Europie.
Śląsk od kilku lat walczy o miano re-

gionu, który tworzy atmosferę przyjazną rozwojowi innowacji i technologii. Dlatego jednym z moich priorytetów będzie wspieranie w nawiązywaniu kontaktów i umacnianie doświadczeń między przedsiębiorcami i inwestorami obu państw.
- Współpraca gospodarcza
jest ważnym, ale nie jedynym
czynnikiem decydującym o dobrych relacjach międzynarodowych.
- Zgadzam się z tym i dlatego rola nowego konsula nie kończy się na wspieraniu przedsiębiorców w nawiązywa-

niu kontaktów handlowych. Chciałbym
położyć równie mocny akcent na kreowanie wymiany kulturowej między naszymi krajami. Ze Śląska wywodzi się
cała gama znanych artystów, takich jak
Wojciech Killar, Krystian Zimmermann,
Lech Majewski, Sławomir Idziak czy
Franciszek Pieczka. Mówiąc więc o wymianie kulturowej, mam na myśli nie
tylko przyjmowanie artystów z Austrii.
Mamy się też czym pochwalić. Wykorzystajmy to i postarajmy się z tego potencjału uczynić coś szczególnego, co
przysłuży się również do zmiany niektórych stereotypów o naszym regionie.
Rozmawiał: Jerzy Filar

Mirosław Bienioszek - Konsul Honorowy Republiki Austrii w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Od 2011 roku jest Prezesem Zarządu firm Quality Austria-Polska Sp. z o.o. i CIS - Certification&Information Security Services Sp. z o.o
z siedzibą w Mikołowie. Od 14 lat jest Audytorem Systemów Zarządzania. Od 17 lat pracuje na stanowiskach kierowniczych. Od 13 lat specjalizuje się w przeprowadzaniu certyfikacji systemów zarządzania oraz szkoleń dla menedżerów, audytorów, pełnomocników
i pracowników firm. Przeprowadził kilkaset audytów, zna bardzo dobrze specyfikę funkcjonowania polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Główna siedziba konsulatu Austrii
w naszym województwie znajduje się przy ul. Władysława Reymonta 22/1 w Katowicach.
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S

orzesze

kutecznie i systematycznie Orzesze dołącza do grona medialnych miast. Dobry wizerunek to
w obecnych czasach połowa sukcesu. Ta
zasada dotyczy nie tylko gospodarki, ale
także samorządów. Marką miasta powoli stają walki rycerskie. Jeżeli młodzi
„Niepokorni” utrzymają formę i zapał,
za kilka lat Orzesze stanie się rycerską
stolicą Polski. Szczęk oręża nie jest jedynym znakiem rozpoznawczym miasta.

Na markę Orzesza pracują także coraz
popularniejsze w naszym powiecie imprezy sportowo-rozrywkowo-rekreacyjne. Na starcie „Biegu Orzeskiego” melduje się coraz więcej zawodników, także tych z uznanymi nazwiskami w lekkoatletycznym świecie. Niezwykłą furorę robi także „Bieg z kartoflem”, czyli impreza, która może uchodzić za modelowy przykład dobrze przygotowanego pikniku rodzinnego. Orzesze pojawia

się w mediach nie tylko w radosnym, zabawowym kontekście. Śląsk i cały kraj
z uwagą przyglądają się próbom uruchomienia w mieście kopalni przez niemieckiego inwestora. Tą sprawą interesuje
się także rząd. Mówił o tym w ubiegłym
miesiącu wicepremier Mateusz Morawiecki, w specjalnej rozmowie z naszym
dziennikarzem. W każdym razie, rośnie
rola i ranga Orzesza, a „Nasza Gazeta”
nie może przejść obok tego obojętnie.
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skup samochodów za gotówkę
ponad 120 samochodów na placu
prosto  szybko  wygodnie

Jedyna firma w Polsce sprzedająca
samochody w systemie rat bez Banku.
Nawet z negatywnym Bik-em
i zajęciami komorniczymi.
Bez zaświadczeń o dochodach,
bez stałej pracy.

Szczegóły do uzgodnienia tel. 501 319 927 lub 32 322 04 13 i na stronie: barnus.okazjexl.pl

ul. Modrzańska 24 A Orzesze - Woszczyce (DK 81)
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Trzylatki w przedszkolach

R

eforma szkolnictwa związana z wycofaniem obowiązku szkolnego dla
sześciolatków wywołała popłoch
nie tylko wśród rodziców starszaków, ale również trzylatków.
Decyzję, czy posłać sześciolatka do
szkoły, czy pozostawić w przedszkolu
nowe przepisy pozostawiły rodzicom,
co spowodowało zamieszanie w samorządach w całej Polsce, które to przełożyło się na brak miejsc dla trzylatków.
Nie inaczej było w Orzeszu.
Jednakże nie ma problemów nie do
rozwiązania. Mimo że samorząd nie ma
obowiązku zapewnienia dzieciom trzyletnim miejsca w przedszkolu, burmistrz
Mirosław Blaski potraktował sprawę po-

ważnie, zdając sobie sprawę z ogromnych uciążliwości, jakie niesie za sobą
brak zapewnienia opieki dziecku - rezygnacja z pracy lub w najlepszym wypadku z pełnego wymiaru godzin.
Poza tym oczywistym jest, że nie tylko
o opiekę tutaj chodzi. Rodzice chętnie
zapisują swoje maluchy do przedszkoli
czy klubów dziecięcych, aby zapewnić
im rozwój wśród rówieśników. Poza domem uczą się samodzielności i radzenia
sobie z sytuacjami, których wśród bliskich dorosłych nie doświadczają.
Po licznych konsultacjach burmistrza z nauczycielami i rodzicami z myślą właśnie o trzylatkach otwarte zostały dodatkowe oddziały: dwa w Jaśkowicach oraz po jednym w Zawiści i Zawadzie.

fot. Weronika Krzemińska

Święto plonów

T

egoroczne dożynki świętowano hucznie pod koniec sierpnia w Woszczycach, Gardawicach i Mościskach, a we wrześniu
w Zazdrości.

Witaj szkoło!

M

amy wrzesień i kolejny
rok szkolny przed nami,
a wraz z nim zmiany
w zarządzaniu oświatą w Orzeszu, co z całą pewnością będzie miało swoje przełożenie
na sprawniejsze funkcjonowanie placówek oświatowych i pracy nauczycieli, a w ostatecznym
rozrachunku przyniesie wymierne korzyści dzieciom i młodzieży.

Dzięki sprawnemu przekształceniu Miejskiego Zespołu Oświaty w Wydział Edukacji oraz Referat Finansowy
ds. Oświatowych od 1 lipca oświata orzeska funkcjonuje już po nowemu.
Zmiany te wyniknęły z przepisów, w których ustawodawca narzucił uporządkowanie do końca tego roku zespołów
oświatowych. Burmistrz Orzesza, Mirosław Blaski nie chciał czekać z tym
do grudnia, albowiem naturalnym było
wręcz wprowadzenie zmian, dopasowu-

jąc się do kalendarza szkolnego. Minione wakacje zaś były idealnym okresem
przystosowawczym do nowego systemu, zarówno dla nowo wyodrębnionych
jednostek urzędu miasta, jak i zespołów
pracowniczych szkół i przedszkoli.
W Orzeszu pieniądze przeznaczane
na szkolnictwo to prawie połowa całego budżetu miasta, dlatego też sprawy
oświatowe bezpośrednio leżą w gestii
burmistrz Sylwii Krawczyk. Racjonalne
zarządzanie nią jest szczególnie ważne, tak aby pieniądze wydawane były
optymalnie, po wnikliwej analizie potrzeb konkretnych placówek.
Razem z powyższymi zmianami wprowadzone zostały inne, m.in. elektroniczny program do tworzenia arkuszy organizacyjnych poszczególnych szkół i przedszkoli, delegowanie do dyrektorów szkół
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych czy przeniesienie naukowych
stypendiów socjalnych do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Barwne korowody z orkiestrami, udekorowanymi zaprzęgami, pocztami sztandarowymi, dorosłymi i dziećmi w ludowych strojach, no i oczywiście powozami i maszynami rolniczych wiozącymi tegoroczne plony, aby zgodnie ze zwyczajem podziękować Bogu za urodzaj i poświęcić zbiory.
Po uroczystych liturgiach, w których uczestniczyli rolnicy, zaproszeni goście i mieszkańcy, odbywały się do późnych godzin wieczornych festyny dożynkowe, na których
nie mogło zabraknąć tradycyjnych śląskich kołoczy z aromatyczną kawą. Najmłodszym zapewniono szereg rozrywek, wśród których dominowały dmuchane zamki, kule

Starostowie dożynek w Zazdrości - Teresa i Józef Sznapkowie
zorbing czy malowanie twarzy. Chętni mogli wziąć udział
w konkurencjach sportowych, loteriach fantowych czy po
prostu miło spędzać czas przy muzyce, na pogawędkach
z sąsiadami i znajomymi.

Zabawa na całego

W

wakacje otwarty został jakże wyczekiwany przez najmłodszych park zabaw
w centrum Orzesza przy ulicy Wiosny
Ludów. Od pierwszych dni, jeśli tylko

pogoda sprzyjała, był oblegany. I nie
ma się co dziwić, bo lato to idealny czas
na zabawy w takim miejscu - wolnego
czasu i chęci do spędzania go na świeżym powietrzu wszyscy mają aż nadto.

Urządzenia w parku przeznaczone
są dla dzieci do 14 lat, ale zdecydowanie jest to miejsce dla młodszych. Z najważniejszych atrakcji należy wymienić:
huśtawkę dla malucha, huśtawkę „bocianie gniazdo”, karuzelę, sprężynowce, huśtawkę „ważkę”, zestaw zabawowy, piramidę linową oraz zjazd linowy. Na terenie parku posadzono drzewa, aby to miejsce jak najbardziej wyciszyć, a także poprawić jego estetykę.
Burmistrz Mirosław Blaski ma nadzieję, że park wkrótce stanie się ulubionym miejscem dzieci i ich opiekunów, którzy w bezpiecznym i spokojnym miejscu, a jednocześnie blisko
centrum, będą mogli spędzać aktywnie czas.

Orzesze tenisem stoi

W

dniach 25-26 sierpnia na hali
sportowej OMEGA w Jastrzębiu-Zdroju 12-osobowa
drużyna UKTS SOKÓŁ Orzesze wzięła udział w 44. Turnieju Tenisa Stołowego - w kategoriach młodzieżowych. Po-

ziom rywalizacji był wysoki. W zawodach uczestniczyło kilkudziesięciu zawodników z Polski i Czech. Orzeszanie
turniej potraktowali poważnie, jako element przygotowań do rozpoczynającego się we wrześniu nowego sezonu.

Nasze zawodniczki i zawodnicy wraz
z koleżankami i kolegami z KS BURZA
Borowa Wieś, z którymi utworzyli drużyny jako efekt przyjaźni nawiązanych
na letnim obozie sportowym, zdominowali turniej. Utworzone w ten sposób drużyny i pary w pojawiających
się później informacjach internetowych z turnieju widnieją pod szyldem
„Burzowych Sokołów” i „Burzowych
Sokolic”.
Najjaśniejszą gwiazdą zawodów był
Kuba SUCHY Suchoń, który zwyciężył
w kategorii drużynowej juniorów, indywidualnie - kadetów i juniorów oraz
w grze deblowej juniorów i kadetów,

zdobywając w nich złote medale. Drużyna młodziczek - Julia Tkocz i Weronika Kaczanowska - zajęła 3. miejsce
w tej najsilniej obsadzonej w turnieju
kategorii.
Z kolei w turnieju drużynowym
w kategorii młodzików najlepsi okazali się: Daniel Szola (UKTS SOKÓŁ
Orzesze) grający w parze z Piotrkiem Ostachowskim (LKS LESZNIANKA). Ponadto brązowe medale zdobyły dwie pozostałe drużyny
SOKOŁA w składach - Łukasz i Kamil Tomaszewcy oraz Jan Łukasik
z Piotrkiem Przewłockim. Bracia Tomaszewscy „wylądowali” również

na 3. miejscu w turnieju drużynowym
w kategorii kadetów.
W turnieju drużynowym kadetek drugie miejsce zajęły Ania Kulas (UKTS
SOKÓŁ), grająca w parze z Martyną Radzik (KS BURZA). Para ta zresztą znalazła się także na drugim miejscu
w turnieju drużynowym juniorek oraz
w grach podwójnych kadetek i juniorek
(w ramach turnieju indywidualnego).
W turnieju drużynowym juniorów
Adam Piątek (SOKÓŁ), grając z Dawidem Dziembałą (LKS LESZNIANKA),
zajął drugie miejsce.
Wszystkim młodym sportowcom należą się wielkie gratulacje!
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Ochotnicza Straż Pożarna w Gardawicach
świętowała 140. rocznicę powstania
i 30-lecie oddania do użytku strażnicy.
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Historia

fot. Weronika Krzemińska

Od ognia, wody
i kataklizmów…

Z

aproszenie prezesa OSP
Gardawice dh. Pawła Witoszka do udziału w uroczystości przyjęło wielu znakomitych gości, m.in. przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Mikołowie z-ca komendanta
dh Dariusz Bujała, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Wojewódz-

twa Śląskiego dh Sławomir Bijak, wicestarosta Marek Szafraniec, burmistrz Mirosław Blaski,
z-ca burmistrza Sylwia Krawczyk, przewodniczący Rady
Miejskiej i jednocześnie Prezes
Zarządu Miejskiego OSPRP Jan
Mach, radni miejscy i wielu innych szacownych gości.
Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Elektrowni Łazi-

ska i w asyście pocztów sztandarowych goście oraz mieszkańcy przeszli do kościoła parafialnego p.w. św. Maksymiliana Kolbego, by wziąć udział w mszy
w intencji strażaków, którą odprawił ks. Damian Gajdzik - kapelan strażaków województwa
śląskiego. Po mszy zaś odbył się
uroczysty apel, podczas którego
wyrazy uznania i podziękowania za służbę złożyli zaproszeni goście, m.in. burmistrz Mirosław Blaski, wicestarosta Marek
Szafraniec i dh Sławomir Bijak.
Wręczono również szereg odznaczeń i wyróżnień, w tym medale za zasługi dla pożarnictwa.
- Na szczególne uznanie zasługuje druh Tadeusz Szala, który otrzymał złoty medal im. Bolesława Chomicza. Dziękujemy także sponsorom za pomoc
w organizacji uroczystości - powiedział druh Paweł Waloszek,
prezes OSP Gardawice.
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1876 roku wybudowano pierwszą remizę na
posesji Wincentego
Porwolika, w której przechowywana była drewniana sikawka ręczna. Reszta podręcznego sprzętu znajdowała się
w kuźni kowalskiej.
Remiza była kryta
słomą, ściany miała murowane. W 1907
roku została zakupiona pierwsza sikawka konna, która obecnie znajduje się w prywatnym muzeum pożarnictwa Wilhelma
Syrnickiego przy ulicy Mlecznej w Gardawicach. Pierwszego
wyboru Zarządu OSP
Gardawice dokonano

15 maja 1928r. W 1947 roku powołano żeńską drużynę pożarniczą.
Jednostkę sukcesywnie doposażono w samochody i sprzęt pożar-

niczy, który kupowano i remontowano ze środków społeczności lokalnej. 2 grudnia 1959 roku została oddana do użytku nowa remiza. W latach 1968-1973 powstały
w Gardawicach trzy zbiorniki przeciwpożarowe.
27 lipca 1986 roku została poświęcona i oddana do użytku nowa
strażnica, wybudowana w niespełna dwa lata. Głównym wykonawcą
wszystkich robót budowlanych był
prezes OSP Gardawice dh Roman
Witoszek, który był jednocześnie
właścicielem firmy budowlanej.
Obecnie, jednostka dysponuje strażnicą położoną w Gardawicach przy ulicy Katowickiej 2, z trzema
boksami garażowymi, dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi i jednym samochodem specjalnym oraz sprzętem
pożarniczym niezbędnym do zapewnienia
odpowiedniej gotowości bojowej. Prezesem
gardawickiej straży
jest dh Paweł Witoszek, a naczelnikiem
dh Jerzy Szostok.
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Zabawy Elementarne
Alternatywa dla Przedszkola

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach
wiekowych (w każdej 8 dzieciaków):
ZABAWY ELEMENTARNE START:
od 1,5 do 2,5 lat z opieką rodzica
ZABAWY ELEMENTARNE STANDARD:
od 2 roku życia bez opieki rodzica

zaprasza na Zabawy
Elementarne, czyli wyjątkowe zajęcia ogólnorozwojowe.
Zajęcia to połączenie
dobrej zabawy i edukacji. Celem Zabaw Elementarnych jest stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci, poprzez szereg ciekawych
dla maluchów zabaw
i ćwiczeń, prowadzonych w przyjaznej atmosferze. Każde spotkanie to zajęcia manualno-plastyczne, ruchowo-muzyczne, wierszyki, piosenki, zabawy zorganizowane i swobodne, język angielski, ćwiczenia stymulujące rozwój mowy, nauka czytania i matematyki metodą globalną.

Angielski przyjazny mózgowi
już w Orzeszu!

Jak uczymy?
 BFL (Brain-friendly Learning)
Nauczanie Przyjazne Mózgowi
 Głębokie przetwarzanie języka
 Mnemotechniki
(wspomaganie zapamiętywania)
 Prawdziwa Komunikacja
 TPR metoda reagowania całym ciałem
 Teoria Inteligencji Wielorakich

zaprasza na kursy języka angielskiego
dla maluszków, dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Wyjątkowe - prowadzone w oparciu o założenia neurodydaktyki (BFL-nauczanie przyjazne mózgowi), oparte na prawdziwej komunikacji. Szkoła zapewnia
kameralne
grupy (maksymalnie 8
osób), wykorzystanie
nowych
technologii
oraz dostęp do platformy e-learningowej,
a dla wszystkich kursantów przygotowała
korepetycje w cenie
kursu!

Informacje na: www.edusmart.pl | tel. 575 702 505 lub 32 723 37 73 | info@edusmart.com.pl | Facebook’u | Orzesze, ul. Rybnicka 114
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Bieg
„ku słońcu”

NASZA GAZETA • wrzesień 2016r.
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SKŁAD WĘGLA
Marek Bartniczek
WĘGIEL
kamienny, brunatny
ekogroszek, orzech
flot, kostka, miał
kruszywa budowlane
żwir, piasek, cement

tel. 32 221 57 83, 664 943 281
www.skladweglabartniczek.pl
bartniczek@op.pl
Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 44 a

T

egoroczna, piąta już edycja Biegu Orzeskiego,
była prawdziwym biegiem „ku słońcu”. Tropikalna pogoda sprawiła, że warunki były ekstremalnie trudne,
co z góry eliminowało bicie rekordów trasy. Nie pobito też rekordu
frekwencji, gdyż wakacyjny czas
sprawia, że wielu amatorów biegania jest na urlopach.

A może warto
pomyśleć
o przesunięciu
terminu?
Ale i tak uczestnicy tegorocznych zmagań na ulicach Orzesza
twierdzili, że był to najlepiej zorganizowany bieg ze wszystkich
dotychczasowych. Brawo organizatorzy, czyli Fundacja „Aktywni”.
Nim rozpoczęła się impreza
główna, rozegrano biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży na
dystansach od 600 do 1500 metrów. To takie przedszkole biegów
głównych, w którym przyszli zwycięzcy zdobywają pierwsze doświadczenia.
Na starcie biegów głównych,
czyli na dystansach pięciu i dziesięciu kilometrów oraz pięciu kilometrów Nordic Walking stanęło 155
zawodniczek i zawodników oraz
jeden zawodnik niepełnosprawny
w kategorii hand bike. Ci, którzy
wystartowali, wykazali ogromny
hart ducha, gdyż imprezę ukończyło 146 osób, co w takich warunkach
pogodowych jest rzadkością.

Po wspólnym starcie,
ci, którzy mieli
wygrywać, szybko
narzucili swoje tempo
i stworzyli czołówkę.
Pozostali biegli tempem dostosowanym dla siebie: pojedynczo,
dwójkami lub mniejszymi grupkami. Przy dobrze zabezpieczonej
trasie, do walki zagrzewała (choć
przy tych temperaturach o zagrzewaniu trudno mówić) ich spora grupa kibiców. Dystans pięciu

kilometrów najszybciej pokonał
Marcin Szafarczyk, który potrzebował do tego 18 minut i trzech
sekund. W gronie pań jako pierwsza przybiegła Michalina Janoszka w czasie 21 minut i 52 sekund.
Na dystansie dwukrotnie dłuższym zwycięzcami okazali się:
Michalina Mendecka, która pokonała ten dystans w 40 minut i jedną sekundę oraz Mateusz Ceremuga, który ukończył bieg z czasem 37 minut i 40 sekund. W kategorii Nordic Walking pięć kilometrów najszybciej przemaszerował Kazimierz Szymura, w czasie
34 minut i 49 sekund oraz Klaudia
Białas, której do pokonania tego
dystansu potrzeba było 38 minut
i 34 sekund. Najszybszą orzeszanką w biegu głównym była Małgo-

i zespołu De Silvers. O wspaniałą
atmosferę zadbał prowadzący Sebastian Mierzwa, znany z poczucia humoru dziennikarz TVS oraz
Radia Silesia.

rzata Rencz, a najszybszym orzeszaninem - Marcin Pogonowski.

W biegu głównym
startowały też dwie
„Sportowe Osobowości
Roku”, którym
statuetki w przeszłości
wręczała „Nasza
Gazeta”.
Michalina Mendecka okazała
się najszybszą „białogłową” na dystansie 10 kilometrów, a Zbigniew
Fijałkowski był na tym dystansie 18.
Na każdego kończącego bieg,
na mecie czekał pamiątkowy medal, śląski „kołocz”, zimny napój
oraz koszulka z logo biegu.
Tadeusz Piątkowski,
foto: Weronika Krzemińska

Bieg z kartoflem

J

eżeli powstanie kiedyś
wzorcowy model udanego pikniku rodzinnego, to będzie nim z pewnością „Bieg z kartoflem”.
Już po raz drugi radny Bartłomiej Marek zorganizował „Zawadzki Bieg z Kartoflem”. Impreza przyciągnęła tłumy w upalne

popołudnie 27 sierpnia. Na boisku przy ulicy Słowackiego każdy znalazł dla siebie coś dobrego. Na dzieciaki czekała strefa zabawy, a w niej m.in. dmuchańce,
zamki i gąsienica Megi. Starsze
dzieci próbowały sił w kulach zorbingowych, bungee oraz konnych
przejażdżkach. Dorośli bawili się
podczas koncertu Baby z Chopym

Bartłomiej Marek,
orzeski radny, sołtys Zawady
i organizator imprezy:
Po raz kolejny Zawada pokazała, że potrafi się świetnie bawić.
„Bieg z kartoflem” jest rodzinnym
festynem, ale nie chodzi w nim tylko o zabawę, ale także o integrację
mieszkańców naszego sołectwa.
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POD PATRONATEM
„NASZEJ GAZETY”

Stolica polskiego
rycerstwa
„Niepokorni” wzięli prawie wszystko.
Wyniki rywalizacji w najmłodszych
grupach wiekowych nie pozostawiają
wątpliwości, gdzie za kilka lat będzie
biło rycerskie serce Polski.

W

ostatni weekend sierpnia
ze stadionu
or zeskiego
Sokoła, dał się słyszeć charakterystyczny dźwięk dawno nie używanego już oręża, a na ulicach miasta można było zobaczyć postacie
przypominające te widziane
w filmie „Krzyżacy”. To zawodnicy II Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego
w Orzeszu oraz uczestnicy
II Mistrzostw Polski juniorów
w sztuce walk rycerskich.
Obie imprezy pod fachowym okiem Mariusza Olesia
organizował Fight Club Niepokorni i UKTS Sokół Orzesze, a honorowy patronat
nad wydarzeniem objął burmistrz Mirosław Blaski.
Do walk w ramach II Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego stanęli rycerze
z Ukrainy, Czech, Słowacji
i Polski (w tym mistrzowie
Polski i członkowie kadry
narodowej) reprezentujący
drużyny: Orzesze Niepokorni Bartex, Dies Irae, Czeskie
Lwy, Bractwo Rycerskie Herbu Lis, KS Rycerz, MFC Vysocina, Bojowy Hufiec Południe(BHP), TROLL Praha.
Zespół Orzesze Niepokorni Bartex zadebiutował
w turnieju w konkurencji pię-

ciu na pięciu. Wygrał wszystkie starcia w grupie, ale w fi-

nale już tak różowo nie było.
Ostatecznie
orzeszanie
sklasyfikowani zostali na
czwartym miejscu, co
jak na debiutanta, jest
wynikiem
bardzo
dobrym. - Za rok
na pewno będzie
lepiej. Teraz Czekaja nas treningi
pod okiem Igora Parfenteva podsumował start
Mariusz Oleś.
Po turnieju dorosłych rycerzy, w szran-
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Orzesze, ul. Rynek 17 A
czynne: pon-pt 8:00-19:00, sob 8:00-13:00

ZAPRASZAMY
ki w ramach Mistrzostw Polski stanęli juniorzy. Do walk
zostało dopuszczonych 29
zawodników w pięciu kategoriach wiekowych.
Wszystkie
zdominowali gospodarze,
zajmując większość
miejsc na podium dla
zwycięzców. Wygląda na to, że w przyszłości
Orzesze
stanie się stolicą
polskiego rycerstwa.
Tadeusz
Piątkowski
Mariusz Oleś,
organizator
imprezy.

Wyniki turnieju 5vs5:
1. Dies Irae - Polska
2. Troll Praha - Czechy
3. MFC Vysocina - Czechy
4. Orzesze Niepokorni Bartex - Polska

Wyniki juniorzy:
Kat. 6-7 lat
1. Sebastian Słupik - „Niepokorni”
2. Kamil Pilewski - „Niepokorni”
3. Alicja Szablewska - „Niepokorni”
Kat. 10-11 lat
1. Kacper Sonek - „Niepokorni”
2. Klaudiusz Meller - „Niepokorni”
3. Kamil Matląg - „Niepokorni”
Kat. 12-14 lat
1. Paweł Spendel - „Niepokorni”
2. Adam Tost - „Niepokorni”
3. Jakub Tost - „Niepokorni”
Kat. 15-17 lat dziewcząt
1. Wiktoria Oleś - „Niepokorni”
2. Weronika Wycisło - „Niepokorni”
3. Laura Pinero Valiente
Kat. 15-17 lat chłopcy
1. Jakub Spendel - „Niepokorni”
2. Artur Sędek
3. Kamil Pisarzowski - „Niepokorni”

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

14

ORZESZE | dodatek specjalny

NASZA GAZETA • wrzesień 2016r.

Oddala się perspektywa wydobywania węgla pod Orzeszem przez niemiecki konce
ale także trudności formalne. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wciąż nie w
podpisanie umowy z Jastrzębską Spółką Węglową, a droga do orzeskich złóż

Ostatnia linia
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DRZWI

PODŁOGI

OKNA

KUCHNIE

BRAMY

ROLETY

ORZESZE, ul. Rybnicka 4
tel.: 784 730 630
www.domo-sfera.pl
Z naszym autoryzowanym montażem
produkty tańsze o

-15%

Na

razie niem i e c ki inwestor nie
spuszcza z tonu. Jerzy Markowski, reprezentujący interesy grupy kapitałowej HMS
Bergbau AG, podczas spotkań i konferencji zapewnia,
że budowa ruszy i zakończy
się sukcesem. Czasami pada
nawet data 2018 rok. Można
jedynie pogratulować optymizmu, bo nad niemiecką kopalnią gromadzą się chmury. Przede wszystkim, coraz
bardziej nie chcą fedrowania
sami orzeszanie, a zwłaszcza
mieszkańcy dzielnic: Królówka, Zgoń i Woszczyce. Banerów z hasłami protestacyjnymi jest tutaj więcej niż plansz
reklamowych. Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wpłynęło z Orzesza
prawie 500 uwag i zastrzeżeń
do planów wydobywczych.

Część z nich pochodzi od
samorządowców i organizacji jak „Zielone Orzesze”, ale
większość przygotowali sami
mieszkańcy.

To jeden
z powodów, dla
których RDOŚ
przesunął datę
ogłoszenia decyzji
środowiskowej
na 30 września.

Przed niemieckim inwestorem stoi więcej problemów.
Jednym z atutów nowej kopalni miała być jej mała „inwazyjność”. Zamiast budować nowe
szyby, planowano dostać się
do orzeskich złóż przez kopalnię „Krupiński”. Teraz okazuje się, że były to deklaracje
na wyrost. Oczywiście, trudno posądzać o rzucanie słów
na wiatr tak doświadczonego polityka i biznesmena, jak

były wiceminister Jerzy Markowski. Pierwsze zapowiedzi
o fedrowaniu pod Orzeszem
pojawiły się w innej rzeczywistości politycznej, kiedy rządziła koalicja PO-PSL. Skoro Markowski mówił o wykorzystaniu „Krupińskiego” to
znaczy, że ktoś ważny zapewnił go o takiej możliwości. Teraz sytuacja wygląda inaczej.
Rząd PiS zdaje sobie sprawę
z problemów Jastrzębskiej
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SEBASTIAN ROSE

tel. 605-556-127
n usługi instalacyjno budowlane
n remonty i adaptacje wnętrz
n instalacje wod.-kan. i c.o.
n prace budowlane
Od 1999 roku wykonujemy usługi instalacyjno budowlane oraz prowadzimy doradztwo
techniczne. Kadra posiada szereg uprawnień do prowadzenia tego typu działalności.
Będąc na rynku od tak długiego czasu, wyrobiliśmy sobie doświadczenie i renomę.
Większość prac wykonujemy z rekomendacji, co świadczy o zaufaniu klientów.
Posiadamy także udokumentowane (foto) wykonanych prac.

tel. 693-347-753
Sprzedaż materiałów
instalacyjnych m.in.:
PP, miedź, kanalizacja, PEX,
ocynk, czarne, mosiądz
sanitarnych oraz budowlanych.

Przy realizacji ogrodów naszym głównym celem jest tworzenie
nowoczesnych, niebanalnych i funkcjonalnych założeń, od etapu
projektu, aż po efekt końcowy. Udaje się to dzięki wykorzystaniu
profesjonalnego sprzętu i sprawnej organizacji pracy. Dużą wagę
przykładamy do jakości i terminowości realizacji, a wszystko po to,
aby urzeczywistnić Państwa marzenia o własnej oazie zieleni.

www.MORAGO.pl

www.OGRODY-MORAGO.pl

tel. 506 668 557

OFERTA USŁUG:

Ì Projektowanie i zakładanie ogrodów
Ì Zakładanie trawników (z siewu, z rolki)
Ì Koszenie trawników i nieużytków
Ì Przycinanie i pielęgnacja roślin
Ì Wertykulacja
Ì Formowanie żywopłotów
Ì Nasadzanie drzew i krzewów
Ì Porządkowanie ogrodów
Ì Opryski
Ì Nawożenie roślin
Ì Obrzeża granitowe
Ì Gabiony
Ì Wycinka drzew
Ì Odśnieżanie posesji

Zajmujemy się również całoroczną opieką
nad ogrodami oraz terenami zielonymi przy
prywatnych posesjach czy firmach.

Starając się sprostać wymaganiom klientów, sprowadzamy wszelkie artykuły z naszej
branży, z większości firm i dystrybutorów. Długoletnia współpraca z partnerami
pozwala nam sprostać najbardziej wyszukanym zamówieniom klientów. Towary, które
sprzedajemy, są wysokiej jakości, z katalogów uznanych producentów - posiadają
gwarancję, atesty i aprobaty techniczne.

Orzesze, ul. Rybnicka 17
www.sekobudinstal.pl
Sklep czynny: poniedziałek-piątek 8.00-17.00, sobota: 8.00-13.00

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami
oraz do sklepu internetowego ze sprzętem dla ogrodnictwa.
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rn. Chodzi nie tylko o protesty przeciwko tej inwestycji,
w ydał decyzji środowiskowej. Nie zapowiada się także na
ma prowadzić przez chodniki kopalni „Krupiński”.

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

a obrony
Spółki Węglowej, ale oddanie
państwowej kopalni Niemcom
jest ostatnią rzeczą na którą pozwoli rząd Beaty Szydło.
W bardziej układnym tonie takie sygnały płyną też z Zarządu JSW. Środowiska górnicze,
biznesowe i polityczne żyją
też jeszcze jedną informacją,
którą trudno potwierdzić, ale
powtarza ją zbyt wiele poważnych osób, aby włożyć ją między bajki.

Podobno istnieją
plany wykorzystania
nie tylko kopalni
„Krupiński”, ale
także „Bolesław
Śmiały”.
Chodzi głównie o szyby wentylacyjne, które mogłyby zostać
wykorzystane do wietrzenia nowej kopalni. Coś może być na
rzeczy, ponieważ ta kwestia pojawiła się na stronie internetowej

inwestora. Ktoś zapytał o szyby
wentylacyjne w Orzeszu. Oto odpowiedź: „... Nie, szyb wentylacyjny nie powstanie w Królówce,
Zgoniu ani Woszczycach. Uniemożliwia to uskok, który stanowi granicę eksploatacji złoża
i wyłącza praktycznie rejon Królówki z obszaru wydobycia węgla. Celem strategicznym inwestora jest uniknięcie budowy nowego szybu wentylacyjnego. Jeśli będzie jednak konieczne po-

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

stawienie nowego szybu, to nie
będzie on zlokalizowany w północnej części złoża „Żory-Suszec 1”, obejmującej Woszczyce, Królówkę i Zgoń”.
„Bolesław Śmiały” jest małą,
ale niesprawiającą większych
problemów kopalnią. Kłopoty
pojawią się za 16 lat, kiedy skończą się możliwości fedrowania
na obecnych polach wydobywczych. Aby „Bolek” mógł dalej
fedrować, ktoś musi zainwestować. Nie można wykluczyć, że
ktoś na zacisznych, politycznobiznesowych salonach wpadł na
pomysł, aby znaleźć inne rozwiązanie dla łaziskiej kopalni.
Tak czy inaczej do fedrowania pod Orzeszem jest teraz dalej, niż rok temu. Nawet jeżeli inwestor pokona wszystkie przeszkody formalne, pozostanie
mu zmierzyć się z ostatnią linią
obrony, czyli mieszkańcami Królówki, Zgonia i Woszczyc.
Jerzy Filar

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

BRUK-BUD
Krystian Schier

usługi brukarskie
i ogólnobudowlane
malowanie i rozbiórki
tel. 604 891 057
tel. 532 828 914

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

EURO CAR

Oferujemy części samochodowe
wszystkich marek

www.brukbud-orzesze.pl

SKŁAD OPAŁU
ORZESZE-WOSZCZYCE
Orzesze-Woszczyce, ul. Towarowa 5
(przy trasie Katowice-Wisła, wjazd jak na stację paliw)

Węgiel z polskich kopalń:

EKO-GROSZEK
KOSTKA, ORZECH, GROSZEK,
MIAŁ, MUŁ, FLOT
węgiel brunatny:

ORZECH i EKO
duży wybór

WĘGLA WORKOWANEGO
różne asortymenty (składowany pod zadaszeniem)

Największy wybór
Najlepsze ceny
Orzesze, ul. Rybnicka 67
tel. 32 221 33 17, 32 326 36 35
facebook/eurocar.orzesze.eu
www.eurocar-sklep.pl

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

TRANSPORT DO KLIENTA

- opał luzem i w workach, niewielkie ciężarówki

dom l mieszka
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Nasza Czytelniczka i lokatorka bloku przy ul. Młyńsk
za ubiegłoroczny sezon grzewczy. To dobra informa
ciepło kosztowało ją więcej? Nic się przecież złego n
zawsze. Swoimi wątpliwościami postanowiła podzie

R

ozliczenia centralnego ogrzewania wzbudzają sporo emocji
i nie ma co się dziwić, bo jest to najpoważniejsza
pozycja w opłatach wnoszonych do spółdzielni. Od kilku
lat jest to także problem podnoszący ciśnienie lokatorce bloku przy ul. Młyńskiej 4 w Mikołowie należącego do Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nasza Czytelniczka zadała sobie wiele trudu, by zgłębić
wyjątkowo skomplikowany i zawiły system rozliczania ciepła
dostarczanego przez Zakład
Inżynierii Miejskiej. Zwłaszcza
kilka faktów nie daje spokoju.

 KUCHNIE  SZAFY 
 MEBLE TAPICEROWANE 
 MEBLE SYSTEMOWE 
 MEBLE DZIECIĘCE 
 STOŁY  ŁAWY  KRZESŁA 

WYKONUJEMY MEBLE NA WYMIAR!!!

ŁAZISKA ŚREDNIE,
OŚ.KOŚCIUSZKI 100
(Z TYŁU PAWILONU BIEDRONKA)

tel. 733 553 819

styllos.meble@vp.pl www.styllo-s.pl

CZYNNE: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK OD 9.00-17.00, SOBOTA 9.00-13.00

SOLIDNIE, FACHOWO I W DOBRYM STYLU!
ZAPRASZAMY!

Zastanawia ją, m.in.,
dlaczego jej krewni
mieszkający w
pobliskich blokach,
w dużo większych
mieszkaniach,
płacą zdecydowanie
mniej za centralne
ogrzewanie.
- Otrzymywane ze spółdzielni rozliczenie pokazuje, że od
kilku lat, w przypadku naszej
klatki, koszty stałe, czyli mó-

Taniej, czyl
wiąc prościej zamówione ciepło było bardzo wysokie i nie
zmieniało się, a przecież nie
mamy mroźnych i śnieżnych
zim, które wymuszałyby takie
zużycie ciepła. W spółdzielni na moje wątpliwości zawsze
mieli jedną odpowiedź: trzeba oszczędzać i nie grzać tak
dużo. Ale to niczego nie rozwiąże, skoro za zamówione ciepło
przez spółdzielnie muszę zapłacić, bez względu na to, czy
będę grzała w mieszkaniu, czy
nie. Ta kwota jest zależna tylko
i wyłącznie od racjonalnej polityki spółdzielni, a tu obawiam
się, że nie postąpiono należycie, dlatego złożyłam doniesie
do prokuratury. W naszej klatce
mieszkają starsi ludzie, którzy
zimą siedzą w dresach i kocach,
i prawie w ogóle nie grzeją,
a i tak płacą dużo - mówi lokatorka z ul. Młyńskiej 4.
Mikołowska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa w swoich wyja-

śnieniach zapewnia naszą redakcję, że zamówienia ciepła
były dokonywane na podstawie
analizy okresów minionych, a ich
wysokość była także podyktowana stanem technicznym bloku.

O połowę obniżono
zamawianą moc
z początkiem
ubiegłego roku.
Od razu odczuła to
w swojej kieszeni
nasza Czytelniczka.
- Za zimę 2014-15 dostałam 643 zł zwrotu. Nie mogłam
uwierzyć. Myślałam, że się ktoś
pomylił, ale jak przeanalizowałam dokumenty, to od razu zrozumiałam, że tym razem mniej
zamówili ciepła i stąd ta obniżka - mówi lokatorka.
W większości spółdzielni
mieszkaniowych przyjmuje się,
że koszty stałe wynikające z zamówionego ciepła nie powinny
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Firma świętuje
50 lat działalności.
SALON ŁAZIENEK

Nie masz pomysłu
na aranżację łazienki?
Z nami znajdziesz
inspirację.

PŁYTK
PARAD I
YŻ

-n 20%
a wybr
kolekc ane
je

S T U D I O K u r pa s

Wąska 9 | Łaziska Górne | tel. 32 738 92 33
www.kurpas.com.pl | biuro@kurpas.com.pl

anie l wnętrza
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kiej 4 w Mikołowie dostała od spółdzielni mieszkaniowej spory zwrot pieniędzy
acja. Jest też zła. Skoro teraz zapłaciła mniej, to dlaczego w poprzednich latach
nie działo w pogodzie, a lokatorka grzała, tak jak
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
elić się nie tylko z gazetą, ale także z prokuraturą.

li drożej
przekraczać 30 procent
wszystkich opłat
związanych
z centraln y m

ogrzewaniem. W przypadku
ul. Młyńskiej 4 koszty te w latach 2010 - 2014 roku oscylowały w granicach 40 procent.
Dopiero w ubiegłym roku wyniosły 29,5 procent. Spadł także koszt ogrzewania metra
kwadratowego mieszkania
naszej
rozmówczyni.
W 2013 roku zapłaciła 3,50 zł.
W roku ubiegłym 2,34 zł.
Zaczęła wówczas obowiązywać także nowa taryfa, która
-jak wyjaśnia
spółdzielnia
- jest wyższa od dotychczas
obowiązującej przy ul.
Młyńskiej 4
z racji szer-

SYSTEMY BALUSTRAD

szego zakresu eksploatacji sieci ciepłowniczej. Okazuje się, że
choć drożej, to jest… taniej.
Z wyjaśnień Spółdzielni wynika, że zaczęła obowiązywać
nowa taryfa, ponieważ z początkiem ubiegłego roku sieć
ciepłowniczą na osiedlu Młyńska-Bandurskiego przejął i zaczął eksploatować ZIM. Wcześniej zajmowała się tym spółdzielnia.
- I znowu wyszło na moje.
Kluczem do wysokości opłat za
centralne ogrzewanie jest wysokość opłaty stałej, czyli zamówione ciepło, na którą my
mieszkańcy nie mamy żadnego wpływu. Ona się nie zmieni, bez względu czy będziemy
oszczędzać, czy grzać na potęgę. Spółdzielnia zawsze tłumaczyła, że nie może obniżyć
zamawianych ilości ciepła, bo
jakbyśmy zużyli więcej, to byłoby dwukrotnie drożej, a teraz jakoś się tego nie obawiają. Może prokuratura zdoła odpowiedzieć na nurtujące mnie
od lat pytanie: dlaczego płaciliśmy tak dużo za zamówione
ciepło? - zastanawia się lokatorka z Młyńskiej 4.
Beata Leśniewska

Listy do redakcji

Mikołowski PSZOK drwi z ludzi
C

hciałem zwrócić Państwa uwagę na nową
uchwałę mikołowskiej
Rady Miejskiej z 28 czerwca odnośnie opłat za wywóz gruzu,
mebli i opon samochodowych
dostarczanych do punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Mikołowie. W ostatnim czasie miałem okazję odwiedzić w/w punkt
celem wywiezienia 2 wiader
gruzu o pojemności 10 l każde,
który został mi po powiększeniu wnęki w ścianie. Przy wjeździe na teren wysypiska (punktu) zostałem poproszony o zważenie całego samochodu, bo
w myśl nowej ustawy, o której poinformował mnie pracownik, musi zważyć, ile gruzu wysypuję i spisać moje dane z dowodu. Na moje pytanie, dlaczego nie wystarczy zważyć samych
wiader, nie uzyskałem logicznej
odpowiedzi, a odpowiedź zostaje tylko w sferze domysłów (dodam tylko, że podczas ważenia samochodu z gruzem waga
pokazywała 1400, a za chwilę
1420 kg). Ale nie o tym chciałem
powiedzieć. Przede mną w kolejce byli Państwo, którzy przyjechali samochodem dostawczym, na którego pace był właśnie gruz. Pytam Pana, dlaczego nie wysypują. Pan z obsługi
mówi mi, że przekraczają limit

i jeśli zdecydują się, będą musieli dopłacić. I teraz sedno: pytam, jaki jest limit wywozu gruzu: on na to mi podaje uchwałę,
w której zapisane jest 0,2 Mg/
rok/ nieruchomość. Pytam go zatem, a ile to w kilogramach , odpowiedź 200 kg na rok na nieruchomość. Dalej pytam, a jaka
jest opłata za wywóz ponad limit. I tu uwaga odpowiedź brzmi
564,16 zł za 1 Mg, czyli za 1 tonę.
I teraz już znam odpowiedź, dlaczego Państwo przede mną nie
wysypują, bo dopłata byłaby naprawdę wysoka. Co w takim razie zrobią z nadmiarem gruzu, aż szkoda myśleć. Miałem
nadzieję, że era dzikich wysypisk śmieci to już historia, jednak okazuje się, że nie do końca tak jest, a przynajmniej nie
w związku z nową uchwałą. Bardzo to smutne, w szczególności
ze względów ochrony środowiska i powstawania dzikich wysypisk. Dodam, że opłaty za wywóz
śmieci nie są małe - sam co miesiąc za 4 osoby płacę 58 zł. Bez
komentarza zostawiam też sposób przedstawienia informacji
w uchwale - podawanie wagi śmieci w Mg (tu przypomnienie megagramy, powszechnie 1000 kg,
tona) uważam za drwinę z ludzi
i celowy brak przejrzystości informacji. Dlaczego nie 200 kg

tylko 0,2 Mg?! Mam nadzieję, że
list mój nie zostanie bez echa.
Pozdrawiam serdecznie Redakcję i Czytelników „Naszej
Gazety”.
Miłośnik przyrody,

Od redakcji: Pański list
nie przejdzie bez echa, bo
jest jednym z wielu, które
dostajemy na temat funkcjonowania mikołowskiego
PSZOK. Sprawa jest ciekawa
i warta zgłębienia. Wrócimy
do niej w jednym z najbliższych numerów gazety.
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

KOMENTARZ
Lokatorzy często narzekają, że koszty centralnego ogrzewania, utrzymania
posesji czy wody są wysokie. Niestety, w większości
na narzekaniu się kończy.
Tylko nieliczni, jak mieszkanka bloku przy ul. Młyńskiej 4 zadała sobie trud
zgłębienia zawiłości rozliczeń. Może gdyby wspomogliby ją inni lokatorzy, to
proces modernizacji i docieplenia bloku postępowałby
szybciej, a koszty centralnego nie drenowałyby ich
kieszeni prze tyle lat? Lokatorzy często zapominają,
że pracownicy Spółdzielni
są ich pracownikami, a zasoby Spółdzielni wspólnym
dobrem.
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ZE STALI NIERDZEWNEJ

Zajmujemy się kompleksową produkcją
i montażem balustrad, a także obróbką
i konserwacją stali nierdzewnej oraz aluminium.
Prowadzimy usługi spawalnicze metodą
TIG oraz prace szlifierskie i polerskie stali
nierdzewnej oraz aluminium.
Obsługujemy klientów indywidualnych, firmy
i instytucje użyteczności publicznej.

Łaziska Górne, ul. Łąkowa 22
email: inoxslask@gmail.com
kom. 697 055 499
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Z wielu naszych publikacji na temat Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, dopiero ten artykuł brzmi
optymistycznie. Pojawiła się szansa na rozwiązanie problemów lokalowych OPP. Władze powiatu i miasta zaczęły
wreszcie rozmawiać na ten temat. Jest pomysł. Padły deklaracje. Teraz trzeba trzymać samorządowców za słowo.

Jaśniej nad ogniskiem

Na

temat mikołowskiego Ogniska
Pracy Pozaszkolnej pisaliśmy wielokrotnie. To
wyjątkowa placówka. Prawie 600
młodych ludzi szlifuje tutaj swój
talent i realizuje życiowe pasje. Na półkach nie ma już miejsca na kolejne trofea, jakie podopieczni OPP przywożą z lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów. Ogniskiem zarządza
młody dyrektor, którego szanują rodzice i lubi młodzież. Jest
tak dobrze, że aż źle. OPP padło
ofiarą swojego sukcesu. Ognisko zajmuje parter w piętrowym
budynku przy ul. Karola Miarki 9
w Mikołowie. Kilka niewielkich
sal z coraz większym trudem
mieści prawie 50 kół zainteresowań, a rodzice i młodzież domagają się kolejnych sekcji.

Aby utrzymać
dotychczasowy
poziom i marzyć
o rozwoju placówki,
OPP musi mieć
więcej przestrzeni.

rostwo powiatowe, a ZSiPM jest
placówką mikołowskiego magistratu. Obie instytucje musiałyby
się dogadać, a z tym był dotychczas problem.

Coś drgnęło
w czasie
tegorocznych
wakacji.

Marek Szafraniec, wicestarosta powiatu mikołowskiego
i Radosław Tarczoń, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej
Ostatnio pojawiły się dwa
pomysły, ale oba są złe. Przeprowadzka do budynku po byłym Domu Dziecka w Orzeszu nie wchodzi w rachubę ze
względów logistycznych. Dzieci
i młodzież muszą jakoś dojechać i wrócić, a pod względem
komunikacyjnym, centrum Mikołowa jest najlepsze. Inny pomysł
zakładał, aby rozdzielić koła zainteresowań i przenieść je do
szkół, gdzie zajęcia mogłyby się
odbywać po lekcjach. Doprowa-

dziłoby to do faktycznej likwidacji OPP. Oczywiście, jest prosty
sposób na rozwiązanie problemów lokalowych Ogniska. Pisaliśmy o tym wielokrotnie na naszych łamach. Przy ul. Karola
Miarki 9 pierwsze piętro zajmuje Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich. Można przeprowadzić urzędników do innych pomieszczeń, a cały budynek oddać OPP. Niestety, proste rozwiązania nie zawsze są łatwe. Organizacyjnie OPP podlega pod sta-

Doszło do spotkania z udziałem Radosława Tarczonia, dyrektora OPP oraz przedstawicieli władz powiatu i miasta.
Uzgodniono plan, który pozwoli rozwiązać problemy placówki. Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa, przeprowadzi ZSiPM i odda cały budynek
OPP. Organem prowadzącym
nadal będzie Starostwo, które
otrzymuje subwencję na prowadzenie placówki. Nie padły
konkretne deklaracje w sprawie terminu, ale warto pamiętać, że w samorządach wszystko planuje się z kalendarzem
wyborczym w ręku. Radnych,
wójtów i burmistrzów wybierzemy w 2018 roku. 
(fil)

Marek Szafraniec, wicestarosta powiatu mikołowskiego:
- Warunki lokalowe OPP są mi znane, ale bez współpracy z władzami Mikołowa nie rozwiążemy tego problemu. Odbyliśmy w tej
sprawie dwa, bardzo konkretne spotkania. Wspólnie ustaliśmy,
jakie należy podjąć działania, aby poprawić komfort pracy OPP,
a w przyszłości umożliwić tej placówce rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby uczestników zajęć nawet do 800 osób. Po przeprowadzeniu tych zmian rozważymy pomysł, o którym pisaliście w „Naszej Gazecie”, aby Ognisko Pracy Pozaszkolnej przekształcić w Młodzieżowy Dom Kultury.

Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa
- Zależy nam na Ognisku. Aby poprawić warunki jego funkcjonowania,
planujemy w przyszłości udostępnić tej placówce cały budynek, w którego części prowadzone są teraz zajęcia. Docelowo chcemy skupić rozproszone wydziały i biura Urzędu Miasta w trzech lokalizacjach: Ratusz, Biały Domek oraz budynek przy ul. Kolejowej 2. Po dokonaniu
tych zmian, Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich zostanie przeniesiony do jednego z tych miejsc i możliwe będzie udostępnienie Ognisku
całego budynku przy ul. Karola Miarki 9.

Radosław Tarczoń, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej
- Cieszę się z takiego rozwoju sytuacji. Nasza placówka pełni bardzo
ważną społecznie misję, a nie da się jej realizować bez zapewnienia
podstawowych warunków bytowych. Mam nadzieję, że z czasem uda
nam się zrealizować kolejne plany. Chciałbym, aby przy Ognisku powstała niewielka salka koncertowa, ale to jest kwestia przyszłości. Najpilniejszą potrzebą jest zwiększenie liczby sal do prowadzenia zajęć.
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PRYWATNE PRZEDSZKOLE W GOSTYNI (obok Mikołowa)
OTWARTE OD 6:00 DO 20:00, przedszkoleoxfordzik@gmail.com

JEDYNE PRZEDSZKOLE W OKOLICY OFERUJĄCE
JĘZYK ANGIELSKI PRZEZ CAŁY DZIEŃ W CENIE CZESNEGO
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, ZAPISY TRWAJĄ!!!

CZESNE:

CAŁODNIOWE 300 zł
5 GODZIN (8:00-13:00) 190 zł
Opieka godzinowa 10 zł/godz.

PONADTO OFERUJEMY:

- Opiekę godzinową: 10 PLN/ godzina
- JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI spoza
przedszkola - AKADEMIA OXFORDZIKA
(zajęcia w tygodniu oraz w soboty) dla dzieci
od lat 3, różne grupy wiekowe. Lekcje po 60
minut dwa razy w tygodniu. Koszt 145 PLN
miesięcznie. START od października.
- Sobotnie warsztaty kulinarne nie tylko dla
dzieci z przedszkola.
- Tematyczne przyjęcia urodzinowe nie tylko dla
przedszkolaków.
- Babysitting - piątkowa, wieczorna opieka nad
dziećmi od godziny 19:00 do ...

GOSTYŃ, W. DRZYMAŁY 8 E
(10 min od Mikołowa, Tych), tel. 798 961 539
www.przedszkoleoxfordzik.pl, przedszkoleoxfordzik@gmail.com
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Janusz Godziek, mieszkaniec Łazisk Górnych i absolwent Liceum im. Karola Miarki
w Mikołowie, znalazł się w czteroosobowej reprezentacji Polski na XIII Międzynarodową
Olimpiadę Geograficzną, która odbyła się w Pekinie (Chińska Republika Ludowa).

Na żółtym szlaku

przygotowywali dla tego terenu
plan zrównoważonego rozwoju.
Olimpijczycy nie tylko rywalizowali, ale także podziwiali Chiny.
Zwiedzili, m.in. Świątynię Nieba,
plac Tian’an’men, Zakazane Miasto, Pałac Letni, Świątynię Lamajską, Świątynię Konfucjusza,
Wielki Mur Chiński i Kompleks
Olimpijski, miasto Xi’an, muzeum Armii Terakotowej, górę
Hua Shan i wodospad Hukou na
Rzece Żółtej. W czasie trwania
Olimpiady i wycieczek, Janusz
Godziek nie rozstawał się z flagą
Łazisk Górnych. Takiej promocji
miasto chyba jeszcze nie miało.

D

la Janusza geograficzna
rywalizacja na międzynarodowym szczeblu
nie jest niczym nowym. Z ubiegłorocznej olimpiady, która odbyła się w Rosji, przywiózł brązowy medal. W tym roku, młody łaziszczanin wziął udział także w Trzeciej Bałtyckiej Olimpiadzie Geograficznej, gdzie za-

jął drugie miejsce. Z Pekinu, Janusz Godziek nie przywiózł medalu, ale sam fakt, że znalazł się
w czteroosobowej reprezentacji
Polski, jest dowodem nadzwyczajnej wiedzy absolwenta mikołowskiej „Miarki”. W konkursie
współzawodniczyło 173 uczniów
w wieku 16-19 lat z 45 krajów
świata. Olimpiada składała się,

m.in. z quizu multimedialnego
oraz testu pisemnego, sprawdzającego umiejętności i wiedzę
geograficzną. Dla młodych zawodników przygotowano także
zajęcia terenowe, podczas których analizowali oni natężenie
ruchu drogowego i uwarunkowania środowiskowe w jednej
z dzielnic Pekinu. Następnie

Unijny projekt dla podopiecznych Świetlicy
Opiekuńczo-Specjalistycznej w Mikołowie

Lepsze jutro
P

ółkolonie dla dzieci,
klub młodzieży, dodatkowe zajęcia plastyczne, fotograficzne, językowe, sportowe, rękodzieło, spotkania z logopedą
i psychologiem - to wszystko
w ramach nowego miejskiego projektu „Postaw na lepsze jutro”. Na jego realizację miasto pozyskało prawie
pół miliona złotych ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego.
Projekt powstał z myślą
o rodzinach, które potrzebują wsparcia. Kierujemy go
do podopiecznych Świetlicy
Opiekuńczo - Specjalistycznej w Mikołowie. „Postaw na
lepsze jutro” ruszył we wrześniu i potrwa do 2018 roku

a skorzystają z niego nie tylko dzieci i młodzież, ale także
ich rodzice, którzy będą mogli uczestniczyć w zajęciach
coachingu grup oraz indywidualnym czy otrzymać poradnictwo prawne. Dzięki takiemu poszerzeniu zajęć Świetlicy, rodziny dotknięte różny-

mi problemami opiekuńczowychowawczymi, otrzymają
szerokie wsparcie w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu, to również duża pomoc
w rozwoju dzieci i młodzieży,
zarówno tym intelektualnym,
emocjonalnym, artystycznym
jak i sportowym.

Mateusz Handel, wiceburmistrz Mikołowa:
Mimo tego, że Mikołów jest miastem społecznej
aktywności - działania samorządu nie mogą ograniczać się jedynie do tych osób, które dobrze radzą sobie w życiu. Oferta miasta powinna być skierowana
także do ludzi, którzy potrzebują pomocy. Jedną z propozycji - poza bieżącą pomocą, która jest świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Pomocy i Centrum Integracji Społecznej - jest program „Postaw na lepsze jutro” realizowany przez Świetlicą Opiekuńczą.
Jestem pewien, że zróżnicowany program spotka się z uznaniem mieszkańców naszego miasta. Tym bardziej kibicuję temu projektowi, bo jest
on w dużej mierze realizowany ze środków zewnętrznych.
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Z pasją i w zgodzie z naturą

pełne
rodzinnego
ciepła
przedszkole
i szkoła

To jedna z niewielu szkół,
gdzie program nauczania powstaje przy udziale dzieci. Nauczyciele starają się rozbudzić w nich ciekawość, chęć
poznawania, doświadczania
i samodzielnego myślenia. Poprzez zajęcia dodatkowe podopieczni Bukowego Domu
mogą rozwijać pasje i zainteresowania. Bukowy dom pozwo-

li Twojemu dziecku z otwartym
umysłem i wiedzą wkroczyć
w świat dorosłych.

D

zieci jedzą przygotowane na miejscu zdrowe i ekologiczne posiłki. Budynek
otoczony został wielkim,
bajkowym ogrodem, który jest idealnym miejscem
do zajęć i wypoczynku.
- Dzieci mogą w naszym sadzie doświadczyć bliskiego

kontaktu z naturą. Zjeść jabłko prosto z drzewa czy przytulić się do pnia. Uczymy naszych podopiecznych filozofii
życiowej opartej na kontakcie
z naturą. A wiedzę przekazujemy także poprzez zabawę,
śpiew, prace plastyczne oraz
taniec - zapewniają właściciele Przedszkola i Szkoły Bukowy Dom.

BUKOWY DOM

ul. Pszczyńska 139, 43-175 Wyry, tel. 884886485
www.naturalnaszkola.pl, kontakt@bukowydom.com
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Piąta edycja jednej z najciekawszych imprez poświęconych podróżom

Pod górę w Łaziskach
P

rzez dwa wrześniowe dni (piąkawymi ludźmi, zarówno światowej słatek - 23 i sobota - 24), to nie Zawy gwiazdami, jak i tymi mniej znanymi,
dla których podróże stały się życiową
kopane, ale Łaziska Górne pełpasją. Udział w imprezie jest bezpłatny
nić będą honory stolicy poli niebiletowany. Festiwalowi towarzyszy
skich gór. Wszystko dzięki piątej edykonkurs fotograficzny.
cji Festiwalu Górskiego, którego orgaJego tematyka obejmuje szeroko ponizatorem jest tutejszy Miejski Dom Kultury. Impreza została powołana do życia
jęte podróże, ze szczególnym naciw celu promocji wszelkich form aktywskiem na tematykę górską.
ności turystycznej, nie tylko
program
górskiej. ZnaPiątek, 23 września 2016
17:30 Los Wiaheros - Australia. Piękna przygoda.
kiem firmowym
18.45 Arun Milcarz - Kabaret Podróżniczy. Czad.
festiwalu
są
20:00 Bartosz Stróżyński - Antarktyka.Podwodne zauroczenie.
spotkania z cie-
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Sobota, 24 września 2016
13:30 Rozruszajmy dzień - projekcje filmów górskich/podróżniczych.
14:30 Dawid Sobota - Etiopia. Kraj kadzidła i polskich traktorów.
15:30 Michał Słowioczek, Krzysztof Szala - Japonia 2016. Dwie wyprawy, dwa spojrzenia.
16:30 Łukasz Zdanowski - Baikal Ice Marathon.
17:45 Łukasz Supergan - Islandia. Wyspa Żywiołów.
19:00 Andrzej Bargiel - Śnieżna Pantera 2016.
20:30 Gala rozdania nagród
20:45 Aleksander Lwow - 45 lat w górach świata.

Krystyny po Śląsku

W

Katowicach zorganizowano pierwsze spotkanie miłośników stroju śląskiego. Impreza miała charakter happeningu. Na terenach przylegających do Muzeum Śląskiego zgromadziło się ponad 150
osób w strojach „organizacyjnych”. W spotkaniu wzięły udział grupy z wielu miejscowości, m.in. Katowic, Radzionkowa, Mysłowic, Rudy
Śląskiej, Piekar Śląskich, Bytomia oraz Mikołowa. Reprezentował nas zespół „Mikołowianki” oraz Krystyna Świerkot, radna i szefowa stowarzy-

szenia Pomocna Dłoń Krystyn
i Przyjaciół, z wnuczką Martynką. Najmłodszy uczestnik
imprezy miał dwa lata, a najstarszy przekroczył osiemdziesiątkę. Warto podkreślić
i docenić trud, zwłaszcza pań.
Założenie uroczystego stroju śląskiego, zgodnie z zasadami sprzed wielu lat, wymaga nawet trzech godzin. Poza
tym nie ma już wielu pań, które potrafią przywdziać galandę czy zawiązać prawidłowo
purpurkę tak, jak nosiły nasze
babcie. Jednym z organizatorów tego spotkania był Związek Górnośląski.
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Zwyciężył deser popularny w latach 80. ubiegłego wieku.

Mikołowski maszkiet

P

odczas tegorocznych
Dni Mikołowa po raz
pierwszy zorganizowano konkurs dla cukierników na „Mikołowski Maszkiet”.
Jego celem było zaprezentowanie deseru, ciasta, które będzie
kojarzone z miastem. Mikołowskie cukiernictwo stoi na wysokim poziomie. Do konkursu zgłoszono 7 produktów. Były wśród
nich, m.in. deser lodowy, mazurek z malinami, beza z gruszką,
ciastka „Wojtuś” i „Mikołajek”.
Do degustacji słodkości została
zaproszona również publiczność
zgromadzona na Rynku. Jury
w składzie Stanisław Piechula
(Burmistrz Miasta), Izabella Paź-

dziorek Jakubowska (Dyrektor
MDK), Justyna Foltyn (znana
mikołowska restauratorka) jed-

nogłośnie orzekło, że pierwsze
miejsce należy się „Deserowi
Mikołowskiemu” przygotowane-

mu przez cukiernię Grzegorza
Wiechoczka i Anity Wiechoczek-Fołdy. Doceniono smak, wygląd
i kunszt cukierniczy. Ten deser
był bardzo popularny w Mikołowie w latach osiemdziesiątych
ubiegłego stulecia. Teraz wraca
do łask. Jest często zamawiany
na różnego rodzaju uroczystości
i imprezy domowe. Składa się
z trzech warstw: dół to blat biszkoptowy; środek - śmietana cytrynowa z kostką brzoskwiniową
oraz śmietana malinowa i brzoskwiniowa; góra - dekoracyjne
roladki z marmoladką, boki obłożone brzoskwinią i truskawkami
oblane galaretką.

ZAPRASZAMY NA
WARSZTATY SZYBKIEGO
I ZDROWEGO GOTOWANIA
SYNCRO-CLIK

Kiedy pragniesz wykorzystać
najcudowniejsze urządzenie na świecie,
wprawić w zachwyt domowników lub gości,
podać danie wyjątkowo szybko i smacznie,
zaszokować różnorodnością smaków,
skorzystaj ze szkoły gotowania
z Zepterem w poniedziałki i czwartki
w godz. 11.00 lub 16.00.
Przepisy dla uczestników szkoły gotowania
(łazanki, bigos, golonko, żeberka
w kapuście, rosół, grochówka, leczo).
Dodatkowo degustacje świeżo
wyciskanych soków
warzywno-owocowych z wyciskarki.
Upominki Zeptera
Dla osób chcących skorzystać z warsztatów
szybkiego i zdrowego gotowania prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerami:

602-136-474 lub 608-443-870
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lub w siedzibie firmy: Mikołów ul. Rynek 8

Tradycja w nowoczesnej odsłonie
Z
ajazd i Restauracja „MAT”
od wielu lat jest znana
mieszkańcom Bełku oraz
Powiatu Mikołowskiego. Serwują tu doskonałe jedzenie, obsługa jest miła i profesjonalna,

zjeść doskonały obiad, miło spędzić czas czy zaprosić gości na
swoje urodziny.
Wnętrze dużej sali, która może
pomieścić 160 gości charakteryzuje nowoczesna elegancja. Dzię-

Zajazd „Mat” dysponuje także
dwoma mniejszymi salami bankietowych, które podkreślą kameralną atmosferę danej uroczystości. Są doskonałe na imprezy firmowe, bankiety czy konferencje.

HUMAVIT®
PAU D’ARCO
I VILCACORA
l zawiera ekstrakt z lapacho
czerwonego (Pau D’arco)
i czepoty puszystej (Vilcacora)
l pomaga wzmocnić i utrzymać
odporność organizmu
l przyczynia się do zachowania
prawidłowego krążenia żylnego
i ciśnienia naczyniowego
l posiada działanie odprężające
l pomaga zasnąć i zregenerować
organizm podczas snu
a wesela i przyjęcia okolicznościowe niezapomniane. Właściciele zapraszają wszystkich do
odwiedzenia swoje lokalu po remoncie, który nadał obiektowi nowoczesną formę. Można tu

ki wysokiemu standardowi wykończenia i odpowiednim dekoracjom, miejsce to będzie idealne na
organizację wesel, lecz także każdej innej imprezy. Lokal łączy tradycję z nowoczesnością.

Obiekt dysponuje także wspaniałe utrzymanym ogrodem, gdzie
w pogodne, letnie dni można również organizować imprezy czy wesela, a także odetchnąć na chwilę
podczas weselnych tańców i zabaw.

Przyjdź, poznaj nasze nowe oblicze - na pewno do nas wrócisz!
Bełk, ul. Wolności 1
www.restauracjamat.pl

tel.: (32) 43-11-998,
kom.: 604 488 435

Wybieraj to, co najlepsze!
Pytaj o produkty HUMAVIT®
w aptekach i sklepach
zielarskich lub zamów na

varia-sklep.com.pl
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MIKOŁÓW
NIERUCHOMOŚCI
DO SPRZEDAŻY

Wizualizacja budynku.

Miejsce spotkań, aktywności
i wiedzy, jednym słowem: CUS
Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy ul. Jaśminów, oznaczona numerami 2445/52,
2446/52, 2447/52 o powierzchniach 2154 m2, 1257 m2,
1089 m2. Księga wieczysta dla działek, oznaczona numerem KA1M/00009867/2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 10(a)
MN. Ceny wywoławcze: 95 000 zł, 130 000 zł, 113 000 zł
(ceny sprzedaży powiększone zostaną o 23% podatku VAT).
Termin przetargu: 10.10.2016r.

Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów,
przy ul. Poprzecznej, oznaczona numerem 1168/5 o powierzchni 12361 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00059799/9 prowadzona jest przez
Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 169 MNU, 167 RP, K10L1/2. Cena wywoławcza:
900 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23%
podatku VAT od powierzchni 1.12 ha o zapisie planu 169
MNU i K10 L1/2). Termin przetargu: 08.11.2016r.

Nieruchomość położona w Mikołowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, oznaczona numerem 1061/32 o powierzchni 4949 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00062129/6 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP:
68 ZE, K5Z1/2. Cena wywoławcza: 230 000 zł (cena sprzedaży nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT).
Osoby zainteresowane proszone są
o kontakt z Wydziałem Gospodarki Mieniem
Urzędu Miasta Mikołów,
43-190 Mikołów, Rynek 16,
tel. (032) 3248 566, 567 lub (32) 3248 561,
gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu
Pełny tekst ogłoszeń o przetargach publikowany jest
na stronach internetowych: www.mikolow.eu,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

W Mikołowie przy ul. Kolejowej, w budynku kojarzonym
z MOPS-em ma powstać nowoczesne Centrum Usług Społecznych.
O tym, co to oznacza dla mieszkańców i organizacji pozarządowych,
Artur Wnuk rozmawia z Izabellą Konieczny,
naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Mikołów.
- Co kryje się za skrótem CUS?
- Centrum usług społecznościowych - budynek, w którym realizowane są usługi aktywnej integracji i usługi świadczone w lokalnej społeczności. Tyle oficjalna definicja. Centrum Usług Społecznych w Mikołowie będzie łącznikiem pomiędzy Urzędem,
organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. Naszym celem jest zapewnienie łatwiejszego dostępu do usług społecznych
dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizacja osób wymagających wsparcia. W mikołowskim CUS
planuje się działanie wielu instytucji, m.in.:
ZGL, Urzędu Miasta, a także Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPS-u, CIS-u, Punktu Konsultacyjnego czy siedzib organizacji pozarządowych.
- Co zmieni się po otwarciu
CUS? Czy można postawić tezę,
że otwarcie Centrum sprawi, że
mieszkańcy korzystający z usług
nie będą musieli biegać po mieście, tylko zostaną „obsłużeni”
w jednym miejscu”
- CUS stanie się miejscem spotkań, aktywizacji społecznej i zdobywania wiedzy.
Wiele zadań usług społecznych Gmina i jej
jednostki już realizują, a Centrum te zadania
ma spajać w jedno. Oprócz skoordynowania
wszystkich dotychczas świadczonych usług
będzie możliwe rozszerzenie oferty poprzez
adaptację dodatkowych pomieszczeń na
utworzenie Punktu Konsultacyjnego czy pomieszczeń dla organizacji pozarządowych.
Znikną bariery architektoniczne, budynek
stanie się bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, matek
z dziećmi. Dodatkowo dla najuboższych powstanie łaźnia i jadłodajnia. Zależy nam, aby
budynek przy ul. Kolejowej 2 był miejscem,
gdzie mieszkaniec załatwi większość spraw
związanych z opłatami, pomocą społeczną
czy aktywizacją zawodową.
- Jak odpowie Pani na krytykę, że obecny MOPS zmieni się
w CUS… Ubędzie literka w nazwie
i nic tak naprawdę się nie zmieni?
- Pomoc społeczna w naszym kraju przechodzi zmiany. Asystentura rodziny, świadczenia rodzinne, czy program 500+ coraz

bardziej wzmacniają pozytywny wizerunek
instytucji pomocowych. MOPS realizuje coraz więcej projektów. Programy na rzecz aktywizacji zawodowej nie ograniczają się tylko do zasiłku celowego - ewaluują i tak naprawdę mobilizują klientów pomocy społecznej do zmian. Podobne projekty realizuje Centrum Integracji Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy, ZGL
i ZUK. W partnerstwie siła, zatem partnerskie relacje w Centrum Usług Społecznych
zmieniają dziś podejście do osób wymagających wsparcia.
- Jaki będzie koszt otwarcia Centrum?
- Całość inwestycji szacujemy na ok
3,6 mln zł, z czego 2,32 mln będzie pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Termin zakończenia inwestycji będzie uzależniony od
uzyskanego pozwolenia na budowę. Chcemy, aby do końca września 2018r. budynek
był w pełni zaadaptowany na potrzeby CUS.
- Jaka będzie rola Punktu Konsultacyjnego, który ma tam powstać. Kto i co będzie mógł konsultować?
- Oferta wsparcia skierowana będzie
dla szerokiego grona odbiorów. Na terenie
Gminy Mikołów zostanie zapewniony szeroki dostęp do specjalistycznej pomocy prawnej, psychologicznej, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń skierowanych do osób
poszukujących pracy, pozostających bez zatrudnienia. Miasto już zaczęło docierać do
osób potrzebujących pomocy czy osób starszych. Nowe inicjatywy w mieście, takie jak
Dni Seniora, Dni Aktywności Społecznej pokazują, że dotarcie do każdego mieszkańca
nie jest trudne, jeśli się je odpowiednio wypromuje i przedstawi. Na nasze imprezy zapraszamy przedstawicieli wielu rożnych instytucji i miejskich jednostek organizacyjnych związanych z pomocą społeczną, profilaktyką czy wsparciem bezrobotnych. Podejmowane przez nas działania przynoszą
efekty i coraz większa grupa mieszkańców
otrzymuje kompleksowe wsparcie.
- Rachunek ekonomiczny nakazuje łączenie siedzib organizacji
pozarządowych, udostępnianie im
części wspólnych. Czy w CUS znaj-

dzie się dla nich miejsce? Może
dobra infrastruktura sprawi, że
NGO same zechcą zwolnić dotychczasowy lokal na rzecz nowego
w CUS?
- Jak już wspomniałam, ideą CUS jest łączenie wielu instytucji i podmiotów w celu
zwiększenia efektywności wsparcia kierowanego do mieszkańców Mikołowa. Planujemy zaprosić do współpracy w CUS organizacje pozarządowe, które za cele statutowe przyjęły wzmocnienie pomocy społecznej, działania profilaktyczne czy charytatywne. Dla organizacji pozarządowych przeznaczono ok. 200 m2 powierzchni. Ideą CUS nie
jest zastąpienie Centrum Organizacji Pozarządowych.
- Mówi się, że w Mikołowie powstanie również Centrum Aktywności Społecznej. Czy to już pewne? Kieruję organizacją pozarządową, Stowarzyszeniem Reta. Czy
będę mógł zarejestrować moje stowarzyszenie, zrobić tam zebranie, bezpiecznie przechować dokumenty?
- Tak. Planujemy utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej. Aktywność mieszkańców, tworzenie przez nich organizacji pozarządowych,
czy nawet grup nieformalnych jest jednym
z głównych warunków rozwoju lokalnego.
Aktywność ta w Gminie jest wciąż niewystarczająca, co powoduje, m.in. niewykorzystanie wielu zasobów lokalnych i zewnętrznych. Głównym zadaniem Centrum będzie
stwarzanie warunków do działania organizacji trzeciego sektora, w tym: pomoc w zakładaniu i rejestracji nowych podmiotów, udostępnianie w miarę możliwości pomieszczeń oraz sprzętu, prowadzenie biblioteczki
z materiałami pomocniczymi, pomoc w nawiązywaniu kontaktów, doradztwo ogólne
i specjalistyczne.
- To bardzo dobra wiadomość.
Dziękuję za rozmowę. Trzymam
kciuki za sprawną realizację ambitnych planów.

Artur Wnuk

prezes Stowarzyszenia Reta
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Mikołów, ul. Gliwicka 296, tel.: 535 377 927
Tychy ul. Oświęcimska obok nr. 122, tel.: 536 203 577
Chełm Śląski, ul. Chełmska 15, tel.: 796 720 011

www.ogrodzeniadolina.pl

Wszystko dla Twojego ogrodu!
Grill
gabionowy
od 1499 zł
(cena bez
kamieni)

Ślizg
różne kolory
2,5 m

169,99 zł
3m

Domek
dla dzieci

1699 zł

269,00 zł

Grill

1299 zł

Huśtawka
dębowa

1699 zł

Balia

129 zł

Grillo
- wędzarnia

1999 zł

Altana
ogrodowa
sześciokątna
Ø 3,20 m

3849 zł

Zadzwoń:

Panel od

64,99 zł/szt.
różne wymiary
i kolory

535 377 927
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ŚLĄSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA,
ARCHITEKTURY I NIERUCHOMOŚCI
n PRODUCENT STOLARKI ALUMINIOWEJ
n SPRZEDAŻ I MONTAŻ - OKNA PVC, DRZWI, ROLETY, BRAMY
n SPRZEDAŻ GOTOWYCH DOMÓW
n KOMPLEKSOWA BUDOWA DOMÓW POD KLUCZ
n USŁUGI REMONTOWO - BUDOWLANE
n BIURO PROJEKTOWE
n SPRZEDAŻ PROJEKTÓW ARCHON

MIKOŁÓW, ul. GLIWICKA 133A
(DK 44 kierunek na Gliwice)
Tel. 692 661 681, 600 878 914

Zapraszamy:
pn.- pt. 9.00-17.00
sob. 9.00-13.00

Reta Śmiłowicka
gotowe domy na sprzedaż

4
1
9
8
7
8
tel. 600
PHU Jacek Morański, ul. Polna 65 J, Ruda Śląska
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ŚLADEM NASZYCH PUBLIK ACJI
Urząd Skarbowy odrzucił roszczenia ośmiu miejscowości, w tym Łazisk
Górnych, które czują się oszukane, ponieważ nie otrzymały ani grosza z tytułu
podatku od czynności cywilno-prawnych przy sprzedaży Kompanii Węglowej.
Samorządowcy nie wykluczają skierowania sprawy do sądu.

Kasa się nie należy?

P

isaliśmy o tym w czerwcu.
Formalne przekształcenie
Kompanii Węglowej w Polską Grupę Górniczą przyniosło straty gminom, gdzie znajdują się kopalnie. Wartość tej transakcji wyniosła ponad 2,2 mld zł. Jak zawsze przy umowach kupna-sprzedaży, należało zapłacić 2 proc. podatku od czynności cywilno-prawnych. Jak łatwo policzyć, chodzi o po-

nad 40 mln zł. Tak na logikę, pieniądze powinny trafić do gmin, na te-

Łazisk Górnych, gdzie znajduje się
KWK „Bolesław Śmiały”. Niestety,

około 3 mln zł

podatku od tej transakcji powinny
uzyskać Łaziska Górne
renie których fedrują kopalnie, czyli Radlina, Rybnika, Lędzin, Bierunia,
Rudy Śląskiej, Rydułtów, Gliwic oraz

polska polityka nie zawsze kieruje
się rozsądkiem i rozumem. Cała kasa
wpłynęła na konto Katowic. Kompa-

nia Węglowa nie miała tam żadnej
kopalni, ale w stolicy województwa
znajdowała się siedziba spółki. Tym
kierował się fiskus, naliczając podatek od tej gigantycznej transakcji. Poszkodowane samorządy nie złożyły
jednak broni. Burmistrzowie i prezydenci zwrócili się do Urzędu Skarbowego w Katowicach o ponowne rozpatrzenie tej sprawy. Zaapelowali także do Marcina Krupy, prezydenta Ka-

towic, aby nie wydawał kasy, która
wpłynęła na konto jego miasta. Podobno, Krupa zadeklarował, że nie
ruszy tych pieniędzy, póki stanowiska
nie zajmie „skarbówka”. Znamy już
treść tej decyzji. Urząd Skarbowy nie
widzi podstaw do roszczeń ośmiu samorządów. Prezydenci i burmistrzowie naradzają się teraz nad kolejnym
krokiem. Nie wykluczają, że wspólnie
skierują sprawę do sądu.

Żyje się tylko raz…
… tak zdaje się myśleć co
drugi Polak. Blisko połowa z nas nie ma żadnych
oszczędności, jesteśmy
poniżej średniej europejskiej, a nawet światowej.
Raport „Polak oszczędny
2016” przygotowany przez jeden z banków nie pozostawia
złudzeń. Mimo niższego PKB,
więcej od nas oszczędzają
mieszkańcy Bostwany, Białorusi
czy Iraku. Z wszystkich Europejczyków na depozytach bankowych odłożyliśmy więcej tylko
od Słoweńców, fundusze inwestycyjne posiada jedynie 4,2%
z nas, a akcje 3,5% Polaków.
W dalszym ciągu wielu Polaków
(42,3%) nie ma zabezpieczenia
finansowego na „czarną godzinę”, choć nie można nie zauważyć, że w 2007 roku poduszki finansowej na wypadek nagłych
wydatków nie miało aż 57% naszych rodaków. Bez skojarzeń dobra zmiana.
Żyje się tylko raz? Pewnie
tak. Dlatego wielu rzeczy chcemy spróbować, wiele zobaczyć, z trudem odmawiamy sobie kolejnej kawy „na mieście”,
ale też nowego samochodu, czy
„wypasionych wakacji”, na które przecież pracowaliśmy cały
rok. Jeśli tylko nas Polaków stać

- kupujemy. Jak nas nie stać też. Według badań OECD wolimy żyć chwilą, a wydawanie pieniędzy sprawia Polakom
więcej satysfakcji niż oszczędzanie. Gorzej od nas wypada
jedynie Armenia.
Badania dowodzą, że Polacy rzadko myślą także o dalszej przyszłości. Na emeryturę oszczędza tylko 16% z nas,
podczas gdy oszczędności na
ten cel gromadzi aż 39% Czechów, 35% Słowaków, biją nas
nawet Białorusini (22%). Co zastanawiające - Węgrzy i Słowa-

zadłużenie ciągle rośnie. Okazuje się więc, że to nasze postawy i przyzwyczajenia, a nie faktyczne możliwości są barierą
w oszczędzaniu na przyszłość.
Zaskoczeni?

Umiesz liczyć
- licz na siebie!

dzi, że oszczędzać można niezależnie od tego, ile ma się pieniędzy. Młodzi są zdania, że dobrze jest oszczędzać na „czarną
godzinę”. Ponad 80% nastolatków deklaruje, że ma jakieś pieniądze i część z nich oszczędza

zbierając na przyjemności (gry,
ubrania, książki), ale też bez
ściśle określonego celu, na nieprzewidziane sytuacje. To dobry prognostyk na przyszłość.
Co ciekawe - głównym źródłem
wiedzy dzieci o finansach są ro-
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Państwowa emerytura może
nas mocno rozczarować, najprawdopodobniej kokosów nie
będzie. Najwyższa pora zmienić swoje nawyki. Zacząć można od niewielkich kwot, na przy-

tylko

16 proc.

Polaków oszczędza
na emeryturę

cy zarabiający mniej niż my, są
w stanie oszczędzać, podczas
gdy Polacy ciągle jeszcze wydają więcej niż zarabiają. Nasze
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POŻYCZKI

KRÓTKOTERMINOWE
( 32/348-61-68, 504-819-404
Pośrednik CDF S.C. firmy Matpol Finanse Sp z o.o.

kład 50-100 zł odkładanych regularnie co miesiąc. Nie z tego
co zostanie, ale na początku,
zaraz po wypłacie. Tylko w ten
sposób będziemy mieli pewność, że oszczędzanie będzie skuteczne. Zacząć proponuję od prostych depozytów
bankowych, z czasem przyjdzie (może) pora na inne formy
oszczędności. Niepewność polityczna powstrzymuje mnie od
rekomendowania oszczędzania na indywidualnych kontach
emertytalnych (IKE, IKZE), choć
sam w ten sposób oszczędzam.
Z raportu płyną też dobre
wnioski. Wśród młodych ludzi
(15-18 lat) ponad połowa twier-

dzice, Ci sami, którzy mają jedną z niższych w Europie skłonność do oszczędzania. Czy to
nie zabawne?
Artur Wnuk,
autor jest zawodowym
doradcą finansowym

+

+
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Kolejne zmiany w prawie pracy
3 sierpnia tego roku weszła w życie zmiana dotycząca zatrudnionych kobiet. Znowelizowane przepisy dotyczą prac szczególnie
uciążliwych lub szkodliwych
dla zdrowia kobiet; dotychczasowe nie były bowiem do
końca zgodne z unijnymi wytycznymi.

AgatA Ciszak
Autorka prowadzi Kancelarię
Radcy Prawnego, specjalizuje
się w sprawach z zakresu prawa
cywilnego, rodzinnego
oraz gospodarczego.
Tel: 502 982 338.

P

oczątek jesieni oznacza nie tylko rozpoczęcie
nowego
roku szkolnego dla
uczniów, ale i dla większości
z nas rozstanie z wakacyjnym
stylem życia, i przede wszystkim powrót do rzeczywistości,
a więc do pracy. Kontynuując
zatrudnienie, rozpoczynając
pracę lub zatrudniając pracowników warto być na bieżąco ze
wszystkimi zmianami w prawie
pracy i być świadomym swoich
praw, ale i spoczywających na
nas licznych obowiązków.

bie zdrowia; w okresie studiów, w ramach szkolenia zawodowego; wykonywanej dorywczo i niewymagającej pracy fizycznej;

oraz przy monitorach ekranowych,
- pracach na wysokości,
poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi

Zakazem
zatrudniania kobiet
przy pracach
szczególnie
uciążliwych
i szkodliwych dla
ich zdrowia są
objęci wszyscy
pracodawcy.
Przepis ten dotyczy kobiet
zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz tych wykonujących pracę na podstawie
umowy o pracę nakładczą.
Za prace szczególnie uciążliwe uważane są min:
- prace pod ziemią poniżej
poziomu gruntu i na wysokości we wszystkich kopalniach,
z wyjątkiem pracy: na stanowiskach kierowniczych, niewymagającej stałego przebywania pod ziemią i wykonywania pracy fizycznej; w służ-

Dotychczasowo, jeżeli umowa o pracę nie została zawarta pisemnie, pracodawca miał
obowiązek potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy (pracownik- pracodawca), rodzaju umowy (na czas określony
etc) oraz jej warunków (płaca, miejsce jej wykonywania)
najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

Zgodnie z nowymi
przepisami
pracodawca jest
zobowiązany do
podpisania umowy
o pracę z nowo
zatrudnionym
jeszcze przed jej
rozpoczęciem.
- związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją
ciała.
Obowiązuje również zakaz
zatrudniania kobiet w ciąży
min przy:
- pracach w hałasie i drganiach,
- pracach narażających na
działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego

stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez
potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej
przed upadkiem) oraz pracach wymagających wchodzenia i schodzenia po drabinach i klamrach.
Zmiany, które weszły w życie 1 września zmieniają przepisy dotyczące potwierdzania warunków zatrudnienia.

Jest to sytuacja korzystna
dla pracownika, bowiem pozwala na uniknięcie eksploatacji i „rezygnacji” z pracownika, po kilku dniach świadczenia pracy - niejednokrotnie dochodziło bowiem do
tak ekstremalnych sytuacji.
Aktualnie w przypadku niewywiązania się z obowiązku podpisania umowy przed
rozpoczęciem pracy, pracodawcy grozi wysoka grzywna.

Wydaje się, iż będzie to adekwatna sankcja.
Nowe przepisy wymagają
także, aby przed przystąpieniem do rozpoczęcia pracy
pracownik został zapoznany
z obowiązującym w zakładzie
regulaminem pracy. Ma to pozwolić na uniknięcie sytuacji,
gdy pracownik przystępuje
do pracy nie znając obowiązujących procedur i zasad. Jednocześnie, jeżeli pracodawca zatrudnia osobę młodocianą, ma on obowiązek przedstawić mu również zakres tzw.
prac lekkich.
Przestrzeganie
nowych
przepisów ma zostać poddane kontrolom Państwowej Inspekcji Pracy. Jednocześnie,
jak zawsze przy nowych regulacjach zapewne potrzebny zapewne będzie pewien
okres, aby wszyscy uczestnicy rynku pracy zapoznali się
z owymi regulacjami i przywykli do ich przestrzegania
i stosowania. Należy jednak
pamiętać, iż wszelkie zmiany
wprowadzane są, aby chronić nie tylko pracowników,
ale i pracodawców, i rzetelnie
zabezpieczyć interesy stron
stosunku pracy, a więc nas
wszystkich.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice
tel.: +48 32 345 15 70 | fax: +48 32 345 15 44
e-mail: sekretariat@mpgk.eu | www. mpgk.eu

Zakład Ulic i Transportu
Oferujemy usługi:
• budowa nowych obiektów budownictwa drogowego
• remonty kapitalne i modernizacje dróg, ulic i placów
• naprawy szkód górniczych w jezdniach i chodnikach
• remonty bieżące, cząstkowe jezdni i chodników
• remonty urządzeń odwadniających w drogach
• zimowe utrzymanie dróg i placów
• roboty ziemne i niwelacje
• roboty z zastosowaniem geosyntetyków
- geosiatek i geowłóknin
• roboty elektryczne
• roboty brukarskie
• rozbiórki budynków i budowli
Ponadto:
• wykonywanie usług transportowo-sprzętowych
• prowadzenie koncesjowanego obrotu paliwami ciekłymi
• prowadzenie usługi parkingowej
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Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości:

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości:

1. Będącej własnością Gminy Świętochłowice, położonej w obrębie 0002 Lipiny, w Świętochłowicach przy ul. Krasickiego, obejmującej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 267/62 o pow. 143 m2 i 909/147 o pow. 1940 m2, zapisane w księdze wieczystej KA1C/00007358/7 oraz działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 647/61 o pow. 2656 m2
i 1009/146 o pow. 147 m2 zapisane w księdze wieczystej KA1C/00005327/7. W/w księgi wieczyste prowadzone są przez
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. W Dziale III księgi nr KA1C/00007358/7 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe. Dział IV w/w ksiąg - wolny jest od wpisów.
2. Działki zlokalizowane przy ul. Krasickiego, w strefie pośredniej miasta, w dzielnicy Lipiny. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna, częściowo nowozrealizowana oraz tereny niezabudowane, niezagospodarowane
porośnięte krzewami i drzewami. Działki stanowią teren płaski, są niezabudowane, nieogrodzone, częściowo porośnięte
zielenią. Dojazd odbywa się z drogi wewnątrzosiedlowej o nawierzchni asfaltowej. Konfiguracja działek jest poprawna.
Uzbrojenie: sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna i gazowa.
3. W/w nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą
Nr XXII/266/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska.
Działki nr 267/62 i 647/61 posiadają przeznaczenie MW-tereny zabudowy wielorodzinnej. Działki nr 909/147 i 1009/146
posiadają przeznaczenie ZP - tereny zieleni urządzonej.
4. Cena wywoławcza - 188 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), (do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%). Nabywca nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie
art. 2 pkt 1 ppkt g) ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016, poz.
223, z późn.zm.).
5. Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 30 września 2016r. o godz. 12.00 w Urzędzie
Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć
tysięcy złotych), przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A. O/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178
do dnia 26 września 2016r., z zaznaczeniem „I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Krasickiego”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości
i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany
w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego
wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie
postępowania przetargowego,
2) kopię dowodu wniesienia wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości lub wycinki drzew, uczestnik zobowiązuje
się do zlecenia wykonania tych czynności na własny koszt.
9. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r. poz.1061).
10. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa
własności nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
11. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na konto
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w ING Banku Śląskim S.A. o/Świętochłowice nr 23 1050 1373 1000 0022 8149 7251
ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi
się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości,
podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy.
13. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774, z późn. zm.).
15. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
16. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie o zasięgu lokalnym - w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej: www.swietochlowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
17. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 3491-931.

1. Będącej własnością Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Piechaczka, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym: 1150/55 o powierzchni 1575 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta
KA1C/00017267/5 przez Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV w/w księgi
wolne są od wpisów.
2. Nieruchomość zlokalizowana w strefie centralnej miasta, w dzielnicy Centrum. Otoczenie stanowi zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa przemysłowa (Huta Mittal Steel Poland). Lokalizacja nieruchomości
jest bardzo dobra. Działka jest niezagospodarowana, nieogrodzona, w niewielkiej części porośnięta drzewostanem.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej - ulicy Piechaczka. Posiada kształt nieregularny, zbliżony do trapezu, szerokim frontem wyeksponowana na drogę lokalną. Lekki spadek
terenu. Konfiguracja działki jest korzystna. Uzbrojenie: sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania.
3. W/w nieruchomość położona jest w strefie M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej i niskiej intensywności.
Z uwagi na brak obowiązującego dla terenu planu zagospodarowania przestrzennego, wymagania dotyczące przyszłej zabudowy zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy wydanej na wniosek inwestora.
4. Cena wywoławcza - 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
Sprzedaż jest zwolniona:
1) z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2016 poz. 710, z późn. zm),
2) z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 2 pkt 1 ppkt g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016, poz. 223, z późn. zm).
5. Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 30 września 2016r. o godz. 13.00 w Urzędzie
Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A. O/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178
do dnia 26 września 2016r., z zaznaczeniem „I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Piechaczka”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy
przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany
w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na
każdym etapie postępowania przetargowego,
2) kopię dowodu wniesienia wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości lub wycinki drzew, uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tych czynności na własny koszt.
9. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r. poz.1061).
10. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
11. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w ING Banku Śląskim S.A. o/Świętochłowice
nr 23 1050 1373 1000 0022 8149 7251 ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia
umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie
stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy nabycia prawa własności
nieruchomości, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 11 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
13. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach
wieczystych ponosi nabywca.
14. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774, z późn. zm.).
15. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
16. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie o zasięgu lokalnym - w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej: www.swietochlowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
17. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 3491-931.
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Tu jesteśmy!

Mikołów - Centrum:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Starostwo Powiatowe,
ul. Żwirki i Wigury 4a
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
ul. Karola Miarki 9
• Sklep PSS Społem, ul. Rybnicka 23
• Księgarnia, ul. Rybnicka 23
• Tomas auto, ul. Rybnicka 25
• Salwator Park, Pl. Salwatorianów 1
• Tele Pizza, ul. Pszczyńska 6
• Centermed, ul. Pszczyńska 22
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• Redakcja „Naszej Gazety”, Rynek 18
Mikołów - Kamionka:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123,
(sklep spożywczy przy światłach)
• PSS Społem, ul. Paprotek 7
• Eko Bio Organic Centrum,
ul. Kościuszki 61
Mikołów - Śmiłowice:
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa

Mikołów - Borowa Wieś
• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,
ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,
ul. Strażacka 54
Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków,
ul. F. Górka 48
• Sklep spożywczy Bujaków,
ul. F. Górka 79
Mikołów Paniowy:
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25
Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek,
ul. W. Polskiego 21
• Piekarnia-Cukiernia u Moniki,
ul. W. Polskiego 38a
Łaziska Górne:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Kopalnia „Bolesław Śmiały”
(dostępna dla pracowników)
• Delikatesy Centrum,
ul. Wyszyńskiego 2

Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”,
ul. Pszczyńska 347
• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141
• Sklep spożywczy „Rabat”,
ul. Rybnicka 80
Orzesze:

• PSS Społem, ul. Dworcowa 24
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Świerczewskiego 1
• ABC, ul. Świerczewskiego 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2
• Stomalux, ul. Chopina 5
• My Center, ul. Mickiewicza 2A
• Sklep Kurpas farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1
• Optica, ul. Świerczewskiego 4c
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3
• Sklep Irena ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. 22 Lipca 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13
• Sklep ABC po sąsiedzku,
ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans,
ul. Cieszyńska 48a (obok Huty),
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”
Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Dąbrowszczaków 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy,
ul. Dąbrowszczaków 91
• Sklep Rabat, ul. Dąbrowszczaków 109
• Pawilon Handlowy,
ul. Dąbrowszczaków 58
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Dąbrowszczaków 58
• Piekarnia „Garus”,
ul. Dąbrowszczaków 56
• Sklep spożywczy „Armac”,
ul. Dąbrowszczaków 103
• Sklep spożywczy (koło Urzędu),
ul. Dąbrowszczaków 135
• Hurtownia Napojów, ul. Pszczyńska 112
• Sklep spożywczy „Jumo”,
ul. Pszczyńska 155

• Urząd Miasta,
ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2
• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158
• Sklep spożywczy „Emilia” „Od i Do”,
ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
• ATN, ul. Krasickiego 10
• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
• Sklep spożywczo-warzywny,
ul. Rybnicka 98
• Elport, ul. Rybnicka 105a
• Piekarnia - Cafe Bar Jan Szmajduch,
ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Delikatesy „Od i Do”, ul. Żorska 172
• Fabryka Energii, ul. Szklarska 1
• Budampex, ul. Gliwicka 37
• Sklep monopolowy, ul. Długosza 31
• Sklep spożywczy ABC,
ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”,
ul. Katowicka 1
• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 45
Ornontowice:
• Piekarnia Ciastkarnia, ul. Orzeska 90
• Delikatesy Centrum, ul. Orzeska 17
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy,
ul. Zwycięstwa 1
• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Lewiatan, ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy,
ul. Zwycięstwa 194
Paniówki:
• Cukiernia Gatner, ul. Karola Darwina 6
• Delikatesy FOX, ul. Swobody 1a
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Wśród osób, które do 30 września nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Artur Aposter.
Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!
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Hybryda? Crossover?
Jedno i drugie.

HYBRYDOWY CROSSOVER
Nowoczesny nap�d hybrydowy, atrakcyjny design, komfortowe wn�trze oraz pojemny baga�nik.

ETRANS | Autoryzowany Dealer
\aziska Grrne, ul. Levna 1, tel. 32 32 57 412, www.etrans.pl

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

Wiosna, lato i jesień pełne barw w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie

Uczy i bawi

nanych doniczkach. Starsi poznawali barwny i bogaty świat
przyrody wędrując przez
pola, łąki, zarośla śródpolne,
las i potok, by na Sośniej Górze obejrzeć wielkoformatowe
zdjęcia na wystawie „Tajemniczy świat owadów”.
Z początkiem roku szkolnego rusza oferta edukacyjna Ogrodu zarówno dla młodszych miłośników przyrody,
m.in. Śladami Smoka Przyrodnika czy warsztaty np. Zwierzęta Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Dzieci z półkolonii doskonale bawiły się w mikołowskim ogrodzie.

Ś

ląski Ogród Botaniczny w Mikołowie,
to miejsce szczególnie ulubione przez najmłodszych.
Cały
czas się zmienia i ubogaca. Ostatnio
została
tu
uruchomiona druga pasieka edukacyjna w ogrodzie przy
ul. 15 Grudnia w Mikołowie. Pierwsze warsztaty edukacyjne odbędą się w niej już
18 września.
Podczas
wakacji
setki uczestników półkolonii
uczestniczyło w poznawa-

niu tajemnic przyrody właśnie w Śląskim Ogrodzie Botanicznym. Najmłodsi poznawali ogród za pomocą
wszystkich zmysłów oraz jak
przystało na
prawdziwych przyrodników lup i lornetek. Tak wyposażeni udawali
się w podróż po kolekcjach ozdobnych roślin, podziwiali widoki z Ogrodu Tarasowego, szukali skamieniałości i wyjścia z Labiryntu Traw, rozpoznawali zioła po zapachu oraz zasiali rośliny we własnoręcznie wyko-

Śląski Ogród Botaniczny we współpracy z firmą TIM S.A. z Bielska-Białej uruchomił drugą Pasiekę Edukacyjną.

Konwent
prezesów

Prezes Andrzej Pilot podpisuje aneks do umowy z NFOŚiGW dotyczącej
doradztwa energetycznego.

W

dniach 25-26 sierpnia odbył się Konwent Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Tym razem obradowano w Łodzi. Podczas Konwentu Andrzej Pilot, prezes
WFOŚiGW w Katowicach
przedstawił prezentację na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz propozycje
uproszczeń we wdrażaniu tego
programu, a także zaangażowania wojewódzkich funduszy
w jego wdrażanie.
W czasie Konwentu zaprezentowano także przykłady
dotyczące gospodarki odpadami w oparciu o działalność
spółki „EKO-REGION” oraz
zasygnalizowano problemy
dotyczące planu gospodaro-

wania odpadami komunalnymi na przykładzie województwa łódzkiego. Natomiast Bohdan Cezary Dierżek, zastępca
prezesa Zarządu WFOŚiGW
w Łodzi przedstawił przedsięwzięcia z zakresu gospodarowania odpadami finansowane przez łódzki Fundusz.
W trakcie Konwentu prezesi
rozmawiali o sprawach istotnych w działalności jednostek.
Ponadto, w trakcie spotkania
zostały podpisane aneksy do
umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dotyczące projektów doradztwa energetycznego. W Konwencie
uczestniczył także przedstawiciel NFOŚiGW - Grzegorz
Witkowski p.o. kierownika Zespołu ds. Współpracy Regionalnej.

Stawiają na edukację!

11

mln zł czeka na beneficjentów
programu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej „Edukacja ekologiczna”.

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ogłasza konkurs ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2016 dla szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Fundusz chce
nagrodzić projekty ekopracowni,
które pomogą uczniom efektywnie
i przyjemnie uczyć się i podnosić świadomość ekologiczną. Przewidywana
pula nagród to 100 tys. zł. Serdecznie
zapraszamy do udziału w konkursie!
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przesłanie do Funduszu
wypełnionej karty zgłoszenia wraz
z wymaganymi załącznikami. Do zgłoszenia należy dołączyć deklarację jednostki samorządu terytorialnego lub

innego organu prowadzącego placówkę, wypełnioną zgodnie ze wzorem zawartym w karcie zgłoszeniowej. Kartę
zgłoszenia wraz z załącznikami należy
przesłać listem poleconym, kurierem
bądź dostarczyć osobiście do siedziby Funduszu.
Termin przyjmowania kart
zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami upływa
15 września o godzinie 15.30.
Szczegóły na stronie funduszu:
www.wfosigw.katowice.pl.

Ma on podnieść poziom świadomości ekologicznej i kształtować postawy
ekologiczne społeczeństwa poprzez
promowanie zasad zrównoważonego
rozwoju. Nabór wniosków rusza 7 października i potrwa do 8 listopada 2016r.,
w czterech kategoriach konkursowych:
1. „Zrównoważona przestrzeń: Ochrona różnorodności biologicznej w krajobrazach zabudowanych - obiekty
kulturowe, w tym zabytkowe i
zespoły sakralne oraz ich otoczenie” - organizacja szkoleń dla liderów i opiekunów terenów oraz obiektów kulturowych (w tym zabytkowych),

a także zespołów sakralnych oraz ich
otoczenia. Beneficjentami działania
mogą być: organizacje pozarządowe,
kościoły, kościelne osoby prawne lub
związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.
2. „Zrównoważona konsumpcja” - przygotowana została
z myślą o programie aktywnej edukacji
ogółu społeczeństwa, a w szczególności młodzieży i seniorów. Projekty mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe,
instytuty badawcze, uczelnie wyższe,
wydawcy gazet oraz nadawcy radiowo-telewizyjni.
3.
„Adaptacja
obiektów
i terenów zieleni wokół budynków o charakterze kulturowym, w tym zabytkowym
i sakralnym, służącym edukacji ekologicznej” - obejmuje
właśnie adaptację (w tym remonty,
budowy, rozbudowy, wyposażenie

i doposażenie) obiektów infrastruktury
oraz terenów zieleni wokół budynków
o charakterze kulturowym i zabytkowym, w tym sakralnym, służących
edukacji ekologicznej. Beneficjentami
mogą być: organizacje pozarządowe,
jednostki samorządu terytorialnego,
uczelnie wyższe, państwowe instytucje kultury, kościoły, kościelne osoby
prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.
4. „Lokalne eko-działania
dla zrównoważonego rozwoju” - zakłada organizację konkursów
grantowych, w których grupą celową
jest ogół społeczeństwa, a beneficjentami mogą być tylko organizacje pozarządowe.
Nabór w programie „Edukacja ekologiczna” poprzedzi jesienne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów.
Szczegółowe informacje na ten temat
dostępne na stronie NFOŚiGW.
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Nasza Polonia

XI sezon Polonii
w czwartej lidze
dzą, że i jakościowo będą to
mocne ogniwa. Niestety Polonia po raz kolejny początku rundy do udanych zaliczyć
nie może, za usprawiedliwienie
można przyjąć, że każda nowa
drużyna potrzebuje trochę czasu, żeby się „dotrzeć”. Tym bardziej, że 16 zawodników, to piłkarze poniżej dwudziestego
roku życia, którzy są przyszło-

ścią tej drużyny. Warto przypomnieć, że piłkarzy powyżej
trzydziestego roku jest w niej
zaledwie dwóch, w tym trener,
Marek Mazur.
W kadrze pierwszego zespołu na sezon 2016/2017 znalazło
się 29 zawodników. 17 z nich to
wychowankowie klubu, co potwierdza klubową strategię budowy drużyny na przyszłość.

Kadra Polonii na sezon 2016/2017

Rząd górny od lewej: Michał Majsner (trener), Sebastian Gielza, Michał Łęszczak, Ireneusz Badura, Oskar Wolny, Bartosz Just, Kamil
Drabik, Wiktor Marszałek (trener bramkarzy). Rząd środkowy od lewej: Marek Mazur (trener), Filip Rzepka, Bartosz Smyla, Mateusz
Kruk, Urszula Cholewińska (fizjoterapeutka), Dawid Otrzonsek, Błażej Prochownik, Kamil Strzoda, Robert Janecki (kierownik drużyny).
Rząd dolny od lewej: Mateusz Mazurek, Krzysztof Gersok, Łukasz Dubaniewicz, Tomasz Szindler, Rafał Franke, Maciej Tabacki, Bartosz
Nowotnik, Sebastian Sadłocha, Roman Skorupa.

13

sierpnia Polonia
rozpoczęła jedenasty sezon
w czwartej lidze
pod obecnym szyldem. W poprzednich dziesięciu sezonach
Polonia rozegrała 312 spotkań,
z których odniosła 138 zwycięstw,
83 mecze zremisowała i poniosła
91 porażek, strzelając 505 bramek
i 412 tracąc. Jaki będzie bilans
po sezonie 2016/2017? - będziemy wiedzieć w czerwcu przyszłego roku.

Po udanym sezonie 2015/2016,
w którym nowo budowana drużyna Polonii zakończyła rozgrywki na drugim miejscu, nastąpiła kolejna wymiana kadr. Z zespołu odeszło dziesięciu zawodników:
Bartosz Gocyk - Rozwój Katowice, Tomasz Frankowski Orzeł Mokre, Tomasz Leszczyński - Ruch Radzionków, Wojciech Oltman - AKS Mikołów,
Miłosz Węglarz - Beskid Andrychów, Alex Tyszczak - Sarmacja

Będzin, Radosław Kaczmarczyk
- Podlesianka Katowice, Mateusz Wawoczny - Soła Oświęcim,
Botor Piotr - Fortuna Wyry, Daniel Augustyniok - drużyna rezerw
W ich miejsce szkoleniowcy Marek Mazur i Michał Majsner dokooptowali 12 piłkarzy,
w tym czterech z drużyny juniorów. Są to:
Tomasz Szindler - Jedność
Przyszowice, Michał Łęszczak
- GKS Tychy, Bartosz Nowotnik

- Rozwój Katowice, Kamil Drabik
- GKS Tychy, Sebastian Gielza Rozwój Katowice, Bartosz Wójcik - Krupiński Suszec, Dawid
Otrzonsek - Rozwój Katowice,
Bartosz Smyla - Rozwój Katowice, Oskar Wolny - drużyna juniorów, Mikołaj Ryguła - drużyna
juniorów, Arkadiusz Witek - drużyna juniorów, Błażej Prochownik - drużyna juniorów
Jak widać poczynione zmiany są zmianami z ilościowym
naddatkiem, a trenerzy twier-

zmienionym składzie, gdyż
w ekipie prowadzonej przez
trenera Sławomira Rubina zaszło sporo zmian. Z zespołu
odeszły: Sabina Bogacz, We-

ronika Grząślewicz, Daria Janko, Joanna Komorek-Atachim,
Anna Kałuża, Karolina Puczok,
Dagmara Markiewicz, Katarzyna Hajska i Karina Jakuć.
W miejsce tej dziewiątki do
drużyny doszły: Ewelina Zawisza (UKS Jedynka Rybnik),
Kamila Toborek (Silesia Volley
Mysłowice), Sandra Kubacka
(UKS Spartakus Zabrze), Martyna Krzystała (UKS Jedynka
Rybnik), Anna Kłopacka (UKS
06 Katowice - Południe), Aleksandra Olszowiec (MUKS Volley Płock), Monika Dominik
(KPKS Halemba Ruda Śląska),
Agata Hankus - (Silesia Volley
Mysłowice).
- Przygotowania do sezonu
rozpoczęliśmy 2 sierpnia. Po
dwóch tygodniach pracy, od
16 do 26 sierpnia cała ekipa
trenowała na zgrupowaniu do-

lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

imię, nazwisko
wiek pozycja
Rafał Franke
31 bramkarz
Tomasz Szindler
22 bramkarz
Maciej Tabacki
16 bramkarz
Krzysztof Gersok
26 obrońca
Bartłomiej Fabian
20 obrońca
Dawid Fuchs
16 obrońca
Karol Króliczek
25 obrońca
Łukasz Dubaniewicz 26 obrońca
Mateusz Kruk
26 pomocnik
Michał Łęszczak
22 pomocnik
Bartosz Nowotnik
19 napastnik
Kamil Drabik
19 pomocnik
Sebastian Gielza
36 napastnik
Bartosz Wójcik
25 pomocnik
Dawid Otrzonsek
18 obrońca
Kamil Strzoda
18 obrońca
Bartosz Smyla
18 pomocnik
Błażej Prochownik
15 napastnik
Filip Rzepka
17 obrońca
Ireneusz Badura
19 pomocnik
Roman Skorupa
22 obrońca
Bartosz Just
17 pomocnik
Sebastian Sadłocha 19 napastnik
Artur Korcz
23 napastnik
Arkadiusz Witek
16 pomocnik
Marek Mazur
36 obrońca
Mateusz Mazurek
21 pomocnik
Mikołaj Ryguła
18 obrońca
Oskar Wolny
15 pomocnik

macierzysty klub
Slavia Ruda Śl.
Jedność Przyszowice
Strażak Mikołów
Polonia Łaziska
Polonia Łaziska
Polonia Łaziska
Polonia Łaziska
Polonia Łaziska
AKS Mikołów
GKS Tychy
Rozwój Katowice
GKS Tychy
Rozwój Katowice
BKS Bielsko Biała
Polonia Łaziska
Fortuna Wyry
Polonia Łaziska
Polonia Łaziska
Polonia Łaziska
Polonia Łaziska
Concordia Knurów
Polonia Łaziska
Polonia Łaziska
Polonia Łaziska
Polonia Łaziska
Polonia Łaziska
GKS Katowice
Polonia Łaziska
Polonia Łaziska

Zmiany w teamie siatkarek

S

iatkarki Polonii debiut
w rozgrywkach drugiej
ligi mają za sobą. Do
udanych go zapewne nie zaliczą, bo z pięciu zdobytych

punktów i 11 miejsca zadowolone być nie mogą. W sezonie
2016/2017 w tej klasie rozgrywek spróbują swych sił po raz
drugi, ale zrobią to w zupełnie

chodzeniowym w Łaziskach.
Dziewczęta wykonały dużą
pracę, atmosfera w zespole
jest „bojowa”, co dobrze rokuje przed rozpoczynającymi
się rozgrywkami - mówi trener
Sławomir Rubin. A te rozpoczynają się 24 września. Polonia
przystąpi do nich w składzie:
Rozgrywające: Dorota
Rusek, Ewelina Zawisza.

Przyjmujące: Anna Paździorek, Kamila Toborek, Sandra Kubacka, Martyna Krzystała, Anna Kłopacka.
Środkowe: Zofia Stawarska, Agnieszka Pilarska, Aleksandra Olszowiec.
Atakujące: Angelika Bruderek, Monika Dominik.
Libero: Karolina Bereza,
Agata Hankus.

W sezonie 2016/2017 Polonia grać będzie w grupie drugiej,
a mecze pierwszej rundy rozegra w terminach:
24.09.
KS Olimpia Jawor - KS Polonia Łaziska Górne
1.10.
Polonia - KS AJD Częstochowianka
8.10.
MKS Sokół Radzionków - KS Polonia
15.10.
Polonia - MLKS Łaskovia Łask 19
22.10.
MKS Świdnica - KS Polonia
29.10.
Polonia - MKS Zorza Wodzisław Śl.
5.11.
Uniwersytet Opolski/SMS LO 2 Opole - Polonia
12.11.
UKS LIS Tuliszków - Polonia
19.11.
Polonia - SOKÓŁ 43 AZS AWF Katowice

SPORT 31

wrzesień 2016r. • NASZA GAZETA

Rowerowych wypraw
Zbyszka ciąg dalszy

O

rowerowych pasjach orzeskiego ultramaratończyka, Sportowej Osobowości Roku 2014,
Zbigniewa Fijałkowskiego, pisaliśmy
rok temu, przy okazji jego eskapady
po Skandynawii. Okazuje się, że rower potrafi zarazić. W tym roku wybrał inny region, również północny. Przez dwa i pół tygodnia przejechał dwa tysiące kilometrów, a o swoich wrażeniach z podróży, dzieli się z
Czytelnikami „Naszej Gazety”.

IV liga
Polonia Łaziska przegrała ze Spójnią Landek 2:3, pokonała Iskrę
Pszczyna 6:3, uległa LKS-owi Bełk 0:1, zremisowała z Unią Racibórz
0:0, pokonała Krupińskiego Suszec 3:1, Gwarka Ornontowice 3:1.
Gwarek Ornontowice przegrał z Beskidem Skoczów 3:5, z MKS-em
Lędziny 1:2, zremisował z Concordią Knurów 1:1, pokonał Granicę Ruptawa 4:0, GKS Radziechowy 1:0, uległ Polonii Łaziska 1:3.
Orzeł Mokre pokonał Szczakowiankę Jaworzno 2:1, uległ Spójni Landek 0:2, Iskrze Pszczyna 0:2, LKS-owi Bełk 0:3, Unii Racibórz 0:3, zremisował z Krupińskim Suszec 0:0.

V liga
Klasa „A”
Fortuna Wyry pokonała LKS Studzionkę 4:3, Sokoła Orzesze 7:0,
Czaple Kryry 6:1, Josieńca Rodostowice 6:0.
Sokół Orzesze przegrał z Siódemką Tychy 3:4, Fortuną Wyry 0:7, LKS-em Studzionka 1:3, Czaplą Kryry 1:8.
LKS Gardawice przegrał z LKS-em Frydek 0:4, zremisował ze Stalą
Chełm 3:3, przegrał z LKS-em Wisła Wielka 1:5.
Rezerwy Gwarka Ornontowice zremisowały z Amatorem Rudziniec 0:0, ze Społem Zabrze 0:0, uległy Gwieździe Chudów 0:1, Carbo
Gliwice 1:4.
Rezerwy AKS-u Mikołów przegrały z FC Katowice 0:1, MK Katowice
3:4, pokonały Hetmana Katowice 4:2.
Strażak Mikołów pokonał Stadion Śląski 2:1, przegrał z Jastrzębiem
Bielszowice 0:1, pokonał rezerwy Uranii Kochłowice 3:0.

Klasa „B”
Rezerwy Polonii Łaziska pokonały LKS Wisła Mała 4:3, zremisowały
z Unią Bieruń 1:1.
LKS Woszczyce wygrał z rezerwami Krupińskiego Suszec 2:1, z UKS-em Warszowice 3:0, LKS-em Brzeźce 2:0.
LKS 45 Bujaków wygrał z drugą drużyną Ruchu Kozłów 5:1, przegrał
z LKS-em Kleszczów 2:4, Pogonią Ziemięcice 0:1.
Burza Borowa Wieś pokonała Pogoń Zamięcice 2:1, Quo Vadis Makoszowy 5:0, Naprzód Świbie 2:1
Kamionka Mikołów zremisowała z Pogonią II Imielin 2:2, pokonała
Jastrzębia II Bielszowice 3:0, przegrała z rezerwami Śląska Świętochłowice 2:3.

Puchar Polski

ale z innej strony. Około 40 kilometrów od Giżycka rower zaczął powoli odmawiać posłuszeństwa. Napęd, czyli łańcuch i tylne zębatki
były już tak wyeksploatowane, że zmuszony byłem je wymienić w serwisie, bo jazda stawała
się koszmarem. Jakoś dojechałem do Giżycka,
gdzie po wymianie elementów, znów z impetem
mogłem ruszyć w dalszą podróż. U znajomego
zatrzymałem się na półtora dnia, by zregenerować siły i popodziwiać dziką przyrodę. Zadziwiła mnie ogromna ilość gniazd bocianich i ży-

Myślą o przyszłości
M

ikołowscy
działacze myślą o przyszłości piłki nożnej w tym
mieście. Dlatego też od września
wdrażają w życie projekt o nazwie
„Mikołowski Ośrodek Piłkarskich
Talentów”, który ma na celu wyróżnienie najlepszych zawodników mikołowskich klubów. Najlepsi będą mogli więcej grać i trenować. Celem tej akcji jest zatrzymanie talentów, które szlify piłkarskie zdobywają w klubach mikołowskich, a potem w poszukiwaniu lepszych warunków - odchodzą. Pierwszymi rocznikami, któ-

Piłka nożna
W meczach mistrzowskich rozgrywek Śląskiego Związku Piłki Nożnej drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały wyniki:

AKS Mikołów pokonał ZET Tychy 1:0, Wawel Wirek 2:0, przegrał
z Tempem Paniówki 2:5, Piastem Bieruń Nowy 0:1.

jącego tam ptactwa. Podróż powrotna do miejsca startu zajęła mi zaledwie trzy dni, co było
chyba sporym wyczynem, bo do przejechania
miałem 480 kilometrów przy sporych opadach
deszczu w pierwszym dniu.
W sumie w czasie tej eskapady przejechałem 2002 kilometry, a całość zajęła mi 18 dni.
Podobnie jak rok temu, spotkałem się z wielką gościnnością, bo poza jednym noclegiem

- To już tradycja. Lato staje się sygnałem, że
pora wyruszyć rowerem w daleką trasę. Wybrałem północno-wschodnie regiony Polski
i Kraje Nadbałtyckie. Wyruszyłem z domu mojej mamy w województwie mazowieckim, gdzie
pod jej opieką zostawiłem psa i wschodnimi rubieżami Polski przez Zwoleń, Puławy, Dęblin,
Siedlce, Białystok, Augustów i Suwałki, wjechałem na Litwę. Tam podrzędnymi drogami, wzdłuż znanego z literatury Niemna, jechałem w kierunku wybrzeża. Dotarłem do portowej Kłajpedy, skąd promem przetransportowałem się na Mierzeję Kurską. Ta zauroczyła mnie
na tyle, że zostałem na niej trzy dni. Korzystałem z uroków tego miejsca, kąpiąc się w morzu i przemierzając ścieżkami rowerowymi do
granicy z Obwodem Kaliningradzkim. W drogę powrotną dla urozmaicenia ruszyłem innymi, ale również podrzędnymi drogami, które
prowadziły przez ciekawsze miejsca. W Polsce postanowiłem odwiedzić znajomego, ale by
do niego dotrzeć, musiałem przejechać Mazury
i Warmię w okolice Elbląga, i znów znalazłem
się przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim,

Sprintem przez sportowe areny

re będą mogły trenować ze sobą,
to roczniki 2005 i 2006. Trenerem
tej grupy został Robert Gąsior.
- Trener każdego klubu będzie wybierał co miesiąc 2-3 wyróżniających się zawodników,
którzy będą uczęszczać dwa
razy w tygodniu na dodatkowe treningi. Największym plusem tego projektu jest to, że świetni zawodnicy nadal będą członkami swoich klubów,
nie będą chcieli odchodzić do innych
klubów spoza Miko-

na polu namiotowym, na wszystkie pozostałe
noce rozbijałem namiot zwykle przy gospodarstwach domowych, oczywiście za zgodą właścicieli. Niejednokrotnie częstowano mnie kolacją, a czasem również śniadaniem. Ta wyprawa
potwierdziła zalety takiego wysiłku, pozwalającego się w pełni zrelaksować i „zresetować”
swój umysł, by z pełnym zapałem przystąpić do
kolejnych zadań.
Zbigniewa Fijałkowskiego
wysłuchał Tadeusz Piątkowski

łowa, a ich słabsi koledzy będą
chcieli więcej pracować na treningach, aby dostać się do tej

wyróżnionej grupy - objaśnia
zasady funkcjonowania nowego
projektu trener, Robert Gąsior.

W pierwszej i drugiej rundzie Pucharu Polski na szczeblu podokręgów Kamionka Mikołów przegrała z Wawelem Wirek 1:3, AKS Mikołów uległ reprezentacji Śląska Oldbojów 1:4, Strażak Mikołów przegrał
z Wyzwoleniem Chorzów 2:3, LKS Bujaków uległ Sośnicy Gliwice 1:3,
Gwarek II Ornontowice przegrał z Jednością Przyszowice 1:12, LKS II Bujaków pokonał Naprzód Żernica 1:0 i przegrał z rezerwami Piasta Gliwice 0:10, Burza Borowa Wieś pokonała Zaborze Zabrze 3:2 i Przyszłość
Ciochowice 3:2, Sokół Orzesze wygrał 3:0 (walkower) z Unią Bieruń Stary i walkowerem oddał punkty LKS-owi Goczałkowice, Polonia Łaziska
pokonała LKS Studzionkę 2:1, Gwarek Ornontowice wygrał z Tempem
Paniówki 2:1.

***
W drugi weekend września rusza już czwarta edycja „Mikołowskiej
Ligi Piłki Nożnej”. Po raz pierwszy drużyny będą grały mecz i rewanż
(2x30 min.) w jednej rundzie sezonu 2016/2017 oraz w rundzie wiosennej. Po raz pierwszy będzie prowadzona klasyfikacja rozgrywek. Liga
będzie podzielona na dwie grupy: dzieci z roczników 2005 i młodsi oraz
2007 i młodsi. Sezon zakończy turniej finałowy. Jak dotąd start w rozgrywkach potwierdziły: AKS Mikołów, Orzeł Mokre, Kamionka Mikołów,
Football Academy R.Śl., Strażak Mikołów, Burza Borowa Wieś, LKS 45
Bujaków, Polonia Łaziska, a kilka klubów jeszcze się zastanawia nad
udziałem w tej akcji. Kilka klubów zgłosiło po dwie drużyny.

Lekkoatletyka
24 września odbędzie się XIV Mikołowski Bieg Uliczny im. Henryka
Biskupiaka, przebiegający ulicami Mikołowa i Łazisk. Zawodnicy wystartują o godzinie 12.00 z parkingu przy krytej pływalni, meta tradycyjnie usytuowana będzie na bieżni Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego MOSiR. Zapisy internetowe zapisy, do 11 września br. Każdy
uczestnik biegu bierze udział w Grand Prix Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów w biegach masowych. Szczegóły, regulamin, mapa trasy
i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej MOSiR Mikołów:
www.mosir.mikolow.eu

***
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie zaprasza wszystkich
uczniów szkół podstawowych do uczestnictwa w XXIII edycji „Czwartków Lekkoatletycznych”. Jesienne zawody odbędą się w terminach: 15
września, 22 września, 29 września o godzinie 14.00 na Kompleksie
Sportowo-Rekreacyjnym MOSiR przy ul. Żwirki i Wigury. Finał ogólnopolski odbędzie się w czerwcu 2017r. w Łodzi. Szczegóły na stronie:
www.mosir.mikolow.euTapi
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NAJKORZYSTNIEJSZE
CENY W REGIONIE!

MATERIAŁY BUDOWLANE
I WYKOŃCZENIOWE
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Twoje bezpieczeństwo
w rękach profesjonalistów

Dlaczego Top Security?
- Szybkość dojazdu (ﬁrma lokalna)
Specjalnie dobrana kadra: szef szkolenia mjr mgr inż Mirosław Janus
(pełniący do niedawna obowiązki szefa szkolenia brygady
jednostki wojskowej w Bytomiu)
Kierownik Grupy Orzesze i grupy Bieruń-Janusz Pyras
(były żołnierz Jednostek Specjalnych)
- Pracownicy Grupy Interwencyjnej są przeszkoleni w samodzielnym podjęciu
interwencji zmierzających do zatrzymania potencjalnego sprawcy
Podpisując z nami umowę ochrony z podłączeniem Grupy Interwencyjnej
mają Państwo rabat w swojej ﬁrmie ubezpieczeniowej nawet do 70%
Top Security posiada ubezpieczenia OC na kwotę 2 000 000 zł

Cennik

Byli żołnierze Jednostek Specjalnych
dla mieszkańców Powiatu Mikołowskiego

TOP SECURITY

mieści się w Orzeszu przy ulicy Mikołowskiej 17
Oferujemy usługi najwyższej jakości, a ponad dziesięcioletnie doświadczenie
w branży ochroniarskiej gwarantuje rzetelność i profesjonalizm
w wykonywaniu nałożonych na nas zadań.
Patrole wykonują specjalnie wyszkoleni pracownicy
oznakowanym samochodem w miejscach wyznaczonych
przez zamawiającego oraz w określonym czasie.

MONITORING CAŁODOBOWY SKLEPÓW I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH............OD 60 DO 500
MONITORING CAŁODOBOWY DOMÓW.............................................................OD 60 DO 200
OCHRONA FIZYCZNA.................................................................................rozliczenie czasowe
KONWÓJ GOTÓWKI I PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH..........................rozliczenie czasowe
OCHRONA FIZYCZNA IMPREZ................................................................rozliczenie godzinowe

UBEZPIECZENIE CZASOWE

zaopiekujemy się Twoim domem podczas urlopu, weekendowego wyjazdu

USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

"W czasach powszechnego fałszu mówienie
prawdy jest aktem rewolucyjnym." (G.Orwell)

KONTAKT: 534 999 157

