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Hej kolęda, kolęda...

 Krajobraz po Kałuży  str. 4-5
 Rolnik mimo woli  str. 6-7
 Piłkarska jesień  str. 28-29
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TWÓJ SKŁAD OPAŁU

Mikołów

ul. Krakowska

str. 3

7

-70%
na wybrane
modele opraw
Zapraszamy i oferujemy:
v bezpłatne badanie wzroku
v bezpłatny serwis okularów
v lekkie szkła okularowe
plastikowe 60 zł komplet
v szeroki asortyment modnych
oraz eleganckich opraw okularowych

tel. 32 307 29 41
www.ekstraoptyk.pl

od poniedziałku do piątku:
9.30-17.00, sobota: 9.30-13.00

str. 16-17
R
Oferta ważna do 31 grudnia 2018r.
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WYRY, UL. PSZCZYŃSKA 48 A (TEREN GIGU)

KOSTKA · ORZECH
MIAŁ · EKOGROSZEK
TEL. 536

512 512

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00
TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS

www.PRESSPOL2.pl
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WYCINKA DRZEW
I KRZEWÓW,
l
WYSOKOŚCIOWE
ŚCINANIE DRZEW,
l
ROZDRABNIANIE GAŁĘZI,
l
WYWÓZ, UTYLIZACJA
POWSTAŁEGO UROBKU.
Tel.

660 366 117
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MIĘDZY
NAMI
FILARAMI
estem miłośniczką kotów, ale
lubię i szanuję wszystkie zwierzęta. Święty Franciszek nazywając je braćmi mniejszymi wiedział
co mówi. Z wieloma ludźmi nie da się
dogadać, a z moimi kotami zawsze
potrafię nawiązać nić porozumienia,
nie tylko w sprawach kuwety i karmy. Stosunek do zwierząt świadczy
o człowieku i dlatego nie wiem, jak
nazwać „ludzi”, którzy wsypali proszek do prania do karmy w kocim
domku, który stanął w Mikołowie,
między garażami naprzeciw Urzędu Skarbowego. Budkę przygotowały, m.in. dzieci z pobliskiej szkoły. Są
w niej miski z różnymi rodzajami karmy, wodą i kocami, aby koty mogły się
ogrzać w chłodne dni. Komuś to przeszkadzało i zrobił to, co zrobił. Dlaczego? Być może złapie go kiedyś
policja i wtedy się dowiemy, ale w sumie, jakie to ma znaczenie. Krzywda
stała się nie tylko kotom, ale i dzieciom, bo jak im wytłumaczyć, że pojedynczy przypadek nie potwierdza, iż
wszyscy dorośli są bezdusznymi durniami, którzy leczą swoje kompleksy mszcząc się na bezbronnych zwierzętach. Nawet jak złapią sprawcę, to
co mu zrobią? Szkodliwość społeczna
czynu jest znikoma, a straty finansowe też niewielkie. Mam pomysł, który w polskim systemie prawnym nie
przejdzie, choć jestem przekonana,
że zdobyłby poklask nie tylko wśród
miłośników kotów. Trucicielowi kotów powinno się przygotować talerz
proszku do prania, z dodatkiem - nie
bądźmy tacy mściwi - sałatki warzywnej. Odzyskałby wolność po zjedzeniu tego specjału.

Jerzy

Beata
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kręgowa Stacja Kontroli Pojazdów przy ul. Mikołowskiej 92 należy
do najlepszych w naszym mieście i regionie. Jej nowoczesna linia diagnostyczna gwarantuje, że
każdy samochód będzie rzetelnie sprawdzony. Wysyłane wiadomości sms, przypominają o terminie przeglądu. Na Klientów czeka
także kawa i słodycze oraz drob-

Sportowe
Osobowości

J

urmistrz Mikołowa obraża się
czasami na nasze teksty, ale
„Rolnik mimo woli” ze str. 6-7
wbrew pozorom nie jest wymierzony w niego. Ten artykuł ma szerszy
i głębszy wymiar. Chodzi w nim, m.in.
o definicję słowa ziemia. Dla urzędników, nie tylko w Mikołowie, to tylko
grunt, działka, teren, parcela, kwadracik na planie przestrzennym miasta. Dla ludzi, takich jak bohaterowie naszego artykuł, ziemia to Ziemia. Przechodzi w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Bywa świadkiem
narodzin, śmierci, wielkich wydarzeń i drobnych, zapadających w pamięć historyjek. Ziemia jest uświęcona prawem własności. W USA można
nawet kogoś zastrzelić, jeśli wchodzi
na cudzy teren. Sięganie po broń to
zły pomysł, ale „ziemianom” należy
się odrobina zrozumienia ze strony
urzędników. Państwo G. z naszego
artykuł mają ziemię choć jej nie mają,
bo nie mogą z nią zrobić, co chcą.
Odrolnienie działki stało się problemem nierozwiązywalnym, a studium
rozwoju miasta dokumentem na miarę Biblii, gdzie pod groźbą świętokradztwa nie wolno niczego zmieniać. Można odnieść wrażenie, że
urzędnicy tworzą dokumenty tylko
po to, aby znaleźć prawne uzasadnienie do odprawiania mieszkańców
z kwitkiem. Samorządowcy mogą na
swoim terenie prawie wszystko. Oni
tworzą plany przestrzenne miasta
i oni mogą je zmieniać albo sensownie wytłumaczyć dlaczego nie wolno
niczego ruszać. Tymczasem według
urzędników działka państwa G. jest
rolna, bo… jest.

po raz siódmy
R

ok 2018 finiszuje, tak jak sportowcy podczas
zawodów. Ich kalendarz startowy ułożony
jest tak, że niektóre dyscypliny znajdują się
w pełni rozgrywek, inne mają już zimowe wakacje,
ale są i tacy, którzy przygotowują się do kolejnego
sezonu. Bez względu na to nadchodzi czas ocen,
a my tradycyjnie przymierzamy się do wręczenia już po raz siódmy - statuetek Sportowych Osobowości „Ziemi Mikołowskiej” Roku 2018. Liczymy przy
tym na wsparcie naszych Czytelników.
W roku 2018 sportowcy naszego powiatu byli widoczni na arenach imprez lokalnych, regionalnych,
krajowych i zagranicznych. Startowali w zawodach
różnej rangi i odnosili sukcesy na miarę swoich
możliwości.
Mamy już kilku kandydatów do tytułów, ale na
typowanie nie chcemy mieć wyłączności. Dlatego

też zwracamy się z prośbą do działaczy
sportowych klubów powiatu mikołowskiego oraz kibiców o przysłanie nam swoich
propozycji. Generalnie wiemy, co się w lokalnym sporcie dzieje, ale nasza wiedza nigdy nie jest pełna, gdyż nie jesteśmy w stanie dotrzeć na wszystkie imprezy, na których widoczni są nasi sportowcy i nie chcielibyśmy kogoś pominąć. Dlatego też liczymy na pomoc i każda nadesłana propozycja zostanie przez nas wnikliwie rozpatrzona, a część laureatów zostanie zapewne wyłoniona z nadesłanych do nas kandydatur.
Przypominamy, że „Osobowościami” mogą
być nie tylko zawodnicy startujący w kategorii seniorów, ale również trenerzy, sędziowie, działacze.

Propozycje do tytułu „Sportowa Osobowość
Ziemi Mikołowskiej Roku 2018”
wraz z uzasadnieniem (krótki opis
dokonań w bieżącym roku)
prosimy przesyłać na adres redakcji:
„Nasza Gazeta”,
43-190 Mikołów, Rynek 18,
ewentualnie pocztą elektroniczną
na adresy:
redakcja@naszagazeta.info
lub tedpress@o2.pl.
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Twoja stacja!

ny upominek - zapach do samochodu.
Technologia to tylko połowa sukcesu, bowiem wprawne oko doświadczonego diagnosty też znajdzie niedociągnięcia w pracy pojazdu. W stacji firmy Diagneo pracują wykwalifikowani, najwyższej klasy specjaliści.
Obecnie zaostrzono przepisy, by
wyeliminować z naszych dróg niesprawne pojazdy. Dlatego warto przed

przeglądem zastanowić się nad wyborem właściwej stacji, a ma to znaczenie szczególnie przy starszych samochodach. Diagności dołożą wszelkich
starań, aby wyjechali Państwo z naszej
stacji zadowoleni, a Wasz samochód
sprawdzony i bezpieczny.
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
przy ul. Mikołowskiej 92 przeprowadza pełen zakres badań technicznych
dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, motocykli, ciągników rolniczych, przyczep i naczep,
pojazdów zabytkowych. Przeprowadzamy badania dodatkowe pojazdów
skierowanych przez policję lub starostę, po wypadku lub kolizji drogowej,
pojazdów uprzywilejowanych, specjalizowanych (Taxi, Nauka Jazdy) oraz
przystosowanych do ciągnięcia przyczep, z instalacją gazową i po zmianach konstrukcyjnych.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim naszym Klientom
radośnie spędzonych świątecznych
chwil w gronie najbliższych,
a w Nowym Roku
- wszelkiej pomyślności
i zdrowia.

Orzesze-Zawiść, ul. Mikołowska 92 | tel. 32 221 57 90 | www.diagneo.com.pl | czynne: pn.-pt.: 7.00-20.00, so.: 8.00-16.00
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.
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TWÓJ SKŁAD
OPAŁU
W ofercie:
- kostka
- orzech I
- orzech
- orzech II
- groszek
- ekogroszek
- miały
oraz duży wybór
węgli konfekcjonowanych
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721 303 003
32/29-29-999

www.taxi-mikolow.pl

32/19-19-6

Akceptujemy karty płatnicze

przydomek zawdzięcza najkrótszej
zwycięskiej walce w swojej karierze,
kiedy wygrał przez nokaut już w 12 sekundzie. Początkowa znajomość przerodziła się w przyjaźń i chęć
współpracy. Dariusz Zając
został pomocnikiem trenera Frenkiego, później jego zastępcą, a
od czerwca 2018 - prezesem WKF Poland
World Kickboxing Federation Poland.
W październiku 2017 roku,
została podjęta decyzja o założeniu Stowarzyszenia Flash K1 Mikołów,
którego prezesem został Dariusz Zając.
- Charytatywna gala połączona
z międzynarodowymi mistrzostwami
Polski w kickboxingu w Mikołowie bę-

L

A

RADIO
TAXI
Mikołów

Charytatywny Open Cup Europe 2019, czyli międzynarodowe
mistrzostwa Polski w kickboxingu, odbędą się 3 lutego
w hali mikołowskiego MOSiR. Dochód z imprezy zostanie
przeznaczony na dwójkę chorych dzieci z Mikołowa.
To organizacyjny debiut Dariusza Zająca.

J

K

Życzymy wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego
Nowego Roku 2019

o dobrych sercach
ego syn Michał często gości na łamach „Naszej Gazety”, jako znany
i utytułowany mikołowski wojownik, odnoszący sukcesy w kickboxingu,
a ostatnio także w boksie. O jego
zwycięskiej walce w towarzyskim
meczu Polska - Włochy pisaliśmy
w październiku.
Dariusz Zając od dziecka interesował się sztukami walki. W latach szkolnych uprawiał zapasy, ale jego serce skradły treningi K-1. Karierę rozpoczął w klubie SOZO ŻORY. Wtedy na
jego drodze pojawił się Frenky Flash,
czyli Franciszek Pawlak, mieszkający
w Austrii polski zawodnik formuły K-1.
Frenky jedenaście razy zdobył mistrzostwo świata WFCA. Trzykrotnie sięgnął
po tytuł mistrza Europy. Dwa razy zdobył złoto w mistrzostwach Austrii. Swój
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dzie naszym pierwszym, większym
przedsięwzięciem organizacyjnym,
ale to nie jest największe marzenie.
Chciałbym otworzyć klub sportowy,
w którym dzieci do 13 roku życia
będą mogły za darmo trenować sztuki walk i rozwijać swoje pasje, a dodatkowo pracować nad
swoją kondycją fizyczną i psychiczną - mówi
Dariusz Zając.
Podczas lutowej gali
w hali MOSiR walką wieczoru będzie pojedynek z udziałem Frenky Flasha. Imprezę odwiedzą,
m.in. Mariusz Wach, Adrian „Ares” Błeszyński i wielu innych gości specjalnych, o których poinformujemy na naszych łamach.
M

Najserdeczniejsze życzenia
szczęśliwych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
i sukcesów
w nadchodzącym roku
wraz z podziękowaniami
za dotychczasową
współpracę
składa

właściciel i załoga

BEST TRANS

ul. Cieszyńska 48a, Łaziska Górne (obok Huty) | www.besttrans.pl
tel. 500 106 698 | tel. 503 158 543 | tel./fax (32) 322 73 70
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BIEG PRZEZ
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Wszystkim pracownikom,
klientom, partnerom
oraz sympatykom naszej Firmy
składamy życzenia
spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku

A

Krajob
Piszemy o nieoczekiwanej zm
w regionie zawsze ma spory w

O

tym, że transfery nie są czymś nadzwyczajnym w polityce, przekonaliśmy się cztery lata temu na naszym
podwórku. Po wyborach do Rady
Powiatu, korzystnych dla koalicji Platforma
Obywatelska - Obywatelski Komitet Samorządowy - Forum Samorządowe, sojusznicy zaczęli świętować, a tymczasem Joanna Bieniek przeszła z OKS do Prawa i Sprawiedliwości i wywróciła układankę do góry nogami. Nie wybuchł
żaden skandal, bo w końcu chodziło tylko
o mały powiat. Nie ma tutaj dużej kasy do prze-

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

robienia ani intratnych stanowisk. Inaczej ma
się sprawa z samorządem województwa. Tutaj
jest władza, wpływy i pieniądze.

Słowo „nieoczekiwana”
w nadtytule tego tekstu
nie jest chyba zbyt fortunne.
Po wyborach, które nikomu nie dały stabilnej przewagi było pewne, że Prawo i Sprawiedliwość spróbuje „złowić” radnych w obozie
przeciwnika. Żeby była jasność, choć nie pisze się o tym w regionalnych mediach, Platforma Obywatelska robiła dokładnie to samo szukając słabych ogniw po drugiej stronie barykady. Partia rządząca ma jednak zawsze lepsze
karty przetargowe i zgodnie z oczekiwaniami
PiS zbudował większość i przejął władzę w regionie. Niespodzianką było tylko przejście Wojciecha Kałuży z Żor. Nieoficjalnie mówiło się,
że bliskie sukcesu są „połowy” w innej części województwa. Co oznacza ta polityczna burza? Nic, jeżeli spojrzeć na sytuację i interesy
99 proc. mieszkańców.

Można zrozumieć szczere
i spontaniczne oburzenie
Borysa Budki, posła PO,
bo dobrze płatną robotę
w Urzędzie Marszałkowskim
straciła jego żona.
Po wolcie Kałuży, większość z nas niczego
jednak nie straci ani nie dostanie. W poprzedniej kadencji województwem rządził marszałek

Wojciech Saługa z PO, ale trudno ten układ nazwać partyjnym. Największe wpływy mieli ludzie z jego rodzinnego Jaworzna oraz Tychów,
co wynikało ze skomplikowanych relacji biznesowo-towarzyskich. Boleśnie przekonało się
o tym wielu zdolnych i ambitnych działaczy
PO, którzy zadarli z marszałkiem i dostali szlaban na etaty w instytucjach podległych śląskiej
„marszałkowni”. Gdyby wybory dały bezpieczną przewagę dotychczasowej koalicji, rządziłby dalej układ Saługi. Wynik był jednak remisowy. Gdyby nie Kałuża, w siłę urósłby Sojusz
Lewicy Demokratycznej, który za cenę dwóch
członków w pięcioosobowym zarządzie województwa był gotów zablokować PiS. Gdyby tak
się stało, SLD mając stosunkowo niewielkie poparcie społeczne uzyskałby niewspółmiernie
duży wpływ na regionalną władzę i pieniądze.

Desant lewicowych działaczy
ruszyłby na wojewódzkie spółki
budując organizacyjne zaplecze
przed przyszłorocznymi wyborami.
Wojciech Kałuża zmienił front i pozwolił na
przejęcie władzy trzeciemu układowi. Czy będzie on oparty tylko na partii? Raczej nie. Trzeba pamiętać, że mimo deklarowanej wrogości
i różnic programowych, PiS i PO funkcjonują
w podobny sposób. W regionalnych strukturach
PiS działa kilka „pisów”, skupionych wokół parlamentarzystów o dużych wpływach i ambicjach. Każdy z nich będzie chciał ugrać swoje. Na miejsce wyrzuconej żony Budki przyjdzie
żona kogoś innego i równowaga w przyrodzie
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braz po Kałuży
ianie władzy w Sejmiku Wojewódzkim, bo sytuacja polityczna
pływ na to, co dzieje się w powiecie mikołowskim.
zostanie zachowana. Szacuje się, że wymiana
kadrowa w wojewódzkich instytucjach może
objąć około 2 tys. stanowisk.

zmienią ten mechanizm? Po co, skoro sprawdzał się przez tyle lat.
Ze względu na dobre osobiste relacje i współpracę w wojewódzkim zarządzie PO, Mirosław
Duży, nasz nowy starosta, zapewne trzymał kciuki za reelekcję Saługi. Można założyć, że gdyby
nie zmiana władzy, powiat mikołowski znalazłby
się wśród jednostek, które dobrze i skutecznie
współpracują z Urzędem Marszałkowskim.

Ułożenie władzy może okazać
się dla PiS znacznie trudniejszym
wyzwaniem niż jej przejęcie.
Czy przetasowania na szczytach wojewódzkiej władzy wpłyną na powiat mikołowski? Teoretycznie nie powinny, bo politycy zawsze zastrzegają, że dzielące ich różnice nie mają

Sporo wyjaśni się po
przyszłorocznych wyborach
parlamentarnych.

przełożenia na współpracę z samorządami.
Tyle teoria. Oczywiście, nikt nikomu ordynarnie
nie przykręci kurka z kasą, bo tego po prostu
nie da się zrobić. Za rządów Wojciecha Saługi
i jego zaplecza towarzysko-politycznego mieliśmy samorządy lepiej i gorzej współpracujące z województwem. Bardziej i mniej skuteczne
w pozyskiwaniu środków unijnych, którymi dzieli marszałek. Nie znamy się na tym,
więc nie spekulujemy skąd się brały te różnice. Może bardziej dociekliwi Czytelnicy sami
znajdą odpowiedź na to pytanie. Czy rządy PiS
E
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nych osobowościach. Więcej ich dzieli, niż łączy, ale obydwoje na tyle długo siedzą w polityce, aby wiedzieć, że zmienność jest jej jedyną
stałą cechą. Nikt nie chce palić mostów, bo nigdy nie wiadomo, co może jeszcze się zdarzyć.
Jerzy Filar
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Burza w województwie
spowodowała jednak, że Mirosław
Duży wchodząc do gmachu przy
ul. Jagiellońskiej w Katowicach,
wpływa na nieznane sobie wody.
W inauguracyjnym wywiadzie (str. 9) nowy
starosta deklaruje wolę współpracy z władzami województwa i liczy na wzajemność. Łatwiej powiedzieć, niż zrobić, choć sytuacja nie
jest beznadziejna. Chcąc rozpocząć skuteczne
działania Duży musi przede wszystkim dokładnie przestudiować mapę wpływów i układów
w śląskim PiS. Najprostsza droga do tego środowiska wiedzie poprzez mikołowskie biuro
poseł Izabeli Kloc, której córka jest wpływową
radną Sejmiku Wojewódzkiego. Logicznym rozwiązaniem byłoby utworzenie w Radzie Powiatu technicznej koalicji PO-PiS i dopuszczenie
do częściowej władzy w starostwie ludzi poseł
Kloc. Taki krok, przynajmniej na razie wydaje
się jednak mało prawdopodobny. Sporą część
zaplecza politycznego Mirosława Dużego tworzą ludzie, którzy nerwowo - delikatnie mówiąc
- mogliby zareagować na zbliżenie z PiS.

R

towi mikołowskiemu. Z drugiej strony nie musimy się obawiać, że spotkają nas jakieś restrykcje, bo każdy wrogi krok może zostać odebrany, jako polityczna zemsta, a na tym nie zależy PiS. Ważne są także czynniki ludzkie.
Izabela Kloc i Mirosław Duży są ludźmi o sil-

Powtórne zwycięstwo i umocnienie władzy
PiS spowoduje, że rządzenie powiatem bez
współpracy z tą partią może okazać się trudne. Chyba, że wygra PO. Wtedy Duży może liczyć na przyjaciół w nowym rządzie i „obejść”
szczebel wojewódzki w realizacji niektórych
planów. Reasumując, najbliższy rok okaże się
czasem wyczekiwania. Z oczywistych powodów, nie można liczyć na to, że „marszałkownia” sypnie nagle dodatkowym groszem powiaL

A

M

PACHNĄCE ŚWIĘTA

Czym byłyby Święta Bożego Narodzenia bez wypełniających dom zapachów?
Aromat słodkiego cynamonu, pachnącej czekolady
i świeżo zaparzonej kawy zawsze dopełni świąteczną
atmosferę i przywoła miłe wspomnienia. Wszystkie te
smaki znajdą Państwo w moim sklepie.
Szczególnie polecam herbaciane mieszanki: Adwentową, Świąteczną, Ogień Kominka, Świąteczne Łakocie, Cynamonowa Gwiazda czy Zielona Zima, które
niezmiennie towarzyszą nam od lat i na stałe zagościły w Waszych domach. W tym roku mamy także szeroki asortyment naturalnych, ręcznie robionych czekolad
z korzennymi i owocowymi dodatkami. Poszerzyliśmy
również asortyment kaw świątecznych o nowe smaki.

KLAUDIA KLYSZCZ,
właścicielka sklepu Mandarin
w Łaziskach Górnych.

Mam nadzieję, że kubek wypełniony po brzegi aromatyczną kawą lub herbatą umili Państwu te święta będą one wyjątkowe i pachnące.

Wspaniałych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
w gronie najbliższych życzą właściciele sklepu MANDARIN

A

www.zajazdlitwor.pl

ORGANIZACJA PRZYJĘĆ
OKOLICZNOŚCIOWYCH
WIGILIE FIRMOWE OD 42 ZŁ
CATERING WIGILIJNY
Mikołów, ul. Gliwicka 213,
tel.: 32 322 59 89, 600 410 944

3 sale 20, 50, 60 osób

Wesołych Świąt
i szczęśliwego
Nowego Roku

A
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Rolnik mim

Państwo G. szykują się na wielki jubileusz. Zbliża się 30. rocznica ich bezowocn
Większości okolicznych właścicieli udało się zmienić status ziemi, ale im nie w
władze miasta. Obecna ekipa stawia na prostotę przekazu. Nie wolno odrolnić

Z

apytaliśmy burmistrza,
dlaczego w Mikołowie jest taki problem
ze zmianą kwalifikacji
gruntu. Stanisław Piechula odpisał tak:
- Zmieniamy całe miasto pod
tym względem próbując zrealizować 1300 zalegających wniosków. Rzeczywiście miałem nadzieję, że pójdzie to szybciej.
Liczę na to, że w tej kadencji
zrobimy całość.

Oto jedna z 1300
zalegających
mikołowskich
historii.
Izydor G. (prosi o nie podawanie pełnego nazwiska) w 1990
roku przejął po rodzicach
gospodarstwo rolne. Chodzi
o dwa hektary gruntu w Mikołowie Mokrem przy ul. Krętej. To
R

jego ojcowizna i rodzinna krwawizna.
- W trudnych latach powojennych, dzięki ciężkiej pracy
rodziców ziemia ta nas żywiła
i zapewniła nam spokojne dzieciństwo, wykształcenie i dobry
start w życie. O tym, że nie było
to łatwe, wiedzą ludzie starsi
i ci, którzy pracowali na roli mówi Izydor.
Jego ojciec przejął ten kawałek ziemi po swoich rodzicach,
oni też po swoich. Rodzina G.
jest z tym miejscem związana
od pokoleń. Czasy się jednak
zmieniają. W Polsce, aby wyżyć
z rolnictwa trzeba mieć dużo,
dobrej ziemi albo wyspecjalizowane gospodarstwo produkcyjne. Izydor G. rolnikiem nie
jest, a nawet gdyby był, to jego
ziemia w Mokrem i tak plonów
nie urodzi. To słaby grunt klasy
4b i 5a. Kiedy w pobliżu utwoE

rzono Śląski Ogród Botaniczny, a wokół niego strefy ochronne, zakazano stosowania nawozów sztucznych i środków chemicznych, a bez tego nic przy
ul. Krętej nie urośnie.

Ziemia, choć jałowa,
jest za to pięknie
położona.
Państwo G. postanowili, że
stanie się ona ich rodzinnym
kapitałem i zabezpieczeniem
dla synów. Chcieli, aby tam pobudowali domy albo sprzedali grunt i mieli pieniądze na życiowy start. Do realizacji marzeń potrzebna im była zmiana
kwalifikacji gruntu. W miejskich
planach przestrzennych teren
ten sklasyfikowano, jako rolny.
W Mikołowskich realiach oznacza to bezwartościową łąkę,
gdzie nie wolno niczego zbuK

Z działki Państwa G. roztacza się piękna panorama Śląska.
dować, a uprawa się nie opłaca. Teoretycznie nie powinno
być problemów z przekwalifikowaniem terenu na budowlany.
L

SALON TYCHY
Tychy, ul. Katowicka 35
tel. 32 326 22 80-87
SALON PSZCZYNA
Studzienice, ul. Jaskółek 21
tel. 32 326 39 90
www.witpolauto.pl

W pobliżu odrolniono przecież
całe połacie mikołowskiej ziemi. Powstał Śląski Ogród Botaniczny, ale nie tylko. W sąsiedzA

twie działki państwa G. wyrosło osiedle Leśna Bryza i wiele
wystawnych rezydencji, bo ludzi bogatych ciągnie do takich
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R

ych starań o odrolnienie działki w Mikołowie Mokrem.
wolno. Pod różnymi pretekstami zbywały ich poprzednie
ć tej działki, bo jest rolna - wyjaśniają urzędnicy.

miejsc. Państwo G. mieli jednak
pecha. Najpierw, pod koniec lat
90., odmówiono im przekwalifikowania gruntu pod pretekstem
planów budowy autostrady. Później, czyli jakieś 10 lat temu, pojawiły się rzekome problemy
z osuwiskami ziemnymi. Jakie
przeszkody obowiązują teraz?
Obecna ekipa w magistracie
lubi proste wyjaśnienia.
- W „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Mikołowa” teren ten jest przeznaczony
pod rolę, co oznacza, że nie możemy tego terenu w nowym planie przeznaczyć pod zabudowę
R

- wyjaśnia Wojciech Klasa, główny specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego i urbanistyk w mikołowskim magistracie.

Można zadać pytanie
dodatkowe: zakaz
obejmuje wszystkich
czy tylko państwa G.?
Co jakiś czas pojawiają się
u nich bogaci ludzie z ofertą kupna terenu. Przychodzą
w towarzystwie geodetów, czyli wiedzą, że z tą ziemią nie da
się nic zrobić. Mimo tego kręcą się po działce i zastanawiają, na którą stronę świata ustaE

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

Problem
nagłaśniamy,
ale wielkich nadziei
nie mamy.

wić front ich przyszłej rezydencji. Ziemia rolna kosztuje około 20 zł za metr. Gdyby zmienić kwalifikację na budowlaną,
cena podskoczy przynajmniej
do 120 zł. Gdyby ktoś teraz kupił ten grunt wiedząc, że wkrótce może zmienić się jego urzędowe przeznaczenie, zarobiłby sporo kasy. Na razie jednak
nikt nie zrobi tutaj interesu. Państwo G. nie zamierzają za grosze pozbywać się rodzinnej ziemi i chcą walczyć dalej.
- Wciąż szukam powodów,
dlaczego tak się dzieje. Pewną nadzieją były dla mnie zmiany na fotelu burmistrza, ale Stanisław Piechula nie dotrzymał
słowa, choć podczas kampanii
wyborczej obiecał pomóc takim
ludziom, jak ja. Niedługo minie
30 lat mojej walki z urzędami.
Mieszkam w mieście. Nie mogę
zatem się starać o dotacje dla
rolników, nie mogę skorzystać
z renty pomostowej czy jakichkolwiek dotacji na rozwój, zakup maszyn, agroturystykę itp.
Nie mogę zrobić nic. Mogę jedynie na swojej pięknej i bezwartościowej ziemi postawić leżak i obserwować przez lornetkę ptaki. Zwróciłem się do was
z nadzieją, że „Nasza Gazeta”
nagłośni mój problem, choć jestem przekonany, że w podobnej sytuacji znajduje się wielu
mikołowian - mówi Izydor G.

E

7

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

„Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”
urzędnicy traktują, jak świętość. Tak jest dla nich wygodniej, bo na jego podstawie
mogą zbyć każdego mieszkańca, który ma podobne problemy jak Izydor G. Ostatnie
studium uchwalono dla Mikołowa w 2013 roku. Jeszcze
wcześniejsze zatwierdzono
w 1999 roku. Przyjmując czternastoletnią częstotliwość, kolejnego dokumentu tej rangi możemy się spodziewać
w 2027 roku. Wrócimy wtedy do
tego tematu. Pytanie pozostaje jedynie takie: czy tych zmian
doczeka 53-letni Izydor G.?
Jerzy Filar

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

Wesołych Świąt

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

Godziny otwarcia:
pn.-pt. 9-17, sobota 9-13

Święta Bożego Narodzenia to cudowny czas
przepełniony radością i rodzinną atmosferą.
Mieszkańcom Mikołowa i powiatu mikołowskiego życzymy,
aby Wasze święta były wyjątkowo spokojne,
niezwykłe i niezapomniane.

Wesołych Świąt!
KRYSTYNA ŚWIERKOT
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

MIROSŁAW CHMIEL
Stowarzyszenie Wymyślanka

MICHAŁ POLOK
Stowarzyszenie Przyjazny Gniotek

ARTUR WNUK
Stowarzyszenie Reta
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Pełna słońca, witamin i wartości odżywczych
Kuchnia grecka kojarzy nam się ze słońcem i wakacjami, ale warto jeść śródziemnomorskie przysmaki także
jesienią i zimą. W restauracji Mykonos w Orzeszu można posmakować greckich potraw, m.in. dolmadakia,
sałatkę grecką i baklava... i przenieść się do innego miejsca wsłuchując się w muzykę z tamtych regionów.
Badania wykazały, że dieta śródziemnomorska, w tym grecka
jest najbardziej korzystna dla naszego zdrowia. W naszej kuchni
przestrzegamy zasad, które cechują dobrą, grecką potrawę. Używamy oliwy z oliwek, świeżych warzyw, ziół i najwyższej jakości
mięsa. Nie używamy frytury!
W menu Mykonos znajdują się potrawy mięsne:
n Gyros z oryginalną grecką mieszanką przypraw.
n Grecka kiełbasa- Loukaniko pochodząca z Trikala,
n Ryby pieczone i smażone, kalmary i ośmiornice...
n Antipasti, sałatka grecka, desery i inne...
Do oferty dołączyło piwo, które świetnie komponuje się z naszymi potrawami.
Znajdzie się również co nie co dla wegetarian!
Zabieramy już zamówienia na sylwestrowy grecki PARTY
GRILL MIX, doskonały na domową imprezę sylwestrową.
(Zamówienia składamy do 29.12.2018).

Orzesze, Centralna 268 | tel. 732 796 090 | facebook.com/mykonosorzesze| Godziny otwarcia: pn.-czw.: 10:00-22:00, pt.-so.: 10:00-23:00, nd.: 12:00-21:00
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Dużo nadziei pokładam w deklaracjach
współpracy gmin naszego powiatu.
BARBARA PEPKE,

W

Przewodnicząca Rady Powiatu
Mikołowskiego

ostatnim
czasie w naszym
powiecie zaszły istotne zmiany. Wybrani zostali
nowi radni; a w konsekwencji
powołane zostały nowe
władze powiatu.
Jako przewodnicząca rady chciałabym
zapewnić wszystkim
Radnym możliwość realizowania w maksymalnym stopniu swoich obietnic wyborczych. Myślę, że
wszystkie; bez wyjątku, mają służyć
naszemu wspólnemu dobru.

dyżury radnych. Gorąco namawiam do
obserwowania posiedzeń rad gmin
i rady powiatu, jako że od początku tej kadencji wszystkie posiedzenia są bezpośrednio transmitowane w internecie. Bardzo proszę też o utrzymywanie kontaktu z poszczególnymi radnymi i przekazywanie
im Państwa wniosków.
Osobiście
szczególną uwagę poświęcę
sprawom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; uważam, że zdrowie i życie są
wartością bezcenną. Niepokoi, że mieszkańcy naszego powiatu
mają ograniczony dostęp do specjalistycznej opieki
medycznej
oraz bezpłatnej diagnostyki. Sen z powiek spędza mi także
myśl o kilku miejscach
z fatalnymi rozwiązaniami organizacji ruchu drogowego, w których notorycznie dochodzi do wypadków i kolizji.

Dużo nadziei pokładam
w deklaracjach współpracy gmin naszego powiatu. Będę się starała stwarzać warunki
i inspirować takie
działania. Chciałabym także, by
sesje Rady Powiatu zwoływane
były w porach popołudniowych, w terminach,
które nie będą się pokrywały z terminami sesji
rad gmin. W biurze rady
powiatu będą pełnione

Zdrowych i pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pasma sukcesów
i spełnienia wszystkich marzeń
w Nowym 2019 Roku
życzą
Mieszkańcom Powiatu
w imieniu Rady Powiatu
Przewodnicząca

BARBARA PEPKE

w imieniu Zarządu Powiatu
Starosta

MIROSŁAW DUŻY

Jak zadbać o akumulator przed zimą?
R

E

K
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Jesień i pierwsze przymrozki to ten moment, w którym warto sprawdzić akumulator
w samochodzie. Ujemna temperatura w naturalny sposób zweryfikuje baterię twojego pojazdu.
Pamiętaj, że wraz ze spadkiem temperatury spada zdolność rozruchowa akumulatora.

C

zynników wpływających na żywotność akumulatora jest wiele, lecz chciałbym się skupić na
tych najprostszych, a bardzo istotnych.
CZYSTE KLEMY - dla prawidłowego przepływu prądu pomiędzy akumulatorem a instalacją pojazdu bardzo
istotnym czynnikiem jest dobre połączenie pomiędzy klemą a biegunem
akumulatora. Jeżeli klemy są brudne i
pokryte białym nalotem, należy je wyczyścić. Brudne i zaśniedziałe mogą
ograniczyć przepływ prądu, a nawet
go uniemożliwić, czego skutkiem będzie brak możliwości uruchomienia pojazdu. Klemy i bieguny można oczyścić

szczotką drucianą oraz drobnym papierem ściernym lub kupić do tego specjalny przyrząd dostępny w wyspecjalizowanych sklepach. Jeżeli klema jest
pokryta białym nalotem to można go
usunąć specjalnym neutralizatorem
lub po prostu wodą z mydłem, która
dzięki swemu zasadowemu odczynowi
zneutralizuje wykwity kwasu. Oczyszczone klemy warto przesmarować niewielką ilością wazeliny technicznej.
NAŁADOWANY AKUMULATOR Częsta jazda w korkach, krótkie trasy
oraz duża ilość elektroniki w naszych
pojazdach często powoduje, że akumulator jest nie doładowany. W takim

stanie w ujemnej temperaturze akumulator, nie będzie miał swoich parametrów, a co gorsze po prostu może
zamarznąć. Jeżeli akumulator zamarznie, nigdy już nie będzie miał takich
parametrów jak wcześniej. Dlatego
przed zimą warto doładować akumulator, nawet wtedy, gdy wydaje nam się,
że nasz samochód dobrze „kręci”.
Do ładowania akumulatora można użyć inteligentne ładowarki impulsowe np. CTEK czy inne zamienne
marki, które same dobierają optymalne parametry ładowania, a po naładowaniu akumulatora przechodzą w stan
podtrzymania. Te ładowarki są w pełni

dobreakumulatory.pl

bezpieczne dla akumulatorów i instalacji elektrycznej pojazdu, nie wymagają odłączenia klemy podczas ładowania. Można też użyć zwykłego, tradycyjnego prostownika samochodowego, ale trzeba odłączyć klemę minusową. W ten sposób chronimy sterowniki pojazdu przed uszkodzeniem. Jeżeli nie mamy takich urządzeń możemy oddać akumulator do naładowania
w specjalistycznej firmie.
Warto również sprawdzić jak nasz
samochód ładuje. Prawidłowe napięcie ładowania w instalacji 12V powinno wynosić od 13.9V do 14.5V przy załączonych odbiornikach.

MOCOWANIE AKUMULATORA w mojej praktyce dość często spotykam się z brakiem mocowania akumulatora. To bardzo niekorzystne dla baterii i prowadzi do przedwczesnego zużycia akumulatora. Podczas wstrząsów
akumulatora dochodzi do opadu masy

czynnej, a co za tym idzie do znacznego zmniejszenia parametrów akumulatora. Akumulator z opadem masy
czynnej nie jest w stanie prawidłowo
przyjąć i zmagazynować odpowiedniego prądu, ani w momencie rozruch
z siebie go wydać.

SKLEP ORZESZE | ul. Waryńskiego 21 | tel. 604-609-619
SKLEP KATOWICE | ul. Józefowska 76 | tel. 731-34-34-34
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Nie jestem rewolucjonistą,

stawiam na ewolucję
Rozmowa z MIROSŁAWEM DUŻYM, starostą powiatu mikołowskiego.

- Liczył Pan też na dobrą współpracę z poprzednim marszałkiem
województwa Wojciechem Saługą,
z którym miał Pan dobre relacje. Po
nieoczekiwanej wolcie sejmikowego radnego Wojciecha Kałuży, województwem rządzi PiS, a to przecież
nie jest Pana „bajka”.
- Jeszcze raz powtórzę, że moją „bajką” jest powiat mikołowski. To prawda,
że po wyborach sytuacja w województwie mocno się skomplikowała, ale bioR

E

rę za dobrą monetę deklarację nowego
marszałka, że chce współpracować ze
wszystkimi samorządami.
- Czego mogą spodziewać się po
Panu pracownicy starostwa i podległych jednostek. Pójdzie w ruch kadrowa miotła?
- Kadrowej miotły nie będzie. Zmiany personalne nie są celem samym w
sobie ani nie gwarantują, że wszystko zacznie funkcjonować lepiej. Równie dobry, a nawet lepszy efekt można
osiągnąć reorganizując system pracy.
W mojej karierze zawodowej starostwo
powiatowe jest piątą instytucją, którą
zarządzam. Może Pan popytać ludzi,
z którymi pracowałem. Nigdzie, nikogo
nie skrzywdziłem. W starostwie i podległych instytucjach zatrudnionych jest
810 osób. Przy tak licznej załodze zmiany kadrowe odbywają się także w sposób naturalny, m.in. poprzez przejścia
na emerytury.
- Kiedy minie przysłowie „sto dni”,
czyli taryfa ulgowa dla każdego nowego starosty, prezydenta czy burmistrza, na co mogą liczyć mieszkańcy powiatu?
- Nie potrzebuję stu dni, bo choć
jestem nowy na tym stanowisku to
od lat zasiadałem w Radzie Powiatu i wiem, jak funkcjonuje starostwo.
Przyszły rok nie będzie łatwy, ponieważ do szkół średnich wchodzi podwójny rocznik. Musimy się do tego
przygotować organizacyjnie i finansowo. Martwi mnie też zapowiadana, duża podwyżka ceny prądu. Nasz
szpital powiatowy jest już po przetargu na dostawy energii elektrycznej,
ale po nowej kalkulacji, trzeba dołoK

Foto: Małgorzata Strzelczyk

- Jest Pan nie tylko samorządowcem, ale także politykiem, liderem
Platformy Obywatelskiej w powiecie
mikołowskim i członkiem władz wojewódzkich tej partii. To atut czy obciążenie na pańskim nowym stanowisku?
- Idąc do pracy politykę zostawiam
za drzwiami starostwa. Oczywiście, nie
wyrzekam się swoich poglądów, ale nie
chcę, aby miały one jakikolwiek wpływ
na funkcjonowanie powiatu. Na tym
szczeblu władzy nie rozstrzygniemy
sporów dotyczących aborcji, stosunku
do Unii Europejskiej, funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości czy strategii
energetycznej. To są zarzewia politycznych konfliktów i zostawmy je posłom.
Zajmijmy się tym na co mamy wpływ,
czyli drogami w powiecie, remontami, szkołami, służbą zdrowia. Uważam,
że w tych przyziemnych, ale niezwykle dla nas ważnych sprawach, możemy dogadać się bez względu na poglądy. Nie oznacza to, że uciekam od polityki jeżeli może ona służyć powiatowi. Na naszym terenie mamy biura trojga posłów: Izabeli Kloc, Grzegorz Matusiaka i Marka Krząkały. Liczę na dobrą współpracę z nimi.

żyć jeszcze 230 tys. zł. Musimy sobie
jakoś z tym poradzić. W samym starostwie jest wiele spraw do zrobienia,
które nie mogą czekać. Chciałbym
przyspieszyć pracę punktu obsługi
klienta. Koniecznie trzeba też wprowadzić udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Planujemy, m.in. budowę windy…
- Kiedy?
- Nie chcę składać konkretnej deklaracji, bo to jest kosztowna inwestycja,
ale winda na pewno będzie. Generalnie, nachodzący rok pod względem finansowym nie będzie łatwy, a w dodatku jesteśmy związani budżetem, który
został przygotowany jeszcze przez poprzednie władze powiatu i zaakceptowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
- Powiat mikołowski jest przecież
bogaty. W zestawieniu 313 powiatów
L

ziemskich jesteśmy na dziesiątym
miejscu pod względem dochodów.
- W tym zestawieniu wzięto pod uwagę dochody brutto, a to w żaden sposób nie oddaje stanu powiatowych finansów. Proszę pamiętać, że płacimy
2,8 mln zł „janosikowego”, czyli podatku na rzecz rzekomo biedniejszych samorządów. Poza tym część zewnętrznych pieniędzy trafia bezpośrednio na
konto dotowanych instytucji, takich jak
ośrodek dla osób niepełnosprawnych
w Borowej Wsi. Gdyby podliczyć dochody netto, czyli pieniądze na których
wydanie mamy realny wpływ, jesteśmy
na 240 miejscu.
- Chyba najwyższa pora na reformę „janosikowego”.
- Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego podatku w obecnej formule.
Wiadomo, że powiaty musza się wspierać, ponieważ w skali kraju nadal panuA

ją nierówne warunki rozwoju i gospodarczego wzrostu. Solidarność musi
być jednak realizowana na sprawiedliwych zasadach, aby biedni nie musieli płacić bogatym. Janosik tak nie działał. Liczę na wsparcie w tej sprawie ze
strony posłów, którzy mają biura w powiecie mikołowskim.
- Jak Pan sobie wyobraża współpracę z burmistrzami i wójtami miejscowości powiatu mikołowskiego?
- Bardzo cenię, lubię i szanuję całą
piątkę wójtów i burmistrzów. Mam nadzieję, że oni też są do mnie pozytywnie nastawieni. Musimy zacieśniać
współpracę, aby mieszkańcy mieli
z tego konkretne korzyści. Wiele inwestycji możemy realizować razem przestrzegając zasady, że wszystkie gminy
muszą być traktowane w taki sam, równy sposób. Dobrym polem do współpracy powinna być wspólna polityka promocyjna. Liczę, że zadziała tutaj efekt synergii. Każda z pięciu miejscowości jest godna zainteresowania,
ale wizerunkowy sukces osiągniemy,
kiedy stworzymy wspólną, promocyjną markę.
- Jaka będzie ta kadencja?
- Podczas głosowania uzyskałem
dobry wynik. Moją kandydaturę poparło 15 radnych, przeciw było 5. To
gwarancja stabilnej pracy, w odróżnieniu od poprzedniej kadencji, kiedy
władze powiatu wybrano jednym głosem, a wewnętrzne kłótnie stały się
ich znakiem firmowych. Streszczając
do jednego zdania mój plan pracy na
pięć lat: to nie będzie czas rewolucji
lecz ewolucji.
Rozmawiał Jerzy Filar
M

A

taxi NOVA Mikołów

tel. 800-111-111
NOVA Taxi Mikołów to firma Radio
Taxi, która powstała z myślą o mieszkańcach i osobach przebywających na terenie powiatu mikołowskiego. Jesteśmy alternatywą do często droższych już istniejących korporacji taksówkarskich oraz
prywatnych taksówek. Nasze zalety to
łatwy do zapamiętania bezpłatny numer
800-111-111, pod którym można zamówić
Taxi pod wskazany adres i określoną godzinę, to także drobne zakupy na telefon, transport dzieci do i ze szkoły, przesyłki kurierskie, transfery do portów lotniczych w całym kraju, stała obsługa firm
i instytucji. Każdy z naszych pojazdów
jest wyposażony w klimatyzację. W naszej firmie pracują tylko profesjonalni i licencjonowani taksówkarze.

KOMFORT

Z myślą o Państwa komforcie wprowadziliśmy również funkcję powiadomienia
SMS o oczekującej taksówce. Taksówkarz
po podjechaniu pod wyznaczony adres wysyła SMS do Klienta z informacją:
„Twoja taksówka już czeka”. Mamy nadzieję, że pozwoli to uniknąć niepotrzebnego czekania na dworze i polepszy jakość naszych usług.
Nie przepadasz za gotówką? Zapomnij o niej, dla nas to nie problem ponieważ wszystkie nasze pojazdy wyposażone są w nowoczesne terminale obsługujące zarówno tradycyjne formy płatności oraz płatności zbliżeniowe. Jako zespól Nova Taxi 800 -111 - 111 działamy
w 30 miastach między innymi Łódź, Czę-

stochowa, Opole, Katowice, Myslowice,
Bytom, Mikołów. Taxi NOVA Mikołów to
auta luksusowe i wygodne. Jesteśmy do
Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu. Na nas można polegać, jesteśmy przyjaźni i elastyczni cenowo. Kto zadzwonił raz, zamawia cały
czas! Dziękujemy za zaufanie.
Pamiętajcie: to my jesteśmy dla Was
i z Wami już od 5 lat w Mikołowie.

TAXI NOVA MIKOŁÓW
800-111-111
szukaj nas na facebooku
www.facebook.com/taxinowamikolow
oraz na stronie internetowej
www.taxinovamikolow.pl
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Widziane z Brukseli, Warszawy i... Ziemi Mikołowskiej

Stoimy u progu ważnych zmian
Rozmowa z IZABELĄ KLOC, posłem Ziemi Mikołowskiej, przewodniczącą
Sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej.

- Co się dzieje w Europie?
- Ważne jest nie tylko co, ale też kiedy się dzieje. W maju przyszłego roku odbędą się wybory do
Parlamentu Europejskiego. Wielu polityków i komentatorów uważa, że będą one miały przełomowe znaczenie.

tu i ważni partnerzy handlowi dla wiodących europejskich gospodarek. Łatwiej jest atakować Polskę, niż zwracać uwagę Chinom.
- Chętnie i często atakują nas Niemcy, choć
produkują dwa i pół razy więcej CO2 i znajdują
się na szóstym miejscu listy globalnych trucicieli.
- Po wycofaniu się Angeli Merkel, część niemieckich elit politycznych zaczyna się wypowiadać w innym tonie. Padają słowa krytyki pod adresem Nord-Streem 2, choć jeszcze niedawno było
to nie do pomyślenia. Annegret Kramp-Karrenbauer, nowa przewodnicząca CDU, podczas regionalnej konwencji w Duesseldorfie powiedziała, że
w polityce ograniczania emisji CO2 trzeba wziąć
pod uwagę interesy pracowników. Czy nie można
się tutaj doszukać analogii do słów prezydenta Andrzeja Dudy?

- Dla Polski byłoby lepiej, gdyby władzę
straciła Europejska Partia Ludowa, do której
na polskim podwórku należy PO i PSL?
- Z racji pełnionej funkcji w Sejmie nie powinnam wprost odpowiadać na tak postawione pytanie. Uważam natomiast, że Europejscy Reformatorzy i Konserwatyści, do których należy PiS, mogą
stać się języczkiem u wagi w powyborczych układankach.
- Antyimigrancki kurs nowego rządu Włoch,
abdykacja Angeli Merkel i protesty we Francji
są zwiastunem zmian w Europie?
- Za wcześnie mówić, że legł w gruzach, ale na
pewno chwieje się fundament „nowej” Europy,
której twarzą, po odejściu kanclerz Merkel, miał
być Emanuel Macron. Oddala się ich wizja wspólnego państwa europejskiego, zbudowanego na
„wygaszaniu” państw narodowych i nadaniu Brukseli kompetencji unijnego super-rządu. Dosyć nieoczekiwanie powodem tego jest nie tylko sprzeciw takich państw, jak Polska, ale także problemy
wewnętrzne w krajach Europy Zachodniej.
- Przysłowiową iskrą, która zapaliła barykady w Paryżu, okazała się zapowiedź podniesienia podatku od benzyny. Prezydent Macron
chce, aby jego kraj był ekologicznym liderem,
ale mieszkańcy nie mają zamiaru ze swoich
kieszeni płacić za jego zachcianki. Nowy rozdział w polityce klimatycznej?
- Do zamieszek we Francji doszło w czasie,
kiedy w Katowicach trwał szczyt klimatyczny. Być
może pozwoli to europejskim elitom spojrzeć na
ochronę środowiska w szerszym kontekście. Nie

wolno rezygnować z ambitnych klimatycznych
celów, ale trzeba brać pod uwagę ich społeczną cenę.
- Prezydent Andrzej Duda, w kontekście polityki klimatycznej powiedział, że nie pozwoli
„zamordować” górnictwa i Śląska.
- Bardzo dobrze, że padły te słowa. W dyskusji o klimacie dominuje język działaczy ekologicznych, a jest to narracja bardzo radykalna, która nie sprzyja szukaniu kompromisowych rozwiązań. Proszę spojrzeć na statystyki. Polska zajmuje 22. miejsce na światowej liście producentów
dwutlenku węgla. Odpowiadamy za 0,9 proc. globalnej emisji tego gazu. W dodatku, jak wyliczają eksperci, węgiel bezpośrednio odpowiada jedynie za 1 proc. CO2. Załóżmy, że polski rząd ulega presji i zamyka wszystkie kopalnie oraz elektrownie węglowe. O ile promili poprawi się dzięki temu globalny klimat? Mówimy o wielkościach
w granicach błędu pomiarowego. Zadajmy też
inne pytanie, jakie straty poniosłaby polska go-

Niech moc
Wigilijnego wieczoru
i wspomnienie narodzin
Jezusa Chrystusa
da Wam spokój i radość.
Niech każda chwila
Bożego Narodzenia
przyniesie miłość,
ciepło i szczęście.
Wszelkiej pomyślności
Mieszkańcom powiatu
mikołowskiego z okazji Świąt
Bożego Narodzenia i realizacji
marzeń i planów w Nowym Roku 2019
życzą
Izabela Kloc

Poseł na Sejm RP

Adam Lewandowski
pełnomocnik
Prawa i Sprawiedliwości
w powiecie mikołowskim

- Po wyborach do Parlamentu Europejskiego
nadal będzie trwała dyskusja o rzekomym odchodzeniu Polski od unijnych wartości?
- Mam nadzieję, że po wyborach rozpocznie się
inna dyskusja. Na ile unijne instytucje w obecnym
kształcie odeszły od ideałów i zasad, które leżą
u fundamentów założycielskich Unii Europejskiej.

spodarka, gdybyśmy zrezygnowali z węgla? Jeżeli świat chce skutecznie zredukować dwutlenek węgla powinien rozmawiać z Chinami, Indiami, Bangladeszem, Pakistanem, Wietnamem. Kraje
tej części Azji odpowiadają za połowę emisji tego
gazu. Problem w tym, że są to ogromne rynki zbyR
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
poszukuje pracownika na stanowisko

WYCHOWAWCY

DO ZADAŃ WYCHOWAWCY NALEŻEĆ BĘDZIE:

n prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą;
n pomoc dziecku w kompensowaniu braków z zakresu wiedzy szkolnej i poszerzaniu jego wiedzy;
n określanie kierunku i programu działań, śledzenie efektów pracy i weryfikacji prognozy;
n praca z rodzicami lub opiekunami dziecka;
n prowadzenie dokumentacji określonych przez odrębne przepisy;
n współpraca ze szkołami i innymi instytucjami.

WYMAGANIA:

n wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia,
praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację,
pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji
lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
n wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letnie doświadczenie w zawodzie lub
n wykształcenie średnie i co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

MILE WIDZIANE:

n znajomość metod pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze;
n umiejętność pracy zespołowej;
n umiejętność organizacji pracy, dyspozycyjność.

OFERUJEMY:

n Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na 1/1 etatu

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ
POD NR TEL. 32 32 42 697 W GODZINACH OD 7:30 DO 14:00
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie podpisanego formularza rekrutacyjnego (w formie skanu
lub zdjęcia) na adres mail: kadry@mops.mikolow.eu bądź osobiście do siedziby MOPS (pokój 102).
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

Dzieńdziela
do centrum przesiadkowego na Święta

Budowa centrum
przesiadkowego to
największa inwestycja
ostatnich lat
w Mikołowie. Pierwsze
efekty prac widoczne
będą w przyszłym roku.
Tymczasem powstaje
prowadząca do niego
infrastruktura.

J

akiś czas temu ruszyły prace związane z pierwszym etapem inwestycji, a więc budową łącznika pomiędzy ul. Waryńskiego i Kolejową. Odcinek będzie miał ok. 470 metrów długości i pozwoli rozładować część ruchu
drogowego z ul. Prusa. Pod nim pobiegnie kanalizacja deszczowa odbierająca wodę podczas deszczów, po obu
stronach łącznika pojawią się chodniki,
będzie też ścieżka rowerowa, oświetlenie, ławki, kosze na śmieci. Nowa droga jest właśnie asfaltowana. Koszt budowy I etapu całej inwestycji związanej z budową centrum przesiadkowego
to ok. 7 mln zł. Łącznik zostanie oddany
do użytku w 2019r.
Budowa węzła przesiadkowego,
czyli miejsca łączącego transport pry-

21 mln zł
całkowity koszt
budowy centrum
przesiadkowego

13 mln zł

Mikołów pozyskał
z funduszy unijnych
watny z publicznym, znacznie ułatwi
mieszkańcom przemieszczanie się po
Metropolii. Będzie można przyjechać
na dworzec autobusem, samochodem,
motocyklem lub rowerem i tu przesiąść
się na kolej.
Nowe miejsce wyposażone będzie
w niezbędną dla obsługi podróżnych

infrastrukturę, czyli w miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów czy systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się
z rozkładem jazdy lub siecią komunikacyjną.
Już niedługo ruszy budowa parkingu dla centrum przesiadkowego. Prace
związane z ostatnim etapem mikołowskiej inwestycji przewidziano na koniec 2020 rok.

STANISŁAW PIECHULA, Burmistrz Mikołowa
Połączenie drogowe Kolejowa - Waryńskiego to nowe
możliwości komunikacyjne. Pozwoli ono zapobiec korkom
na ul. Prusa, które tworzą się tu w godzinach szczytu.
Dzięki niemu dogodniejszy dojazd do centrum (także rowerem) będą mieli mieszkańcy Rety.

Smogowi mówimy - NIE!

W

czasie gdy światowi przywódcy, ekolodzy, przedstawiciele
ONZ a nawet celebryci debatują w Katowicach na Szczycie Klimatycznym (konferencja COP24), lokalne samorządy dwoją się i troją by choć
w minimalnym stopniu wziąć
na siebie odpowiedzialność
w walce ze smogiem.
Urząd Miasta w Mikołowie gotowy jest do walki z problemem, jednak bez pomocy mieszkańców, żad-

ne starania nie przyniosą oczekiwanych efektów.
Wystarczyło kilka dni z temperaturą
poniżej zera, żeby z kopcących domowych kominów wydostawał się dym skutecznie utrudniający sąsiedzkie życie.
Stąd nasilenie kontroli przeprowadzanych przez Straż Miejską. Strażnicy będą sprawdzać czym mieszkańcy
dogrzewają swoje domostwa i co dokładnie ląduje w piecach. Kontrole prowadzone będą prewencyjnie oraz na
prośbę innych mieszkańców, którzy już
alarmują strażników miejskich prosząc
o interwencję.

Aby przy świątecznym stole
nie zabrakło światła i ciepła
rodzinnej atmosfery,
a Nowy Rok 2019 niósł
ze sobą szczęście i pomyślność.
Wszystkim
Mieszkańcom Mikołowa
życzą
Dorota Podlodowska-Graczyńska
Przewodnicząca
Rady Seniorów w Mikołowie
Członkowie
Rady Seniorów w Mikołowie

Dobiega końca największa inwestycja drogowa ostatnich
lat. Na Święta otwarta zostanie nowa ul. Dzieńdziela na
Recie. Będzie się jeździć bezpieczniej i bardziej komfortowo.

U

lica Dzieńdziela to główny
trakt komunikacyjny Rety, odbierający ruch z szeregu przyległych do ulic (m.in. Brzozowej, Jasnej, Przyjaźni, Reta). Poprzez ulicę
Waryńskiego łączy Retę z centrum Mikołowa.
Przed przebudową ulica miała zaledwie 4,5 m szerokości. Jak pamiętamy, znajdowały się na niej bardzo charakterystyczne zatoczki, z których korzystali kierowcy by się minąć. Brakowało chodnika, spacerujące z dziećmi matki zmuszone były do poruszania
się jezdnią, podobnie jak osoby udające się pieszo do kościoła. Dziś to już
przeszłość.
- Inwestycję oddajemy zgodnie
z zaplanowanym terminem. To ważne, bo pamiętamy, że latem podczas
prac ziemnych natrafiono tu na setki niewybuchów z czasów II wojny
światowej. Akcja saperska przebiegła bardzo sprawnie, harmonogram
prac nie był ani przez chwilę zagrożony. Wykopane eksponaty dziś można oglądać w Miejskiej Placówce Muzealnej w Mikołowie, zaś mieszkańcy
mogą cieszyć się nową, funkcjonalną
drogą na Recie - mówi Mateusz Handel, zastępca burmistrza Mikołowa.
Plac budowy przekazano wykonawcy w połowie kwietnia. Jezdnia została
poszerzona z 4,5 m do 7 m z równole-

MATEUSZ HANDEL,
Zastępca Burmistrza Mikołowa
- Przebudowa ul. Dzieńdziela stanowi początek prac drogowych na Recie. Obszar ten był przez
lata zaniedbywany i konieczna jest
tu budowa sieci dróg. W następnej
kolejności remontowane będą ulice Zielona, Jasna, Brzozowa i Reta.

gle biegnącym ciągiem pieszo-rowerowym (długości blisko 800 m) przechodzącym w chodnik (prawie 240 m
długości). Wykonane zostanie zostało
nowe odwodnienie i kanalizacja deszczowa. Zmodernizowano oświetlenie. Ciąg pieszo-jezdny łączy się z pasem dla rowerów, dzięki czemu Reta
jest teraz skomunikowana z centrum
także rowerowo. Koszt inwestycji to
5,5 mln zł, w tym 2 mln zł pozyskano
z Funduszu Metropolitalnego.

KONTROLE TO NIE JEDYNY
SPOSÓB NA WALKĘ
Z NISKĄ EMISJĄ I SMOGIEM
W MIEŚCIE.
Miasto stara się aby stare, węglowe
piece zastępować innymi źródłami ciepła. Wszędzie tam, gdzie prowadzone
są termomodernizacje miejskich budynków, zmieniany jest również sposób ogrzewania mieszkań na indywidualne piece gazowe, czy podłączenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej.
Mieszkańcy zainteresowani wymianą źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne, mogą liczyć na pomoc finansową ze strony urzędu. Były już dofinansowania do zakupu paneli słonecznych, zakończył się również pierwszy
etap programu Słoneczna Gmina, dzięki któremu 170 domostw zaopatrzyło
się w instalacje fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną bezpośrednio z promieni słonecznych. Cały czas
można ubiegać się również o dofinansowanie do wymiany pieców.
Dbanie o lepszą jakość powietrza to
nasza wspólna sprawa. Wszystko zaczyna się w sposobie myślenia o tym
czym oddychamy i w jaki sposób o powietrze dbamy. Warto więc byśmy pilnowali własnych nawyków, a także
zwracali uwagę na to, co dzieje się dookoła nas.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy
czas zbliżający wszystkich do siebie.
Życzymy Państwu zdrowia,
pogody ducha, życzliwości napotykanej
i bezinteresownie oddawanej.
Mamy nadzieję, że wspólne
kolędowanie z bliskimi pozwoli Państwu
oderwać się od codziennych trosk
i napełni radością tego czasu.
Załączamy także życzenia wszelkiej
pomyślności w Nowym Roku!
STANISŁAW PIECHULA
Burmistrz Mikołowa
KATARZYNA SYRYJCZYK-SŁOMSKA
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
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Sfinansowano ze środków Miasta Łaziska Górne

Nowy harmonogram

Od

1 stycznia wchodzi w życie nowy harmonogram
odbioru odpadów komunalnych na lata 20192020. Zachęcamy łaziszczan do korzystania ze
stron: www.bip.laziska.pl lub www.laziska.pl, gdzie umieszczony został harmonogram dla każdej ulicy.

W świątecznej odsłonie

Barbórka 2018
U

roczysta akademia z okazji górniczego święta odbyła się w naszym mieście w sobotę 1 grudnia w Miejskim Domu Kultur. Wzięło w niej udział kierownictwo
KWK „Bolesław Śmiały", władze miasta z burmistrzem Aleksandrem Wyrą na czele, który przez lata był związany z łaziskim zakładem, władzami samorządowymi sąsiednich gmin
oraz władzami powiatowymi ze starostą Mirosławem Dużym.
4 grudnia obchody rozpoczęły się w cechowni kopalni, gdzie
złożono kwiaty i zapalono znicze przed obrazem św. Barbary.
Potem w pochodzie prowadzonym przez orkiestrę przedstawiciele kopalni, delegacje, poczty sztandarowe przeszli ulicami miasta do kościoła w Łaziskach Średnich, gdzie została
odprawiona msza św. w intencji górników.

Nowa Rada Miejska zaprzysiężona
We

Ś

więta za pasem, więc nasze
miasto już rozbłysło świątecznym światłem. Łaziska rozświetliło 200 ozdób umiejscowionych na

wtorek 20 listopada na pierwszej sesji nowej kadencji
została zaprzysiężona nowa Rada
Miejska. Ślubowanie złożył też wybrany w wyborach bezpośrednich
burmistrz Aleksander Wyra. Zaprzysiężono 20 radnych. Wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości z okręgu pierwszego Andrzej Pacha zrzekł
się mandatu. Jego miejsce zajmie Pasłupach przy głównych ulicach miasta. W Łaziskach Dolnych, Średnich
i na rondzie w Łaziskach Górnych podziwiać można piękne choinki.

weł Bończyk, który uzyskał kolejno
największą liczbę głosów na liście.
Na sesji dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został Tadeusz Król. Na jego zastępców wybrano Józefa Kaletę oraz Michała Słowioczka. Powołane zostały
też Komisje Rady Miejskiej. Szczegółowe informacje na temat bieżących
prac Rady Miejskiej publikowane są
na stronie: www.bip.laziska.pl

Ważne telefony
akcji zima
Wykonawcą zadania
dla dróg gminnych
jest Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Łaziskach Górnych
przy ul. Energetyków 5.
Dyspozytor Akcji Zima
- drogi gminne:
tel. 32 224 14 52, 32 224 10 88
tel. kom. 603 196 999
Powiatowy Zarząd Dróg
- drogi powiatowe:
tel. 32 224 44 99, 512 294 375
(interwencyjny)
oraz 577 621 212 (wykonawcy)
GDDKiA - drogi krajowe - DK 81
(siedziba Mikołów -Mokre):
32 224 13 13, 32 259 67 06
(GDDKiA Katowice)
Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego:
tel. 32 326 04 30, 798-717-178

Zapraszamy na lodowisko!

1

grudniu ruszyła jedna z głównych zimowych atrakcji
w naszym mieście, czyli lodowisko. Godziny wejść na lód:
9.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

Ślizgawka trwa 60 minut, w połowie zabawy następuje zmiana kierunku jazdy.
Pomiędzy kolejnymi wejściami na lód trwa przerwa technologiczna, związana
z przygotowaniem lodu. Na łaziskim lodowisku można wypożyczyć łyżwy (4 zł),
kaski (bezpłatnie), a także skorzystać z pingwinków do nauki jazdy (bezpłatnie).
Zdjęcia ze zbioru UM oraz dzięki uprzejmości Gazety Łaziskiej.
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Sfinansowano ze środków Gminy Orzesze

Inauguracyjna sesja
Rady Miejskiej VIII kadencji
Nowi Radni zgromadzili się po raz pierwszy 22 listopada na sali posiedzeń
Urzędu Miejskiego Orzesze, gdzie podjęli swoje pierwsze uchwały.

Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej
W ROLACH POMOCNIKÓW ŚW. MIKOŁAJA

J

uż po raz trzeci w dniu 6 grudnia nasze orzeskie przedszkola
i oddziały przedszkolne odwiedzili Pomocnicy św. Mikołaja. Po raz
pierwszy zawitali również do miejskiego żłobka.
W tegorocznej edycji rozdano ponad 950 upominków. Zarówno Burmistrz Mirosław Blaski, jak i Przewodniczący Rady Miejskiej, Jan Mach udali się z niespodziankami do naszych
orzeskich przedszkolaków i malusz-

O

brady zgodnie z tradycją poprowadził radny senior, Michał Macioszek. Na początku każdy z 21 nowo wybranych członków Rady Miejskiej odebrał z rąk
przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Wojciecha Płachetki zaświadczenie o wyborze i złożył uroczyste ślubowanie.
Tuż po nich swoją nominację odebrał oraz złożył ślubowanie Burmistrza Miasta: obejmując urząd Burmistrza Miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko
dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż
Bóg - ślubował obejmując swoje stanowisko na kolejną 5-letnią już kadencję
burmistrz Mirosław Blaski.
Kolejnym punktem sesji był wybór
Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz
jego zastępcy. W tajnym głosowaniu
20 głosami za oraz 1 wstrzymującym
się, radni powołali na to stanowisko

zgłoszonego kandydata - Jana Macha,
który pełni tę zaszczytną rolę nieprzerwanie od 1994 r. Miejsce wiceprzewodniczącego objął Rajmund Gazda,
który zdobył poparcie 15 radnych. Jego
kontrkandydaci, Lechosław Łukasik
oraz Michał Macioszek, otrzymali odpowiednio po 4 i 2 głosy.
Ostatnim z punktów obrad było
podjęcie uchwały ws. wynagrodze-

nia burmistrza. Radni jednogłośnie
zadecydowali o utrzymaniu zarobków burmistrza na dotychczasowym
poziomie.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie
przepisami te oraz kolejne obrady są rejestrowane, a linki do ich transmisji znajdują się na stronie: www.bip.orzesze.pl
w zakładce Rada Miejska Orzesze/
Transmisja Obrad.

ków, aby wspólnie z nimi obchodzić to
grudniowe święto. Wręczaniu prezentów i szczerej radości nie było końca.
W podziękowaniu dzieci odśpiewały piosenki o św. Mikołaju. Serdecznie dziękujemy opiekunom naszych
milusińskich za uświetnienie strojami
i występami tych mikołajowych odwiedzin. Grudniowe spotkania orzeskich
władz z najmłodszymi mieszkańcami
powoli stają się świąteczną tradycją
w Orzeszu.
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Złote Gody
W związku ze zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim radości, uśmiechu,
spokoju i rodzinnego ciepła,
a w nadchodzącym Nowym Roku
spełnienia marzeń,
odważnych planów
i sukcesów w ich realizacji!
MARCIN KOTYCZKA
Wójt Gminy

HENRYK NIEUŻYŁA

Przewodniczący Rady Gminy

W

sali ARTerii Centrum
Kultury i Promocji
w Ornontowicach jedenaście par małżeńskich świętowało półwiecze pożycia.
Złote Gody obchodzili: Danuta i Norbert Adamczyk, Teresa i Zbi-

gniew Aleksander, Leokadia i Marian
Bernaccy, Krystyna i Józef Janowicz,
Janina i Andrzej Kałka, Romualda
i Józef Kondrat, Łucja i Alfred Kowol,
Bronisława i Rajmund Poloczek, Bronisława i Stefan Porembscy, Róża
i Bernard Stolarczyk oraz Maria
i Henryk Zdrzałek.

Podczas uroczystości zostali
wspomniani również Jubilaci, którzy w tym roku obchodzili imponujące jubileusze: Kamiennych Godów
(70-lecie małżeństwa) - Jadwiga i Ludwik Gruszka oraz Żelaznych Godów
(65-lecie małżeństwa) - Maria i Herbert Szulc.

JESIENNE G.F. Filmovies

Pierwsze sukcesy

spotkania z książką

„Drzewa wokół nas i w książkach dla dzieci” to temat tegorocznych jesiennych spotkań z książką, zorganizowanych
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ornontowicach. Inspiracją do przeprowadzeniach zajęć o tej tematyce była różnorodność drzew przedstawiona w literaturze dla dzieci. Zajęcia były skierowane do uczniów klas I-III Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Gminie Ornontowice, łącznie przeprowadzono 7 spotkań.

N

Uczniowie wysłuchali opowiadania „Drzewa po drodze”,
wzięli udział w pogadance na temat tych roślin, oglądali
współczesne książki, w których występują drzewa. Po krótkiej filmowej prezentacji książki P. Wohllebena pt. „O czym
szumią drzewa”, odbył się quiz z zagadkami przyrodniczymi. Na zakończenie każdego spotkania każdy uczestnik miał
okazję przykleić na wcześniej przygotowanym drzewku własny wysuszony liść.

NAUMIONY

w Warszawie

T

eatr Naumiony wziął udział w festiwalu „Zwyki”, zorganizowanym przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie. Zaprezentowały się tam teatry wiejskie wyróżnione
nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Teatr Naumiony na deskach Teatru Polskiego zaprezentował spektakl
„Szac”. Warto wspomnieć, że jest to już
drugi spektakl naszego teatru, który był
prezentowany na „Zwykach”. W 2016

roku przedstawiono tam również „Kopidoła”. „Szac” zebrał pełną publiczność,
a aktorzy usłyszeli wiele ciepłych słów
od widzów. Na zakończenie wizyty w stolicy aktorzy zwiedzili pałac w Wilanowie.

W grudniu Teatr Naumiony zaprezentuje premierowo bajkę „Utopek, kot
i czarownica”, wystąpi także ze spektaklem „Szac” w Ornontowicach, Chudowie i Orzeszu.

asz pierwszy film
„Serce-oskarżycielem” został zakwalifikowany na 3. Festiwal Filmowy NOWE KINO
- NOWY SĄCZ. Festiwal
ten ma charakter ogólnopolski i jest konkursowym
przeglądem krótkometrażowej filmowej twórczości fabularnej. Jest on otwarty na wszelką twórczość filmową poczynając od filmów, które powstały w
szkołach filmowych a na offowej twórczości kończąc.
Produkcja G.F. Filmovies konkurowała z 32 filmami, które w
większości zostały zrealizowane przez profesjonalistów wywodzących się z największych szkół filmowych w Polsce.
Podczas festiwalu mogliśmy zobaczyć ich produkcje oraz
porozmawiać o ich procesie tworzenia, inspiracjach. Na
ekranie mogliśmy także zobaczyć znanych aktorów.
Ponadto otrzymaliśmy Nagrodę Specjalną Dyrektora Artystycznego 3. Festiwalu Filmowego NOWE KINO - NOWY
SĄCZ, reżysera Pana Robert Glińskiego.
Zapraszamy do śledzenia nas na bieżąco na Facebook’u.
G.F. Filmovies
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Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

Radni (stoją od lewej strony): Szymon Załęcki, Wojciech Surma, Ireneusz Suchoń, Piotr Jeleń, Franciszek
Szulc, Adrian Krzyżowski (Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wyry), Tomasz Fityka (Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Wyry), Piotr Profaska, Marek Gołosz, Mirosław Sikora, Franciszek Smykla, Adam Myszor, Grażyna
Swadźba-Szojda, Barbara Prasoł (Wójt Gminy Wyry), Joanna Pasierbek-Konieczny (Przewodnicząca Rady Gminy Wyry), Barbara Polok.

WOJCIECH CEJROWSKI

w Gostyni

T

akich tłumów Dom Kultury dawno nie widział! A to za sprawą
Wojciecha Cejrowskiego, który wystąpił na gostyńskiej
scenie we własnej interpretacji „Prawa Dżungli”.
Wojciech Cejrowski to pisarz, autor znanej serii telewizyjnej „Boso
przez świat”, a także antropolog kultury, który od 30 lat organizuje wyprawy w najdziksze miejsca Ziemi.
W naszej gminie wystąpił w popularnej w Stanach Zjednoczonych formule stand up comedy. Nasza wi-

downia dała się porwać humorowi
gościa, który oczywiście zjawił się
boso, żeby co chwila wywoływać na
sali salwę śmiechu. Kolejka po zdjęcia i autografy ustawiła się już na
długo przed rozpoczęciem spotkania. Podróżnik podpisywał książki,
które również można było podczas
wydarzenia kupić. Na zakończenie każdy uczestnik spotkania mógł
skosztować prawdziwej, tak osławionej przez Cejrowskiego, yerby
i poznać tradycyjne metody jej zaparzania. Oby więcej takich niezwykłych spotkań!
Karolina Kopacz

Dobiegł końca projekt „Mały i duży w książce się durzy” realizowany przez wyrską bibliotekę.

B

Projekt zakończony

ył realizowany od maja do listopada i skierowany do przedszkolaków, uczniów, młodzieży i dorosłych. Łącznie odbyły się 24 spotkania,
w których uczestniczyło ponad 650 osób.
Projekt zawierał bogatą ofertę kulturalną - zorganizowano warsztaty podróżnicze dla przedszkolaków, warsztaty literaturoznawcze dla dzieci i młodzieży, spotkania autorskie dla dzieci oraz dla dorosłych, a także warsztaty międzypokoleniowe.
- Uroczyste zakończenie projektu zbiegło się z obchodami stulecia
odzyskania niepodległości. Wspólnie
z zaproszonymi gośćmi, m.in. Wójt
Barbarą Prasoł oraz Przewodniczącą
Rady Gminy Elżbietą Słomką wysłuchaliśmy znanych pieśni patriotycznych: „O mój rozmarynie”, „Żeby Polska była Polską” czy „Mury”, w wyko-

naniu uczniów i absolwentów Szkoły
Podstawowej w Gostyni, pod kierownictwem Katarzyny Wojtali - relacjonują organizatorzy.
Ponadto wystąpiła Janina Strzoda - finalistka XXVII edycji konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”. Mieszkanka
Wyr opowiedziała o wizycie w Brukse-

li oraz przedstawiła swój konkursowy
monolog.
Projekt „Mały i duży w książce się durzy” był realizowany w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2018”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Hej kolęda

Piszemy o tym, jako pierwsi i ostatni. Znani i wpływowi ludzie związ
wspólną szopkę noworoczną. Z obawy, że nic z tego nie wyjdzie,
informatora dowiedzieliśmy się, gdzie i kiedy ma dojść do próby ge
podsłuchowe i rejestrujące obraz. W oparciu o te nagrania
- Proszę Państwa! Zapraszam wszystkich do
środeczka. Nazywam się Kewin i jestem coachem od eventów. To ja jestem autorem scenariusza szopki - młody człowiek w niebieskim, przyciasnym garniturze wyszczerzył zęby
w sztucznym uśmiechu.
- Uwaga zaczynamy od prostego wierszyka,
z oklaskiem na co czwartą sylabę!
Po górach, dolinach
Niesie się nowina
Lud cieszy się wszelki
Bo królem został Mirosław Wielki
Elegancki mężczyzna w czarnym kapeluszu,
którego nie zdjął mimo ciepła bijącego od kominka, ze zniecierpliwieniem machnął ręką.
- Panie coach! Ja wiem, że starostwo dorzuca się do tej szopki, ale nie wciskaj mi takiej
wazeliny. Nazywam Mirosław Duży i to mi wystarczy. Nie chcę być Wielki.

- Król musi być Wielki. Robię w eventach
od dziesięciu lat i jeszcze nigdy nie miałem
w scenariuszu króla Dużego. Nawet Pana poprzednik miał dynastyczną ksywkę Henryk
Pierwszy, a jego zastępca Henryk Drugi - odparł obrażony Kewin.
- Du du, dużo dużo nas, a więcej będzie
wnet - ktoś z otoczenie starosty zanucił nagle
stary szlagier Lady Pank.
Usłyszał to radny Przemysław Marek z PiS.
Z wrażenia rozlał piwo na śnieżnobiały obrus.
Trącił w bok Henryka Czicha, kolegę z klubu
i najsławniejszego piosenkarza w powiecie.
- Słyszałeś? Oni chcą powiększyć klub
i przejąć kogoś z naszych.

- No to mam dla nich niespodziankę - odparł
Czich i z ponurą miną głośno zaczął śpiewać
nową wersję swojego przeboju: Johnny, na taśmie mam…
W grupkę przy sąsiednim stoliku jakby piorun strzelił. Z krzesła poderwał się wielki, przysadzisty mężczyzna i podszedł do Dużego.
- Mirek, chyba jesteśmy ugotowani. W wojsku mówili na mnie Johny. Czich o tym wie, bo
mamy wspólnych znajomych. Słyszałeś go?
Oni mają nagrania z naszego spotkania, pamiętasz…
- kiedy my ten, teges…
- No wtedy właśnie. Ten kelner, który ciągle
solniczki przestawiał, był jakiś niewyraźny.
- A mówiłem, żeby się zdrowo odżywiać.
Jakbyście tak nie solili, to nie byłoby teraz afery - zdenerwował się starosta ciskając na podłogę czarny kapelusz.
Ich rozmowę przerwał niezmordowany Kewin. Przytaszczył na scenę pianino. Jego asystenci w pośpiechu dmuchali balony i mocowali się z wielkim, plastikowym bałwanem,
który poturlał się w stronę suto zastawionego
szwedzkiego stołu.
- Proszę Państwa i kolejna piosenka!
Ole, Olek wygraj, na burmistrza tylko Ty
Ole, Olek dzisiaj wybierzmy przyszłość
oraz styl
Burmistrz to taki ktoś jak Ty
Polityk, co ma realne sny
I program, więc to na pewno Ty
Poprowadź Łaziska poprzez reform dni

- Przecież to jakieś kpiny są. Stara przeróbka szlagieru dla Kwaśniewskiego ma być moją
częścią szopki - zdenerwował się Aleksander
Wyra, burmistrz Łazisk Górnych.
Wodzirej bronił swojego pomysłu.
- To jest dobre porównanie. Nie pamięta
Pan? Każda Polka kocha Olka. Kwaśniewski to
jest gość i Pana też trzeba wykreować na dobrego przywódcę…
- Dlaczego dobrego tylko przy wódce? Nasz
Olek jest ogólnie i generalnie w porządku
gość - wtrącił się do rozmowy Mirosław Blaski,
burmistrz Orzesza.

- A tak przy okazji, to poproszę na słówko Blaski dyskretnie ujął Kewina za łokieć.
- Coś nie tak?
- Dlaczego śpiewałeś Oleś, Oleś?
- Śpiewałem Olek.
- Słyszałem „ś” na końcu.
- Może śledzik mi do zęba wszedł i trochę
zaświszczało. Na premierze będzie Olek, ale
co Pan ma z tym Olesiem?
- Wybory z nim wygrałem.
- To chyba gitara jest?
- Jest i nie jest. Oleś uprawia średniowieczne sztuki walki i wywija mieczem…
- Eee, ten Oleś to widać fajny koleś.
- Nie znasz się na polityce i nie dajesz mi
skończyć. Chodzi o to, że obecna władza podobno planuje zmiany w ordynacji wyborczej.
Nie chcą ustąpić Kukizowi i nie zgodzą się na
okręgi jednomandatowe. Z drugiej strony ludzie narzekają na metodę d’Hondta. I dlatego
w stulecie odzyskania niepodległości i tysiąclecie powstania państwa polskiego, rząd chce

wrócić do naszych polskich korzeni, do fundamentów demokracji piastowskiej.
- A co oni wtedy robili?
- Jak mieli jakiś problem to się naparzali na
miecze. I tak mają podobno wyglądać wybory w 2023 roku. Jak mi ktoś rzuci wyzwanie,
to będę musiał walczyć i bronić stanowiska,
a przecież Olesiowi nie dam rady.
Kewin podrapał się po żelowanych włosach.
- Coś wymyślę, bo Cię lubię. Moja agencja
ma kontakty z menedżerem Pudziana. Zamelduj go w Orzeszu i zrób swoim zastępcą. Jak
będzie walka to go wystawisz. Pudzianowi nawet Oleś nie da rady - Kewin protekcjonalnie
klepnął burmistrza w kolano i poszedł w stronę sceny.
Kiedy sięgał po mikrofon szarpnęła go za
rękę Barbara Prasoł, wójt gminy Wyry.

- Kewinku mój złoty, musimy też zmienić
zwrotkę o Wyrach i Gostyni.
- A co się nie podoba? Ten fragment, że
w herbie trzeba dorysować mysz? To taki żart
był i się dobrze rymuje z kolejnym wersem.
- Mysz ci się z niczym, a raczej z nikim nie
kojarzy - zapytała złowieszczo pani wójt.
- No poznałem kilka myszek, ale coś konkretnego w Wyrach albo Gostyni, to raczej nie
- Kewin zaczął się nerwowo kręcić, bo wiedział,
że z Barbarą Prasoł nie ma żartów.
- No to nie odrobiłeś lekcji, a fakturą to możesz sobie…- wójt nie dokończyła myśli.
Robiło się nieprzyjemnie i nerwowo, a mieli
do przerobienia jeszcze kilka zwrotek.
- Panie burmistrzu! Proszę się nie smucić, bo już bierzemy Mikołów na tapetę - Ka-

a, kolęda...

zani z naszym powiatem spotkali się potajemnie, aby przygotować
intryga była utrzymywana w najgłębszej tajemnicy. Od naszego
eneralnej. W porożu plastikowego renifera umieściliśmy urządzenie
dokonaliśmy rekonstrukcji tych wstrząsających wydarzeń…
win pomachał do Stanisława Piechuli, który od dobrej godziny ponuro wpatrywał się
w ekran ipoda analizując statystykę polubień
na facebooku.

- Kotyczka. Marcin Kotyczka, nowy wójt Ornontowic.
- Nowi muszą poczekać w kolejce do następnej szopki. Ma Pan rok. W tym czasie
trzeba zrobić coś dobrego, a najlepiej złego, bo wtedy udział w spektaklu jest gwarantowany.
- Coś wymyślę - mruknął niepocieszony wójt.
Kewin klasnął w dłonie.
- Proszę Państwa, w ten sposób do niczego
nie dojdziemy. Jeżeli nie chcecie aluzji do sytuacji w waszych miejscowościach, to skupmy
się na przekazie uniwersalnym. Zaśpiewajmy
coś wesołego, regionalnego, świątecznego
i neutralnego politycznie.
I zanucił:
Hej kolęda, kolęda, zabił wieprzka Gawęda.
Gawędzina płakała, bo wieprzka nie miała
Gawęda się śmioł, bo krupnioki mioł.
- Proszę do mnie podejść z jakimś dokumentem tożsamości i certyfikatem uprawniającym do prowadzenia imprez publicznych.
Myślę, że ta prowokacja polityczna będzie
Pana drogo kosztować - milcząca dotychczas
poseł Izabela Kloc znaczącym gestem sięgnęła po telefon.

łoby się w opozycyjnych mediach? Nie widzi
Pan, co się dzieje w kraju i Unii Europejskiej.
Nie wie Pan, o co toczy się gra. Jaką Pan w tym
wszystkim gra rolę…
- A może ten wieprzek był zarażony ASF.
Wasz rząd sobie nie daje z tym rady - zakpiła Mirosława Lewicka, lekarz weterynarz i radna z PO.
- Zaraza zaczęła się panoszyć, kiedy rządziła PO-PSL. Wszystko musimy po was sprzątać nie pozostała dłużna Izabela Kloc.
Końcówce tej kłótni przysłuchiwał się
Adam Lewandowski, szef powiatowego
PiS i wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Podobnie, jak Duży, też nosił
czarny kapelusz, którym bawił się teraz, aby
uspokoić nerwy. Zebrał się w końcu na odwagę i krzyknął: Stop!

Zapadła nerwowa cisza. Milczenie przerwał
młody, sympatyczny mężczyzna.
- A o mnie nic nie będzie? - zapytał z żalem.
- A Pan kto jesteś? - Kewin z niepokojem
spojrzał na przybysza.
Słonko świeci, wiatr wesoło hula
Gdy rządzi nami Stanisław Piechula
Płaczą ze szczęścia matki, kwilą słodko
wnuczęta…
- Jakie wnuczęta?! Co to ma być, szopka dla
ludu czy jakaś opozycyjna ustawka - spokojny
zazwyczaj burmistrz Piechula trzasnął pięścią
w stół.
- No to zmienimy wersy - wydukał przerażony Kewin - może tak:
Słonko świeci, wiatr wesoło hula
Gdy rządzi nami Stanisław Piechula
Cieszy się Polska od Płońska do Radomska…
- Co?! Spośród dziesiątek tysięcy polskich
słów musiałeś wykorzystać akurat te dwa:
wnuczęta i Radomsko, jakby innych nie było.
Nie zapłacę ani złotówki za tę farsę - huk przewróconego krzesła, na którym siedział burmistrz, głośnym echem odbił się od nisko podwieszonego sufitu.
- Proszę dać spokój wodzirejowi. Impreza jest dotowana ze środków gminy i w trybie dostępu do informacji publicznej żądam
wyjaśnień, dlaczego ja i pani Radomska nie
możemy wystąpić w szopce. Ma Pan tydzień
na odpowiedź. W przeciwnym razie spotkamy się w sądzie - jak zawsze opanowany Artur Wnuk wycelował palec, a później dmuchnął w jego końcówkę, jak Jonh Wayne robił to
z rewolwerem.

- Proszę nie dzwonić do ABW, CBA i CBŚ. Ja
nie miałem niczego złego na myśli. To stara
ludowa piosenka… - Kewin z nerwów połykał
końcówki słów.
- To kpina z senatora Gawędy z naszego
okręgu wyborczego - przerwała mu ostro posłanka. - Jakim echem to przedstawienie odbi-

Zaaferowane towarzystwo dopiero po chwili
dostrzegło i usłyszało domagającego się głosu
Lewandowskiego.
- Ludzie kochani, święta idą. Jak nie potrafimy się dogadać, to chociaż się nie
kłóćmy. Dajcie mi szansę. Mam pomysł na
piosenkę optymistyczną, międzypokoleniową, z elementami świątecznymi, a w dodatku ekologiczną, promującą zdrową, polską
żywność.
- Dawaj Adam! - z sali zaczęły płynąć głosy
zachęty.
Lewandowski ujął kieliszek w dłoń, zaczerpnął tchu i donośnie zaśpiewał:
Niech nam Gwiazdka pomyślności nigdy nie
zagaśnie, a kto z nami nie wypije niech go…
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Piłeczka jest odbijana od instytucji do instytucji,

a syn śpi przy zamkniętym oknie
Swoje pięć minut podczas szczytu klimatycznego miał też powiat mikołowski, choć trudno uznać, aby przyniosło nam to chwałę.
Zawiązała się Niepolityczna Koalicja Miast Przeciw Toksycznym Emisjom Przemysłowym i Niebezpiecznym Składowiskom
Odpadów. Utworzyli ją mieszkańcy Łazisk Górnych, Chełmka, Gdańska, Krakowa, Mielca, Oświęcimia, Skawiny, Szczecinka
i Żarów. Podczas katowickiego szczytu spotkali się, m.in. z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Pisaliśmy
już wielokrotnie o problemach mieszkańców Łazisk Górnych, narzekających na działalność firm wynajmujących tereny pod
działalność od przedsiębiorstwa ERG. Władze powiatu, odpowiedzialne za ochronę środowiska, przez lata zrobiły niewiele dla
rozwiązania tego problemu. Teraz będziemy pisać o tym nie tylko my, ale cała Polska. Do współpracy z Koalicją zostało zaproszone
także mikołowskie stowarzyszenie „Wymyślanka”, które także boryka się z uporczywym sąsiedztwem zakładów przemysłowych.
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Na stronie internetowej www.smoglab.pl opublikowano wywiad
z SYLWIĄ HARAZIN, organizatorką protestów w Łaziskach Górnych.
Publikujemy obszerne fragmenty tej rozmowy.
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HALLO TAXI Mikołów
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217-4-919
502-531-120
32

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

Wesołych
Świąt

PRZELEW faktury VAT

- Kiedy pierwszy raz zgłosiłaś, że jest problem?
- W 2012 roku.

u dziecka, zapalenia krtani u sąsiadów. To nie było widzimisię,
że komuś coś nie odpowiada.

- Kiedy oficjalnie potwierdzono, że problem rzeczywiście istnieje?
- Mniej więcej w 2015 i 2016
roku. Firmy na terenie zakładu
się zmieniają, więc potwierdzano to kilka razy.

- Zapach z zakładu przemysłowego może nieść w sobie
przeróżne rzeczy.
- Do tej pory mamy takie sytuacje, że dzwonimy na straż
miejską, ta przyjeżdża na coś,
co być może da się nazwać interwencją i strażnicy twierdzą,
że nic nie czują. My nawet wysłaliśmy pismo do urzędu, żeby
może zadbać o ich nosy, bo
ewidentnie mają jakiś problem

- A kiedy go rozwiązano?
- Problem jest nadal. W mniejszej skali niż sześć lat temu, ale
wciąż jest.
R
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- Co to jest za problem?
- U nas problemów było wiele.
Przede wszystkim zapach. Nie
taki typowy zły zapach. Taki, któK

ry powodował ból gardła, głowy, pieczenie oczu, złe samopoczucie. Z całym przekonaniem
mogę powiedzieć, że też alergie
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z wyczuwaniem zapachów. Tak
samo było z urzędnikami. Kiedy
nasi gminni urzędnicy poszli na
kontrolę, to czuli zapach. Panie
z WIOŚ - czuły zapach. A ludzie
ze starostwa nie czuli. Dopiero po paru latach poczuli, kiedy poszliśmy razem na wizję lokalną do zakładu. Nie wszyscy
mają taki sam węch…

- To zależy, gdzie zgłaszasz.
Z reguły służby twierdzą, że nie
mają odpowiednich kompetencji, że to nie one są odpowiedzialne, że to kto inny, że to trzeba zgłosić do WIOŚ.

- A trafiłaś na osobę, która popatrzyła i powiedziała:
ja nic nie mogę, ale wiem, kto
może, więc pomogę ci przejść
przez cały proces, bo samodzielnie będzie ci trudno to
zrobić?
- Nie. Tego mi brakuje. Brakuje ludzi, którzy zajęliby się tym

- Ile instytucji ci tak odpowiedziało?

- Przez sześć lat?
- Przez sześć lat. Włącznie
z tym, że ostatnio napisałam
do głównej siedziby tej firmy,
bo to jest taka śmieszna sytuacja, że pan zarządzający tym
terenem zaczął w pewnym momencie poddzierżawiać hale
innym przedsiębiorstwom. Te
nie mają często własnych pozwoleń na działanie. Mnie się
wydaje, że jakby komuś zależało, żeby to skończyć, dałoby się to zrobić raz i dwa. Moje
odczucie jest takie, że polskie
prawo działa tak, że nikt nie
chce sobie robić problemów.
Niby wszystkie postępowania,
a było ich kilka, toczą się, ale
niewiele z tego wynika. Działały tu dwie firmy, jedna produkowała regranulat, druga wyroby z plastiku. Jedna z nich
miała przedstawić przegląd
ekologiczny i bez końca przekładano termin jego przedstawienia. W końcu udało się to
przeciągnąć do chwili, kiedy
skończyła im się umowa. Nigdy nie musieli pokazać tego
dokumentu w całości.

- Owszem, ale problemy
z węchem zdają się być stałą przypadłością polskich
urzędników.
- Węch zależy chyba od instytucji, hierarchii służbowej i tego,
komu się podlega. U nas na jednej z kontroli były na przykład
dwie panie z gminnego Wydziału Ochrony Środowiska i one
czuły, i dwie panie ze starostwa
w Mikołowie, które nie czuły.
- Ale smród to jedno. Wiem,
że mieliście też problem z hałasem?
- Tak. Też zgłaszaliśmy to
w 2012 roku. Był smród i hałas. Zresztą dalej jest, bo ja
u syna w pokoju wciąż mam nieustannie zamknięte okno. Boję
się, bo nie wiem, co jest w powietrzu. Można dostać nerwicy. W sąsiedztwie jest dużo nowotworów. Wracam na przykład
z dzieckiem z przedszkola, a tu
smród, który aż dusi. Od razu
nerwy człowiekowi puszczają.
- Porządkując. Zgłaszasz,
że coś się dzieje i co dalej?
R

- W podobny sposób chyba
wszystkie. Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Inspekcja
Pracy, Sanepid, Straż Pożarna,
Policja, Zarządzanie Kryzysowe, Rzecznik Praw Obywatelskich. Muszę powiedzieć, że
były też osoby, które się starały bardziej, ale niestety ze
względu na kompetencje, zależności służbowe, nic nie
wskórały. WIOŚ w teorii odpowiada, reaguje, ale terminy
mają tak odległe, że kontrole
są pozbawione racji bytu, bo
trzeba czekać rok, dwa. Rozmawiałam też o tym problemie z Client Earth, Frankiem
Boldem.
E

od A do Z. A jest i tak, że jeżeli nie dzwonię i nie naciskam, to
sprawa po prostu cichnie, ginie
śmiercią naturalną.
- To ciekawe, bo jak zapomnisz zapłacić podatek, to urzędowe tryby się nie wyłączają.
- A tutaj jest wszystkim wygodnie, kiedy jest cicho i wtedy nic się nie dzieje. Byliśmy też
w radzie powiatu - co było jedną, wielką kpiną. Zwróciliśmy
się też do posła z okolicy, gdzie
też nie bardzo udało się uzyskać konkretną pomoc. Ogólnie
nie było żadnej reakcji, która
mogłaby spowodować zakończenie problemu.
K
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TANIE

UBEZPIECZENIA MIKOŁÓW
KOMUNIKACYJNE
OC, AC, ASS, NNW, SZYBY

MAJĄTKOWE

DOMY, MIESZKANIA, DOMKI LETNISKOWE

FIRMOWE

NNW, KOSZTY LECZENIA

ZDROWOTNE

KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ, NA ŻYCIE

Reprezentujemy wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe

Biuro przeniesione z budynku starostwa na

ul. Żwirki i Wigury 5

(w podwórzu przychodni weterynaryjnej)

tel. 32 2264392, 32 7384388, 600214367
więc prawo. Chciałabym, żeby
instytucje właściwie reagowały po takich zgłoszeniach. Żeby
wprowadzono nowe przepisy,
które pozwolą nad tym zapanować, ale w takiej formie, która
będzie działać, a nie będzie jedynie sztuką dla sztuki. Potrzebujemy obwarowań, które zapewnią, że takie firmy nie będą
szkodzić innym, że nie będą
szkodzić także swoim pracownikom. Dziś normalny człowiek
nigdzie nie może uzyskać po-

- Co ty byś potrzebowała,
żeby nie mieć za oknem tego
smrodu, który masz?
- Kiedyś chciałam się wyprowadzić. Wydawało mi się, że
jest to najprostsze rozwiązanie.
Ale co to za rozwiązanie, skoro
wszędzie może powstać zakład,
nad którym nikt nie panuje.
Przede wszystkim zmieniłabym
L

E
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mocy. Pracownik nie znajdzie
jej w inspekcji pracy. WIOŚ nie
pomoże sąsiadowi takiego zakładu. Marzy mi się jednostka
szybkiego reagowania, która
od razu, a nie po trzech latach,
sprawdza, co się dzieje. Dziś
żadna instytucja tego nie zmierzy. Chciałbym chociaż wiedzieć, czym oddycham.
- Niewielkie oczekiwania.
- Ale w naszym kraju nierealne.
A
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17 lat na rynku ubezpieczeń w Polsce

Możemy Ci zaproponować:
oferty wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych
dodatkową zniżkę z kartą Automobil Club
upominek, jeżeli nas odwiedzisz
ciekawe rabaty w wielu towarzystwach
i w sumie będzie taniej niż u znajomego!

ORNONTOWICE, ul. Zamkowa 8
(obok wjazdu na Kopalnię, naprzeciwko stacji paliw)

pon.- pt. 09.30 - 17.00
tel. 793 788 642

Nowe ubezpieczenia w Twoim mieście!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku 2019

RCU UBEZPIECZENIA ZAANGAŻOWANIE / JAKOŚĆ / PROFESJONALIZM
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Kogo skrzywdziła metoda d’Hondta?

Edmund Pucher

przegrał choć wygrał

C

zy
istnieje
sprawiedliwy
system podziału mandatów po wyborach? Na to pytanie nie
ma dobrej odpowiedzi. Politycy sprzeczają się o to od samego
początku demokracji.
Szkoda czasu i miejsca,
aby brnąć w tę dyskusję. Ważne, że w tegorocznych wyborach samorządowych mandaty dzielono według metody d’Hondta. Jest to
system proporcjonalny, liczony według algorytmu opracowanego przez belgijskiego matematyka. Przyglądając się wynikom w Łaziskach Górnych trudno nie odnieść wrażenia, że metoda ta
wymaga dopracowania. Wielkim przegranym okazał się
Edmund Pucher, lider ugrupowania Nasza Ziemia. W wyborach uzyskało ono najwiękR
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szy procentowy wynik i wprowadziło do Rady Miejskiej
sześcioro radnych. Niestety, poza burtą znalazł się sam
Pucher, który zdobył 228 głosów. Jak na łaziska Górne to

dobry wynik. Rada Miejska liczy 21 osób. Gdyby wchodziły po kolei
osoby z największą liczbą głosów, Pucher znalazłby się w pierwszej
dziesiątce, ale metoda d’Hondta rządzi się
swoimi prawami. Aż 12
radnych uzyskało gorszy wynik, ale zdobyło mandat. Dla porównania: Rafał Babiński 225, Franciszek Rola 174, Mateusz Eichner 171, Arkadiusz Skowron
- 164, Michał Piwoński
- 151, Bogusław Żurek - 137,
Grzegorz Nowok - 131, Mikołaj Halski - 119, Zbigniew Szer
- 112, Robert Janecki - 103. Pucher nie przegrał z rywalami,
ale z demokracją.

KREDYTY
Chwilówki
Znajdziemy najlepsze
rozwiązanie dla Ciebie
Mikołów, ul. Młyńska 2

996 221

Całkowity za
takiej regul
mikołowski

Mikołajkowa za

Posiadamy w ofercie:

tel. 692

T
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„Mikołaj i zwierzęta najlepszymi przyjaciółmi dzieci” to tytuł spektaklu w wykonaniu
Stowarzyszenia Artystycznego Krystynki i zespołu Optima.
Uświetniło on w Białym Domku w Łaziskach Dolnych
spotkanie dzieci ze świętym Mikołajem. Były piosenki, konkurs zimowy i wspólna zabawa. Na scenie królował lew, zebra, tygrys czy miś. Dzieci nie tylko oglądały
przedstawienie, ale czynnie w nim uczestniczyły. Na koniec imprezy zjawił się niecierpliwe oczekiwany święty Mikołaj z panią Mikołajową i śnieżynkami. Wszystkie
dzieci były grzeczne, dlatego dostały wspaniałe prezenty.
Jak zawsze było dużo dobrej zabawy, radości i śmiechu.

NASZA GAZETA

Tuby
grudzień 2018r. •

/NaszaGazetainfo

R

E

K

L

A

M

21

A

,
u
b
u
d
u
Ł ub
łubu dubu, żyje...
niech nam

do kasacji?

akaz wydawania prasy samorządowej - projekt
lacji przygotowali posłowie Kukiz’15. W powiecie
im funkcjonuje aż sześć takich tytułów.

abawa

- Projekt ustawy ma na celu zakończenie praktyki wydawania przez jednostki samorządu terytorialnego tytułów prasowych, które pod pozorami biuletynów informacyjnych w istocie stanowią narzędzie propagandy
dla lokalnych władz - głosi uzasadnienie regulacji.
Wicemarszałek Sejmu Stanisław
Tyszka (Kukiz’15) zapowiadając złożenie projektu w Sejmie argumentował,
że: „samorządy w całej Polsce wydają miliony złotych na lokalną praR

E

sę”; jest to „naruszenie wolności słowa, konkurencji rynkowej” oraz stanowi „nieuczciwą konkurencją wobec lokalnych, prywatnych mediów”. Jak mówił Tyszka, jest to także „mechanizm
umacniania lokalnych sitw oraz marnotrawstwo publicznych pieniędzy na
wielką skalę”.
W powiecie mikołowskim gazetę samorządową ma każda z pięciu gmin
oraz starostwo. Najbardziej skrajnym
przykładem jest „Gazeta Mikołowska”,
której dziennikarka została wiceburK

Orzesze, ul. Żorska 44 pn-pt: 9-19, so: 9-15
(+48) 515 505 525, (+48) 797 610 122
mistrzem, a w radzie programowej zasiadają członkowie władz miasta oraz
Rady Miejskiej. Tam nawet nikt nie udaje, że gazeta choć w minimalnym stopniu jest niezależna.
- Treść lokalnych gazet ma jednostronny, polityczny charakter i przedstawia w samych superlatywach miejscowych włodarzy. Niewygodne dla
miejscowego wójta czy starosty opinie po prostu nie są w nich publikowane. Gminne gazety często są kolportowane bezpłatnie, można w nich zna-

L

Specjalne rabaty dla górników
na wybrane modele Kia

A

leźć komercyjne reklamy. Tym samym
prasa gminna stanowi nieuczciwą konkurencję wobec niezależnych, prywatnych mediów, osłabiając bardzo ważną funkcję kontrolną prasy (co jest
szczególnie istotne w małych gminach
i powiatach) - zwraca uwagę Kukiz’15.
Czy projekt ustawy ma szanse na
przegłosowanie? Na pewno nie zależy
na tym PO i PSL, które mają dosyć duże
wpływy w samorządach i nie zależy im
na zamknięciu tub propagandowych.
Wszystko zależy od PiS.
M

A

www.kia.com

Nowa Kia Optima już od

91 990 PLN

Nowa Kia Optima. Innowacyjna pod każdym kątem.

ETRANS | Autoryzowany Dealer

7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.
Każdy nowy samochód marki Kia, fabrycznie wyposażony w system nawigacji, umożliwia korzystanie przez 7 lat z najnowszych wersji map bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
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Nic nie zastąpi wspaniałego zapachu i aury, jaką roztacza żywe drzewko iglaste. Jeśli
jednak chcemy jak najdłużej cieszyć się chwilami spędzonymi w rodzinnym gronie przy
pięknej i pachnącej choince, warto pamiętać o kilku zasadach związanych z zakupem,
dekorowaniem i pielęgnowaniem świątecznego drzewka.

O choinka!
P

odczas zakupów warto zwrócić uwagę na to, żeby choinka miała zielone
igły oraz gęste i giętkie gałązki. Tylko świeże drzewka mogą nam towarzyszyć w domu przez kilka tygodni.
ê ê ê
Aby przedłużyć żywotność drzewka, warto zadbać o odpowiednią temperaturę otoczenia. Przed ostatecznym wstawieniem choinki do domu należy ją zahartować przez około godzinę w chłodnym pomieszczeniu lub na
balkonie. W pokoju, w którym chcemy postawić drzewko, temperatura nie powinna przekraczać 20 stopni. Należy zadbać o to, aby
choinka stała z dala od źródeł ciepła: kaloryferów, piecyków, kominków itp.
ê ê ê
Choinki w doniczkach nie wymagają przesadzania. Cięte drzewka należy zaś wstawiać
do specjalnego stojaka, który wypełniamy
wodą. Jeżeli choinka jest bardzo wysoka lub
rozłożysta, stojak możemy dociążyć piaskiem
bądź kamieniami. Przed wstawieniem choinki do stojaka należy obciąć kawałek pnia, około 2-3 cm, a następnie zahartować go wkładając drzewko do wiaderka lub stojaka z cieR

E

płą wodą. Dzięki temu choinka będzie lepiej
wchłaniała wodę. Zarówno drzewko cięte, jak
i choinkę w doniczce, należy podlewać regularnie letnią wodą. Ziemia w doniczce powinna
być lekko wilgotna, zaś w przypadku drzewka
ciętego, poziom wody nie może opaść poniżej
linii pnia. Aby gałązki dłużej zachowały świeżość warto także codziennie zraszać drzewko
zimną wodą w sprayu. Do wody w stojaku lub
doniczce warto raz na tydzień dodać specjalną odżywkę do roślin zielonych.
ê ê ê
Przed rozpoczęciem dekorowania zadbajmy o dokładne oczyszczenie drzewka z gałązek. Ilość świątecznych ozdób należy dobrać
do grubości i liczebności gałązek. Delikatniejsze drzewka mogą połamać się pod ciężarem ozdób. Piękna, kolorowa choinka stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania ze strony dzieci. Dlatego, jeżeli w domu
są maluchy, drzewko należy odpowiednio zabezpieczyć. Choinka powinna zostać ustawiona daleko od szafek i kanap, ułatwiających
dzieciom wspinanie się po choince. Jeżeli jest
taka możliwość, warto dodatkowo przywiązać
pień drzewa do karnisza lub ciężkiego mebla,
co zabezpieczy je przed przewróceniem się.
K
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WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2018
ATRAKCYJNE RABATY!

Mikołów, ul. Różana 1
tel. 501 307 322

SALON
telefon: 32 226 20 92
e-mail:salon@gruchel.subaru.pl

gruchel.subaru.pl

pon - pt: 09:00 - 17:00
sobota: 09:00 - 13:00
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE

ŻYWE CHOINKI
STACJA PALIW

Świerki Srebrne w donicy

hurt - detal
dostawa paliwa
upusty dla firm

Jodły kaukaskie
CIĘTE W DNIU ZAKUPU

UNI-NAFT

PLANTACJA CHOINEK ORNONTOWICE
ul. Kolejowa 73, tel. 600-521-404

olej opałowy z dostawą
ul. Staszica 25, Łaziska Górne
tel. 32 736 78 59, tel. 501 414 584

Najmłodszy zwyczaj świąteczny
P
olskie tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe, to
temat rzeka. W zależności
od regionu i tamtejszej kultury, a często i od zwyczajów
wyniesionych z rodzinnych
domów, sposób obchodzenia
Wigilii i samych świąt Bożego Narodzenia jest inny. Ale
wszystkie te zwyczaje łączy
jeden element - choinka, która
praktycznie gości w każdym
domu. A przecież ten świąteczny obyczaj stawiania w domu
zielonego drzewka, jest jedną
z najmłodszych tradycji bożonarodzeniowych w Polsce.

Najstarszą wzmiankę o choince będącej symbolem bożonarodzeniowym,
znajdujemy w życiorysie Św. Bonifacego, żyjącego w VII wieku brytyjskiego
zakonnika, który nawracając ludy germańskie, podczas bożonarodzeniowej
mszy wyciął pogański dąb. Ten upadając zniszczył wszystkie okoliczne drzewa poza jedną małą sosenką.

Jednak prawdziwa tradycja choinek świątecznych
narodziła się w Alzacji,
gdzie żywe drzewka wstawiano do domu i ubierano
ozdobami z papieru oraz
jabłkami, co miało nawiązywać do symboliki rajskiego drzewa.

Wielkim zwolennikiem tego obyczaju był Marcin Luter, który zalecał spędzanie Świąt Bożego Narodzenia w domowym zaciszu. Stąd też
choinki szybko rozpowszechniły się
w protestanckich Niemczech. Kościół katolicki początkowo był niechętny temu zwyczajowi, lecz widząc
jego popularność, szybko nadał choince chrześcijańską symbolikę „biblijnego drzewa wiadomości dobra
i zła”, pod którym rozpoczęła się historia ludzkości.
W XIX wieku choinki pojawiły się
w Anglii i Francji, a później w krajach
Europy Południowej. Od tej pory zielone, iglaste drzewka stały się najbar-

dziej rozpoznawanym symbolem Świąt
Bożego Narodzenia.

W Polsce choinka w obecnej formie przyjęła się na
przełomie XVIII i XIX wieku, a zwyczaj ten przeniósł
się właśnie z Niemiec.
Opisuje w „Encyklopedii Staropolskiej” Zygmunt Gloger: „W latach 17951806, przyjęto od Niemców zwyczaj
w Wigilię Bożego Narodzenia ubierania dla dzieci sosenki lub jodełki orzechami, cukierkami, jabłuszkami i mnóstwem świeczek woskowych”. W wielu
rejonach Polski, zwyczaj ubierania choinki zadomowił się dopiero na początku XX wieku.

Wstawiana do domu na okres Bożego Narodzenia choinka, musiała być
odpowiednio przyozdobiona. W wielu regionach tworzenie ozdób choinkowych i późniejsze zdobienie nimi choinki stało się prawdziwym rytuałem. Do
dawnych, tradycyjnych zdobień choinkowych należały: ciastka, pierniczR
ki, orzechy, małe, czerwone rajskie jabłuszka, własnoręcznie wykonywane w czasie adwentu ozdoby z bibuły, kolorowych papierów,
piórek, wydmuszek, słomy i źdźbeł
traw, kłosów zbóż itp. Tradycyjnie
w wieczór wigilijny zapalano na
choince świeczki.

Zawieszane na zielonym
drzewku ozdoby miały
swoją symbolikę, mającą swe korzenie w ludowych tradycjach, częściowo wywodzących
się z wierzeń biblijnych.
I tak:
- Umieszczana na szczycie choinki gwiazda betlejemska miała pomagać w powrotach do domu z dalekich stron.
- Światło na choince miało odstraszać złe moce, w religii chrześcijańskiej symbolizowało Chrystusa, który miał być światłem i zbawieniem dla pogan.
- Jabłka zawieszane na gałązkach
miały zapewnić zdrowie i urodę,
symbolizowały także biblijne owoce
jabłoni, którymi kuszeni byli Adam
i Ewa. Później duże jabłka zastąpiono mniejszymi, rajskimi jabłuszkami.
- Orzechy, zawijane w sreberka,
miały zapewnić dobrobyt dla domu
i siłę dla jego mieszkańców.
- Papierowe łańcuchy miały przypominać o zniewoleniu grzechem,
ale w okresach rozbiorów miały
symbolizować polityczne okowy,
w jakich znalazła się Ojczyzna. W ludowej tradycji niektórych regionów
Polski uważano łańcuchy za symbol
rodzinnych więzi oraz wierzono, że
chronią one dom przed kłopotami.
- Dzwonki miały oznaczać dobre
nowiny i radosne wydarzenia.
- Anioły miały opiekować się domem.
Dziś nad historią wstawiania
świątecznej choinki do domu i zwyczajami z nią związanymi, nikt się
nie zastanawia. Drzewko żywe lub

ze sztucznego tworzywa kupujemy
w sklepie, podobnie jak gotowe ozdoby i oświetlenie. Ubierają ją najczęściej
dzieci, a potem czekają na czas, kiedy
znajdą się pod nią oczekiwane prezenty. Później jest to już tylko element dekoracyjny, który mniej więcej po święE

K

L

cie Trzech Króli wędruje na śmietnik lub do schowka, idąc w zapomnienie na rok. Po to, by pod koniec grudnia znów wrócić, bo przecież bez choinki święta Bożego Narodzenia nie byłyby świętami.
Tadeusz Piątkowski
A

M

A

NASZA GAZETA

24

www.naszagazeta.info • grudzień 2018r.

Osoby nadużywające alkoholu nie dopuszczają do siebie kaca broniąc się
procentowym klinem. Zadeklarowani abstynenci nie wiedzą - na ich szcz
- o czym jest mowa. Jednak zdecydowana większość polskiej populacji w
dniu nowego roku zmierzy się z problemem pod tytułem... kacenjammer.

Na zdrowie?
R

E

K
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domowe wypieki, ciasta na zimno,
desery, kawa, herbata
ZAMÓW NA ŚWIĘTA:
CIASTA, TORTY I CIASTECZKA!
ZAPRASZAMY
ul. Okrzei 29, Mikołów, tel. 511 299 855

P

osylwestrowy kac
nie jest zjawiskiem
przyjemnym. Jeżeli
impreza miała tempo, zwykły kac może przejść

wiście tzw. klin, czyli solidna i szybko wypita

dawka alkoholu. Wódka rozluźnia mięśnie, serce
przestaje boleć, a ręce drżeć.
Ale to metoda bardzo niebezpieczna, ponieważ przesu-

w fazę kaca-giganta.
I w tym momencie
pojawia się solidny problem zdrowotny. Alkohol odwadnia organizm i wytrąca
z niego pierwiastki życia,
czyli: sód, wapń, magnez i
potas. Te dwa ostatnie są najważniejsze. To właśnie z powodu braku magnezu drżą
kończyny, boli serce, pojawiają się kłopoty z orientacją. Najprostszym sposobem
zwalczenia kaca jest oczyR

E

wanie momentu wytrzeźwienia nieuchronnie prowadzi do

IDĄC NA SYLWESTROWĄ ZABAWĘ
WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE:
• Nie warto pić na pusty żołądek. Tłuste pokarmy spowalniają
wchłanianie alkoholu.
• Nie wolno mieszać alkoholi.
• Nie wypijać drinka jednym haustem.
• Unikać w dużych ilościach ciężkich kolorowych trunków.
• Nie zapijać drinków piwem.
• Rano, w dniu imprezy, zjeść coś słodkiego (nawet całą tabliczkę czekolady).
• Nie używać w nadmiarze środków przeciwbólowych.
K
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PSS Społem „ZGODA” Mikołów | www.spolem-mikolow.pl
PROMOCJA WAŻNA DO 29 GRUDNIA LUB WYCZERPANIA ZAPASÓW

Oferta ważna od 1-15.12.2018r.

Od 1921r.

0,69

Rosół
z kury
6L
120g

2,99

Herbata Lipton 25 szt
50g

4,89

Franfuterki
1kg

Chleb orkiszowy
Św. Hildegardy
450gr

Bułka
cebulowa
90gr

3,99

22,99
20,99

Szynka
gotowana
w siatce
1kg

Oferta ważna od 17-31.12.2018r.

0,75
1,49

Barszcz
czerwony
ekspresowy
53g

Bułka
czosnkowa
70gr

Chleb
Fitness
300gr

3,39

Producent „PSS Zgoda” Mikołów

Dane kontaktowe:
Mikołów, ul. K. Miarki 11
Łaziska Górne, ul. Szkolna 14
PSS Społem „ZGODA”
Mikołów, ul. Jana Pawła II 19
Łaziska Górne, ul. Górnośląska 2
43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 11 Mikołów-Kamionka, ul. Paprotek 7

Zapraszamy na I piętro DH „ Zgoda”

Pierś
wędzona
z indyka
1kg

22,99

26,99
Polędwica sopocka
1kg

Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.
W placówkach PSS Społem akceptujemy karty:

Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów kuchennych oraz szkła i porcelany.
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zęście
pierwszym
choroby alkoholowej. Najskuteczniejszy sposób - ze zdrowotnego punktu widzenia - to
CCS, czyli cisza, ciemność
i samotność. Trzeba po prostu
spać do oporu, wyluzować
się psychicznie i zaakceptować reakcje fizjologiczne, jakie towarzyszą zazwyczaj stanowi totalnego przepicia. Organizmowi należy oczywiście
pomóc w odzyskaniu równowagi. Potas i magnez drzemią
w warzywach, przede wszystkim pomidorach i burakach.
Dlatego warto pić odpowiednie soki. Czekolada jest także
pełna magnezu i zamiast kanapki z szynką na śniadanie,
lepiej zjeść batona. Nie wolno
zapominać o wodzie, najlepiej niegazowanej. Pięćdziesiątka wódki wytrąca mniej
więcej szklankę życiodajnego płynu. Trzeba ten niedobór uzupełnić. Nie wolno jeść
na siłę. Organizm sam upomni się o swoją porcję. Warto uzupełniać kalorie napojami energetyzującymi, których
pełno w każdym sklepie. Alkohol wyparuje z organizmu
mniej więcej w ciągu doby.
Najgorsze objawy kaca trwają 12 godzin.

Najwięcej witaminy, mają…

W

itaminy to proste, ale
niezbędne do życia związki chemicznie. Niestety, nie są wytwarzane samoistnie, dlatego musimy ich dostarczać organizmowi
w pożywieniu lub preparatach farmaceutycznych. Ponadto
nie stanowią źródła
energii ani materiału budulcowego. Ale muszą być składnikiem zdrowej
diety i nie może ich zabraknąć
w codziennych posiłkach. Niedobór witamin może powodować
poważne choroby.
Najprościej czerpać witaminy
z pożywienia. Poniżej kilka ważnych informacji o roli poszczególnych witamin, jaką odgrywają i co jeść, by dostarczać je na
bieżąco naszemu organizmowi.

Witamina A
- dzięki niej możliwy jest
wzrost i ogólny rozwój organizmu. Sprzyja tworzeniu kości.
Wpływa na prawidłowy rozwój
i funkcjonowanie skóry. Możemy
ją znaleźć w rybach morskich,
tranie, wątróbce wołowej, maśle, sałatkach. Bardzo jest potrzebna, szczególnie dzieciom.

Witamina D

- wpływa na przemianę wapnia i fosforanów. Jest również
odpowiedzialna za właściwą
mineralizację kości. Występu-

ganie krwawieniom. Ponadto
utrzymuje prawidłową strukturę kości i wspomaga gojenie się
złamań. Można ją znaleźć w szpinaku, kapuście, kalarepie, marchewce, pomidorach, grochu,
truskawkach, serze żółtym.

je w takich produktach jak: łosoś, sery żółte, świeże jaja czy
wątróbka.

Witamina E
- zapobiega uszkodzeniom
błon komórkowych przez procesy utleniania, chroni przed
rozwojem miażdżycy. Znajduje się w: soi, kiełkach zbóż, oleju roślinnym, świeżych jajach,
szparagach, zbożu czy maśle
roślinnym.

Witamina K
- jest odpowiedzialna za proces krzepnięcia krwi i zapobie-

- odpowiedzialna jest za
przemiany metaboliczne glukozy we krwi
w związki wysokoenergetyczne, jak również za
funkcjonowanie włókien
układu nerwowego, serca
i mięśni. Odpowiada także za produkcję czerwonych
krwinek. Znajduje się w: drożdżach, niełuskanych ziarnach
pszenicy, płatkach owsianych,
mięsie wieprzowym, jajach czy
ziemniakach.

Witamina B5
- chroni nas przed infekcjami, odpowiedzialna jest
również za metabolizm tłuszczów, węglowodanów, białek
oraz za prawidłową budowę
skóry i włosów. Dostarczamy
ją organizmowi jedząc: drożdże, wątróbkę wieprzową, jaja, płatki owsiane, pełnoziarnisty chleb, mleko, szpinak,
kapustę.

C

osobom, które intensywnie uprawiają sport,
że należy jeść małe porcje, ale często. Po
pierwsze należy zjeść pierwszy posiłek najszybciej po przebudzeniu, by napędzić metabolizm. Kolejny posiłek należy zjeść trzy
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Zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka
towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,
a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe
życzenia spełniają się w każdym momencie.

Witamina B1

Co jeść?

oraz częściej zastanawiamy się, co
jeść i kiedy, by zachować zdrowie i
dobrą kondycję. Temat ten pojawia
się zwłaszcza w okresie świąteczno-sylwestrowym. Dietetycy zalecają i to nie tylko
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Przedsiębiorstwo Usług Medycznych
Łaziska Górne
ul. Staszica 4A | Plac Ratuszowy 1B
www.proelmed.pl

Witamina B6

drożdży począwszy poprzez kapustę, szpinak, jabłka, ziemniaki, makrelę po mięso wołowe.

- reguluje ponad 60 białek
w organizmie. Ponadto jest odpowiedzialna za produkcję
czerwonych i białych krwinek.
Możemy ją znaleźć w drożdżach, niełuskanych ziarnach
pszenicy, mięsie wołowym,
chlebie białym, mleku i rybach.

Kwas foliowy
(witamina B9) - odpowiedzialny jest, m.in. za tworzenie kwasów nukleinowych DNA
i RNA, zapobiega chorobom
serca i miażdżycy. Należy go
szukać w: szpinaku, marchewce, drożdżach, wątrobie wołowej, ale także w dyni, mleku, jajach czy zielonym groszku.

Witamina PP
- reguluje poziom cukru i cholesterolu we krwi. Występuje
w bardzo wielu produktach od
R
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godziny później i kolejne co kilka godzin,
ale przynajmniej pięć dziennie. I co najważniejsze - nie jedz tuż przed snem! W tabeli
poniżej prezentujemy co warto jeść, a czego należy się wystrzegać w naszej diecie.

ZŁA ŻYWNOŚĆ

DLACZEGO JEST ZŁA?

LEPSZE ROZWIĄZANIE

BIAŁKA:
żeberka wieprzowe lub wołowe, mostek, mielona wołowina, kiełbasa wieprzowa

Zawiera bardzo dużo nasyconych tłuszczów powodujących choroby serca. Niezwykle szybko przechodzą przez układ trawienny i na skutek tego nie
uruchamiają systemu kontroli apetytu i nasycenia.

Tuńczyk, także puszkowany, ale tylko w sosie własnym. Chude mięsa: łata, polędwica wołowa, inne
chude mięsa mielone, z wołu lub indyka. Pierś indycza i kurza bez skóry. Wędlina z indyka.

SKROBIA:
makaron, ziemniaki, słodzone płatki
śniadaniowe z niską zawartością błonnika, białe pieczywo, biały ryż

Szybko trawione, po krótkim czasie powodują
uczucie głodu. Najlepiej spożywać węglowodany
zawierające błonnik, ponieważ spowalaniają one
układ trawienny i zachowują na dłużej uczucie sytości. Błonnik zmniejsza ryzyko chorób serca.

Chleb żytni, słodkie ziemniaki, pieczywo i makarony pełnoziarniste, ryż ciemny, płatki owsiane,
otręby z rodzynkami, rozdrobnione ziarno pszenicy i otręby.

NABIAŁ:
mleko pełnotłuste i inne produkty
mleczne o wysokiej zawartości tłuszczu

Wysoka zawartość tłuszczów nasyconych.

Mleko 2%, 1%, beztłuszczowe oraz inne produkty
mleczne odtłuszczone.

OWOCE:
suszone owoce, na przykład rodzynki,
śliwki

Je się zbyt przyjemnie, a co za tym zazwyczaj idzie,
spożywa się ich zbyt wiele.

Jabłka, banany, jeżyny, jagody, wiśnie, pomarańcze, gruszki, śliwki, maliny, truskawki.

WARZYWA:
marchew, kukurydza

Stosunkowo wysoka wartość kaloryczna, przy niskiej wartości odżywczej

Awokado, brokuły, brukselka, kalafior, bakłażan,
zielona fasolka, sałata, pieczarki, cebula, papryka,
szpinak, cukinia, szparagi.

PRZEKĄSKI:
chipsy, precelki

Nawet odłuszczone, dietetyczne chipsy są dla organizmu zbędnymi węglowodanami, dodatkowo
zawierającymi duże ilości soli, która wywołuje zatrzymanie wody i powoduje, że ciało wygląda na
bardziej otyłe niż naprawdę jest.

Jabłka, masło orzechowe, przekąski serowe, (pełne kalorii, ale z proteinami i tłuszczami pozwalającymi odczuwać sytość przez dłuższy okres).

NAPOJE:
sok jabłkowy, smakowa herbata mrożona, nektary owocowe

Sok jabłkowy zawiera dużo fruktozy, jedyny cukier
niewyzwalający wydzielania insuliny. Nie zaspokaja apetytu, dodatkowo fruktoza łatwo ulega
magazynowaniu w postaci tłuszczu. Większość
napojów słodzona jest syropami zawierającymi
duże ilości fruktozy.

Kawa (w ograniczonej ilości) napoje dietetyczne, herbata (liściasta), naturalne soki owocowe:
pomarańczowy, winogronowy, herbaty ziołowe,
woda, woda sodowa niesłodzona.

TŁUSZCZE I OLEJE:
masło, olej kokosowy, olej kukurydziany, margaryna, masło roślinne

Dużo kwasów nasyconych. Zawiera kwasy omega-6 mogące wywoływać stany zapalne.

Benecol, olej lniany, oliwa z oliwek, olej z orzeszków ziemnych, olej sezamowy, masło (w małych
ilościach).

Apteka

Pod Wieżą
ORZESZE,
ul. Św. Wawrzyńca 3
tel. 32 737 15 57
pn-pt: 7.30-19:00
sob: 8:00-13:00
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Zmagania z aurą

Moto
rady
Jerzy Paja

Z

imę kalendarzową i astronomiczną teoretycznie mamy od trzeciej
dekady grudnia. To jednak nie
upoważnia do braku czujności, gdyż
w ciągu kilkunastu godzin warunki mogą się diametralnie zmienić i zaczną się problemy. Szczególnie w gronie tych, którzy parkują pod „chmurką”. A jest ich zdecydowana większość. Stąd też chcę przypomnieć kilka potrzebnych zasad, które znamy, ale
przypominamy sobie o nich, kiedy jest
już odrobinę za późno.
Żeby wyruszyć w podróż, musimy się
dostać do samochodu. Jeśli nie zadbaliśmy o to wcześniej, przy niskich temperaturach możemy mieć z tym problem. Dlatego też pamiętajmy, by przed
nadejściem mrozów osuszyć zamki
i przesmarować je stosownym preparatem, a z ich wyborem nie powinniśmy
mieć problemów, gdyż jest ich cała
gama. Nie zapomnijmy też przesmarować uszczelek przy drzwiach, gdyż
zbierająca się na nich woda zamarza
i wtedy możemy mieć dodatkowy kłopot. Jeśli już zamki pozamarzały, ratunkiem może być odmrażacz. Pod warunkiem, że nie trzymamy go wewnątrz pojazdu. Wstrzyknięcie kilku porcji odmrażacza i odczekanie kilku minut, powinno przynieść efekty. Można też podR

grzać Zapalniczką kluczyk i sukcesywnie wkładać go do zamka, ale za szybki skutek nie ręczę. W przypadku przymarznięcia uszczelek, w żadnym wypadku nie wolno ciągnąć drzwi za
klamkę. Najpierw należy pięścią albo
otwartą dłonią ostukać drzwi dookoła
tak, by wibracje spowodowały popękanie drobinek lodu. Zazwyczaj to pomaga. Stanowczo odradzam polewanie
drzwi i zamków gorącą wodą.
Następna sprawa, to odśnieżenie karoserii i odszronienie szyb oraz luste-
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rek. Odśnieżanie, to kilka minut pracy
miękką zmiotką. Pamiętajmy, by zgarniać śnieg z całej karoserii (pozostawienie czapy śniegu na dachu lub masce, stwarza zagrożenie dla innych kierowców oraz naraża nas na mandat),
a także lamp i tablic rejestracyjnych.
Z kolei szron z szyb, to znów praca
skrobakiem lub korzystanie z odmrażaczy w płynie lub aerozolu. Najpewniejszy jest jednak skrobak. Zdarza się,
że mróz po opadach mżawki zamienia nasz pojazd w lodowe igloo. Chcąc

K

ściągnąć warstwę lodu z szyby, należy
uruchomić silnik i puścić strumień powietrza na szybę. Po kilku minutach lód
zacznie odchodzić od szyby. Nie zapomnijmy też o wycieraczkach. By nie
uszkodzić zbierających wodę, śnieg
i brud gumek, należy je delikatnie podważyć skrobakim i powoli odrywać od
szyby, a potem dokładnie zeskrobać
pozostający tam lód. Wtedy będziemy pewni, że po ich włączeniu, wykonają swoje zadanie. Pamiętajmy również o odszronieniu lusterek. Jeśli nie

L
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są podgrzewane, wykorzystajmy skrobak lub odmrażacz. Acha! Odszraniamy wszystkie szyby w stu procentach chodzi o dobrą widoczność!!!
Wsiadając do samochodu, pamiętajmy o omieceniu butów ze śniegu. Topniejący śnieg szybko osiada na szybach jako para, ograniczając tym samym widoczność. Dobrze jest rzucić
pod nogi stare gazety, które szybko
wchłaniają wodę, a tym samym mamy
mniej problemów z zaparowanymi szybami. Jadąc samochodem bez klimatyzacji, co jakiś czas dobrze jest uchylić
szybę, by przewietrzyć wnętrze pojazdu. Para wodna znika błyskawicznie.
Bywa, że nie najmłodszy już akumulator odmawia posłuszeństwa i powstaje problem, jak uruchomić silnik.
W starszych pojazdach robiło się to na
tzw. „pych”. W samochodach nowej generacji ten sposób uruchamiania silnika jest niedopuszczalny. Potrzebne są
kable rozruchowe i życzliwy kierowca,
który „pożyczy” prądu z własnego samochodu. Przy „pożyczkach” pamiętajmy o kolejności zapinania i odpinania kabli.
Podczas długiej, zimowej podróży,
gdy została nam 1/3 baku paliwa, starajmy się zatankować. Do pełna. Może się
zdarzyć, że utkniemy w korku na kilka
godzin i ogrzewanie wnętrza samochodu będzie koniecznością. Sam kiedyś
stałem w takim korku i wtedy dopiero
doceniłem zalety ogrzewania kabiny.
M

CENTRUM SAMOCHODOWE

AUTO-SALON | SERWIS | WYPOŻYCZALNIA
PRZYKŁADOWA OFERTA SAMOCHODÓW

Alfa Romeo GIULIETTA 2,0 JTDM
Cena : 27

770,00 PLN netto

rocznik: 2013
pojemność: 1956 cm³

przebieg: 149 900 km
moc: 140 KM

Ford Grand C-MAX, najtańszy, bezwypadkowy,
rok gwarancji bez limitu, Sprawdź TO !
Cena : 25

990,00 PLN brutto

rocznik: 2012
pojemność: 1560 cm³

przebieg: 240 700 km
moc: 115 KM

Fiat Ducato Maxi, auto bar-sklep, food truck,
praktycznie jak nowy
Cena : 77

900,00 PLN netto

rocznik: 2010
pojemność: 2999 cm³

przebieg: 14 598 km
moc: 145 KM

Audi A4 2,0 TDI, Navi, 100% udokumentowany
przebieg i bezwypadkowość
Cena : 49

900,00 PLN brutto

rocznik: 2014
pojemność: 1968 cm³

przebieg: 233 629 km
moc: 136 KM

Hyundai i30 1,6 CRDI, stan auta nowego,
gwarancja do 2021, idealny
Cena : 41

950,00 PLN netto

rocznik: 2016
pojemność: 1582 cm³

przebieg: 13 900 km
moc: 110 KM

Ford Transit Custom 2,2 TDCI, bezwypadkowy,
2x boczne drzwi, top wersja !!!
Cena : 40

200,00 PLN netto

rocznik: 2013
pojemność: 2198 cm³

ul. Hutnicza 6, Łaziska Górne

(DK 81 Katowice-Wisła, skrzyżowanie obok Huty Łaziska)

Godziny otwarcia: pn. - pt. 8.00-17.00, sob. 9.00-15.00

tel. 660 664 150, tel. 32 326 04 26

przebieg: 187 510 km
moc: 125 KM

Bentley Continental GT, najtańszy w kraju,
piękna bestia
Cena : 139

900,00 PLN brutto

rocznik: 2007
pojemność: 5998 cm³

przebieg: 111 259 km
moc: 560 KM

Mazda 6 2,2 Skyactiv-D, bezwypadkowy,
topowy lakier - Soul Red Crystal
Cena : 39

900,00 PLN netto

rocznik: 2014
pojemność: 2191 cm³

przebieg: 137 900 km
moc: 150 KM

Ford Transit 2,2 TDCI zkrzynia z plandeką,
Firanka, 130TKM tylko, mało eksploatowany
Cena : 33

900,00 PLN netto

rocznik: 2012
pojemność: 2198 cm³

przebieg: 132 396 km
moc: 125 KM

100 aut na placu!
l Samochody z gwarancją prawną i techniczną
l Możliwość sprawdzenia stanu na podnośniku,
podłączenie pod komputer i czujnik lakieru GRATIS!
l Duże rabaty i karty stałego klienta

BMW 530 D X Drive, full wyposażenie,
panorama, Head Up, skóra, piękna, BiXenon
Cena : 73

900,00 PLN netto

rocznik: 2012
pojemność: 2993 cm³

przebieg: 158 000 km
moc: 258 KM

Nissan Note 1,5 DCI, 100% pewne auto!,
oryginalne KM, piękny!
Cena : 26

900,00 PLN netto

rocznik: 2014
pojemność: 1461 cm³

przebieg: 114 088 km
moc: 90 KM

Iveco Daily 35C13, wywtotka, mało
używany, odnowiony, od zaraz do pracy!!
Cena : 49

rocznik: 2011
pojemność: 2287 cm³

500,00 netto

przebieg: 129 251 km
moc: 126 KM

pełną ofertę samochodów i usług znajdziesz na:

www.mgc.pl
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Prezydent Miasta
Świętochłowice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości:
1. Położonej w Świętochłowicach przy ul. 1 Maja będącej
własnością Gminy Świętochłowice, stanowiącej działkę
oznaczoną numerem ewidencyjnym 4417 o powierzchni 330 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta
KA1C/00007489/4 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Chorzowie. Działy III i IV w/w Księgi wolne
są od wpisów.
2. Nieruchomość niezabudowana, stanowi teren po wyburzonej kamienicy. Na nieruchomości znajduje się mur oporowy
zabezpieczający budynek sąsiedni. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - kamienice. Działka
znajduje się bezpośrednio przy drodze publicznej ul. 1 Maja.
Możliwość pełnego uzbrojenia.
3. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta teren oznaczony jako: MW - tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
4. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się
w wysokości: 16 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy). Do w/w będzie doliczony podatek VAT.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 1000
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
6. Wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez
PKO BP nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia
19 listopada 2018 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się
datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego)
z dopiskiem „GN/2017/wadium do przetargu ul. 1-go Maja”.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby
prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości
i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu:
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu
rejestru,
- kopię dowodu wniesienia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości, o przyjęciu go bez zastrzeżeń oraz wyrażeniu gotowości nabycia nieruchomości
bez zastrzeżeń w obecnym stanie,
- oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic

nieruchomości lub wycinki drzew, uczestnik zobowiązuje się
do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt,
- oświadczenie, że podmiot nie będzie wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Miasta,
- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych, w tym również udostępnienie
ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze
przetargu w/w. nieruchomości”.
8. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełnią warunki wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z
2017 r., poz. 2278).
9. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu.
10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
12. Cenę nabycia nieruchomości, należy wpłacić przelewem na
konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach prowadzone
przez PKO BP nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545,
na 3 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej.
13. Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej
w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
14. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba, która wygrała
przetarg zostanie powiadomiona na piśmie.
15. Uczestnik, który wygra przetarg nabywa nieruchomość na
zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121
z późn. zm.).
16. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie
pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP.
17. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 349 19 31.
18. Prezydent Miasta może odwołać przetarg z uzasadnionej
przyczyny.
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Sumujemy piłkar

Tegoroczna „piłkarska
jesień” była długa. Część
zespołów rozpoczęła
rywalizację 11 sierpnia,
a niektóre zakończyły ją
dopiero 18 listopada. Jak na
drużyny amatorskie (a takie
mamy w przekroju lig od IV
do klasy „C”), to obciążenie
było spore. W rozgrywkach
IV i V ligi oraz klas „A”, „B”
i „C”, uczestniczyło 14 drużyn
z powiatu mikołowskiego.
Jesienią rozegrały one 182
mecze ligowe, odnosząc
82 zwycięstwa, 34 razy
remisując i ponosząc
68 porażek, co dało 280
punktów. W rozegranych
spotkaniach „nasze” kluby
zdobyły 268 bramek oraz
303 straciły. Generalnie była
to udana jesień zespołów
z naszego terenu, jako
że po pierwszej rundzie
dwa z nich plasują się na
fotelach liderów, a żadna
nie zajmuje miejsca
objętego degradacją.
Poniżej prezentujemy
dorobek drużyn powiatu
mikołowskiego w rundzie
jesiennej.
IV LIGA GRUPA I

GWAREK ORNONTOWICE
Przed sezonem w szerokiej kadrze
Gwarka zameldowała się grupa młodych zawodników i wiadomo było, że
ornontowiczanom w lidze łatwo nie będzie. Zaczęli od falstartu, bo od wysokiej porażki z Wartą Zawiercie, ale potem udało się grę „poukładać” i do
półmetka było zupełnie nieźle. Trzy
zwycięstwa, remis i porażka napawały optymizmem. Niestety, porażka na
własnym boisku z Grodźcem, druga w
Świętochłowicach, gdzie sensacja wisiała w powietrzu zakłóciła rytm i do
końca sezonu Gwarek wygrał tylko jedno spotkanie z ostatnim w tabeli Górnikiem Piaski i trzykrotnie remisował. To
chyba trochę mało, bo możliwości zespołu były większe i mogło być kilka
punktów więcej. W rundzie jesiennej
zespół z Ornontowic uzyskał wyniki:
Gwarek - Warta Zawiercie 0:4
MKS Myszków - Gwarek 1:1
Gwarek - Slavia Ruda Śląska 1:0
Przemsza Siewierz - Gwarek 0:0
Gwarek - Szombierki Bytom 4:1
Unia Kosztowy - Gwarek 1:0
Gwarek - Raków II Częstochowa 2:0
Gwarek - RKS Grodziec 0:3

Śląsk Świętochłowice - Gwarek 4:3
Gwarek - Sarmacja Będzin 1:1
Zieloni Żarki - Gwarek 4:2
Gwarek - Unia Dąbrowa Górnicza 1:1
Polonia Bytom - Gwarek 2:0
Gwarek - Górnik Piaski 7:0
Polonia Poraj - Gwarek 3:2
Cztery zwycięstwa, cztery remisy
i siedem porażek, 24 bramki zdobyte
(Jakub Zdrzałek 8, Mateusz Rajca 5, Tomasz Kasprzyk 2, Dominik Mąka 2, Marcin Ruda 2, Jakub Sewerin 1, Szymon Saliński 1, Krzysztof Ferensztain 1, Sławomir Jaworski 1 i jeden gol samobójczy)
i 25 straconych, dały Gwarkowi 16 punktów i 11 miejsce w tabeli. A dwa zwycięstwa więcej mogły przesunąć drużynę
o kilka pozycji w górę i dać pełną satysfakcję z pierwszej rundy. Ale może
to byłoby trochę na wyrost? Zobaczymy
po zakończeniu rozgrywek.

GRUPA II

POLONIA ŁAZISKA
W Polonii tradycyjnie przed rozpoczęciem rozgrywek trochę zmian kadrowych. Bolesną stratą dla zespołu
było odejście koła zamachowego łaziskiego ataku - Mateusza Mazurka. Jego
„ciągu na bramkę” i goli brakowało, co
uwidoczniło się na starcie rozgrywek.
Dwa punkty po czterech meczach postawiło łaziszczan w roli zespołu odrabiającego straty. Zadanie się w pewnym sensie powiodło, jako że Polonia w pięciu kolejnych meczach dopisała do swojego konta 13 „oczek”, stając się „drużyną środka tabeli” i taką
po naprzemiennych wynikach w pozostałych meczach, została do końca rundy jesiennej. W pierwszej rundzie podopieczni trenera Odrobińskiego uzyskali wyniki:
Polonia - Tyski Sport S.A. 0:1
LKS Czaniec - Polonia 1:0
Polonia - GKS Radziechowy-Wieprz 1:1
Dąb Gaszowice - Polonia 0:0
Polonia - Decor Bełk 1:0
Polonia - Drzewiarz Jasienica 2:2
Podbeskidzie II Bielsko - Polonia 0:3
Polonia - Płomień Połomia 1:0
Spójnia Landek - Polonia 0:4
Polonia - Kuźnia Ustroń 1:3
LKS Goczałkowice - Polonia 1:1
Polonia - MKP Odra Centrum Wodzisław 2:1
Unia Racibórz - Polonia 2:3
Polonia - MRKS Czechowice-Dziedzice 1:1
Wilki Wilcza - Polonia 1:0
Z 15 rozegranych spotkań, łaziszczanie wygrali sześć, pięć zremisowali i czterokrotnie schodzili z boiska
z porażkami, przy 20 bramkach strzelonych (zdobyli je: Saba Jikia 6, Daniel Fabisiak 3, Mateusz Habor 3, Kamil Uniejewski 2, Artur Moroń 2, Ireneusz Badura, Dawid Kaszok i Bartosz Smyla po
jednej oraz jeden gol samobójczy) i 14
straconych. Ten bilans pozwolił uzbierać 23 punkty, co dało siódme miejsce
na półmetku rozgrywek. Miejsce teoretycznie dobre, bo bezpieczne na spokojną zimę, ale o dwie lokaty gorsze
niż przed rokiem, nie mówiąc już o drugim miejscu w tabeli w roku 2015. Na

to trzeba będzie jednak solidnie popracować.

V LIGA GRUPA I

AKS MIKOŁÓW
W 2014 roku AKS opuścił szeregi czwartej ligi, ale tęsknota za tą klasą rozgrywek w Mikołowie pozostała.
Co roku trwały przymiarki do powrotu
i wygląda na to, że atak na czwartą ligę
mikołowianie przypuścili w tych rozgrywkach. Nowy szkoleniowiec, Marcin Molek skompletował i przygotował
zespół pozwalający przypuścić szturm
na awans. Cztery mecze i cztery zwycięstwa na rozpoczęcie rozgrywek usadowiły AKS na czele tabeli. Ten marsz
został przerwany w derbach powiatu,
ale był to wypadek przy pracy, jako że
mikołowianie szybko odzyskali właściwy rytm i znów kroczyli od zwycięstwo
do zwycięstwa. Ich dorobek w meczach jesiennych jest następujący:
Wyzwolenie Chorzów - AKS 2:4
AKS - Górnik MK Katowice 4:0
LKS Studzienice - AKS 0:4
AKS - LKS Łąka 4:0
Fortuna Wyry - AKS 2:1
AKS - Piast Bieruń 3:0
Sparta Katowice - AKS 0:3
AKS - Podlesianka Katowice 1:0
Górnik 09 Mysłowice - AKS 1:3
AKS - MKS Lędziny 2:1
Urania Ruda Śląska - AKS 1:4
AKS - Iskra Pszczyna 1:0
Sokół Wola - AKS 1:0
AKS - Ogrodnik Tychy 1:0
Pogoń Imielin - AKS 1:1
W sumie 12 zwycięstw, jeden remis i dwie porażki, 36 bramek strzelonych (Michał Biernacki 9, Mateusz Zamojda 7, Paweł Lesik 5, Łukasz Kopytko 3, Tomasz Frankowski 3, Mateusz Sikora 3, Wojciech Oltman 2, Daniel Olszewski 1, Robert Brysz 1, Robert Prus
1, Sebastian Kubisz 1) i tylko dziewięć
straconych, dało 37 punktów i pozycję
„mistrza jesieni”. Przewaga nad drugim
i trzecim zespołem wynosi cztery punkty, co nie pozwoli na samozadowolenie
i brak czujności w rundzie jesiennej. Ale
jeśli AKS będzie grał tak, jak w pierwszej rundzie, to w czerwcu mikołowscy
kibice mogą mieć powody do radości.

FORTUNA WYRY
Drugim zespołem „mikołowskim”
grającym w grupie I ligi okręgowej
jest Fortuna Wyry. Beniaminek tej klasy rozgrywkowej i to absolutny, jako że
w piątej lidze gra po raz pierwszy w historii klubu. Dla zespołu z Wyr wszystko było nowe: od trenera Marka Mazura (wychowanka tego klubu, który piłkarską karierę robił w innych klubach),
po rywali, atmosferę i poziom. Na półmetku rozgrywek okazało się, że Fortuna z tym wszystkim sobie poradziła.
Nie była przysłowiowym „chłopcem do
bicia”, a na murawie musiał się z nią liczyć każdy. Zresztą, jedną z dwóch jesiennych porażek lider poniósł właśnie

w Wyrach. Podopieczni Marka Mazura
nie byli typowym dla beniaminka „zespołem własnego boiska”, gdyż połowę punktów zdobyli w meczach wyjazdowych, przegrywając tylko jeden
mecz (przy dwóch na własnym stadionie). A to świadczy o dojrzałości drużyny. W historycznej, pierwszej rundzie
rozgrywek w lidze okręgowej, Fortuna
uzyskała rezultaty:
Fortuna - Iskra Pszczyna 3:1
Ogrodnik Tychy - Fortuna 1:1
Fortuna - Wyzwolenie Chorzów 0:0
LKS Studzienice - Fortuna 2:2
Fortuna - AKS Mikołów 2:1
Fortuna - Sparta Katowice 1:1
Górnik 09 Mysłowice - Fortuna 1:0
Fortuna - Urania Ruda Śląska 4:1
Sokół Wola - Fortuna 1:2
Fortuna - Pogoń Imielin 0:2
MK Górnik Katowice - Fortuna 1:1
Fortuna - LKS Łąka 3:0
Piast Bieruń - Fortuna 0:1
Fortuna - Podlesianka Katowice 3:8
MKS Lędziny - Fortuna 2:2
Sześć zwycięstw, sześć remisów
i trzy porażki, 25 bramek zdobytych
(Bartosz Just 7, Kamil Brożyński 4,
Krzysztof Rośkowicz 3, Tomasz Szołtysek 3, Piotr Załuski 3, Vladyslav Pedenko 2, Kamil Strzoda 1, Paweł Kołodziej
1 i Mateusz Pisarek 1) oraz 22 stracone, dały Fortunie 24 punkty i siódme
miejsce z pięciopunktową stratą do podium. Miejsce, które powinno satysfakcjonować, bo daje spokój w okresie zimowych przygotowań i dobrze rokuje
na przyszłość. Tak trzymać!

Pięć zwycięstw, trzy remisy i siedem
porażek, 29 bramek zdobytych (Tomasz Czerniak 9, Krzysztof Poznański
5, Bartłomiej Maciejewski 4, Ariel Mnochy 3, Marcin Modrzyński 3, Łukasz
Kolasa 2, Kamil Thiel 1, Damian Kozdroń 1, Radosław Nogal 1) oraz 41 straconych dało 18 punktów i 11 miejsce
w tabeli. Zbyt odległe w stosunku do
możliwości i oczekiwań. Ta lokata nie
daje spokojnej zimy, bo choć Orła od
bezpiecznego miejsca w tabeli dzielą
cztery punkty, to rywale są tuż za plecami i wiosną być może trzeba będzie też
walczyć o utrzymanie się w piątej lidze.

KLASA „A”
PODOKRĘG KATOWICE

AKS II MIKOŁÓW
Drugi zespół AKS-u jest jedną
z dwóch drużyn naszego regionu występującą w podokręgu Katowice.
Działacze klubu postawili na solidne

GRUPA II

ORZEŁ MOKRE
Trzecie miejsce na zakończenie sezonu 2017/2018 pozwalało sztabowi trenerskiemu planować walkę o miejsce
w górnej części tabeli. Planowanie planowaniem, ale na pierwsze zwycięstwo (po dwóch porażkach i dwóch remisach) trzeba było czekać do piątej
kolejki. Niestety, „tłuste weekendy piłkarskie” dla orła trwały tylko trzy tygodnie. Po nich przyszła obniżka formy
i dotkliwe porażki, zarówno w meczach
wyjazdowych, jak i na własnym boisku.
Dwa zwycięstwa, jeden remis i pięć
porażek w ośmiu meczach kończących rundę jesienną, na pewno nikogo
nie satysfakcjonują. Sumując tę rundę,
Orzeł w 15 rozegranych meczach, uzyskał rezultaty:
Orzeł - Piast II Gliwice 2:3
Unia Książenice - Orzeł 5:1
Orzeł - MKS Czerwionka 3:3
Orzeł - Zameczek Czernica 0:0
Naprzód Rydułtowy - Orzeł 1:2
Orzeł - Naprzód Lipiny 6:1
Tęcza Wielowieś - Orzeł 1:4
Orzeł - Pierwszy Chwałowice 2:5
KS 94 Rachowice - Orzeł 1:1
Orzeł - Rymer Rybnik 0:3
ROW II Rybnik - Orzeł 8:1
Orzeł - LKS Przyszłość Ciochowice 2:1
Orzeł - Sośnica Gliwice 0:3
Orzeł - Jedność 32 Przyszowice 2:4
Czarni Pyskowice - Orzeł 2:3

zaplecze drużyny walczącej o czwartą ligę, stąd i wyniki „drugiego garnituru: AKS-u były solidne. W rundzie jesiennej rezerwy AKS-u Mikołów pokonały Kolejarza Katowice 2:0, drugą drużynę Siemianowiczanki 2:0, pokonały
drugą drużynę GKS-u Katowice 3:2, Stadion Śląski Chorzów 2:1, zremisowały
z UKS-em Szopienice 2:2, pokonały
drugą drużynę Śląska Świętochłowice
4:0, przegrały ze Strażakiem Mikołów
1:2, pokonały drugi zespół Uranii Kochłowice 3:1, Wawel Wirek 1:0, uległy
Grunwaldowi Halemba 0:2, pokonały
Józefkę Chorzów 2:1, Hetmana Katowice 1:0, zremisowały z Jastrzębiem Bielszowice 1:1.
Z 12 rozegranych meczów, mikołowianie wygrali siedem, dwa zremisowali i trzy przegrali, co dało 23 punk-
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rską jesień
ty i piąte miejsce, a cztery punkty straty do lidera, stawia ich w gronie drużyn,
które wiosną mogą walczyć o awans
do ligi okręgowej. Uzupełniając bilans
zysków i strat, AKS II zdobył 19 bramek (Paweł Wyrobek 6, Daniel Olszewski, Paweł Janoszka, Kamil Brontke, Jarosław Kowalski, Łukasz Zgliński po 2,
Łukasz Sadowski, Mariusz Górny, Michał Wojcięga, Kamil Majchrzak, Patryk
Wengerek i Łukasz Kopytko po 1) i stracił 13.

W rozegranych 12 spotkaniach podopieczni Jakuba Musioła strzelili 19
bramek (Kamil Różycki 7, Miłosz Jastrzębski 4, Krzysztof Kołodziejczyk 3,
Mariusz Karwicki 2, Marcin Kalisz, Bartłomiej Łebek, Dawid Chmielewski,
Krzysztof Mijacz po 1 i jeden gol samobójczy) oraz stracili 33 i to będzie
głównym elementem do poprawienia
na rundę rewanżową.

PODOKRĘG ZABRZE

STRAŻAK MIKOŁÓW

BURZA BOROWA WIEŚ

Strażak od kilku sezonów jest solidną drużyną klasy „A” i tak miało być
w pierwszej rundzie sezonu 2018/19.
Szeroki skład kadry przed rozpoczęciem rozgrywek nie zwiastował problemów, ale te niestety dopadły klub
ze Śmiłowic. W trakcie rundy jesiennej
z różnych przyczyn (głównie kontuzje)
wykruszyło się wielu zawodników i na
murawie musieli się meldować szko-

Dla Burzy jest to drugi sezon klasie „A”. W poprzedniej edycji rozgrywek była ich rewelacją, ale o tym, że
ten drugi będzie trudniejszy - wiedzieli wszyscy. Stąd też w klubie nie ma
parcia na wyniki pozwalające walczyć
o awans. Początek rozgrywek przy
zmianie trenera (nowym szkoleniowcem
został Mateusz Karcz) nie był najlepszy.
W miarę upływu czasu zespół „złapał”
właściwy rytm i doszlusował do czoła
tabeli. W meczach rozegranych jesienią Burza Borowa Wieś przegrała z Ruchem Kozłów 2:8, pokonała Start Sierakowice 2:0, uległa Concordii Knurów
1:5, ŁTS-owi Łabędy 0:2, wygrała ze Zrywam Radonia 3:2, Gwarkiem Zabrze 2:1,
Orłem Stanica 3:1, Olimpią Pławniowice 4:0, zremisowała z Naprzodem Żernica 2:2, przegrała z Sokołem Łany Wielkie 1:3, zremisowała z Gwiazdą Chudów
0:0, pokonała Zamkowca Toszek 5:3,
zremisowała z Zaborzem Zabrze 2:2, pokonała Społem Zabrze 4:0, Carbo Gliwice 4:1, przegrała z Młodością Rudno 1:5.
Burza odniosła osiem zwycięstw, trzy
spotkania zremisowała i pięć przegrała,
strzelając 36 bramek (Patryk Kucharz 9,
Paweł Skowiera 9, Mariusz Schymczyk
5, Adam Bogdanowicz 3, Karol Niemira
3, Marcin Pietrz 3, Adrian Trojanowski
2, Damian Dudkiewicz 1, samobójcza
1) oraz 35 tracąc. Dało to 27 punktów
i szóste miejsce w tabeli. Do miejsca
na podium zabrakło czterech „oczek”,
ale nad 11 w tabeli Zamkowcem Toszek
podopieczni trenera Karcza mają sześć
punktów przewagi. Zapowiada się ciekawa wiosna!

wygrał z Czaplą Kryry 3:1, LKS-em Wisła Wielka 3:2, przegrał z JUWE Jaroszowice 1:2, zremisował z rezerwami Iskry
Pszczyna 4:4, pokonał LKS Studzionka
3:0, przegrał z LKS-em Brzeźce 0:5, Zniczem Jankowice 0:1, pokonał LKS Frydek 1:0, Polonię Międzyrzecze 6:0.
Reasumując piłkarze z Woszczyc odnieśli sześć zwycięstw, dwa razy swoje
spotkania remisowali i siedmiokrotnie
schodzili z boiska w roli pokonanych.
Te rezultaty wystarczyły na zdobycie
20 punktów dającego ósme miejsce
w tabeli. Patrząc na bilans bramkowy, to
też jest prawie równy: 26 bramek strzelonych (Robert Kamiński 5, Karol Pitlok
4, Piotr Dawiskiba 3, Robert Tkocz 2,
Krzysztof Gajda 2, Tomasz Pietrzok 2,
Jakub Zawartka 1, Dawid Kukułka 1, Łukasz Piórek 1, Szymon Śmietana 1, jedna samobójcza i trzy przyznane za walkower) oraz 27 straconych. Jak na beniaminka, to całkiem przyzwoicie.

KLASA „B”
PODOKRĘG TYCHY

POLONIA II ŁAZISKA
W klasie „B” podokręgu Tychy grają
dwa zespoły: rezerwy Polonii Łaziska
oraz LKS Gardawice. Rewelacją rundy jesiennej jest ekipa z Łazisk, która
lideruje rozgrywkom z bilansem siedmiu zwycięstw i dwóch porażek. Polonia jesienią uzyskała wyniki: pokonała
LKS Gardawice 4:0, uległa LKS-owi Wisła Mała 2:4, pokonała rezerwy Juwe Jaroszowice 7:0, uległa Czułowiance Tychy 2:3, pokonała Leśnika Kobiór 6:0,
Unię Bieruń 3:0, rezerwy LKS-u Goczałkowiece 4:1, rezerwy MKS-u Lędziny
1:0, UKS Warszowice 8:3.
Siedem zwycięstw i dwie porażki dały podopiecznym trenera Hendla 21 punktów, 37 bramek zdobytych
i 11 straconych. Na listę strzelców lidera wpisali się: Błażej Prochownik 16 bramek, Karol Nierząd 4, Grzegorz
Hanus, Piotr Botor po 3, Szymon Mazur, Łukasz Nierada i Dawid Fuchs po
2 oraz Mateusz Habor, Rafał Nierząd,
Szymon Słupik, Jakub Paszek i Przemysław Brożyna po 1.

PODOKRĘG TYCHY
leniowcy. Na szczęście obyło się bez
katastrofy i Strażak wygrywając cztery mecze, dwa remisując i ponosząc
sześć porażek, zgromadził 14 punktów,
pozwalających skończyć pierwszą rundę na dziewiątym miejscu. W pierwszej
rundzie rozgrywek Strażak przegrał
z Józefką Chorzów 1:6, pokonał Hetmana Katowice 2:0, zremisował z Jastrzębiem Bielszowice 1:1, pokonał Kolejarza Katowice 2:1, przegrał z rezerwami Siemianowiczanki 1:6, zremisował
z drugim zespołem GKS-u Katowice 2:2,
pokonał drugi zespół AKS-u Mikołów
2:1, uległ UKS-owi Szopienice 2:5, wygrał z rezerwami Śląska Świętochłowice 5:2, zremisował ze Stadionem Chorzów 1:1, uległ rezerwom Uranii Kochłowice 1:2, Wawelowi Wirek 1:4,
Grunwaldowi Halemba 0:2.

LKS GARDAWICE
LKS WOSZCZYCE
Po 14 latach tułaczki po boiskach
klasy „B”, zespół Woszczyc powrócił
w szeregi klasy „A”, z zamiarem pozostania w niej na dłużej. Póki co, zamiar
ten realizuje, lokując się w środkowych
rejonach tabeli. W rundzie jesiennej grał
w kratkę, pokazując, że nie jest ani tuzem, ani słabeuszem. Średnio zdobywał
tyle punktów co tracił, a to gwarantuje
bezpieczne miejsce w tabeli. A beniaminkowi o to chodziło. W spotkaniach
jesiennych LKS Woszczyce przegrał
z Siódemką Tychy 0:1, zremisował
z GTS-em Bojszowy 2:2, uległ Stali
Chełm Śląski 0:1, LKS-owi Rudołtowice
- Ćwiklice 0:3, Krupińskiemu Suszec 0:5,

Drugi zespół z naszego terenu w tej
grupie - LKS Gardawice rundę jesienną
zakończył na szóstym miejscu z czterema zwycięstwami, dwoma remisami
i trzema porażkami, kończąc rozegrane mecze rezultatami: porażką z rezerwami Polonii Łaziska 0:4, drugą drużyną MKS-u Lędziny 0:1, remisem z LKS-em Warszowice 2:2, przegraną z drugą
drużyną LKS-u Goczałkowice 1:4, zwycięstwem nad LKS-em Wisła Mała 2:1,
drugim zespołem JUWE Jaroszowice
5:0, porażką z Czułowianką Tychy 1:4,
remisem z Leśnikiem Kobiór 0:0 i zwycięstwem z Unią Bieruń 5:0.
Te wyniki dały Gardawicom 14 punktów, 19 bramek strzelonych i 13 straconych. Łupem bramkowym podzielili się:
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Sprintem przez
sportowe areny
PIŁKA NOŻNA
1 grudnia w hali sportowej MOSiR
rozegrano X Halowy Turniej w Piłce
nożnej dla dzieci szkół podstawowych.
Tryumfatorami turnieju zostali reprezentanci SP 10 Mikołów, którzy nie
przegrali żadnego meczu, a w finale
po rzutach karnych pokonali ekipę Orła
Mokre. W meczu o III miejsce KS Kamionka Orzełka. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Paweł Rudner
(SP 10 Mikołów), najlepszym bramkarzem - Błażej Ślusarz (Orzeł Mokre),
a „królem strzelców” - Aleksander
Myszkowski (KS Kamionka).
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. SP 10 Mikołów
2. Orzeł Mokre
3. KS Kamionka
4. Orzełki
5. Gepardy z jedynki
6. Trójka Mikołów
TENIS STOŁOWY
W rozegranych meczach drugiej ligi,
drużyny z powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:

Grzegorz Kołodziej 4 bramki, Mateusz
Kołodziej 3, Robert Sternal i Łukasz Tebinka po 2 oraz Karol Kiel, Krzysztof Skiba, Szymon Sykulski, Kamil Jarosz, Mateusz Koziarz, Adrian Marszolik, Dawid
Kancelista po jednej. Jedna bramka była
golem samobójczym.

PODOKRĘG KATOWICE

KAMIONKA MIKOŁÓW
W podokręgu Katowice, Mikołów reprezentowany jest przez jedną drużynę
- Kamionkę, która w rundzie jesiennej
przegrała z rezerwami Slavii Ruda Śląska 1:7, pokonała drugi zespół Wawelu
Wirek 5:1, uległa rezerwom Jastrzębia
Bielszowice 1:3, pokonała Pogoń Imielin 4:1, UKS Ruch Chorzów 4:2, Górnika
Mysłowice 4:2, przegrała z Zantką Chorzów 2:3, Gwiazdą Halemba 1:7, wygrała z rezerwami Podlesianki Katowice 1:0, rezerwami Naprzodu Lipiny 5:3,
przegrała z FC Katowice 1:3.
W 11 spotkaniach Kamionka zdobyła
18 punktów, odnosząc sześć zwycięstw
i ponosząc pięć porażek, strzelając
29 goli (Szymon Bandura 13, Michał
Wita 5, Damian Kurek 4, Michał Duda
2, Andrzej Sroka, Filip Sierny, Mateusz
Plewa, Michał Śmiłowski i Jakub Piecha po 1) i 23 tracąc. Te rezultaty pozwoliły zakończyć rundę jesienną na
piątym miejscu.

PODOKRĘG ZABRZE

LKS 45 BUJAKÓW
Podobnie jak w podokręgu katowickim, w rozgrywkach organizowanych
przez podokręg Zabrze mamy jeden
zespół - LKS 45 Bujaków. Zespół, który
w ostatnim czasie miał trochę problemów i to odbiło się na jego grze. W rundzie jesiennej bujakowski LKS przegrał
z rezerwami Ruchu Kozłów 0:1, Quo Vadisem Makoszowy 3:7, Dramą Kamieniec 2:4, zremisował z Orłami Bojszów
3:3, przegrał z Walką Zabrze 2:3, Vic-

Kobiety
Sokół Orzesze przegrał z drugim zespołem AZS UJD Częstochowa 3:7.
Mężczyźni
UKTS Sokół Orzesze wygrał z Huraganem Sosnowiec 8:2, przegrał z LZSem Kujakowice 4:6.
AKS Mikołów uległ Skarbkowi Tarnowskie Góry 2:8, drugiej drużynie TTS-u
Bytom 2:8, Naprzodowi Borucin 4:6.
SIATKÓWKA
W rozgrywkach I ligi śląskiej w siatkówce drużyny mikołowskie uzyskały
rezultaty:
Kobiety
Polonia Łaziska uległa Burzy Borowa Wieś 1:3, POSiR-wi Pszczyna 1:3.
Burza Borowa Wieś pokonała Polonię Łaziska 3:1, przegrała z Zorzą Wodzisław 1:3, pokona la Victorię Cieszyn
3:0, MKS Imielin 3:2.
Mężczyźni
UKS Trójka Mikołów uległ UKS-owi
Tygrys Krzepice 2:3, AZS-owi Rafako
Racibórz 2:3, pokonał Eco-Team AZS
Częstochowa 3:1.
Tapi

torią Pilchowice 0:6, Tempem Paniówki 3:5, pokonał Start Kleszczów 3:1,
przegrał z Pogonią Zamięcice 4:3, wygrał z Piastem Pawłów 2:1, zremisował
z Amatorem Rudziniec 3:3, pokonał drugą drużynę Wilków Wilcza 5:2,
przegrał z Naprzodem Świbie 0:8.
Trzy zwycięstwa, dwa remisy i osiem
porażek pozwoliły zgromadzić na koncie 11 punktów, co dało 12 miejsce
w tabeli. W rozegranych 13 spotkaniach
LKS strzelił 27 goli, ale stracił ich aż 46.
Na listę strzelców wpisało się 11 zawodników, a ich dorobek jest następujący: Karol Sabik 12, Tomasz Winczek 5,
Marcin Simlat 2 oraz Marcin Klosa, Sebastian Potyka, Grzegorz Sklorz, Adam
Wieczorek, Jakub Radowski, Paweł Tomecki, Nikolas Tomecki, Dominik Woźnica po jednej bramce.

KLASA „C”

BURZA II BOROWA WIEŚ
W tym sezonie powiat mikołowski ponownie ma zespół w rozgrywkach klasy „C”. Działacze Burzy Mikołów mając szeroki skład i chcąc dać
wszystkim zawodnikom możliwość gry,
zgłosili drużynę do najniższej klasy rozgrywek. Słusznie, bo zespół zaprezentował się przyzwoicie i z dziesięciu rozegranych meczów, wygrał cztery, dwa
zremisował i cztery przegrał (porażka
z Orłem Paczyna 1:3, remis z Koroną
Bargłówka 0:4, zwycięstwo z rezerwami Sośnicy Gliwice 2:1, Leśnikiem Łącza 6:1, remis z Kłodnicą Gliwice 2:2,
zwycięstwo z rezerwami Concordii
Knurów 5:2, porażka z MSPN-em Górnik Zabrze 0:2, Ślązakiem Bycina 1:4,
remis z Naprzodem Łubie 1:1 i zwycięstwo z drugą drużyną Tempa Paniówki
4:1, strzelając 22 gole i 21 tracąc. Dało
to 14 punktów i piąte miejsce w tabeli na półmetku. Łupem bramkowym
w rundzie jesiennej podzieli się: Daniel
Pupek - 8 bramek, Karol Niemira 6, Daniel Placek 5 oraz Piotr Bizoń, Michał
Kusz i Arkadiusz Adamczyk po 1.
Tadeusz Piątkowski

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

W walce ze smogiem

i zmianą klimatu
cy osób, w tym politycy, reprezentanci
organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych.
Najważniejszym celem szczytu jest
planowane przyjęcie pełnego pakietu
wdrażającego Porozumienie Paryskie,
czyli pierwszej w historii międzynarodowej umowy, która zobowiąże wszystkie
państwa świata do działań w celu zatrzymania globalnego ocieplenia i ochrony
klimatu. Każde państwo zobowiązane
będzie do przedstawienia swoich planów na kolejne lata. Polscy przedstawiciele chcą, by w porozumieniu pojawiło
się zwiększenie działań w obszarze walki o czyste powietrze, ale też elektromobilność (czyli, m.in. elektryczne pojazdy) i zwiększenie terenów zielonych.

Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy na COP 24 w Katowicach.

Szczyt klimatyczny potrwa
do 14 grudnia.
W dyskusji o losach
planety i zmianach klimatu
nie mogło zabraknąć
głosu przedstawicieli
katowickiego Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej, którzy wzięli
aktywny udział
w 24. Konferencji Stron
Ramowej Konwencji
Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zmian
Klimatu (COP24).

P

odczas szczytu ma zostać
przyjęta „mapa drogowa” realizacji Porozumienia Paryskiego, czyli pierwszej w pełni globalnej umowy na rzecz klimatu.
Hasło tegorocznego szczytu to „Zmieniamy razem”. Szczyty klimatyczne
ONZ, czyli tzw. COP to konferencje
światowe, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Są organizowane od 1992 roku.
Polska po raz trzeci jest ich gospodarzem, wcześniej COP w naszym kraju odbył się w 2008 roku w Poznaniu
oraz w 2013 roku w Warszawie. W ramach tegorocznego szczytu odbywają się: 24. Konferencja Stron Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zmian Klimatu (COP24),
14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto
(CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).
W wydarzeniu uczestniczy ok. 30 tysię-

dwiga Emilewicz - minister przedsiębiorczości i technologii oraz Sławomir
Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Rolę przemysłu
w kontekście zmiany klimatu omówiła Magdalena Gosk - dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska oraz przewod-

tu przy jednoczesnym utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy
w duchu dziedzictwa Solidarności.

Śląski akcent
Prezes Zarządu katowickiego
WFOŚiGW Tomasz Bednarek został

Przedstawiciele Funduszu
uczestniczyli między
innymi w Dniu innowacji
w Pawilonie Polskim.
O tym jakie działania podejmuje Polska na rzecz klimatu opowiedziała Ja-

Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach na panelu dyskusyjnym.
nicząca Rady Nadzorczej WFOŚiGW
w Katowicach.

Polska deklaracja
o transformacji

Jadwiga Emilewicz, minister
przedsiębiorczości i technologii.

Przedstawiciele 45 państw zgromadzeni na globalnym szczycie klimatycznym ONZ - COP24 w Katowicach
przyjęli przez aklamację deklarację
o solidarnej i sprawiedliwej transformacji. Deklarację przygotowała polska
prezydencja, a w jej imieniu dokument
podpisał Prezydent RP Andrzej Duda.
Deklaracja zakłada realizowanie
celów związanych z ochroną klima-

zaproszony w roli eksperta do jednego z paneli dyskusyjnych. Zainaugurował go Jerzy Kwieciński - minister inwestycji i rozwoju, prezentując jednocześnie podpisaną Deklarację Katowicką 23 polskich miast w sprawie
działań proklimatycznych w sieci NAZCA. W debacie eksperckiej wzięli udział, m.in. Mariusz Skiba - wiceprezydent Katowic, Kazimierz Karolczak - przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
Andrzej Porawski - dyrektor Związku
Miast Polskich, Andrzej Guła - Polski
Alarm Smogowy oraz Carlos Pinerua
z Banku Światowego.

WFOŚiGW w Katowicach ogłasza 5. edycję konkursów

„Zielona Pracownia_Projekt’2019” oraz „Zielona Pracownia’2019”

O

statnio zostało otwartych kilka ekopracowni,
m.in. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach, w Szkoły Podstawowej Nr 10 w Wodzisławiu Śląskim oraz w szkołach w Kłobucku i Wieprzu, a także w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku.
W Rybniku, w uroczystej gali
wzięła udział: Izabela Kloc Poseł na Sejm RP oraz Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach - Adam Lewandowski. Zgodnie z założeniami Konkursu Zielona Pracownia
2018, sala została wyremontowana oraz doskonale wyposa-

żona. Zakupione zostały, m.in.
sprzęty audiowizualne, multimedialne, edukacyjne czy laboratoryjne, a także zupełnie
nowe meble. Placówka odznaczała się ciekawym projektem
wnętrza i bogactwem pomocy
dydaktycznych
W powiecie mikołowskim
zielone pracownie są w kilku
szkołach podstawowych. Jeże-

li nie ma ich jeszcze, to może
warto pomyśleć o przystąpieniu to kolejnej edycji konkursu „Zielona Pracownia_Pro-

Przedmiotem Konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2019” jest
utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrod-

jekt’2019. Jest on skierowany
do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego.

niczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.
Ocenie podlegać będzie pomysł

na zagospodarowanie pracowni jej funkcjonalność, innowacyjność
rozwiązań, różnorodność pomocy
dydaktycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 % kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić
kwoty wyższej niż 7500 zł.
Zgłoszenia w konkursie
„Zielona pracownia_projekt’
2019” dokonywać można do
31 stycznia 2019 roku.
Natomiast konkurs „Zielona Pracownia’2019” skierowany
jest do organów prowadzących
placówki oświatowe z terenu
województwa śląskiego.

Celem konkursu „Zielona
Pracownia’2019” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni. Dotacja będzie udzielana
z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości
80% kosztów kwalifikowanych
z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 tys. zł.
Wnioski w konkursie
„Zielona pracownia’2019”
składać można w terminie
15-29 marca 2019 roku.
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1420 obiadów dla mikołowskich dzieci
Niesprawiedliwość, niedostatek, niepełnosprawność, choroba… Powodów, dla których wielu z nas otwiera się na innych, jest wiele, ale
przede wszystkim jest to uświadomienie sobie, że żyją w naszej przestrzeni osoby, które potrzebują pomocy. Zauważenie czyichś potrzeb
i chęć im zaradzenia wynika z chęci pomagania z jednej strony, z drugiej - ze świadomości, że każdy z nas może kiedyś być w potrzebie.

F

irma Miconet Sp. z o.o. znana jest w Mikołowie od prawie
20 lat jako sprawdzony dostawca
usług teleinformatycznych zarówno dla
odbiorców indywidualnych, jak i biznesu. Dzięki niej wielu z nas ma dostęp
do szybkiego internetu czy niezliczonych kanałów telewizyjnych. Od wielu
lat z wielkim zaangażowaniem włącza
się również w inicjatywy prospołeczne,
wspierając finansowo instytucje działające na rzecz potrzebujących mieszkańców Mikołowa i nie tylko.
W tym roku postanowiła udzielić
wsparcia Fundacji Stonoga, której podopiecznymi są rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji materialnej, dzieci,
osoby starsze i niepełnosprawne.
- Nasza firma od lat wspiera lokalne
inicjatywy charytatywne. W tym roku
zdecydowaliśmy się włączyć do projektu „Zjedz posiłek“, którego beneficjentami są uczniowie mikołowskich
szkół - mówi Anna Korabik, członek zarządu Miconet Sp. z o.o. - To bardzo
ważna i potrzebna akcja, dzięki której
dzieci mają możliwość zjedzenia obiadu, który dla wielu z nich jest jedynym
ciepłym posiłkiem w ciągu dnia. Cieszymy się, że dzieki Fundacji Stonoga możemy wziąć udział w tak cudow-

Od lewej: Aneta Palasz - koordynator ds. rozwoju fundacji, Sylwia Harazin - członek zarządu Fundacji Stonoga, Anna Korabik - członek
zarządu firmy, Anna Kot - kierownik ds. marketingu firmy.
nym i potrzebnym projekcie - dodaje
pani Anna.
Zespół firmy Miconet tworzą osoby, które bardzo chętnie angażują się
w różne programy i inicjatywy. - Co
roku wspieramy mikołowski Sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Pomocy. Współpracowaliśmy także
z Fundacją Iskierka, która działa na
rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi i ich rodzin - wymienia Anna
Korabik. - Uważam, że firmy, takie jak
nasza, działające na lokalnym rynku,
szczególnie powinny wspierać dzia-

łania społeczne. Jesteśmy firmą z Mikołowa, utożsamiamy się z tym miastem, a większość naszych pracowników to mikołowianie, dlatego bardzo zależy nam, aby włączać się
w akcje na rzecz mieszkańców Mikołowa i okolicy.

Okres świąteczny dodatkowo sprzyja wszelkim inicjatywom, których celem jest zauważenie i wsparcie potrzebujących. Dlatego warto rozejrzeć się wokół i zwrócić szczególną
uwagę na tych, którym żyje się trudniej, mają w święta pusty stół albo doskwiera im samotność. Czasem wystarczy dobre słowo i uśmiech, czasem pomoc w codziennych czynnościach, czasem wsparcie finansowe… Możliwości,
aby pomagać, jest wiele, a firma Miconet stanowi doskonały wzór dla wszystkich, którzy chcą się angażować i być
świadomymi obserwatorami życia.
- Firma Miconet odpowiedziała na
potrzeby naszych podopiecznych.
Dzięki niej udało nam się wesprzeć
12 dzieci z czterech mikołowskich
szkół. Uczniowie ci od grudnia tego
roku do czerwca 2019 będą mieli opłacone obiady - mówi Aneta Palasz, koordynator ds. rozwoju Fundacji Stonoga. - Dla nas jest to ogromna radość, że
dzięki temu wsparciu możemy pomóc
dzieciom, których trudna sytuacja materialna rodzin nie pozwala na zapewnienie im odpowiedniego wyżwienia.
Jesteśmy wdzięczni za tę pomoc firmie
Miconet i liczymy, że nasza współpraca
będzie zawsze taka owocna.
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HOROSKOP NA 2019 ROK
MIŁOŚĆ
WODNIK
(20 I - 19 II)

RYBY
(20 II - 19 III)

BARAN
(20 III - 20 IV)

BYK
(21 IV - 20 V)

BLIŹNIĘTA
(21 V - 20 VI)

RAK
(21 VI - 21 VII)

LEW
(22 VII - 21 VIII)

PANNA
(22 VIII - 22 IX)

WAGA
(23 IX - 22 X)

SKORPION
(23 X - 21 XI)

STRZELEC
(22 XI - 20 XII)

KOZIOROŻEC
(21 XII - 19 I)

ZDROWIE

PIENIĄDZE

Niewykluczone, że w nadchodzącym roku, „spadnie” Ci z nieba goZadbaj o to, co masz. Osoby, które Cię kochają, nie potrafią tego Jest wiele do zrobienia. Przede wszystkim polub wagę łazienkową
tówka, której się nie spodziewasz. Nie chodzi o wygraną na loterii.
okazać na miarę Twoich oczekiwań. Musisz zrobić pierwszy krok.
i zadbaj, aby jej wskazania malały wraz ze wzrostem Twojej kondycji.
Raczej spadek albo darowizna.
Popraw się i ustabilizuj w sprawach sercowych. Jeżeli czegoś wyma„Gdybym był bogaty...” - nucisz sobie piosenkę ze „Skrzypka na daBędzie dobrze pod warunkiem, że zmienisz przyzwyczajenia żywiegasz od drugiej osoby, daj dobry przykład i pokaż, jak Ty spełniasz
chu”. W roku 2019 poprzestaniesz jeszcze na śpiewaniu, ale następniowe. Warzywa nie gryzą, ty gryź warzywa.
życzenia.
ny zapowiada się rewelacyjnie.
Jesteś uparty w swoich działaniach i być może jest to metoda, aby Serce masz jak dzwon, ale innym wewnętrznym organom warto dać Praca, praca i jeszcze raz praca Barana wzbogaca. Nie ma litości.
zrealizować swój miłosny, długofalowy plan.
rok odpoczynku. Ulituj się nad wątrobą.
Jak chcesz grać w totka, to graj, ale szkoda kilku złotych na kupon.
Byk często pojawia się w przysłowiach podkreślających siłę i wital- Pieniądze szczęścia nie dają? Niby dlaczego masz wierzyć w takie
Niektórzy narzekają, że w Twoich zalotach za mało jest subtelności.
ność. Nie daj się zwieść. Serce to pompka z dożywotnią gwarancją, przysłowia. Będziesz miał pieniądze, ale postaraj się, aby dały raAle skoro to działa? Najwyżej trochę przyhamuj swój temperament.
co nie oznacza, że można je przeciążać.
dość nie tylko Tobie.
Twoja nieśmiałość doprowadzi kiedyś do szewskiej pasji osobę,
Delikatniej obchodź się ze swoim ciałem. Zamiast dręczyć się Zrobisz dobry interes na nowatorskim pomyśle. Pamiętaj tylko, aby
której na Tobie zależy. Weź się w garść i wyduś z siebie to magiczne
sztangą w siłowni, lepiej biegaj po lesie.
przed realizacją nie rozpowiadać o szczegółach.
słówko.
Uśmiechnęło się do Ciebie szczęście. Pojawił się wymarzony ksią- W końcu się wziąłeś za siebie. Kupno rowerka stacjonarnego to
Masz dobre pomysły na biznes, ale daj z siebie więcej. Jeszcze nie
żę z bajki. Zapowiada się całkiem sympatyczny rok, a może i całe strzał w dziesiątkę pod warunkiem, że nie zapomnisz o tej zabawce
nadszedł czas na wielkie pieniądze, ale na pewno nadejdzie.
życie.
w nadchodzącym roku.
Polowałeś długo na swoją „ofiarę”, ale w końcu upolowałeś. Nie daj
Cały Twój problem polega na tym, że o wiele łatwiej wychodzi Ci
To miło, że chcesz wyglądać jak Terminator, ale uważaj, aby sztanga
sobie wydrzeć zdobyczy, a jak pojawi się jakieś zagrożenie, to wiesz
wydawanie, niż zarabianie pieniędzy. Może rok 2019 okaże się przenie zrobiła Ci krzywdy. Trenuj bicepsy, ale głową też ruszaj.
co robić. W końcu jesteś Lwem.
łomowy.
Zawsze otaczał Cię tłum adoratorów, a ty miałaś problem z wybo- Niepotrzebnie się stresujesz byle drobiazgiem, co ma niekorzystny Zagraj na loterii. Raz, a dobrze. Może w dniu Twoich urodzin? Wyrem. W końcu chyba podjęłaś trafną decyzję. Niech nadchodzący wpływ na organizm, zwłaszcza na serce. Wyluzuj się psychicznie, grana w totka graniczy z cudem, ale w końcu ktoś zgarnia te wszystrok będzie waszą próbą generalną.
a zobaczysz jak uspokoi się Twoje tętno.
kie kumulacje.
Do miłości nie wolno podchodzić aż tak bardzo racjonalnie. Miłość Mylisz się, jeżeli uważasz, że używki dodają powagi. Nie dodają ni- Masz głowę na karku i kiedy inni trzęsą ze strachu czytając w gazecie
to chemia, ale nie w postaci wzorów i wykresów. To raczej alchemia, czego, a tylko potrafią odebrać np. kondycję i związane z tym dobre niepokojące informacje, Ty układasz plan, jak na tym zarobić. Najgdzie z niczego można zrobić złoto.
samopoczucie. Decyzja należy do Ciebie, ale podejmij ją w 2019 roku. bliższy rok, należeć będzie do takich, jak Ty.
Masz problem, bo nie potrafisz odpowiedzieć na pytanie „czy to Ograniczanie wydatkowania energii nie jest sposobem na długo- Najwyższy czas, abyś poszedł na tzw. „swoje”. Nie bój się ryzyka, bo
jest przyjaźń, czy to jest kochanie”. Jeżeli będziesz się dalej zasta- wieczność. Spójrz w lustro i zastanów się, co zrobić w nadchodzą- praca w firmie czy w państwowym urzędzie wbrew pozorom nie jest
nawiać, ktoś inny rozwiąże ten problem.
cym roku z tzw. mięśniem piwnym.
gwarancją stabilności.
Trafiłeś kogoś w samo serce i za bardzo nie wiesz, co teraz zrobić. Podobno najważniejszy nie jest wiek metrykalny (cyferka w dowo- Stresują się Ci, którzy mają spory kapitał i boją się go stracić w czaWycofują się tylko tchórze. Poza tym, jak nie spróbujesz, to nie bę- dzie osobistym), ale biologiczny (na ile lat się czujesz). W takim ra- sach kryzysu. Ciesz się więc, że najbliższy rok nie dostarczy Ci wielu
dziesz wiedział, co ewentualnie stracisz.
zie trzeba odjąć Ci kilka lat. Tak trzymaj.
powodów do zmartwień.
Mijający rok nie był najgorszy i nie ma powodu, aby w następnym
Wierność jest podstawą każdego związku. Nie są to rady „ciotki- Zastanów się nad przysłowiem, że w zdrowym ciele zdrowy duch.
pogorszyła się Twoja sytuacja finansowa. Musisz jednak pamiętać,
dewotki”, ale sprawdzony, życiowy przepis na sukces w miłości. Mu- Czy Twoje mroczne nastroje nie biorą się czasami z zaniedbań zdroże czasy są niestabilne. Pomyśl, jak jeszcze lepiej zabezpieczyć
sisz odgonić niezdrowe myśli, które krążą w Twojej głowie.
wotnych. Odstaw leki uspokajające i wypoć się na siłowni.
swoje oszczędności.
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Wśród osób, które do 30 Grudnia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem
poprzedniej krzyżówki jest Bronisław Knapczyk. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

Tu dostaniesz „Naszą Gazetę”
Mikołów - Centrum:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Biały Domek, Miarki 15
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Karola Miarki 9
• Salwator Park, Pl. Salwatorianów 1
• Tele Pizza, ul. Pszczyńska 6
• Galaxy, ul. Pszczyńska 7
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• F.H.U Fabryka Słodkości, ul. Okrzei 29
• Redakcja „Naszej Gazety”, Rynek 18
Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 48
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 79
Mikołów - Kamionka:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123
• Cukiernia-Piekarnia Janosz,
ul. Katowicka 120
• PSS Społem, ul. Paprotek 7
• Eko Bio Organic Centrum,
ul. Kościuszki 61
Mikołów - Śmiłowice:
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa
R

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 Paniowy:
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25
Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek, ul. W. Polskiego 21
Łaziska Górne:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• Kopalnia „Bolesław Śmiały”
• Delikatesy Centrum, ul. Wyszyńskiego 2
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. św. Jana Pawła II 1
• Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, ul. Ogrodowa 50
• ABC, ul. św. Jana Pawła II 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2
• My Center, ul. Orzeska 5
• Sklep Kurpas Farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1
E

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
Orzesze:
• Urząd Miasta, ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2
• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92
• Sklep ABC, ul. Słowiańska 26
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158
• Sklep „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

• Optica, ul. św. Jana Pawła II 4c
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. Górnośląska 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13
• Sklep ABC po sąsiedzku, ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans, ul. Cieszyńska 48a,
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”
Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Główna 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy,
ul. Główna 91
• Sklep Rabat, ul. Główna 109
• Pawilon Handlowy, ul. Główna 58
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Główna 58
• Piekarnia „Garus”, ul. Główna 56
• Sklep spożywczy „Armac”,
ul. Główna 103
• Sklep spożywczy „Jumo”,
ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2
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25 stycznia 2019; godz. 18:00

Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych
ul. gen. Karola Świerczewskiego 2, Łaziska Górne
Bilety do nabycia w kasie MDK oraz na www.kupbilecik.pl

www.teresawerner.pl
Ornontowice:
• Urząd Gminy, ul. Zwycięstwa 26a
• 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

• Pierogarnie „Miraż”, ul. Żorska 172
• 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
• Alior Bank - Placówka Partnerska,
ul. Rybnicka 1
• Zajazd Kasztelański,
ul. Piastowska 29
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