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WYPRZEDAŻ wybranYCH modeli oprawek
str. 4
str. 13

szczegóły str. 3

Matematyka rządzi,

czyli niech żyje...

Studio Optyczne 13 oferuje:

-70%

- bezpłatne badanie wzroku
- bezpłatny serwis okularów
- modne oprawy
w gwarantowanej
cenie 38 zł
- lekkie szkła okularowe
plastikowe 40 zł komplet
- szeroki asortyment modnych
oraz eleganckich
opraw okularowych
Promocja ważna do 28 lutego.

Mikołów, ul. Stawowa, tel. 32 411 51 01,
www.armoptyk.pl,
/armoptyk
od poniedziałku do piątku: 9:30 - 17.00 sobota: 9:30 -13.00

Mikołów, ul. Pszczyńska 21, tel. 32/779 76 26
www.drewdom-mikolow.pl biuro@drewdom-mikolow.pl

rabat do - 27 %
z tym kuponem
parapety
zewnętrzne
za 1 zł.

Radni powiatowi wybrali szefów komisji. Wszystkie
stanowiska obsadziła swoimi ludźmi rządząca
koalicja: Prawo i Sprawiedliwość - Gminy Ziemi
Mikołowskiej - Dla Gminy i Powiatu. 
str. 10
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DRZWI ZEWNĘTRZNE
WEWNĄTRZKLATKOWE

OKNA

PANELE

montaż gratis *

DRZWI
WEWNĘTRZNE
z montażem
do - 20%

*szczegóły w sklepie

Powiat mikołowski 4
Piekarnia Cukiernia

Tradycja

Mikołów
ul. Pszczyńska 2
os. 30-lecia 8
ul. Podleska 8
ul. Bandurskiego 5
Mikołów-Mokre
ul. Wojska Polskiego 38

Świeże, zdrowe,
naturalne
pieczywo przez

Łaziska G.(Średnie)
ul. Wyrska 1h
ul. Kościuszki 100/41

24 h na dobę

Katowice-Zarzecze
ul. Grota Roweckiego 12

12 lutego

„Tłusty
Czwartek”
Zapraszamy

Wyry
ul. Dąbrowszczaków 77
Gostyń
ul. Rybnicka 1

www.facebook.com/piekarniatradycja

Apel rady powiatu
w sprawie górnictwa

Mikołów

5

Łaziska Górne

6

Orzesze

7

Wyry

8

Mają gdzie
ćwiczyć

PRZEPIS NA
UDANE FERIE

KOLĘDA, JAKIEJ
JESZCZE NIE BYŁO
ZAŁÓŻ KONTO
NA e-URZĘDZIE
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MIĘDZY
NAMI
FILARAMI

R

edaktor
naczelny jak zawsze widzi ciemne strony,
tam gdzie ja staram się dostrzec światełko w tunelu.
Zgodzę się z nim, że polityka informacyjna powiatu
stoi, a raczej leży na wyjątkowo niskim poziomie.
Prawda jest też taka, że
im gorzej funkcjonują samorządy, tym większe pole
do popisu mają oddolne,
spontaniczne inicjatywy
mieszkańców, którzy chcą,
żeby żyło im się lepiej tam,
gdzie zostawiają pieniądze
ze swoich podatków. Dzięki mediom elektronicznym
i takim gazetom, jak nasza, społeczeństwo obywatelskie budzi się do życia
także w powiecie mikołowskim i ma coraz większe
możliwości, aby mądrze
się organizować i skutecznie działać. Z ogromnym
zainteresowaniem przyglądam się wysiłkom Artura Wnuka, który na ziemi
mikołowskiej chce zaszczepić idee budżetu obywatelskiego. Z tego, co wiem,
jest dla tej inicjatywy zielone światło w mikołowskim magistracie. Może po
kilkunastu latach posuchy,
głos mieszkańców w tym
mieście będzie wysłuchany
i uszanowany. A wracając
do kwestii powiatu. Razem
z redaktorem naczelnym
uczestniczyliśmy ostatnio
w spotkaniu z bardzo mądrym człowiekiem, wciąż
aktywnym medialnie i politycznie, jednym ze współtwórców reformy samorządowej. Zapytaliśmy go, jakie są najsłabsze ogniwa
w administracyjnej organizacji naszego państwa.
Odparł bez wahania: urzędy wojewódzkie i powiaty.
Beata

D

zięki
wyjątkowo
ostrożnej i oszczędnej polityce promocyjnej, statystyczny mieszkaniec na temat funkcjonowania powiatu mikołowskiego nie wie nic, albo bardzo niewiele. W czasie wyborów samorządowych codziennie odbieraliśmy telefony od zdezorientowanych
Czytelników, którym trzeba było tłumaczyć czym się
różni rada powiatu od miejskich czy gminnych. Dzięki
takiej informacyjnej izolacji radni mają czas i sposobność, aby skupić się na tym,
na czym lubią, czyli na sobie. Po styczniowej ustawce
stanowisk we władzach komisji, rada powiatu zyskała nowe zastosowanie - przechowalni samorządowych
„talentów”. Odżywają w niej
na nowo działacze, do których stracili nerwy i zaufanie mieszkańcy rodzinnych
miast. Mikołów nie chciał
już u władzy duetu Balcer Putkowski, ale nastąpiła powiat-reaktywacja i obaj panowie nabrali wiatru w żagle. Z szacunkiem zrzucam
przed nimi beret z głowy, bo
zmontowana przez nich koalicja jest towarzysko-politycznym majstersztykiem.
Starym wyjadaczom zapewnili spokój i nienaruszalność
dotychczasowych struktur
i układów władzy. Zaś młodym wilczkom z PiS, którzy debiutują w samorządzie, stworzyli iluzję udziału
w rządzeniu powiatem. Powstała misterna układanka,
w której każdy z jej uczestników może pochwalić się sukcesem i po części będzie to
prawda. Ale tylko po części.
Prawdziwa władza i wpływy są nadal tam, gdzie były
przez ostatnie cztery lata.
Jerzy
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32/191-91

akceptujemy karty płatnicze

RADIO TAXI
Mikołów

32/201-91-91
www.taxi-mikolow.pl

Pod naszym patronatem

Budżet obywatelski

bez tajemnic
W

poprzednim numerze
„Naszej Gazety” opublikowaliśmy
artykuł
Artura Wnuka na temat pomysłu
wprowadzenia w miejscowościach
naszego powiatu budżetu obywatelskiego. Autor nie jest zawodowym dziennikarzem. Jest menagerem i doradcą finansowym, mieszka w Mikołowie. A przede wszystkim chce i potrafi angażować się
w sprawy społeczne. Wnuk koresponduje i wymienia poglądy
z najbardziej znanymi w Polsce
propagatorami budżetów obywatelskich. Współpracuje także z samorządami, które zdecydowały
się na taką formę podzielenia się

władzą z mieszkańcami. W Radzie Miejskiej w Mikołowie Artur
Wnuk znalazł sojusznika w osobie

Krystyny Świerkot, prezeski Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków. 
(red.)

Krystyna Świerkot,

ARTUR WNUK,

Wspieram wszystkie inicjatywy, które służą poprawie jakości życia publicznego w naszym mieście i powiecie. Prawo mieszkańców do współdecydowania
o miejskich wydatkach leży u fundamentów społeczeństwa obywatelskiego.

Budżet obywatelski przysparza nieco
więcej pracy urzędnikom, ale przy okazji
edukuje mieszkańców i zapewnia efektywne gospodarowanie finansami. Bo kto,
jak nie sami mieszkańcy wiedzą najlepiej,
czego im trzeba.

Krystyna Świerkot i „Nasza Gazeta” zapraszają na spotkanie
z Arturem Wnukiem 16 lutego, godz. 18.00,
Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie.
Chcesz coś zrobić dla siebie i miasta - przyjdź na spotkanie.
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Propozycje do tytułu

„Sportowa Osobowość
Ziemi Mikołowskiej
Roku 2014”
wraz z uzasadnieniem (krótki opis
dokonań w minionym roku)
prosimy przesłać na adres redakcji:

„Nasza Gazeta”,
43-190 Mikołów, Rynek 18,
lub pocztą
elektroniczną na adresy:
redakcja@naszagazeta.info
lub tedpress@go2.pl.

Czekamy do 16 lutego!
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kostki i jednostki
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Metropolii Górnośląskiej
„Moje Miasto” zwróciło się do
naszej redakcji z prośbą o rozpropagowanie w naszym powiecie regionalnego plebiscytu
„Betonowa Kostka” i „Superjednostka”.

„Superj

ednostk

a”

W

tej zabawie chodzi o nagradzanie najgorszych i najlepszych realizacji w śląskiej przestrzeni publicznej w minionym roku. Nagrody przyzna komisja,
skupiająca osoby nie związane z architekturą, ale zorientowane i obecne w kulturze regionu, które można
uznać za głos mieszkańców.
W poprzednich edycjach „Superjednostkę” zdobyły m.in. Galeria

„ Betonow

a kostka”

sztuki współczesnej „Elektrownia”
w Czeladzi, III Liceum Ogólnokształcące w Tychach, modernizacja Pomnika Trudu Górniczego na katowickim osiedlu Paderewskiego, Gliwice za lofty i Katowicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa za modernizację Superjednostki przy
Alei Korfantego.
Natomiast „Betonową Kostkę” przyznano już: UM Katowice za chaos reklamowy w przestrzeni publicznej
centrum Katowic,
modernizację dawnego budynku kina
Kosmos w Katowi-

cach, nową halę widowiskowo-sportową w katowickich Szopienicach,
wyburzenie Pałacu Ślubów w Katowicach oraz władzom WPKiW za likwidację kolejki linowej - Elki.
Będzie to już dziesiąta edycja „Betonowej Kostki” i piąta „Superjednostki”. Naszym zdaniem warto w tej
zabawie brać udział. Oto nasze typy.
Do „superjednostki” nominujemy
nową siedzibę straży pożarnej w Mikołowie. Na betonową kostkę zasługuje zaś budynek po komendzie policji w centrum Mikołowa. Gmach
- widmo stoi w tym miejscu od wielu lat, ale kostka należy się władzom
miasta, które w ubiegłym roku i w latach poprzednich nie zrobiły w tej
sprawie nic.
(red.)

Coś Cię cieszy,
śmieszy,
denerwuje

dzwoń:

32 209 18 18

pisz:
REDAKCJA@NASZAGAZETA.INFO
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Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 48a (obok Huty)
tel. 500 106 698, 503 158 543

tel./fax (32) 322 73 70,  www.besttrans.pl

Oferujemy tylko
polski węgiel !

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

,
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NAJNIŻS

Autoryzowany
sprzedawca:
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www.mikolowski.pl

RADA RYNKU PRACY

rozpoczęła funkcjonowanie
Uroczystym wręczeniem aktów
powołania członków rozpoczęło
się w dniu 29 stycznia 2015 roku
pierwsze posiedzenie Powiatowej
Rady Rynku Pracy, która działa
przy Powiatowym Urzędzie Pracy
w Mikołowie.

W

skład Rady decyzją Starosty
Mikołowskiego na czteroletnią kadencję powołani zostali: Kazimierz Adamczyk - Wójt Gminy Ornontowice, Sylwia Krawczyk - Zastępca Burmistrza Miasta Orzesze, Mateusz Handel - Zastępca Burmistrza
Miasta Mikołów, Janusz Ludwig - Rada
OPZZ Województwa Śląskiego, Czesław Rakowski - Forum Związków Zawodowych Zarząd Województwa Śląskiego, Katarzyna Grabowska - NSZZ
Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, Bogdan Tkocz- Zakładowa Organizacja Henryk Barzycki - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Jan Gizdoń - Śląska Izba Rolnicza, Krzysztof
Janik - Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego, Helena Oczadło - Wojewódzki Związek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych, Jan
Pińkowski - Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
Przewodniczącym Rady wybrany został
Starosta Henryk Jaroszek, natomiast
zastępcą został Krzysztof Janik.
Powiatowa Rada Rynku Pracy jest
organem opiniodawczo-doradczym
Starosty w sprawach polityki rynku
pracy. Do zakresu jej działania na-

leży w szczególności: inspirowanie
przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia
w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
opiniowanie programów specjalnych,
realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2015 roku członkowie Powiatowej
Rady Rynku Pracy zapoznali się z informacją z posiedzeń Powiatowej Rady
Zatrudnienia z 2014 roku, sprawozdaniem z działalności Powiatowego
Urzędu Pracy za 2014 rok oraz podjęli uchwały w sprawie: - opiniowania
kryteriów podziału środków dla danego powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków
Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań
z ich wykorzystania, - ustalenia rocznego planu potrzeb szkoleniowych dla
członków Powiatowej Rady Rynku Pracy na 2015 rok oraz wydania opinii
w sprawie celowości realizacji Programu Aktywizacji i Integracji planowanego do realizacji w roku 2015.
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W dniu 29 stycznia br. podczas czwartej sesji Rada Powiatu przyjęła apel w sprawie
sytuacji w górnictwie, jako głosu samorządu powiatowego w tym ważnym i gorącym
społecznie i gospodarczo problemie o wydźwięku nie tylko lokalnym ale i ogólnokrajowym.
W wyniku inicjatywy, która zrodziła się podczas obrad Komisji Bezpieczeństwa,
Infrastruktury i Ekologii, Zarząd Powiatu opracował ostateczny tekst apelu, którego
brzmienie Rada Powiatu przyjęła przez aklamację:

Apel Rady Powiatu Mikołowskiego
w sprawie sytuacji w górnictwie.

R

ada Powiatu Mikołowskiego apeluje do Rządu RP,
a w szczególności do Ministra Gospodarki o wypracowanie długofalowej i spójnej polityki wobec górnictwa węgla kamiennego, która winna być integralną
częścią strategicznej wizji zaopatrzenia Polski w energię.
Obecna dramatyczna kondycja
sektora górnictwa węgla kamienne-

go wymaga określenia klarownej polityki wobec górnictwa, sprecyzowanej co do celów, konkretnych działań i terminów ich przeprowadzenia oraz źródeł finansowych pozwalających na pokrycie kosztów, w celu
wyprowadzenia przedsiębiorstw górniczych z głębokiej zapaści, w jakiej
się znalazły.
Brak polityki państwa w tym zakresie oznacza pogłębienie realne-

go zagrożenia dla funkcjonowania
i rozwoju tego przemysłu w województwie śląskim oraz spiętrzanie
się negatywnych skutków gospodarczych i społecznych, w tym ryzyko utraty tysięcy miejsc pracy
w perspektywie najbliższych kilku lat.
Wyrażamy naszą solidarność
z górnikami, ich rodzinami, wspierającymi ich samorządowcami i gminami górniczymi w walce o wypracowanie uczciwego i korzystnego
programu naprawczego, który stworzy warunki sprzyjające efektywnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstw
i godnemu życiu pracowników branży górniczej.
Z całą mocą wnosimy do Rządu
o podjęcie natychmiastowych działań dla zapewnienia suwerenności
energetycznej kraju, która w Polsce
oparta na węglu, jest jednym z najważniejszych warunków suwerennego bytu narodu i państwa.
Przyjęty apel zostanie skierowany do Rządu RP oraz najważniejszych instytucji w państwie, mających wpływ na sytuację w polskim
górnictwie.

List do redakcji Chcemy wykupić mieszkania
T

rzeciego lutego została
złożona petycja mieszkańców bloków Prusa 5 (a-f) o wykup mieszkań.
Mieszkańcy zwrócili się z prośbą do Burmistrza miasta oraz
do Rady Miasta Mikołów o nabycie w trybie bezprzetargo-

wym wynajmowanych przez
nich mieszkań przy ulicy Prusa 5 wraz z ułamkową częścią
gruntu związaną z danym lokalem, z bonifikatą w związku
z długoletnim ich zamieszkiwaniem. Dla wielu mieszkańców jest to okres ponad 30 lat.
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Petycję podpisało na 60 właścicieli mieszkań 54, którzy
czekają na odpowiedź Burmistrza i Rady Miasta. Zgodnie
z ustawą o petycjach organ
musi się do niej odnieść.
Sytuacja mieszkańców zamieszkujących te lokale jest
dość specyficzna i zasadna
do wykupu mieszkań. Są to
byłe pozakładowe mieszkania. Osoby zamieszkujące je,
w związku z możliwością ich
wynajmowania, poniosły już
wcześniej koszty (pieniężne,
a nieraz fizyczne) oraz są one
zamieszkiwane przez nich w
długim, nieraz ponad 30 letnim okresie. Mało tego, mieszkańcy miasta, zamieszkujący
inne lokale na terenie miasta
mieli możliwość i wykupili od
gminy zamieszkiwane przez

nich mieszkania. Na co wyrażono zgodę. Petycję poparło
90 proc. mieszańców.
O mieszkańcach Prusa 5
oraz Mickiewicza 24 „Nasza
Gazeta” już kiedyś pisała. Liczymy na przychylność nowe-

go pozytywnego Burmistrza
miasta i mamy nadzieję, że
nie zawiedzie naszego zaufania. Prosimy o upublicznienie

tej informacji i wsparcie naszej petycji
Mieszkańcy bloków
Prusa 5

od redakcji:
W przyszłym numerze przedstawimy stanowisko władz miasta
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Sprzedam działkę budowlaną, 7000m2, szer. 50m, dł. 140m w całości lub pojedynczo po 1000m2. Jest
gotowy podział geodezyjny. Działka jest położona w Łaziskach Dolnych - w spokojnej, willowej dzielnicy Łazisk Górnych,
na granicy z Mikołowem, przy ul. Mikołowskiej, 100m od ulicy głównej, droga dojazdowa, media w drodze dojazdowej.
Działka bardzo dobrze skomunikowana, do centrum Mikołowa 5 min., do drogi Katowice - Wisła (E 75), 2 min, do centrum Katowic 20 min. W odległości 300m za działką znajduje się urokliwy obszar zieleni znany pod nazwą Wierzysko ścieżki przyrodnicze, spacerowe i rowerowe. Po drugiej stronie ulicy Mikołowskiej znajduje się Kościół i za nim szkoła. Do
przystanku autobusowego ok. 200m. W pobliżu znajdują się gospodarstwa rolne oferujące świeże mleko, sery, masło,
a także firmowe sklepy mięsno - wędliniarskie ze zdrowymi, naturalnymi wyrobami.
Telefon do kontaktu: 605 448 068
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Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa, został członkiem Zarządu Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Prestiżowa funkcja
i ważna instytucja
Subregiony powołano,
m.in. po to, aby koordynować podział środków unijnych w województwie śląskim. A jest czym dzielić.
W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej
na lata 2014-2020 więcej
pieniędzy, niż w poprzednich rozdaniach, zostawiono do dyspozycji regionom.
Samorządy liczą zwłaszcza na środki przeznaczone na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Na temat ZIT pisaliśmy już wielokrotnie na łamach „Naszej Gazety”.
Chodzi o przedsięwzięcia ponadlokalne, adresowane do mieszkańców wie-

lu miejscowości. Województwo Śląskie
podzielono na cztery subregiony. Stolicą północnego jest Częstochowa. Zachodni koncentruje się wokół Rybnika. W południowym dominuje Bielsko-

-Biała. Subregion centralny, do którego należy Mikołów, jest największy, ponieważ obejmuje aglomerację górnośląską oraz
sąsiadujące z nią gminy
i powiaty. W sumie 81 jednostek samorządu terytorialnego. Stanisław Piechula wszedł w skład 15 osobowego zarządu, gdzie
zasiada obok prezydentów największych śląskich
miast. Z ostrożnych szacunków wynika,
że w ramach przedsięwzięć realizowanych przez Subregion Centralny, w ciągu najbliższych lat Mikołów może liczyć
na inwestycje warte około 40 mln zł.

krótko
Bezpłatnie i całodobowo

R

ada Miasta zaleciła burmistrzowi ustalanie opłat za toalety miejskie. Stanisław Piechula zdecydował, że toalety mają
być bezpłatne i otwarte całodobowo.
W Mikołowie toalety znajdują się
przy Rynku, Bazylice św. Wojciecha,

a wkrótce powstanie najprawdopodobniej kolejna, w poczekalni dworca PKP. Korzystać z niej będą mieszkańcy oczekujący na pociąg albo autobus. Władze planują budowę kolejnych toalet w innych częściach
miasta.

Drugi wjazd

Rządzą w sołectwach
W styczniu odbyły się wybory władz pięciu mikołowskich sołectw oraz jedynej w mieście dzielnicy.
Podajemy wyniki oraz namiary kontaktowe i terminy dyżurów.
Sołectwo Mokre

Sołtys - Ewa Chmielorz
Pełni dyżur w sołtysówce w środy w godzinach 18 - 19 tel.
605 560 637, www:mikolow-mokre.net, ech@bpe.com.pl
Rada Sołecka: Artur Mura, Stefan Kolarczyk, Michał
Szwerthalter, Roman Hanus, Jarosław Majewski, Łukasz Stencel, Marek Kurzeja, Iwona Karamuz, Władysław Kacorzyk.

Sołectwo Bujaków

Sołtys - Antoni Pucher
Pełni dyżur w sołtysówce we wtorki i piątki w godzinach 8
- 12 tel. 32 723 18 72, 600 918 289, antonipucher@interia.p
Rada Sołecka: Stanisław Michalski, Andrzej Sobota, Zofia Baron, Beata Sosna, Agnieszka Fiola, Andrzej Sosna, Jacek
Krosny, Tadeusz Przeliorz, Antoni Szala.

Sołectwo Paniowy

Sołtys - Krzysztof Rogalski
Pełni dyżur w sołtysówce w każdy wtorek w godzinach 1012, tel. 693 451 051, paniowy@mikolow.eu, www.paniowy.mikolow.eu
Rada Sołecka: Andrzej Król, Hildegarda Kokoszka, Andrzej Paszczela, Franciszek Błaszczyk, Jan Gaura, Piotr Buras,
Bożena Mrozek, Aniela Filipiak, Michał Kurpas.

Sołectwo Śmiłowice

Sołtys - Józefa Świerczyna
Pełni dyżur w sołtysówce w czwartki w godzinach 17 - 18,

tel. 32 226 14 24 lub 601 694 380, mail:jozef.sw@wp.pl, www.
smilowice.mikolow.eu
Rada Sołecka: Krystyna Kołodziejczyk, Bogdan Kolarczyk,
Roman Kołodziej, Krzysztof Gracjalny, Stefan Gierlotka, Mirosław Orzechowski, Mariusz Babiec, Mieczysław Pełka, Alina
Kalisz-Dunia.

A

by auta nie krążyły w jedną
i drugą stronę mikołowskiej
starówki, a przemieszcza-

ły się po możliwie najkrótszych odcinkach, burmistrz nakazał otwarcie
drugiego wjazdu od strony PTTK.

Mają gdzie ćwiczyć

Sołectwo Borowa Wieś

Sołtys - Kazimierz Pruszydło
Pełni dyżur w sołtysówce we wtorki w godzinach 7.30 - 8.30
oraz w czwartki w godzinach 16.30- 17.30, tel. 728947285,
mail: kazik.pr@wp.pl, www.borowawies.webege.com/solectwo/
Rada Sołecka: Bogumił Dyga, Tomasz Berliński, Andrzej
Kusz, Janusz Sordyl, Tomasz Nieroba, Marek Wieczorke, Andrzej Sukiennik, Antoni Brożek, Paweł Mrózek.

Dzielnica Kamionka

Przewodniczący Rady Dzielnicy - Andrzej Kamiński
Dyżuruje w budynku Rady Dzielnicy w poniedziałki od
godz.17.30. Zebrania Rady odbywają się w drugi czwartek miesiąca o godz. 18 w okresie zimowym, a latem o godz. 19. Do
przewodniczącego Rady można też dzwonić - tel. 503 619 493.
Rada Dzielnicy: Michał Dudkiewicz, Justyna Foltyn, Jacek
Hantulik, Anna Bonk-Hildebrandt, Krzysztof Jakubiec, Krzysztof Janecki, Ewa Jarczyk, Andrzej Kamiński, Barbara Krzyżowska, Katarzyna Matyja, Czesław Pająk, Dorota Pytel, Beata
Ruta, Dariusz Witkowicz i Danuta Żyłka.

M

iejski Dom Kultury udostępnił salę do ćwiczeń
grupie tanecznej breakdance SMS CREW. Nie byłoby w tym nic
dziwnego, gdyby nie okoliczności towarzyszące nawiązaniu współpracy przez miasto z młodymi tancerza-

mi. SMS CREW powinna otrzymać
nagrodę dodatkową…za cierpliwość.
Grupa starała się od 16 lat (!) o możliwość korzystania z pomieszczeń
w miejskich instytucjach kulturalnych. Na poprzednich władzach miasta te prośby nie robiły wrażenia.

Powstanie skatepark

Nie przegap! l Imprezy przygotowane przez Miejski Dom Kultury
Groniec śpiewa
Osiecką

15. 02. 2015, godz. 18.00, sala
widowiskowa, Katarzyna Groniec koncert walentynkowy
Katarzyna Goniec podjęła się realizacji projektu własnej interpretacji piosenek wybitnej polskiej poetki Agnieszki Osieckiej. Ta wszechstronnie uzdolniona artystka pozostawiła po obie
ogromny dorobek, który wciąż cieszy i
pozwala na jej swobodne wykonanie.
Tworzyła przez całe życie i każde jej
dzieło jest wciąż aktualne i zawsze na
czasie - dlatego jest piękne i zawsze na
topie. Katarzyna Groniec sięga do jej
utworów i przedstawia klasyki piosenki
Osieckiej. Usłyszymy takie utwory jak:

„Wielka woda”, „Dzikuska”, „Piosenka
o życiu ptasim”, „Uciekaj moje serce”,
„Nie zabijaj mnie powoli”, „Nim wstanie dzień”, „Zoo”. Bilety w cenie 60 zł.

Ostatki
Ciurloka
17. 02. 2015, godz. 18.00, Galeria 33 Prowadzenie: Jerzy Ciurlok
Już po raz drugi MDK zaprasza
wszystkich,, w ramach Śląskiej Galerii, na Śląskie Ostatki. Wystąpi między innymi chór Harmonia. Całość poprowadzi Jerzy Ciurlok. Zapraszamy
do wspólnego świętowania ostatniego
dnia karnawału 2015! Wstęp wolny.

Muszer wspomina
„Miarkę”

23. 02. 2015, godz. 18.00, Galeria 33, wstęp wolny,
Spotkanie z Erykiem Muszerem promocja książki - wspomnień Czterdzieści cztery lata z „Miarką” Eryk Muszer - absolwent, wieloletni nauczyciel
historii oraz dyrektor mikołowskiego
I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki. Wychowawca wielu pokoleń
młodzieży, wśród których znaleźli się
laureaci olimpiad ogólnopolskich. Działacz społeczny. Radny Rady Powiatu
Mikołowskiego czterech kadencji. Inicjator i założyciel Stowarzyszenia Miarka. Po spotkaniu istnieje możliwość zakupu książki. Wstęp wolny.

M

amy dobrą informację
dla miłośników jazdy na
wrotkach, rolkach, hulajnogach, rowerach BMX i deskorolkach. Mikołów przymierza się do
budowy skateparku. Obiekt ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie
boiska Orlik przy ul. Grażyńskiego. Wartość inwestycji wyniesie ponad 600 tys. zł. Pod koniec stycznia

Mikołów złożył do Marszałka Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach
Programu Rozwoju Bazy Sportowej.
Jest szansa, że dostaniemy ponad
200 tys. zł zewnętrznego wsparcia.
Resztę dołoży gmina. Konkurs na
budowę skateparku powinien zostać
rozstrzygnięty na przełomie kwietnia i maja.
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UWAGA NA PRÓBY
WYŁUDZEŃ PIENIĘDZY

W

ostatnim czasie na terenie Łazisk Górnych doszło do prób wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się za pracowników Urzędu Miejskiego. Osoby te udają się bezpośrednio do mieszkań
lub domów. Informujemy, że Urząd Miejski w Łaziskach
Górnych nie deleguje swoich pracowników do zbierania
jakichkolwiek opłat. Apelujemy do mieszkańców, w sposób szczególnie osób starszych, o zachowanie ostrożności. Prosimy o nieprzekazywanie pieniędzy nieznanym
osobom. W przypadku pojawienia się takich osób, należy taki przypadek bezwzględnie zgłosić na Policję - 997.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

ŁAZISK GÓRNYCH DOTYCZĄCA PODATKÓW W ROKU 2015
Ważna zmiana związana jest z opłatą za posiadanie psa.
Informujemy mieszkańców, że od 1 stycznia 2015 roku
na terenie naszej gminy zniesiono tę opłatę. Jednocześnie prosimy mieszkańców, którzy zalegają z opłatą za
poprzednie lata o jej pilne uregulowanie w kasie Urzędu
Miejskiego w godzinach pracy Urzędu lub przelewem na
konto: 42 8454 1066 2004 0010 0117 0010.
Informujemy, że do końca lutego bezpośrednio do domów dostarczone zostaną decyzje ustalające wysokość
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. Najistotniejsze dla mieszkańców stawki podatkowe nie
uległy zmianie w stosunku do roku ubiegłego i wynoszą odpowiednio:
- budynek mieszkalny - 0,68 zł za m2
- od gruntów - 0,38 zł za m2
- od budynków pozostałych (np. garaże wolnostojące,
budynki gospodarcze) - 5,61 zł za m2
Śladem lat poprzednich w roku 2015 o 25% obniżona
została cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Po jej obniżeniu stawka za hektar wynosi:
- 115,08 zł dla gruntów stanowiących gospodarstwa rolne;
- 230,15 zł dla gruntów niewchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

WAŻNE TELEFONY AKCJI ZIMA

Wykonawcą zadania na terenie Łazisk Górnych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach
Górnych ul. Energetyków 5
Dyspozytor Akcji Zima:
tel. 32 224 14 52, 32 224 10 88,
fax. 32 224 14 20
tel. kom. 603 196 999
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego:
tel. 32 326 04 30, 798-717-178
Powiatowy Zarząd Dróg:
tel. 32 224 44 99, 512 294 375, 660 764 079,
Drogi Krajowe (siedziba Mikołów -Mokre):
32 224 13 13, 32 314 24 05 w. 21
32 259 67 06 (GDDK i A K-ce)

Przepis na udane ferie

- sport, dobra książka… a może nauka inaczej?
Ferie 2015 są już na półmetku. Śnieg
poprószył, sprawiając radość dzieciom i młodzieży, którzy rozpoczęli
2 lutego zimową przerwę. Czasu
młodzi ludzie mają wiele, warto
spędzić go aktywnie, na przykład
na lodowisku w Łaziskach Górnych.

B

ezpłatne ślizgawki dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia,
mieszkającej bądź uczącej się
w Łaziskach Górnych w tygodniu
w godzinach 9:00-10:00, 10:30-11:30 i od
12:00 do 13:00. W sobotę darmowe ślizgawki w godzinach. 10:30-11:30 i od 12:00 do
13:00. W dniach 9-13 lutego na ślizgawce
o godzinie 9:00-10:00 będą prowadzone

bezpłatne zajęcia nauki jazdy na łyżwach. Do hali MOSiR zapraszamy młodych
adeptów tenisa stołowego. Treningi odbywają się: w poniedziałek 17:00 - 18:30,
wtorek 17:00 - 19:00, czwartek 17:00
- 18:30, sobota 10:00 - 12:00. W czwartek 12 lutego obędzie się Turniej OPEN dla
wszystkich chętnych od godziny 11:00. Czas
wolny można znakomicie spędzić przy dobrej lekturze, a dobre książki znaleźć można… wiadomo, w bibliotece. Powiatowa
i Miejska Biblioteka zaprasza ponadto najmłodszych - codziennie w godzinach 12.0016.00 na gry i zabawy przy konsoli Xbox,
rozgrywki planszowe, łamigłówki, szarady, rebusy, w poniedziałki, środy, piątki
w godzinach 12.00 - 16.00 na zajęcia

manualne „Każdy to potrafi”, natomiast we
wtorki, czwartki w godzinach 12.00 13.00 - czytanie na dywanie - wiersze i bajki dla najmłodszych. Dla pasjonatów fizyki
i chemii Muzeum Energetyki przygotowało kolejne już spotkanie z cyklu „Fizyczne
fascynacje - pokazy chemiczne”. W sobotę
14 lutego w godzinach 11.00 - 13.00 - pokazy chemiczne pełne walentynkowych niespodzianek. Udział w pokazach jest płatny i wynosi 25 zł od osoby. W dniu wydarzenia oraz 15 lutego możliwe jest także zwiedzanie Muzeum Energetyki od 10:00 do
14:00 dla osób nie uczestniczących w pokazach. Koszt zwiedzania wynosi: - dorośli
10zł, - dzieci i młodzież do 16 roku życia 5zł.
Szczegóły: www.muzeumenergetyki.pl

Gmina przyjazna rodzinie…
Świat się zmienia, zmieniają się priorytety, hierarchia wartości - tak często
mówimy, chcąc z pewnego
dystansu spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość.
Jednak czy na pewno?

Na

pytanie o to, co
jest najważniejsze, większość
ludzi wciąż odpowiada: RODZINA. Znajduje to potwierdzenie w zainteresowaniu, jakim cieszą się propozycje kierowane do mieszkańców Łazisk Górnych przez Miejski
Ośrodek Wspierania Rodziny
i Dziecka. Jednostka ta, poprzez różne formy swej działalności (min. poradnictwo,
terapię, warsztaty, placówkę dla dzieci, pracę asystentów rodziny), wspiera rodzinę jako najważniejsze miejsce
rozwoju zarówno dla dziecka,
jak i osób dorosłych będących
w niełatwych rolach partnerskich i rodzicielskich.
bo warto dbać…
bo warto się starać…
bo trzeba odnawiać…
bo można się zgubić…
bo można rozminąć…

W najbliższym czasie Ośrodek zaprasza na kolejną edycję warsztatów „AKADEMIA
RODZICA” oraz na nowy cykl
dla par pt. „ON I ONA - WAŻNA INWESTYCJA”.
Trzecia już edycja cieszących się dużym zainteresowaniem warsztatów „Akademii
Rodzica” jest zaproszeniem
skierowanym do rodziców
chcących pogłębić swoje kompetencje wychowawcze. Każdy etap rozwoju dziecka niesie
ze sobą nowe wyzwania, dlatego podjęcie refleksji nt. granic
w wychowaniu, świata emocji dziecka, kar i konsekwencji oraz skutecznej komunikacji, wydają się być konieczne
dla rodziców. Niełatwo jest być
mamą czy tatą - tych ról trzeba się ciągle uczyć i naturalną drogą jest osiąganie sukcesów, ale też ponoszenie porażek wychowawczych. Czasem
potrzeba dystansu i spojrzenia
na swój domowy świat z innej
perspektywy - to jedna z korzy-

On i Ona
- ważna inwestycja

„AKADEMIA RODZICA”

Warsztaty dla rodziców
pragnących dobrze wychować
swoje dzieci…

ści, którą daje swym uczestnikom Akademia Rodzica.
Warsztaty „On i Ona - ważna inwestycja” są nową propozycją dla par, którym zależy na
budowaniu relacji nie byle jakiej, pragnących doświadczać
szczęścia i satysfakcji płynących z relacji nie tylko na początku związku, ale na każdym
z jej etapów. Odpowiedź na pytania: po co stworzyliśmy związek, gdzie jesteśmy na szlaku
naszej relacji oraz pochylenie
się nad tematami miłości, komunikacji, zranień i konfliktów oraz znaczenia cielesno-

ści, może być dobrą okazją,
by rozpocząć nowy, pełniejszy
etap w swoim związku. Trzeba też podkreślić, że inwestycja w relację kobiety i mężczyzny jest nieocenioną pracą na
rzecz dzieci. To szczęśliwi rodzice stwarzają optymalne warunki rozwojowe dla najmłodszych. Tym bardziej warto skorzystać z tej propozycji.
Proponowane
warsztaty
obejmują po 7 spotkań organizowanych nie częściej niż
raz w tygodniu. To niewiele
wysiłku wobec tego, co można zyskać!

Szczegółowe informacje www.mowrid.laziska.pl
„AKADEMIA RODZICA” - spotkania od marca do maja (zapisy
do 27.02.2015 r.)
„ON I ONA - WAŻNA INWESTYCJA” - spotkania od kwietnia do
czerwca (zapisy do 20.03.2015 r.)
- zapisy przyjmowane są drogą telefoniczną (32/721 89 10),
mailową: poradnictwo@mowrid.laziska.pl, osobiście w siedzibie
Ośrodka (ul. Wyszyńskiego 8, Łaziska Średnie) bądź w Filii Ośrodka (ul. Świerczewskiego 1, Łaziska Górne) - formularz dostępny
jest na stronie internetowej: www.mowrid.laziska.pl
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Kolęda, jakiej jeszcze nie było Po

Woda nie podrożeje

Kolędowanie bez granic
Na te połączone imprezy przybyło około 400 mieszkańców Woszczyc i ościennych miejscowości. Kolędujących od-

wiedził Burmistrz Miasta Orzesze, Mirosław Blaski wraz z wiceburmistrz Sylwią
Krawczyk. W wydarzeniu wzięła również
udział młodzież z Malty, Turcji i Włoch,
która w ramach projektu ERASMUS+
przebywała w Łaziskach Górnych, szkoląc się z zakresu zarządzania sportem, organizowania i prowadzenia eventów. Przy
ognisku młodzi ludzie opowiedzieli o tradycjach świątecznych kultywowanych
w ich krajach.

Góralskie brzmienia
Przy pierwszym w tym roku ognisku
na terenie ogrodu probostwa każdy mógł
się ogrzać i pośpiewać, a także smacznie
zjeść, ponieważ członkowie Piwnicy wraz
z Kołem Gospodyń Wiejskich przygotowali swojską grochówkę oraz gorące napoje,
można też było upiec kiełbaski. Dla dzieci przygotowano ciekawe animacje w podziemiach probostwa, poprowadzone przez
wolontariuszki Anię Baron i Grażynę Barańską. Imprezie towarzyszyła wspomniana góralska kapela z Brennej, której
dźwięki długo w noc niosły się po Woszczycach.

Bieg z kolędą
Biegacze mieli do pokonania trudny 5-kilometrowy dystans prowadzący
przez zaśnieżone łąki i lasy. Łatwo nie
było, a na pewno chłodno, bo temperatura nie przekraczała 3 stopni. Najlepszym zawodnikiem (w kategorii mężczyzn) okazał się Paweł Kosek. Drugim na mecie był Mateusz Wolnik, natomiast trzecie miejsce wywalczył Kamil Bednorz. W kategorii kobiet najlepsza okazała się Katarzyna Laskowska.
Drugie miejsce na podium zdobyła Alicja Lampa, a trzecie miejsce przypadło
Ewie Kałus. W kategorii organizacji pozarządowych pierwsze miejsce wywalczył Wojciech Korzusznik, drugie Marcin Oleksiuk, a trzecie Jarosław Ptaszek, który jednocześnie wsparł przygotowanie i organizację imprezy jako
wolontariusz Piwnicy. W biegu licznie
uczestniczyły również dzieci. Zwycięzcy zawodów otrzymali puchary ufundowane przez Burmistrza Miasta Orzesze,
a wszyscy uczestnicy biegu otrzymali
pamiątkowe medale. Nagrodą specjalną
dla najszybszego zawodnika był ufundowany przez Hotel Modus z Łazisk Górnych weekendowy pobyt wraz z kolacją
dla dwóch osób.
- Organizacji imprezy przyświecał jeden cel: integracja mieszkańców Orzesza, który to cel można osiągnąć poprzez wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze, której nigdy w Piwnicy
nie brakuje. Nie byłoby to możliwe bez
zgranego zespołu wolontariuszy stowarzyszenia oraz wielu osobób dobrej woli,
na które zawsze można liczyć i którym
jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc podsumowuje Dominika Siwek, prezes
Piwnicy.

wego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach, którzy jak co roku
przedstawili proponowaną dla Orzesza stawkę za wodę na kolejny rok, i podobnie jak w latach
poprzednich cena ta miała
wzrosnąć. - Wziąłem udział w półtoragodzinnych negocjacjach z przedstawicielami
RPWiK, które zakończyły się
korzystnym dla Orzesza wynikiem, tj. cena zostanie na
dotychczasowym poziomie powiedział burmistrz Blaski.

Komunikacja
autobusowa
na terenie Orzesza

fot. MZK Tychy

W

połowie stycznia w Woszczycach odbyło się „Kolędowanie pod chmurką”,
które zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Piwnica. Impreza została połączona z zawodami pn. „Bieg z kolędą”, zorganizowanymi przez Centrum Społecznego
Rozwoju z Łazisk Górnych.
Impreza po raz pierwszy odbyła się
w 2012 roku, jako „Kuchnia myśliwska
w plenerze”, a jej pomysłodawcą i współorganizatorem był Krzysztof Giel, zastępca szefa kuchni restauracji Hotelu Noma
Residence Promnice, który co miesiąc
prowadzi w Piwnicy warsztaty kulinarne.
W imprezie wzięła udział wówczas kapela góralska Maliniorze zaproszona przez
mieszkańca Woszczyc Jana Świacznego, której tak spodobała się atmosfera panująca w Piwnicy, że zapowiedziała swój
udział w kolejnych latach, co też się stało.

fot. Katarzyna Buchta

Co łączy sport,
ognisko, góralską
muzykę i obcokrajowców? Wszystkie
te inicjatywy można
zawrzeć w jednym
słowie: kolęda. Kolęda nietypowa, bo
sportowo-muzyczno-kulinarna.

raz pierwszy od
wielu lat w Orzeszu nie będzie
podwyżki ceny wody.
W nowym okresie rozliczeniowym, tj.
od 12 marca
2015 do 11
marca 2016 roku
stawka za wodę będzie dokładnie taka
sama jak przez ostatnie 12
miesięcy.
Na styczniowej sesji Rady
Miejskiej burmistrz Mirosław Blaski poinformował,
że w grudniu spotkał się
z przedstawicielami Rejono-

Na

terenie
Miasta
Orzesze komunikacja publiczna
realizowana jest przez następujące linie autobusowe: 29, 69,
294, 310, 605, 636, 655 i Ł.
Naczelnik Wydziału Komunalnego UM Orzesza informuje, że łącznie w ciągu roku
na terenie miasta ww. prze-

wozy pasażerskie są w znacznej części finansowane z budżetu Miasta Orzesze. Planowana dotacja do utrzymania
przewozów komunikacji publicznej na 2015 rok wynosi
2 291 306,40 zł i stanowić będzie ok. 69% kosztów organizacji i wykonywania przewozów pasażerskich.

BABSKI COMBER
W ORZESZU

Uroczystość rozpoczęła
msza w intencji w kościele
pw. św. Antoniego w Zgoniu, którą odprawił ks. proboszcz Krzysztof Jasek.

Ż

yczenia i podziękowania
za wieloletnie zaangażowanie złożyli burmistrz
Orzesza Mirosław Blaski wraz
z zastępcą Sylwią Krawczyk,
przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mach. Posypały się gratulacje od dyrektorów orzeskich
placówek kulturalnych i oświatowych, dyrektor ogniska mu-

zycznego Do Re Mi, przedstawicieli zespołu Jaśkowiczanie
oraz chóru Dzwon.

Z okazji jubileuszu została
wydana książka, której autorem jest Renata Sacha, „Ślą-

ski kalendarz obrzędowy”,
gdzie zostały zawarte scenariusze inscenizacji obrzędów
i zwyczajów regionu pszczyńskiego z repertuaru Regionalnego Zespołu Śpiewaczego
Szarotki.
Życzymy zespołowi Szarotki kolejnych 30 lat w zdrowiu, radości i niesłabnącej
fascynacji kulturą Śląska. Życząc wszelkiej pomyślności
w dalszej pracy, składamy także podziękowania za
wspaniałe reprezentowanie
naszego miasta.

fot. Maria Wacławek

30 lat krzewią śląską kulturę
R

egionalny Zespół Śpiewaczy
Jaśkowiczanie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu zaprasza wszystkie panie na Babski Comber 17 lutego o godz.
18. Zabawa odbędzie się jak

co roku w sali widowiskowej
w Jaśkowicach.
Bilety w cenie 25 zł do nabycia u: Marty Twardzik, tel.
664 173 675, Gertrudy Baron,
tel. 725 430 443 oraz w MOK
Orzesze, tel. 32 22 13 508.
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Załóż konto na e-Urzędzie

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl) uruchomiona jest platforma e-Urząd,
która umożliwia dostęp do własnych danych podatkowych bądź innych zobowiązań i opłat. Z tej
dogodności mogą skorzystać zarówno mieszkańcy indywidualnie, jak i firmy prowadzące działalność na terenie naszej gminy. Aby uzyskać podgląd np. do kwot należności, terminów płatności czy
ich realizacji trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem.
Rejestracji w systemie można
dokonać na dwa sposoby:

Na karcie głównej podatnika znajdują się dodatkowe
odnośniki, które po kliknięciu udostępniają dodatkowe
dane:

1) Poprzez założenie konta w Urzędzie Gminy Wyry:
należy zgłosić się wraz z dowodem osobistym do Sekretariatu Urzędu z wypełnionym formularzem zgłoszenia
dla nowych użytkowników e-Urzędu. Formularze znajdują się na platformie w menu Katalog usług. Istnieje również możliwość wypełnienia wniosku bezpośrednio w Urzędzie.

- Kliknięcie na odnośnik znajdujący się w kolumnie
„Numer karty kontowej” wywoła ekran karty kontowej
związanej z podatkiem.

wypełnić i złożyć wniosek o dostęp do platformy e-Urząd podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Korzystanie z e-urzędu
Aby zalogować się do systemu należy wpisać w odpowiednie pola otrzymane z urzędu nazwę użytkownika i hasło. Po zalogowaniu użytkownik może uzyskać informacje
podatkowe dotyczące jego osoby w danym roku.

2) Poprzez platformę usług administracji publicznej ePUAP: jeśli już posiadacie Państwo konto na ePUAP wystarczy

- Kliknięcie na odnośnik znajdujący się w kolumnie
„Kwota zobowiązania” wywoła informacje dotyczące kwot
związanych z podatkiem.

V Mistrzostwa
Gminy Wyry

w Narciarstwie Alpejskim

- Kliknięcie na odnośnik znajdujący się w kolumnie
„Saldo”, wywoła listę rat oraz ich rozliczenie.

Mieszkańców Gminy Wyry zapraszamy do udziału w V Mistrzostwach Gminy Wyry
w Narciarstwie Alpejskim (slalom gigant), które (jeśli pozwolą na to warunki śniegowe)
odbędą się na stokach Stacji Narciarskiej „Świniorka” w Brennej Leśnicy

w dniu 21 lutego 2015 roku (sobota)
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 10:30

Biuro zawodów będzie czynne od godziny 9:00
Karnet (4 godzinny) 32 zł + kaucja do zwrotu
Zakończenie o godz. 14:00 (wręczenie nagród i poczęstunek - kiełbaska z grilla)
w wiacie na terenie Ośrodka Dolina Leśnicy (przy Restauracji „Leśna”).
Zgłoszenie udziału w zawodach (z podaniem imienia i nazwiska oraz daty urodzenia)
należy przesyłać na adres sport@wyry.pl do dnia 15 lutego 2015 roku.
Dla dzieci z Gminy Wyry snowtubbing GRATIS - osobne karnety!
Regulamin Zawodów na stronie www.wyry.pl

ZAPRASZAMY!
Wójt Gminy Wyry
Rada Sportu Gminy Wyry

* Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, o czym poinformuje na stronach www.wyry.pl

Dodatkowo jest możliwość dokonania płatności bezpośrednio z konta na platformie eUrząd - klikając zakładkę
„Płacę” automatycznie zostajemy przekierowani na stronę banku

Budżet
W systemie eUrząd, użytkownik może uzyskać dostęp do danych budżetowych. W systemie dostępne
są dwa raporty: „Wydatki budżetowe” i „Dochody budżetowe”.
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Zakatarzeni

ROZMOWA 9

Rozmowa z Mirosławem Dużym, współorganizatorem
wyjazdu kibiców z Łazisk, Mikołowa i Orzesza na Mistrzostwa Świata
w Piłce Ręcznej w Katarze.

- Kiedy podczas transmisji meczu zobaczyłem
w telewizji flagę Łazisk
Górnych,
pozazdrościłem Wam wspaniałej wycieczki, ale od razu pomyślałem o jeszcze jednym.
Wie Pan o czym?
- Skąd ci ludzie mieli kasę
na wyjazd do Kataru?
- Dokładnie.
- Na tym polega paradoks
tej sytuacji. Katar jest bajecznie bogatym państwem, co
nie oznacza, że drogim. Im
zależy na promocji, stąd pomysł, aby organizować prestiżowe, światowe imprezy sportowe. Katarczycy nie
muszą zarabiać na turystach
i kibicach. Wystarczą im zyski z ropy naftowej. Na wiele miesięcy przed mistrzostwami wykupiliśmy pakiety,
w skład których wchodził przelot, noclegi i bilety na mecze. Koszt takiego zestawu wyniósł około trzech tysięcy złotych. Doba ze śniadaniem w hotelu, w którym nocowaliśmy, kosztuje 200 zł.
- Ile w Katarze kosztuje benzyna?
- W przeliczeniu na nasze, około złotówki.
- A wódka?
- Niestety, akurat w tej kwestii nie mam dobrych informacji dla Polaków. Generalnie, alkoholu w Katarze nie ma.
Pewien, minimalny przydział mają robotnicy pracujący
w tym kraju.
- Rozumiem, że na czas mistrzostw, zwłaszcza po
przyjeździe kibiców z Europy, te przydziały stały się
cennym towarem.
- Jakoś sobie trzeba było radzić. Ale to i tak stanowiło kroplę w morzu potrzeb, biorąc pod uwagę emocje, jakich dostarczali nam polscy zawodnicy. Alkohol był dostępny także w wydzielonych sektorach kilku najbardziej luksusowych hoteli. Nigdzie indziej na świecie, a parę krajów
zwiedziłem, nie widziałem tak zaporowych cen. Małe piwo,
w przeliczeniu, kosztowało około 50 złotych. Butelka czegoś mocniejszego to wydatek rzędu kilkuset złotych. Ale nie
ma co narzekać. Wyjechaliśmy z Kataru zdrowsi, niż gdyby mistrzostwa odbywały się w jakimś europejskim kraju.
- Skąd w ogóle wzięliście się w Katarze?
- Kibicowanie i uprawianie piłki ręcznej ma w powiecie mikołowskim, a zwłaszcza w Łaziskach Górnych, wieloletnie i bogate tradycje. Zresztą na waszych łamach często wspominacie o sukcesach handballowej drużyny oldbojów „Lwy Jasia”. Tworzymy kilkunastoosobowe środowisko
przyjaciół, które od lat jeździ na wszystkie Mistrzostwa Europy i Świata w piłce ręcznej.
- Wyjazd do Kataru był chyba najbardziej egzotyczny?
- Pod wieloma względami tak. Katar jest krajem fascynującym. Jego bogactwo może przyprawić o zawrót głowy.
Jeżeli Katarczycy budują sobie centrum handlowe, to musi
mieć gigantyczną kopułę imitującą niebo i sztuczną rzekę po środku. Zamiast jeździć na wycieczki do Chin, zbudowali u siebie dzielnicę zwaną małym Szanghajem, która jest mniejszą kopią pierwowzoru. Tam bez przerwy coś
się buduje. Burzone są kilkupiętrowe domy, a w ich miejsce wyrastają drapacze chmur, których mogą pozazdrościć największe metropolie świata. W Katarze w 2022 roku

zostaną zorganizowane Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wiele miast i stadionów
powstanie w miejscach, gdzie
teraz jest jeszcze pustynia.
Nie mam wątpliwości, że planowane inwestycje powstaną
na czas, a ich rozmach powali resztę świata na kolana.
- Katarczycy nie boją
się, że pewnego dnia po
ich bogactwa sięgną terroryści z Państwa Islamskiego?
- Ten temat przewija się
w mediach. Akurat, kiedy byliśmy w Katarze, przeżywaliśmy dramat japońskich zakładników, których terroryści
zgładzili w okrutny sposób.
Katarczycy odcinają się od
agresywnej, wojującej wersji
Islamu. Poza tym, cywilizacyjny poziom tego kraju i miliardy petrodolarów z Kataru, krążących w światowej gospodarce, są dla nich najlepszą gwarancją bezpieczeństwa.
Katar, promując się poprzez sport z najwyższej półki, daje
sygnał, że jest częścią cywilizowanego świata.
- A jest?
- W naszej części świata sposób organizacji katarskiego państwa na pewno znajdzie wielu krytyków. Kraj liczy
trzy miliony osób, z tego połowę stanowią robotnicy z Nepalu, Pakistanu, Bangladeszu, Indonezji i innych, zwłaszcza azjatyckich i afrykańskich państw. Oni pracują dużo
i ciężko. Uwijają się na budowach, są kelnerami, taksówkarzami, zajmują się utrzymaniem czystości w miastach.
Jak na katarskie standardy zarabiają mało. Ktoś powie, że
to jest wyzysk. Trzeba jednak pamiętać, że we własnych
krajach czekałby ich znacznie gorszy los.
- Podczas telewizyjnych transmisji kamera często zatrzymywała się na Katarczykach ubranych
w charakterystyczne, białe szaty. Kim byli ci ludzie?
- To katarska elita. Jest ich około 300 tysięcy. Mają zagwarantowaną darmową opiekę medyczną. Ich dzieci chodzą do bezpłatnych, renomowanych szkół. Nie płacą podatków.
- Na facebooku zamieścił Pan swoje zdjęcie w towarzystwie mężczyzny w arabskich ubraniu. Nowy
znajomy z Kataru?
- Jako dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem w mediach regionalnych, powinien Pan znać tego człowieka.
- Proszę mnie naprowadzić.
- To jest Abdul Jabbar Koubaisy. Z pochodzenia Irakijczyk. Właściciel jednego z pierwszych w Katowicach centrów handlowych...
- „U Belga”!
- Dokładnie. Jabbara spotkałem w Katarze przypadkowo. Jechaliśmy razem hotelową windą. Zorientował się, że
jesteśmy Polakami. Zagadał do nas i tak zaczęła się nasza
znajomość. Jabbar nie przyjechał kibicować, ale przyleciał
do Kataru na biznesowe spotkania.
- Za rok Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej odbędą się w Polsce, czyli nici z atrakcyjnej wycieczki.
- Ale za to, jakie będą emocje! Nie mogę się doczekać.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Jerzy Filar

Zdjęcia: Mirosław Duży
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Radni powiatowi wybrali szefów komisji. Wszystkie stanowiska obsadziła swoimi ludźmi rządząca koalicja:
Prawo i Sprawiedliwość - Gminy Ziemi Mikołowskiej - Dla Gminy i Powiatu. Dzięki temu układowi, do gry wrócili samorządowcy,
których wyborcy surowo ocenili podczas wyborów samorządowych. Szefem komisji rewizyjnej został Marek Balcer, były
burmistrz Mikołowa, a nad powiatowym budżetem czuwa Adam Putkowski, jego wieloletni zastępca.

Matematyka rządzi, czyli niech żyje...

P

isaliśmy już na naszych łamach, w jakich bólach rodziła się
rządząca
powiatem
koalicja. W sumie radni trójprzymierza PiS-GZM-GiP zdobyli ok. 4500 głosów. Opozycyjny sojusz, czyli Forum Samorządowe - Obywatelski Komitet
Samorządowy - Platformę Obywatelską - Polskie Stronnictwo
Ludowe, poparło prawie 6 tys.
wyborców. W pierwszej podejściu, matematyka była po ich
stronie.

Ale polityka
nie jest nauką
ścisłą, lecz pełną
niespodzianek
szkołą
przetrwania.
Dosyć nieoczekiwanie, przed
pierwszym posiedzeniem nowej Rady Powiatu, Joanna
Bieniek wybrana z listy OKS,
zmieniła sojuszników. W rozmowie z nami radna przyznała,
że jest pod wielkim wrażeniem
myśli politycznej PiS i nie mogła postąpić inaczej. Matematyka dużych liczb ustąpiła więc
drobnej rachunkowości. Po tym
nieoczekiwanym transferze koalicja PiS-GZM-GiP zgromadziła 11 szabel, czyli niezbędne
minimum do rządzenia powiatem. I rządzą na całego. Trudno się dziwić, że koalicja nie
dopuściła do zarządu powiatu
nikogo z opozycji. Zaskakująca natomiast wydaje się decyzja o obsadzeniu swoimi ludźmi szefostwa wszystkich komi-

Jak nas
jedenastu...

To nie ma
ani jednego

Trudno obronić
argument, że
mianowanie
swoich ludzi
na szefów
wszystkich komisji
miało jedynie
merytoryczne
uzasadnienie.

Takich
dziesięciu...
„Rozmawiają”od lewej: Bogdan Tkocz, Joanna Bieniek i Marek Balcer

sji w Radzie Powiatu. Nad budżetem czuwać będzie Adam
Putkowski (GZM). Przewodnictwo Komisji Rewizyjnej objął Marek Balcer (GiP). Bezpieczeństwem zajmie się Bogdan Tkocz (PiS). Zdrowiem
i sprawami społecznymi pokieruje Joanna Bieniek, a oświatą
i kulturą zajmie się Józef Mrowiec (GZM). Można dyskutować, czy to jest dobra praktyka. Nawet w rozpolitykowanym, polskim Sejmie, wieloma
ważnymi komisjami kierują ludzie opozycji. Na czele komisji
rolnictwa stoi Krzysztof Jurgiel
z PiS. Jego partyjny kolega, Tomasz Latos, przewodzi komisji
zdrowia. Stanisława Prządka
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, kieruje pracami komisji sprawiedliwości. Takich
przykładów można wymienić
więcej.

Niestety, reguła
częściowego
dopuszczania
opozycji do
władzy, nie
obowiązuje
w Radzie Powiatu
Mikołowskiego.
Zwycięzcy
wzięli
tutaj
wszystko, co było do wzięcia.
Czyżby nie dostrzegli, iż ten
spektakularny ruch wpędził
ich w izolację na szczytach lokalnej władzy, która służy zapewne im samym, ale można
dyskutować, czy jest dobra dla
mieszkańców powiatu? Żyjemy w czasach pogłębiającej się
współpracy między samorządami. Tymczasem, ekipa trzymająca władzę w powiecie pokazała gest Kozakiewicza ugrupowaniom, z których wywodzą
się burmistrzowie rządzący

w największych miastach ziemi mikołowskiej, czyli w Mikołowie i w Łaziskach Górnych,
a także w Wyrach, które coraz bardziej liczą się na lokalnej i regionalnej mapie. Nieoficjalnie wiemy, że wielu samorządowców z tych miejscowości zastanawia się, czy w tej sytuacji zostaną zrealizowane zaplanowane, wspólne inwestycje. Na tym nie koniec kontrowersji. Wiele samorządów
swoje plany rozwojowe opiera,
m.in. na dofinansowaniu zewnętrznym. Powiat mikołowski nie jest tutaj wyjątkiem.
Na szczeblu regionalnym, kasą
unijną i rządowymi dotacjami
dzieli Urząd Marszałkowski.
Województwem śląskim rządzi
koalicja oparta na PO i PSL.
Trudno oczekiwać, że władzom
powiatu mikołowskiego uda się
skutecznie walczyć o nasze in-
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teresy w Katowicach. Nie jest
przecież tajemnicą, że pozyskiwanie funduszy nie polega
jedynie na pisaniu projektów,
ale także na budowaniu wokół nich dobrego lobbingu we
władzach województwa. Teoretycznie, polityka nie powinna
wpływać na rozdział środków

Ale wiadomo, że kiedy rządzi matematyka, większości wolno wszystko. W podobnych sytuacjach mniej kulturalne media, niż „Nasza Gazeta”, nie piszą o rządach matematyki, ale o syndromie TKM.
Nie rozwijamy tego skrótu.
Kto nie wie, niech sprawdzi.
Jerzy Filar
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przekaż
dla Lenki

Nazywam się Lena Jeka.
Urodziłam się z wadą
kończyny dolnej prawej,
z brakiem kości udowej.
Poruszam się za pomocą
protezy, którą wymieniam
raz w roku.
Razem z Fundacją PRO EKO
zbieram pieniądze przekazane
z 1% podatku na protezę
i rehabilitację.

Wszystkim, którzy
wspomogą mnie
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.

KRS 0000064561
z dopiskiem
Lena Jeka

I Ty bądź Darczyńcą
Podaruj nam

unijnych i jakość współpracy
pomiędzy różnymi szczeblami władzy, ale w praktyce nigdy nie wolno lekceważyć nieformalnych wpływów i sympatii. Zresztą sami radni powiatowi dali sygnał, że polityka jest
dla nich najważniejsza.

podatku

Fundacja Pracownicza PRO-EKO
numer KRS: 0000064561
tel. (32) 324 35 00
ul. Wyzwolenia 30
43-170 Łaziska Górne

POMÓŻ w realizacji naszych celów
Wspieramy :
 Chorych
 Dzieci i młodzież
 Placówki służby zdrowia
Getin Noble Bank S.A
98 1560 0013 2353 7693 8000 0002

Wypełnij bezpłatnie swój PIT za 2014 rok z programem e-pity on-line
Program sam zasugeruje jaki wybrać formularz oraz pomoże sprawnie wypełnić deklarację
Szczegóły na www.pro-eko.win.pl w zakładce PODARUJ NAM 1 % PODATKU

Nazywam się Adam,
podczas kuligu
uległem wypadkowi
i złamałem kręgosłup,
co spowodowało
całkowity paraliż nóg
i częściowy rąk.
Twój 1 % podatku
pozwoli mi
kontynuować
rehabilitację.

Fundacja Balian Sport
KRS: 0000069890
z dopiskiem
„ADAM SOSNA”
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Biały Domek bez polityki?
Po ostatnich wyborach samorządowych, mikołowskie życie polityczno-towarzyskie nabrało rumieńców. Ostatnio, do najbardziej komentowanych tematów należy decyzja burmistrza Stanisława Piechuli o wypowiedzeniu senator Izabeli Kloc umowy
najmu na pomieszczenia biurowe w Białym Domku. Nie jest tajemnicą, że obydwoje za sobą nie przepadają. Do starych,
osobistych urazów, o których nie będziemy w gazecie plotkować, doszły nowe okoliczności. Podczas ostatnich wyborów
samorządowych, senator Izabela Kloc z Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie poparła przed drugą turą Marka Balcera,
byłego burmistrza Mikołowa i obecnego koalicjanta PiS w Radzie Powiatu. Stanisław Piechula startował do wyborów na
burmistrza bez partyjnego szyldu, ale nie było tajemnicą, że jest to kandydat Platformy Obywatelskiej. Obecny burmistrz
otwierał zresztą mikołowską listę PO do Rady Powiatu. Spór o biuro senatorskie w Białym Domku dzieli mikołowian. Przeprowadziliśmy szybką sondę na ten temat. Część mieszkańców uważa, że na siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego nie powinny
wisieć partyjne szyldy. Mniej więcej tylu samo naszych rozmówców chce, aby senator Izabela Kloc została w Białym Domku.

To nie jest

To jest

Rozmowa ze Stanisławem Piechulą,
burmistrzem Mikołowa

Rozmowa z senator Izabelą Kloc
z Prawa i Sprawiedliwości.

polityczna zemsta polityczna zemsta

- Dlaczego chce Pan
„eksmitować” senator Izabelę Kloc z Białego Domku?
- „Eksmisja” nie jest trafnym słowem. Zaproponowałem, aby umowa wynajmu pomieszczeń w Białym
Domku, zakończyła się wraz
z ogłoszeniem wyników wyborów parlamentarnych, które odbędą się w tym roku. Jestem przekonany, że senator
Izabela Kloc bez problemu
zdobędzie mandat i przez kolejną kadencję będzie reprezentować ziemię mikołowską w parlamencie. Mając to
na uwadze, chcę uregulować
zasady naszej współpracy na
kolejne lata. Zaproponowałem lepsze, moim zdaniem,
pomieszczenia za tę samą
cenę wynajmu.
- Ale senator Kloc nie
jest przekonana do pomysłu przeprowadzki na
Rynek 7.
- Trochę się dziwię. Pomieszczenia biurowe są tam
większe od obecnej siedziby Pani senator. Poza tym lo-

kalizacja, w samym centrum
miasta, jest bardziej prestiżowa i wygodniejsza do prowadzenia działalności parlamentarnej.
- Czy to nie jest akt politycznej zemsty, za poparcie przez senator Kloc
w drugiej turze wyborów
samorządowych pańskiego rywala?
- W żadnym wypadku. Planuję przeorganizować pracę najważniejszych instytucji
w mieście. W Białym Domku znajduje się sala sesyjna
Rady Miejskiej. Chciałbym
tam ulokować także biura i zaplecze administracyjne Rady. Pomieszczenia zajmowane przez panią senator
idealnie nadają się do tego
celu. Poza tym, jest to trochę
niezręczna sytuacja, że w reprezentacyjnym budynku samorządu znajduje się biuro
senatorskie, które ma identyfikację polityczną. Nie chodzi mi o to, jaką partię reprezentuje Pani senator, ale
o sam fakt upolitycznienia
tego budynku, który ma słu-

Między burmistrzem Stanisławem Piechulą, a senator Izabelą Kloc nie zawsze
jest tak miło, jak podczas spotkanie opłatkowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków. W tle prezes Krystyna Świerkot

- Dlaczego nie chce Pani
skorzystać z propozycji burmistrza Mikołowa i prze- Pańskiemu poprzedniprowadzić się do biura przy
Rynku 7?
kowi to nie przeszkadzało.
- Z całym szacunkiem dla
- Trudno mówić o propozymojego poprzednika, ale to
cji, skoro zostałam postawiona
ja wygrałem wybory, a każdy
przed faktem dokonanym. Doburmistrz ma prawo do orgastałam pismo zapowiadające
rozwiązanie umowy najmu po
nizacji pracy samorządu wewyborach parlamentarnych.
dług własnej koncepcji.
ROZMAWIAŁ: JERZY FILAR
żyć przede wszystkim mieszkańcom.

- Przyzwyczaiła się Pani
do Białego Domku?
- Nie chodzi tylko o mnie, ale
także - a może przede wszystkim - o wyborców i mieszkańców ziemi mikołowskiej. To nie
było typowe biuro. Przez lata
pracy parlamentarnej udało mi
się uczynić z Białego Domku
miejsce ważne na samorządowej i gospodarczej mapie naszego regionu. W ramach ogólnopolskiej Akademii Samorządności, której jestem prezesem, zorganizowaliśmy tutaj wiele debat,
konferencji, spotkań, służących
poprawie jakości życia publicznego w naszym mieście, regionie i kraju. Ten dorobek ma teraz pójść na marne?
- Może Pani organizować
spotkania w nowej siedzibie, a na większe imprezy
wynajmować pomieszczenia sali sesyjnej.
- To już nie będzie to samo.
Biały Domek stał się swego rodzaju symbolem.
- Z biura przy Rynku 7 korzystał i był zadowolony śp.
senator Andrzej Motyczka,

który cieszył się ogromnym
szacunkiem, prestiżem oraz
uznaniem.
- Nie twierdzę, że lokalizacja
przy Rynku 7 jest zła, natomiast
likwidując biuro senatorskie
w Białym Domku, burmistrz
złamie pewną tradycję, która nikomu nie przeszkadzała przez
ostatnich dziewięć lat. Wielu
moich wyborców i sympatyków
deklaruje, że są gotowi zbierać
podpisy pod listami protestacyjnymi do burmistrza.
- Sądzi Pani, że ze strony Stanisława Piechuli jest
to akt politycznej zemsty
za poparcie w drugiej turze
wyborów samorządowych
Marka Balcera?
- Nie znam prawdziwych intencji Pana burmistrza, natomiast osoby przyglądające się
tej sytuacji z zewnątrz, odnoszą wrażenie, że jest to polityczna zemsta.
- Co Pani teraz zrobi?
- Na razie czekam. Wybory parlamentarne odbędą się
w październiku. Mam jeszcze
trochę czasu na podjęcie decyzji.

Senatorskie kolędowanie
J
ak co roku, senator Izabela
Kloc zorganizowała dla swoich przyjaciół i sympatyków

spotkanie noworoczne w Białym
Domku. Jest to jedna z najbardziej pożądanych imprez organizo-

wanych w powiecie mikołowskim.
Dostać na nią zaproszenie jest nie
tylko wyróżnieniem, ale i towarzy-

W spotkaniach noworocznych organizowanych przez senator Izabelę Kloc zawsze uczestniczy śmietanka towarzyska powiatu. Pierwszy z prawej
Adam Lewandowski, przewodniczący Rady Powiatu, obok senator stoi Henryk Jaroszek, starosta powiatowy, międzi nimi silna reprezentacja
sejmowa, Krzysztof Tchórzewski, Jan Dziedziczak i Marzena Machałek.

ską nobilitacją. Jak zawsze pojawili się samorządowcy, związkowcy,
przedsiębiorcy, działacze społeczni, ludzie kultury i nauki, przedstawiciele duchowieństwa oraz goście specjalni. Na zaproszenie Izabeli Kloc, do Mikołowa przyjechało wielu parlamentarzystów: Marzena Machałek, Krzysztof Tchórzewski, Jan Dziedziczak, Grzegorz Matusiak, Czesław Sobierajski. Spotkanie odbyło się w początkowej fazie górniczych protestów.
Swoimi refleksjami na temat kondycji branży wydobywczej podzielił
się prof. Franciszek Piontek, jeden
z najwybitniejszych polskich naukowców, twórca ekonomii humanistycznej.
W czasie spotkania Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej po raz trzeci zorganizo-

O oprawę muzyczną zadbali zespół Optima
(na zdjęciu Krystyna Pucher) i Henryk Czich,
lider zespołu Universe

wało Festiwal Moczki i Makówki.
Zazwyczaj goście Izabeli Kloc dzielą się opłatkiem podczas spotkań
noworocznych. Tym razem, ten
świąteczny zwyczaj został zastąpiony inną polską tradycją, wspólnym
kolędowaniem. O oprawę muzyczną zadbali zespół Optima, czyli Krystyna i Edmund Pucher oraz
Henryk Czich, lider zespołu Universe i radny Rady Miejskiej w Mikołowie. 
(red.)

Dzień dobry, ko
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przypomina o naborze

LUTY - MARZEC

BEZPŁATNA
SZKOŁA POLICEALNA
EDICUS
w Tychach
ul. Batorego 18,
tel. 32 780 2 999,
tychy@edicus.pl

na następujące kierunki:
l Florysta
l Technik BHP
l Technik Informatyk
l Technik Administracji
l Technik Rachunkowości
l Asystent osoby
niepełnosprawnej

mikołowskie love story

rety!
ten chłopak
nie kłamał.

Musicie mi pomóc
znaleźć pewną
dziewczynę.

MASz dla
mnie ten
skrypt?

Spoko. w sieci
nic nam nie
umknie.

WYSTARCZY ŚWIADECTWO SZKOŁY ŚREDNIEJ!!!
NIE PYTAMY O TWOJĄ MATURĘ

słąby
podryw.

Hej! coś ci
wypadło
z torebki!

Dawno oczekiwane spotkanie rozpoczęło
się dosyć niefortunnie.

Przyjaciele Adama są specjalistami
w internetowej komunikacji.

Wiemy kto ma twój skrypt!

Nawet podał gdzie i kiedy
chce ci go oddać.

Ewa pędziła na spotkanie z koleżankami, nawet nie zauważyła, że gubi ważne dokumenty.
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sama musisz
podjąć decyzję.

Ewa i przyjaciele mieli cichą nadzieję, że pomoże im facebook.

to nie jest
chłopak dla
ciebie!

jak zaraz
nie zadzwoni,
to zostaję
w warszawie.

Ale ja go
kocham.

Z okazji Walentynek
przygotowaliśmy specjalną
ofertę dla zakochanych.

Ewa po tygodniu wróciła do domu. Rozmowa z rodzicami
nie należała do przyjemnych.

będziesz
mi pomagać
w nauce.

Polecamy wyjątkowe smaki herbat:
„AMOREK”, „DZIKOŚĆ SERCA”
„SEN NOCY LETNIEJ”, „SEKRET NOCY”

powtarzaj za mną:
jo ci pszaja.

Warto również zakupić dla ukochanej bądź ukochanego naszą kawę numer 1 „PARYŻ NOCĄ”,
by choć w tym dniu poczuć magię tego miejsca.
W ten dzień warto obdarować ukochaną
osobę słodkim upominkiem, dlatego polecamy praliny i czekoladki w kształcie serduszek,
a ponadto przygotowane specjalnie na tę okazję krówki z logo „KOCHAM CIĘ”.
W sprzedaży nie zabraknie również
Walentynkowych kubków porcelanowych.

www.herbaciarniamandarin.pl

Ewa pogodziła się z rodzicami. Złożyła papiery
na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Kuzynka zgodziła się, aby Ewa zamieszkała u niej na czas
studiów. Adam stał się częstym gościem.

ocham Cię!

Ewa - warszawianka, przyjechała do Mikołowa na spo-
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tkanie z przyjaciółmi, których poznała na obozie językowym.
Przez kilka dni mieszka u swojej kuzynki.

Adam - mikołowianin, pomaga bratu w prowadzeniu
sklepu, zaocznie studiuje zarządzanie.

Walentynki 2015
Zostań w mikołowie.
zacznij studia na Śląsku.

rodzice chcą
bym studiowała
w warszawie.

To jest
elektrownia
łaziska.
Ewa poczuła do Adama coś więcej, niż wdzięczność za wybawienie
z kłopotów. Chłopak zakochał się po uszy.

niesamowity
widok.

fajna z ciebie laska,
choć z warszawy.

Ewę polubili przyjaciele i znajomi Adama

Adam postanowił pokazać swojej dziewczynie piękno ziemi mikołowskiej
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dzień
dobry,
kocham cię!
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W sierpniu ubiegłego roku
napisaliśmy, że Mikołów
prawdopodobnie źle rozliczył
projekt unijny i musi
oddać 900 tys. zł. Nasze
przypuszczenia potwierdziły
się, a kwota urosła o odsetki.

Marek Balcer, poprzedni burmistrz Mikołowa, w roku wyborczym obiecał mieszkańcom
Kamionki szkołę za prawie dziewięć milionów złotych, choć w budżecie na 2015 rok
zabezpieczył na ten cel zaledwie 100 tys. zł. Obietnice, że ściągnie środki unijne,
okazały się palcem na wodzie pisane, bo mikołowski projekt przepadł i pieniędzy nie
dostał. Balcera już nie ma stanowisku, ale problem pozostał.

Szkoła
wyborcza
Mikołów
musi oddać
1,2 mln zł

W

ątpliwości dotyczyły projektu „Nowy
wymiar przedszkola wsparcie
edukacyjne
i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich
przedszkoli”. Nie zarzucaliśmy urzędnikom
złych intencji. Unijna
dotacja na pewno poszła
na szlachetny cel, bo
dzieci trzeba edukować
od najmłodszych lata życia. Wątpliwości wzbudził sposób rozliczenia
tej dotacji. Zasady wydatkowania pieniędzy są
ściśle uregulowane i za
każde odstępstwo grozi dotkliwa kara, najczęściej finansowa. Tak
było w tym przypadku.
Okazało się, że przy tak
dużej kwocie należało zorganizować przetarg na wykonanie usług
opisanych w projekcie.

Ówczesne władze Mikołowa poszły na skróty i bezpośrednio zleciły to zadanie nauczycielom przedszkoli. Nawet,
jeżeli coś wydaje się logiczne, to nie znaczy, że
zostanie zaakceptowane
przez unijną biurokrację. W sierpniu dostaliśmy odpowiedź z mikołowskiego magistratu, że zakwestionowana kwota (chodziło wtedy o 900 tys. zł) jest nadal kwestią sporną. Teraz dowiedzieliśmy się,
że sporu już nie ma, bo
z ministerstwa przyszedł
nakaz zwrotu pieniędzy.
Z tą różnicą, że kwota
urosła o odsetki i wynosi teraz 1,2 mln zł. Teoretycznie, władze Mikołowa mogą dalej odwoływać się na drodze sądowej, ale sprawa wydaje
się przegrana. 
(fil)

Trzeba zacząć od
tego, że Szkoła Podstawowa nr 4
w Kamionce prosi się
o przebudowę.
W placówce uczy się
teraz 252 uczniów,
a precyzyjne prognozy na bieżący rok
przewidują, że we
wrześniu, w ławach
szkolnych może ich
zasiąść nawet 290.

- Jaki to będzie miało wpływ na tłok
w klasach i warunki nauczania, nietrudno sobie chyba wyobrazić. Po prostu będzie to szkolny koszmar, który
prawdopodobnie spowoduje konieczność nauki w szkole na dwie zmiany napisała Rada Rodziców SP4 do burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli.
Rodzice martwią się o dzieci. Burmistrz martwi się o pustki w budżecie
miasta, które uniemożliwiają sfinansowanie rozbudowy szkoły. A problem,
wcześniej czy później, trzeba rozwiązać.
Nie martwi się jedynie poprzedni burmistrz, ponieważ z obietnic wyborczych
nikt go nie będzie rozliczał.
Projekt rozbudowy SP4 wraz z salą
gimnastyczną był jednym z głównych
motorów kampanii wyborczej ekipy
Marka Balcera na Kamionce. Obiecano dobudowanie nowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, a w starej miały powstać cztery klasy i zewnętrzny korytarz. Koszt całości, razem z niezbęd-

W internecie pojawiła się wizualizacja projektu
rozbudowy szkoły ze znakiem zakazu, sugerującym, że tej inwestycji nie będzie.

ną wycinką drzew, wyniósł prawie dziewięć milionów złotych. W kasie miasta nie było i nie ma takiej wolnej kwoty. Balcer zarezerwował w budżecie jedynie 100 tys. zł na przebudowę szkoły. W ferworze kampanii wyborczej nikt
jednak nie przejmuje się takimi drobiazgami. Obietnica nowej szkoły trafiła
na podatny grunt. Nie mając własnych
możliwości finansowych, ówczesny burmistrz zastosował stary samorządowy unik sugerując, że można pozyskać
środki zewnętrzne. Próba sięgnięcia po
unijną kasę skończyła się klapą. Mikołów mógł w ubiegłym roku przystąpić do
Programu Rozwoju Bazy Sportowej prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego. Jednak kiedy należało
składać wnioski, dokumentacja nie była
przygotowana. Brakowało projektu i pozwolenia na budowę. Gmina wystąpiła
nawet do Ministra Sportu o wydłużenie
czasu na skompletowanie dokumentacji. Ministerstwo się zgodziło, ale Miko-

łów nie zmieścił się w wymaganych terminach i szansa na dofinansowanie zewnętrzne przepadła.
Na forach internetowych pojawiły
się pretensje do obecnego burmistrza,
że łamie obietnice wyborcze, ponieważ
w czasie kampanii wyborczej obiecał
kontynuację inwestycji zapoczątkowanych przez Balcera.
- Obiecałem kontynuację rozpoczętych inwestycji i słowa dotrzymam. Natomiast nigdy nie mówiłem, że spełnię
obietnice wyborcze poprzedniego burmistrza - broni się Stanisław Piechula.
Obecne władze miasta zdają sobie
sprawę, że problem SP4 nie zniknie.
W przewidzianych na obecny rok zewnętrznych programach finansowych,
Mikołów może liczyć na niecałe dwa miliony złotych z projektów unijnych. Grubo ponad sześć milionów złotych musiałby wynieść wkład własny, a takich
pieniędzy nie ma w budżecie. Przynajmniej nie w tym roku. 
(fil)
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Moto
rady
Jerzy Paja
Układ hamulcowy,
to jeden z najważniejszych, o ile
nie najważniejszy
system wpływający
na bezpieczeństwo
jazdy. Niby wszyscy
o tym wiemy, ale
nie zawsze pamiętamy. Najczęściej
o hamulcach
przypominamy
sobie, gdy zaczynają szwankować,
ewentualnie gdy
zbliża się okres
jesienno - zimowy
i wtedy dociera
do nas fakt, że na
drogach będzie
mniej bezpiecznie
i sprawny układ hamulcowy może być
bardzo potrzebny.
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hamulce
Na

co dzień większość kierowców zapomina
o regularnych
kontrolach układu hamulcowego,
choć wielu z nich narzeka na niską żywotność tarcz i klocków hamulcowych twierdząc, że je zbyt
często wymienia. A chcąc przedłużyć przydatność wspomnianych części, wystarczy tylko dbać
o cały układ hamowania.
Przyczyn szybkiego zużywania tarcz i klocków hamulcowych jest kilka. Częstym powodem jest niska jakość samych
elementów. Często kupując tanie „zamienniki”, oszczędzamy
pozornie. Oszczędności przy
kompleksowej wymianie zużytych podzespołów są pozorne,
bo zostawienie w portfelu kilkudziesięciu czy stu kilkudziesięciu złotych nie gwarantuje długotrwałego użytkowania,
czy uniknięcia problemów. Pamiętajmy o tym przed udaniem
się do warsztatu, gdzie mechanik często pyta, czy ma zakładać droższe, ale lepsze części, czy też tańsze zamienniki.
Moim zdaniem przy hamulcach
nie powinniśmy szukać wielkich oszczędności.

Innym, ale jakże ważnym
czynnikiem
mającym
wpływ na żywotność
tarcz i klocków hamulcowych, jest
styl jazdy kierowcy i warunki eksploatacji samochodu.
Agres y w na jazda, częste przyspieszanie i hamowanie
oraz miejskie użytkowanie pojazdu,
bardzo
szybko
degradują najważniejsze elementy układu hamulcowego. Istotny
wpływ na zużywanie wspomnianych elementów ma także wysoka temperatura powstająca w wyniku tarcia klocków o płaszczyznę tarcz. Im intensywniej i częściej hamujemy, tym bardziej się
one nagrzewają. Wystarczy chwila nieuwagi i możemy doszczęt-

nie zniszczyć tarcze hamulcowe. A przecież wystarczy niewielka zmiana stylu jazdy: więcej
i częściej przewidywać, unikać
zbędnych hamowań, czyli jechać
płynnie. W ten sposób obniżymy

również zużycie paliwa. Warto
też częściej używać jednostki napędowej, a raczej
generowanych przez
nią oporów do wytracania prędkości podczas dojeżdżania do
świateł lub
korka
(to
nic innego
jak technika hamowania silnikiem).
Różnicę
w szybkości
zużycia elementów ciernych
dobitnie zobaczymy
w autach użytkowanych w górskich
warunkach. Kierowcy,
pokonujący strome zjazdy
„na biegu”, znacznie rzadziej
wymieniają tarcze i klocki. Jeśli
do tego zapomnimy o oszczędzaniu na dobrej jakości częściach,
będziemy regularnie pilnować
przeglądów, to na pewno żywotność tego kluczowego w codziennej eksploatacji układu znacznie
się wydłuży.
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W 2010r. Gmina Wyry złożyła wniosek o dofinansowanie projektu p.n. „Przebudowa
ulicy Tysiąclecia w Wyrach”, w ramach Poddziałania 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. Projekt został oceniony pozytywnie, jednakże ze względu na wyczerpanie środków finansowych w konkursie, znalazł się na liście rezerwowej. Uchwałą nr 1973/375/IV/2014 z dnia 28.10.2014r. Zarząd
Województwa Śląskiego dokonał wyboru projektu Gminy Wyry do dofinansowania.
Kwota dofinansowania została określona na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych,
a całkowity koszt robót budowlanych to 1 979 623,61 zł.

Przebudowa
ulicy
Tysiąclecia
w Wyrach
14 sierpnia 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wzdłuż krawędzi drogi prefabrykowane cieki. Położono dwie
przebudowę ul. Tysiąclecia, który wygrała firma Berger Bau warstwy nawierzchni asfaltowej: wiążącą o grubości 7 cm
Polska. Prace ruszyły
oraz ścieralną o grubości
pod koniec września i Barbara Prasoł, Wójt Gminy Wyry:
4 cm. Dzięki temu drotrwały przez dwa miega ma teraz parametry
Decyzję o remoncie ul. Tysiąclecia, ze względu na zły stan
siące. W ich trakcie, na
nośności - 100 kN/oś, co
długości 1,24 km zo- nawierzchni, podjęliśmy jeszcze przed uzyskaniem ostatecznej pozwoli na wieloletnią
stały wykonane roboty odpowiedzi z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dotacji. bezawaryjną jej eksploziemne do dna koryta
atację. Ponadto na oddrogi, poprawiono stabilizację podłoża gruntowego: ułożo- cinku od ulicy Bojdoła do przejazdu kolejowego postawiono
no warstwę odsączającą, a następnie podbudowę z tłucznia: dodatkowych jedenaście nowych słupów oświetleniowych.
Całe zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejdolną i górną. Równocześnie, po obu stronach drogi zostały
wykonane sączki z rur drenarskich ø160 mm, a także oczysz- ską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w raczono i odtworzono rowy. Wybrukowano również nowopro- mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
jektowane oraz istniejące zjazdy do posesji oraz ułożono Śląskiego na lata 2007 - 2013.
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Gościnnie na naszych łamach

Ewa Prochaczek - Znana mikołowska artystka, twórca ceramiki artystycznej,
malarka, fotografka, piosenkarka, pisarka,
poetka, autorka książek.

Lalka czy autko?
W

każdej
kobiecie drzemie cząstka małej
dziewczynki.
Tak
staram sobie wytłumaczyć chęć kolekcjonowania
lalek.
Oczywiście, w dzieciństwie najchętniej
bawiłam się lalkami,
ale najmilej wspominam te szmaciane
z buźkami z masy papierowej tzw. papier
mache (red. Lalki
„papier mache” sprzedawano masowo w Niemczech,
Francji i USA przez cały
wiek XIX. Były one tańszą alternatywą lalek
drewnianych i porcelanowych.) Buzie miały malowane ręcznie,
a oczka często „zezowały”, ale najważniejsze, że można było im
obcinać wełniane włosy, wbijać szpilki z gałgankami tworząc sukienkowe kreacje. Były
to tanie lalki, a my mogłyśmy się bawić z nimi
„po swojemu”.
Po latach wychowując swoje dzieci oraz obserwując ich rówieśników zastanawiałam się

dlaczego
dziewczynki do zabawy wybierają prawie zawsze lalki, a chłopcy autka. Wszak
nikt im tego wyboru nie
sugerował, a na pewno
nie narzucał. Instynkt,
płciowość, obyczajowość? Nasuwa się pytanie dlaczego? Np.
w przedszkolu dzieci dzieli się na dziewczynki i chłopców,
a dlaczego nie na
chłopczyków?
Może
się czepiam nomenklatury słownej…
Wracając do zabawy
lalkami przez dziewczynki, wydaje się to
naturalne,
wynika
z faktu… kiedyś będą
żonami, matkami - niech

przez zabawę uczą się życia. O ile zabawa autkami sięga czasów motoryzacji, a więc dość współczesnych. Nasuwa się
pytanie czym
chłopcy bawili się zanim na drogę wjechał
p i e r w szy samoc h ó d ?
Rzeźbionym konikiem, procą, wydłubywaną łódeczką czy szmacianą
piłeczką, albo może
przyszpilał motyle?

Lalki interesują mnie nie tylko
dlatego, że jestem babcią dwóch
uroczych wnuczek Zosi i Julci, ale przede wszystkim, aby lalki i zabawki były zrobione z bezpiecznych ma-

Historia Lalki
teriałów, sprzyjały edukacji i to, co
w tym problemie najistotniejsze,
by służyły wspaniałej, dziecięcej,
beztroskiej zabawie.
Babcia Ewa
P.S.
Jeśli się zdarzy, a zdarzyć się
może, że dziewczynka sięgnie zabawowo po „resorówkę”, a chłopczyk
po lalkę Barbie uszanujmy ich wybór. Wszak dziećmi jesteśmy - byliśmy tylko raz, a „zdziecinieć” zawsze jeszcze kiedyś możemy.
Ewa Prochaczek

Zapraszamy na Wystawę Lalek Ewy Prochaczek w Bibliotece Miejskiej w Mikołowie.

Lalki są częścią historii ludzkości
już od czasów prehistorycznych. Służyły jako przedmioty kultu religijnego
oraz zabawki. Wykonywano je z gliny,
tkaniny lub drewna. Lalki z tak dawnych czasów niestety nie zachowały się do dziś. Jedynym śladem jest
fragment alabastrowej figurki z ruchomymi rękami z czasów babilońskich. Starożytni Egipcjanie grzebali lalki wraz ze zmarłymi, dzięki temu
udało się odnaleźć w egipskich grobowcach figurki wykonane z kawałków płaskiego drewna z lat 2000
p.n.e. Lalki odnaleziono także w dziecięcych grobowcach starożytnych
Greków i Rzymian.
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Meble PROMIKO - Mikołów Mokre, ul. Jeżynowa,
tel.: (32) 446 03 03, tel. kom.: 887 887 137, 790 240 546,
e-mail: biuro@meblepromiko.pl, www.meblepromiko.pl

Z NASZĄ GAZETĄ 5%
TANIEJ PRZY ZAKUPIE MEBLI

Stoły, stoliki, ławostoły
łożył ją 25 lat temu Paweł Prasoł, który całe życie zajmował się trudnym
rzemiosłem stolarskim. Dziś pałeczkę w firmie przejęła córka. Ich znakiem
firmowym stały się właśnie: ławy, stoliki okolicznościowe, stoły do kuchni,
jadalni i salonów oraz ławo-stoły podnoszone i rozsuwane w sposób tradycyjny, a także z zastosowaniem nowoczesnych, niemieckich podnośników.
- Postawiliśmy na jakość i nowoczesność. Bardzo dbamy o detale. W naszych wyrobach stosujemy
materiały najnowszej generacji, zarówno
płyty melaminowane odporne
na temperaturę, jak

S

tolarstwo to fach, który zaczynamy doceniać, kiedy zaczynamy poszukiwać oryginalnych mebli do naszych czterech ścian. Stoły, stoliki, ławy to meble, które nadają wnętrzom charakteru, ale jednocześnie muszą być uniwersalne i spełniać oczekiwania klientów. Dziś liczy się
wszystko jakość, kolor, ciekawy wzór i funkcjonalność - meble przecież kupujemy na lata. Takie są właśnie stoły w firmie PROMIKO z Mikołowa. Za-

i wykończenia ABS, do których zakupiliśmy specjalistyczne, włoskie maszyny. Nawet śrub nie używamy chińskich, wszystko jest europejskie - zapewnia właścicielka.
Stolarze z firmy PROMIKO oferują także bogatą kolorystykę płyt. Obecnie klienci mogą wybierać w ponad 100 kolorach i co ciekawe można łączyć różne barwy oraz kształty przy komponowaniu mebli. Dzięki nowoczesnym maszynom firma jest w stanie realizować różne nietypowe zamówienia w krótkim czasie. Zwykle są one realizowane w siedem dni. Firma PROMIKO to nie tylko wytwórca różnych rodzajów stołów, ale również
kuchni oraz szaf do zabudowy i nie tylko. Na swoje wyroby oferuje dwa
lata gwarancji.
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Przez ostatnie kilkanaście
numerów na naszych stronach publikowaliśmy porady
lekarzy, którzy przybliżali
nam przyczyny wielu chorób
cywilizacyjnych i sygnalizowali te, u których podłoża
tkwi złe odżywianie. Dziś
przyszedł czas, by przybliżyć
Państwu kilka przepisów
na potrawy diety Optymalnych. Publikowane przepisy
pochodzą ze strony: /www.
optymalni.org.pl/.

Zaczynamy
od potraw
opartych
na rybach:
Śledzie po
kaszuBsku

Produkty:
- 400 g filetów śledziowych
- 200 g cebuli
- 500 ml domowego przecieru
pomidorowego
- 1 szklanka oliwy (250 ml)
- sól i pieprz - do smaku majeranek
Marynata:
1 szklanka białego octu winnego, 1 łyżeczka ziaren gorczycy
lub trochę musztardy, 3 zmielone ziarenka ziela angielskiego,
1 liść laurowy
Filety moczyć w zimnej marynacie przez kilka godzin. Cebulkę pokroić na piórka i wrzucić na patelnię z rozgrzaną oliwą. Przyprawić do smaku (uwaga na sól) i dodać majeranek.
Smażyć cebulę do miękkości,
ale nie rumienić i na koniec zalać przecierem z pomidorów.
Całość smażyć kilka minut, po
czym zamieszać i ostudzić, żeby
sos nie był za gorący. Filety zwi-

Gotujemy zdrowo

nąć w ruloniki, układać ściśle
w słoju lub szklanej salaterce
i zalać sosem pomidorowym.
Wstawić do chłodziarki na co
najmniej godzinę, a najlepiej na
12 godzin.

podaje się sos rumiany, kaparowy lub korniszonowy.

Zupa
pomidorowa

Kotlety rybne ze
śledzi lub suma

Produkty:
- 500 g śledzi lub suma
- 30 g cebuli
- 20 g bułki
- 0,5 l mleka (do zamoczenia
bułki i moczenia śledzi)
- 1 żółtko (20 g)
- 1 jajko (50 g)
- 20 g masła
- pieprz, sól - do smaku
- 20 g bułki tartej
- 50 g masła do smażenia;
Kotlety z ryb i ze śledzi robi
się jednakowo. Najlepsze kotlety
są z suma. Wziąwszy 500 gram
tej ryby, oczyścić, wyjąć ości
i posolić. O ile mają być użyte śledzie, to należy je przede
wszystkim moczyć przez 24 godziny. Przesmażyć pod pokrywą
trochę tartej, pieczonej cebuli
i kiedy ostygnie - wrzucić usiekaną na maść rybę lub śledzie,
dołożyć bułki moczonej w mleku i wyciśniętej z wilgoci, trochę pieprzu, łyżkę masła i jedno
żółtko, mieszać długo aż masa
zbieleje i zrobi się pulchna, potem robić na stolnicy posypanej mąką kotlety podługowate,
podobne do siekanych z mięsa, maczać w rozbitym z wodą
jajku, posypać tartą, przesianą bułką wymieszaną z mąką
i smażyć na wrzącym, klarowanym maśle. Do takich kotletów

Produkty:
- 300 g skórek wieprzowych
- 500 g przecieru pomidorowego
- 140 g smalcu
- 300 g cebuli
- 200 g śmietany 36%
- sól, pieprz, inne przyprawy wg
uznania
Na początek gotujemy skórki,
kiedy są już miękkie, a wywar
gotowy kroimy je w nieduże paski i z powrotem wkładamy do
wywaru, którego bardzo niewiele zostało w garnku, bo woda się
w większości wygotowała. Dodajemy przecier pomidorowy (wyrób własny, ale można dać pomidory bez skórki z puszki albo
koncentrat pomidorowy, uzupełniając wówczas wywar wodą)
oraz 100 g smalcu i to wszystko gotujemy jeszcze 0,5 godziny.
W międzyczasie, na pozostałym
smalcu, smażymy na półmiękko pokrojoną w sporą kostkę cebulę i pod koniec gotowania też
dodajemy do garnka. Następnie
- przyprawy. Śmietanę dodajemy bezpośrednio do talerzy.

Placki zbójnickie

Produkty:
- 100 g wędzone podgardle
- 100 g ser żółty

- jajka - 2 sztuki
- 50 g śmietana 30%
- 50 g mąka
- przyprawy: sól, pieprz, papryka ostra

Wykonanie:
podgardle pokroić drobno na
kawałeczki, podsmażyć ser żółty zetrzeć na tarce
jajka (2 szt.) roztrzepać trzepaczką lub mikserem, dodać
śmietanę, mąkę - połączyć razem
dodać starty ser, podsmażone podgardle (tłuszcz zostawić
na patelni) i przyprawy - wymieszać
formować placuszki łyżką
(6 sztuk) i smażyć na złoty kolor.
Posypać zieloną pietruszką.
Można podawać z jakąkolwiek
sałatką lub surówką.

Karkówka po
Karkonosku

Produkty:
- 200 g karkówki
- 100 g boczku wędzonego
- 100 g cebuli
- 10 g czosnku
- 25 g przecieru pomidorowego
- 200 g wywaru kolagenowego
lub rosołu
- 2 szt. grzybów
- 10 g śliwek suszonych i przyprawy.
Wykonanie:
Na patelnię włożyć boczek
pokrojony w kostkę i lekko podsmażyć. Dwa plastry karkówki
po 100 g rozbić i smażyć z obu
stron na rumiano razem z boczkiem, a następnie przełożyć
wszystko do garnka (tłuszcz zostawić na patelni) - zalać wywa-
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rem kolagenowym lub rosołem,
a na pozostałym tłuszczu podsmażyć rozdrobniony czosnek,
cebulę, grzybki, śliwkę i przełożyć razem z tłuszczem do mięsa.
Następnie dodać przecier pomidorowy i dusić do miękkości.
Wyłożyć na talerz, posypać
zieloną pietruszką. Można podawać z ziemniakami, kapustą
lub innymi warzywami.

Coś
na deser
Sernik „kokosowa
pierzynka”

Ciasto:
- 140 g mąki
- 100 g masła
- 10 g cukru
- 15 g śmietany 30%
- 5 g kakao.

Beza:
- 210 g białek (7 sztuk)
- 100 g cukru
- 200 g wiórków kokosowych
Masa serowa:
- 400 g śmietany 30%
- 1 kg twarogu
- 65 g budyniu waniliowego
- 100 g cukru
- 150 g oleju słonecznikowego
140 g żółtek (7 sztuk)
- 5 g proszku do pieczenia
- 100 g jajek (2 sztuki).

Ze wszystkich składników
na ciasto zagnieść je i wyłożyć nim blaszkę. Podpiec
w temp. 200°C około 10 minut.
Ser zmielić. Żółtka i jaja utrzeć
z cukrem, a następnie dodawać
porcjami przemielony ser. Dodać resztę składników i dobrze
wymieszać.
Wyłożyć na podpieczone ciasto i piec 20 minut w temp.
180° C. Białka ubić z cukrem
na sztywno. Dodać wiórki kokosowe i także dobrze wymieszać.
Wyłożyć na masę serową. Piec
jeszcze około 25 minut.
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Ryby świeże, wędzone,
mrożone, sałatki, konserwy,
artykuły ogólnospożywcze

NOWY SKLEP
ZAPRASZA!
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8.00-17.00
sobota 8.00-13.00

przy
samym
sklepie

Mikołów, ul. Bandurskiego 5

Jak schudnąć bez efektu jojo?
Aby schudnąć zdrowo i bez efektu jo-jo należy zmienić
swój sposób odżywiania, ale nie na tydzień
lub dwa, tylko na stałe. Trzeba wprowadzić
w życie swoje i rodziny zdrowe nawyki
żywieniowe. Niestety znaczna większość
osób, które chcą zrzucić zbędne kilogramy, traktuje odchudzanie jako jednorazowy zabieg. Wybierają metody, które dają szybkie efekty w krótkim czasie, podczas gdy prawidłowe odchudzanie to proces
długofalowy. Aby był skuteczny, musi opierać się
na zdrowej i zbilansowanej diecie oraz aktywności
fizycznej. Osobom, którym ciężko wytrwać w postanowieniach, z pomocą przyjdzie dietetyk. Regularne wizyty u specjalisty, które odbywają się raz w tygodniu, będą niezwykle motywujące i mobilizujące do działania. Aby wzmocnić organizm, odżywić

i przyśpieszyć cały proces, pomocne okazują się
również suplementy diety, które powinny być indywidualnie dobrane do danej osoby i jej potrzeb.
Całość: regularne wizyty, dieta i odpowiednia suplementacja, dają zaskakujące wyniki!
mgr Lucyna Kasprowska
Dietetyk Naturhouse w Mikołowie

Centrum Dietetyczne Naturhouse
ul. Krakowska 21, Mikołów
tel. 32 738 19 35, kom. 669 916 193
e-mail: mikolow.krakowska@naturhouse-polska.com
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00 - 16:30
Wtorek, Czwartek: 11:00 - 19:00
Środa: 9:00 - 19:00
Piątek: 8:00 - 15:30
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UWAGA! OFERTA SPECJALNA!

Dom na sprzedaż w Szczyrku!

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice,
kapitał zakładowy: 100 401 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji
na ustanowienie odrębnej własności n/w lokali mieszkalnych
wraz z pomieszczeniami przynależnymi
i udziałem w części wspólnej nieruchomości

Cena

600

l Idealny dom do zamieszkania albo
prowadzenia kameralnego pensjonatu.
l Budynek dwukondygnacyjny,
podpiwniczony, wolnostojący garaż
l Dwa systemy ogrzewania (węgiel i gaz)
l 7 pokoi, na każdym piętrze
kuchnia i łazienka.
l Dom położony w centrum Szczyrku, w sąsiedztwie Centrum Ośrodka Sportu.

tys. zł.

l Więcej informacji tel.

691 800 000

1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. WRĘBOWEJ 17
- cena wywoławcza: 47 000 zł, wadium: 4 700 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 53,75 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
2. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Mysłowicach przy ul. GÓRNICZEJ 12
- cena wywoławcza: 53 500 zł, wadium: 5 350 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 53,30 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC)
3. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Mysłowicach przy ul. LARYSKIEJ 110
- cena wywoławcza: 40 500 zł, wadium: 4 050 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 44,30 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka)
4. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Mysłowicach przy ul. LARYSKIEJ 111
- cena wywoławcza: 44 000 zł, wadium: 4 400 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 44,40 m² (pokój, kuchnia)
5. Lokal mieszkalny nr 46 położony w Mysłowicach przy ul. KATOWICKIEJ 71
- cena wywoławcza: 107 000 zł, wadium: 10 700 zł, postąpienie: 1 500 zł
- powierzchnia lokalu: 52,60 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
6. Lokal mieszkalny nr 13 położony w Mysłowicach przy ul. STAWOWEJ 2e
- cena wywoławcza: 63 500 zł, wadium: 6 350 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 37,00 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
7. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 4
- cena wywoławcza: 131 000 zł, wadium: 13 100 zł, postąpienie: 1 500 zł
- powierzchnia lokalu: 130,26 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, komórka)

Szczyrk

Działka o pow. 410 m2
oraz działka o pow. 41 m2
BUDYNEK MIESZKALNY, DWUKONDYGNACYJNY, PODPIWNICZONY
BUDYNEK O POW. UŻYTK. 252 m2;
WOLNOSTOJĄCY GARAŻ
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
(1) Gł. holl ze schodami
13,3 m2
(2) Pom. gospodarcze z piecem c.o. na
13,0 m2
paliwo stałe z oknem
(3) Pom. warsztatowo-gospodarcze
z piecem c.o. - gaz; z oknem, - z
12,7 m2
POZIOM (-1)
przyłączem na siłę
(4) Pom. gospodarcze z oknem
11,5 m2
(5) Skład; z oknem
5,0 m2
(6) Pom. gosp. z przyłączem na siłę
20,3 m2
wraz z wyjściem do ogrodu
Powierzchnia poziomu (-1), łącznie: 75,8 m2
1) Klatka schodowa
8,5 m2
2) Hol
9,5 m2
3) Pokój
12,3 m2
4) Łazienka
4,0 m2
PARTER 5) WC
1,3 m2
6) Kuchnia
8,4 m2
7) Pokój
15,6 m2
8) Pokój
14,2 m2
9) Foyer
12,0 m2
Powierzchnia parteru, łącznie: 85,8 m2
1) Foyer
15,5 m2
2) Pokój dziecięcy
8,6 m2
3) Salon z wyjściem na balkonem
26,6 m2
1-PIĘTRO 4) Łazienka
3,2 m2
5) Kuchnia
7,6 m2
6) Pokój sypialny
14,2 m2
7) Pokój z wyjściem na balkon
14,5 m2
Powierzchnia 1-piętra, łącznie: 90,2 m2
POW. UŻYTKOWA BUDYNKU 251,8 m2

8. Lokal mieszkalny nr 58 położony w Mysłowicach przy ul. WYSPIAŃSKIEGO 14c
- cena wywoławcza: 84 000 zł, wadium: 8 400 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 42,50 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
Termin i miejsce przetargu:
20 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro).
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 28 stycznia 2015r. do 19 lutego 2015 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji w przedmiocie
przetargu:
lokal opisany w pkt. 1 Administracja „Wujek” ul. Załęska 37a Katowice tel. /32/ 209-51-50;
lokale opisane w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice,
tel. /32/ 318-29-00;
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 18 lutego 2015 r. (środa) - decyduje
data wpływu kwoty wadium na konto Spółki:
ING Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.
- Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny
wywoławczej.
- Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia,
traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności,
we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
6.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się
stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania
oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub
osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub
zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się
z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania
przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki
lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.
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Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat niezabudowanych nieruchomości:

Położonych w Świętochłowicach przy ul. Ślęzan będących
własnością Gminy Świętochłowice, stanowiących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 3110/17 o powierzchni 1 082 m2 oraz
3110/18 o powierzchni 1 277 m2, zapisane w księdze wieczystej Nr
KA1C/00019050/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Chorzowie. Działy III i IV w/w księgi wolne są
od wpisów.
Wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w/w działek sprzedawane
są: udział 1/19 we własności działki drogowej o numerze ewidencyjnym
3110/25 o powierzchni 2 597 m2 za kwotę w wysokości 18 000,00 zł + 23%
VAT oraz udział 1/8 we własności działki drogowej o numerze ewidencyjnym 3110/26 o powierzchni 852 m2 za kwotę w wysokości 14 000,00 zł +
23% VAT. Działki zapisane w księgach wieczystych Nr KA1C/00019050/5
oraz KA1C/00046538/8 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomości zlokalizowane w rejonie budynków mieszkalnych. Teren wzdłuż wschodniej granicy opada. Południowo - wschodnia część
nieruchomości porośnięta drzewami i krzewami. W pobliżu nieruchomości poprowadzony ciepłociąg. W działce 3110/25 poprowadzona kanalizacja oraz wodociąg. Działki o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta porośnięte zielenią niską z nalotu posiadające dostęp do drogi
publicznej ul. Ślęzan oraz dodatkowo sprzedawane są z udziałem w drogach wewnętrznych. Sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna szeregowa oraz wielomieszkaniowa.
Na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Teren oznaczony 3MN/MW - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.
Rozpoczęcie zabudowy nieruchomości winno nastąpić w terminie
3 lat od momentu zawarcia umowy notarialnej, a zakończenie w ciągu
5 lat od momentu zawarcia umowy. Przedmiotowe zobowiązanie zostanie ujawnione w nowo urządzonej księdze wieczystej dla w/w nieruchomości w Dziale I - SP „Spis praw związanych z własnością”.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego 2015 r. o godz. 1100
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli
wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz
przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu: 1) dowód tożsamości,
a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, 2) kserokopię dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym
i technicznym nieruchomości, 4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby
wznowienia granic nieruchomości uczestnik zobowiązuje się do zlecenia
wykonania tej czynności na własny koszt.
Wadium należy wnieść przelewem na konto w ING Banku Śląskim
S.A. Oddział w Świętochłowicach nr 54 1050 1373 1000 0022 8149
7178 najpóźniej do dnia 16 lutego 2015 r. (Za datę wpłaty wadium
przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się
na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia
się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Pierwsza opłata wynosić będzie 15% ceny nieruchomości
i winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Opłata roczna wynosić będzie 1% ceny nieruchomości i winna być
wnoszona przez cały okres trwania użytkowania wieczystego, w terminie
do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok, począwszy od roku
następnego po zawarciu umowy notarialnej. Wysokość opłaty rocznej
może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość
tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala
się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości
nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Cenę wywoławczą nieruchomości do pierwszego przetargu
ustala się w wysokości:

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

- dla działki 3110/17 - 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy),
- dla działki 3110/18 - 260 000,00 zł (słownie złotych: dwieście
sześćdziesiąt tysięcy).

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.

Wadium - 35 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy)
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe informacje można
uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach, tel. 32 3491-931.
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Wydać?
Czy oszczędzić?
oto jest
pytanie...

Twoje pieniądze

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

Jak oszczędzać pieniądze?
Oszczędzanie to proces. Nie działa tak łatwo, jak w reklamówkach bankowych. To raczej maraton, a nie sprint. Sposobów i patentów
na oszczędzanie jest wiele, ale Polacy, jak wynika z badań do zbyt oszczędnych nie należą. Lubimy wydawać i żyć ponad stan. Jednakże oszczędzanie i w efekcie posiadane oszczędności dają nam poczucie bezpieczeństwa. Warto spróbować! Poniżej przedstawiamy
uniwersalne metody oszczędzania, dostępne dla wszystkich bez względu na znajomość produktów bankowych i wysokość zarobków.

Masz 5 zł?
Wrzuć!

Kiedy wykonujemy płatności gotówkowe, zostają nam w portfelu drobne. Wystarczy,
że zobaczymy w zasięgu
wzroku (oczywiście swoją!) wybraną monetę
(np. 5 lub 2 zł), wrzucamy ją do skarbonki. Nie ma zmiłuj się,
w momencie wydania
nam reszty z 50 zł, w samych 5-złotowych monetach, trzeba wrzucić wszystkie monety, jakie są w portfelu.
Zasada uczy w bardzo prosty sposób nawyku oszczędzania i schematu odkłada-

nia małych kwot, ale częściej. Dzięki temu nasz
portfel nie czuje drastycznej zmiany, a w skali miesięcy, a nawet lat mogą się z tego
uzbierać znaczące kwoty. Oczywiście, kiedy dojdziemy do
pełnej skarbonki, to zdecydowanie warto pomyśleć
o lokacie lub koncie
oszczędnościowym.
Szkoda żeby pieniądze
nie pracowały, nawet
jeśli będą to małe odsetki. Opróżniona skarbonka ma miejsce na
kolejne monety i metoda
trwa w najlepsze. Ale trzeba
wybrać taką skarbonkę, z której
pieniądze trudno jest wyjąć - by nas
nie kusiły.

Metoda małych
kroków

Jeśli nie mamy w zwyczaju oszczędzania
pieniędzy, to absolutnie nie nauczymy się tego
z dnia na dzień. Wszystko trzeba robić powoli,
aż sami stwierdzimy, że wyrobiliśmy w sobie
nawyk. Na początek proponujemy wspomnianą wyżej metodę z monetą 5 zł lub mniejszą.
Czasami słoik pełen monet 2 zł po kilku tygodniach może nas zmobilizować do odkładania
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większych kwot i większego zaangażowania w oszczędzanie. Zacznijmy od
małych kwot, jak pieniądze już się uzbierają, możemy przenieść je np. na konto
oszczędnościowe. Kolejnym krokiem będzie ustawienie stałego przelewu w banku, żeby nie bawić
się tylko w operacje gotówkowe (gotówka w skarbonce traci z czasem na
wartości).

Płać
najpierw
sobie
Jeżeli otrzymujemy wypłatę z firmy np.
10. dnia każdego miesiąca. Oznacza to, że już
dzień później powinniśmy wykonać przelew
z tego rachunku na konto oszczędnościowe lub

nawet pokusić się o ustawienie zlecenia stałego, dla bezpieczeństwa maksymalnie cztery dni
od daty wypłaty. Wtedy nasz miesięczny budżet
„na życie” zmniejszył się od razu i pracujemy
tylko z tą kwotą. Oszczędności zabranych od
razu nawet nie widzimy, bo są już na rachunku
oszczędnościowym.

Bank oszczędza
za Ciebie
Jeśli sami mamy problem
z odkładaniem kilku złotych do
skarbonki, to możemy zdać się
na bank. Niektóre rachunki internetowe mają specjalne narzędzia do oszczędzania, które pobierają pieniądze z konta zgodnie z naszymi ustawieniami. Możemy ustawić w koncie, że bank pobierze od każdej
transakcji wykonanej kartą procentową część kwoty albo określoną sumę, np. 2 zł. Pieniądze
zbierają się na subkoncie lub są przelewane
na rachunek oszczędnościowy, a więc nie widać ich. To wielka zaleta tego typu programów. Oszczędności, które mamy
przed oczami na rachunku są czasami zbyt kuszące. To jak skarbonka,
z której łatwo wyciągnąć pieniądze.
Plusem wymienionych wyżej sposobów
oszczędzania jest to, że są przetestowane, łatwe do wprowadzenia i mało inwazyjne, jeśli
nie próbowaliśmy nigdy budować naszej „poduszki” finansowej, zabezpieczenia
na tzw. czarną godzinę. Prawdziwe efekty
zobaczymy po latach,
chociaż często już kilka miesięcy
powoduje, że przecieramy oczy ze zdziwienia.
Dzięki tym prostym metodom nauczymy się
trudnej sztuki oszczędzania. 
(opr. red.)

NAJLEPSZE MIEJSCE
DO PROMOCJI USŁUG
FINANSOWYCH

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

Fundusz dotuje wapnowanie terenów rolniczych na Śląsku

Oczyszczamy gleby
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjęła uchwałę o dofinansowaniu
kwotą1 mln złotych dotacji zadania „Wapnowanie gleb kwaśnych
i bardzo kwaśnych na terenie województwa Śląskiego w roku 2015”
realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach.

W

zorem lat poprzednich
pieniądze te zostaną
przeznaczone na
częściowe sfinansowanie zakupów nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych
kupowanych przez rolników celem przeprowadzenia zabiegu odkwaszania gruntów rolnych, do których

zakwaszenia przyczyniła się działalność przemysłowa.
Po trwającej kilka lat przerwie w dofinansowaniu zakupów
wapna nawozowego przez WFOŚiGW w Katowicach od 2011
roku działalność ta została wznowiona, przy czym beneficjentem
pośredniczącym w obsłudze i rozdziale środków WFOŚiGW zo-

stała Śląska Izba Rolnicza w Katowicach, odpowiedzialna za wykorzystanie otrzymanej dotacji.
W latach 2011-2014 ze środków
WFOŚiGW w Katowicach na zakup nawozów wapniowych wydano kwotę ok. 5 mln zł, która została wykorzystana na zakup ponad 65.000 ton czystego składnika odkwaszającego (CaO) i obsianie ponad 24.000 ha gruntów rolnych. W ramach obecnie przyznanych środków na 2015r. planuje się je przeznaczyć na zakup
ok. 13.000 ton czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz
MgO) i wysianie ich na obszarze ok. 4.500 ha. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do lat
poprzednich o wysokości dopłaty
do 1 tony nawozu będzie decydowała nie tylko zawartość CaO, ale
również MgO. W efekcie przyczyni się to zwiększenia jednostkowej kwoty dofinansowania, jaką
otrzyma rolnik decydujący się na
zakup nawozu wapniowo-magnezowego.

Fundusz dofinansuje utrzymanie
Pokazowej Zagrody w Pszczynie

Nowy żubr
w Pszczynie
Kwotą 31 120 złotych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i GW w Katowicach dofinansuje
proces zachowania linii genetycznej stada pszczyńskich żubrów. Ośrodek ten jest drugim
poza janowickim, gdzie żyją te
piękne i niezwykłe zwierzęta.
Przekazane środki zostaną
przeznaczone na zakup samicy
żubra oraz niezbędnych, zróżnicowanych i odpowiedniej jakości
pasz gwarantujących utrzymanie
stada w dobrej kondycji, a także zapewnienie profesjonalnej
opieki weterynaryjnej.

Do

ośrodka, który został
uruchomiony w Pszczynie w czerwcu 2008
roku wprowadzono stado żubrów
z ośrodka w Jankowicach, oznaczonych w księdze rodowodowej prowadzonej w Białowieskim Parku Narodowym symbolem PL - linia genetyczna pszczyńska. Żubry należą do gatunku zwierząt zagrożonych wyginięciem. Z uwagi na to są objęte ochroną ścisłą i wymagają ochrony czynnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września
2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. Nr 220. Poz. 2237).
W całej Europie jest ok. 4,5 tysiąca żubrów. Aby gatunek przestał być

zagrożony, populacja powinna wynosić ok. 10 tysięcy sztuk. Wzrost liczby populacji to efekt pracy przede
wszystkim osób zajmujących się żubrami na co dzień, zarówno tymi,
które przebywają w hodowlach zamkniętych, jak i żyjących na wolności. Głównym czynnikiem wpływającym na zachowanie gatunku żubra jest kontrola wymiany osobników
między stadami (do rozrodu dobiera się jak najmniej spokrewnione żubry). Proces ten ułatwia Księga Rodowodowa Żubrów, w której publikowane są coroczne dane o stanie żubrów
czystej krwi na świecie. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów jest koordynatorem programu ochrony żubra
w Polsce. Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o. prowadząca Pokazową Zagrodę Żubrów
w Pszczynie jest jej członkiem.

Zgłoś swoją działalność Ekotechnologia poszukiwana przez
na rzecz środowiska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach rozpoczął przygotowania do tegorocznej edycji „Zielonych
czeków” - dorocznej nagrody finansowej przyznawanej
z okazji Dnia Ziemi. Od 1994
roku nagradzane są osoby
wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego.

W

tym roku zmianie uległ regulamin przyznawania „Zielonych czeków”. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje samym kandydatom oraz: Komisji
Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Śląskiego, instytucjom ochrony środowiska z terenu województwa śląskiego, organizacjom
pozarządowym o charakterze regionalnym, szkołom wyższym i instytucjom naukowym, izbom gospodarczym i Klubowi Publicystów Ochrony Środowiska EKOS.
Zgłoszenie Kandydata musi zawierać wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem, rekomendację
przynajmniej jednej z wymienionych powyżej in-

stytucji w przypadku zgłoszeń
wypełnionych przez kandydatów oraz instytucji zgłaszającej
w przypadku zgłoszeń wypełnionych przez te instytucje.
Dokumenty należy składać
w Kancelarii Funduszu WFOŚiGW w Katowicach, przy
ul. Plebiscytowej 19 z dopiskiem
„Zielony czek”. Termin przyjmowania wniosków
w biurze Funduszu upływa 20 marca, a ogłoszenie
listy laureatów nastąpi podczas gali z okazji Dnia
Ziemi (22 kwietnia).
Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony
środowiska i popularyzacji przyrody wyłoni laureatów w następujących kategoriach:
l innowacje i technologie,
l programy i akcje dotyczące ochrony przyrody,
l prace naukowo - badawcze,
l edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,
l publicystyka ekologiczna,
l działania popularyzatorskie i promocja postaw
proekologicznych.
Więcej szczegółów na stronie Funduszu:
www.wfosigw.katowice.pl.

GreenEvo

Tylko kilkanaście dni
pozostało na zgłoszenia polskich ekotechnologii do projektu
GreenEvo. Poszukiwane są m.in. rozwiązania
wspierające gospodarkę odpadami, sprzyjające ochronie klimatu
czy ekologicznemu wytwarzaniu energii. Zgłoszenia przyjmowane
będą do 27 lutego.

W

konkursie
nagradzane są polskie innowacyjne technologie, które pomagają chronić środowisko. Firmy chcące wziąć
udział w projekcie mogą
zgłaszać swoje rozwiązania w ośmiu kategoriach:
odnawialne źródła energii,

przyjazne dla środowiska
rozwiązania dla przemysłu wydobywczego, systemy
wspierające monitorowanie
i gromadzenie informacji
o środowisku naturalnym,
technologie
sprzyjające
ochronie klimatu, technologie wspierające gospodarkę odpadami, technologie
wodno-ściekowe, technologie niskoemisyjnego transportu, rozwiązania wspierające oszczędność energii.
Przypominamy, że GreenEvo to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany dla polskich firm działających
w obszarze zielonych technologii. Jego głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w poruszaniu się
na rynkach międzynarodo-

wych i zapewnienie wsparcia dla transferu ich technologii za granicę.
Na laureatów GreenEvo czekają liczne korzyści,
m.in. uczestnictwo w misjach gospodarczych wraz
z przedstawicielami polskiego rządu, bezpłatne szkolenia ze sprzedaży, ochrony własności intelektualnej oraz dostępnych
ścieżek finansowania, produkcja indywidualnych filmów promocyjnych o każdej z technologii czy stałe
wsparcie ze strony ekspertów projektu GreenEvo.
Do tej pory, w ramach
projektu, zostały wyróżnione 62 polskie przedsiębiorstwa. Zawarły one 244
transakcje za granicą oraz
1273 w Polsce.
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Trofeum dla Bełku
W

hali MOSiR w Łaziskach rozegrano
III Powiatowy Turniej Halowej Piłki
Nożnej o Puchar Prezesa KS Polonia
Łaziska Górne. Turniej ten można śmiało nazwać
„halowymi mistrzostwami ziemi mikołowskiej”,
jako że startowały w nim prawie wszystkie drużyny powiatu grające w rozgrywkach piłkarskich
(bez drużyn klasy „B”). Powszechnie spodziewano się, że zwycięzcą zostaną grający w III lidze gospodarze, a tymczasem najlepszą drużyną okazał
się LKS Bełk, który w finale pokonał 2:0 AKS Mikołów, złożony z zawodników specjalizujących się
w „halówce”. Obie bramki dla zwycięzców strzelił
Bysiec. Trzecie miejsce zajęła ekipa Polonii II, która w „małym finale” pokonała 3:1 Polonię I.
W turnieju wzięło udział dziesięć drużyn: AKS
Mikołów, Fortuna Wyry, Gwarek Ornontowice,

czek, Obarski, Liszka, Rasek, Bysiec i Stryczek.
Najlepszym strzelcem turnieju został Sławomir Szary z LKS-u Bełk (7 bramek), najlepszym
bramkarzem - testowany zawodnik drugiej drużyny Polonii, a najlepszym zawodnikiem - Sebastian Jastrzębski z AKS-u Mikołów.
Organizator turnieju, Robert Janecki:
Polonia Łaziska Górne po raz trzeci zorganizowała
Powiatowy Turniej w Piłce Halowej o Puchar Prezesa KS Polonia. Okres zimowy, to czas ciężkiej
pracy dla piłkarzy. Dzięki naszemu turniejowi zawodnicy zyskują ciekawy przerywnik w tym okresie, dodatkowo jest to świetna okazja do integracji środowiska piłkarskiego powiatu mikołowskiego. Mamy nadzieję, że na kolejną edycję uda się
zaprosić wszystkie zespoły naszego powiatu, gdyż

Handballowa
Europa do Łazisk

W marcu ubiegłego roku w hali MOSiR-u
w Łaziskach rozegrano turniej piłki ręcznej
dziewcząt w obsadzie międzynarodowej
(startowały ekipy Czech i Słowacji), który
wygrały gospodynie.
Strażak Mikołów, LKS Bełk, Orzeł Mokre, Sokół
Orzesze, „Reprezentacja powiatu ’98” oraz dwie
ekipy Polonii. W pierwszej fazie turnieju drużyny podzielono na dwie grupy, w których rozgrywały mecze systemem „każdy z każdym” po
14 minut. Spotkania grupowe były emocjonujące, a w niektórych rozstrzygnięcia zapadały
w ostatnich sekundach meczu. W spotkaniach
eliminacyjnych uzyskano rezultaty:
W fazie finałowej drużyny grały o miejsca
w turnieju, w zależności od lokaty zajętej w grupie eliminacyjnej. W tej fazie uzyskano wyniki:
- o 9 miejsce: Strażak Mikołów - „Powiat 98” 0:3
- o 7 miejsce: Gwarek Ornontowice - Sokół Orzesze 2:2 (karne 5:4)
- o 5 miejsce: Fortuna Wyry - Orzeł Mokre 2:0
- o 3 miejsce: Polonia Łaziska I - Polonia
Łaziska I 1:3
Finał: AKS Mikołów - LKS Bełk 0:2
Zwycięzca turnieju, LKS Bełk grał w składzie:
Łobaczewski - Szary, Stanek, Borowiec, JasiGrupa A
Gwarek Ornontowice - Fortuna Wyry 
Polonia Łaziska I - Strażak Mikołów 
Fortuna Wyry - AKS Mikołów 
Gwarek Ornontowice - Strażak Mikołów 
Polonia Łaziska I - AKS Mikołów 
Strażak Mikołów - Fortuna Wyry 
Gwarek Ornontowice - AKS Mikołów 
Polonia Łaziska I - Fortuna Wyry 
AKS Mikołów - Strażak Mikołów 
Polonia Łaziska I - Gwarek Ornontowice 

Tabela Gr. A
1. AKS Mikołów
2. Polonia Łaziska I
3. Fortuna Wyry
4. Gwarek Ornontowice
5. Strażak Mikołów

1:1
3:0
3:0
2:1
0:1
0:6
1:5
2:0
2:0
3:0

4 8 8- 4
4 9 8- 1
4 7 10- 3
4 4 3-10
4 0 1-13

w tym roku z zaproszenia nie skorzystały drużyny
Gardawic i Kamionki. Od pierwszej edycji gościmy
za to LKS Bełk, który w tym roku okazał się najlepszy. Jest to jedyna okazja dla kibiców zobaczyć
wszystkie seniorskie drużyny powiatu rywalizujące wspólnie. Zapraszamy wszystkich za rok. Turniej odbywa się zawsze w przed ostatni weekend
stycznia w Hali Sportowej MOSiR Łaziska Górne
mieszczącej się przy ul. Ogrodowej 50.
Tadeusz Piątkowski
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. LKS Bełk
2. AKS Mikołów
3. Polonia Łaziska II
4. Polonia Łaziska I
5. Fortuna Wyry
6. Orzeł Mokre
7. Gwarek Ornontowice
8. Sokół Orzesze
9. Reprezentacja powiatu ‘98
10. Strażak Mikołów

Grupa B
LKS Bełk - „Powiat 98”
Polonia Łaziska II - Orzeł Mokre
„Powiat 98” - Sokół Orzesze
LKS Bełk - Orzeł Mokre
Polonia Łaziska II - Sokół Orzesze
Orzeł Mokre - „Powiat 98”
LKS Bełk - Sokół Orzesze
„Powiat 98” - Polonia Łaziska
Sokół Orzesze - Orzeł Mokre
Polonia Łaziska II - LKS Bełk

Tabela gr. B
1. LKS Bełk
2. Polonia Łaziska II
3. Orzeł Mokre
4. Sokół Orzesze
5. „Powiat 98”

1:0
1:2
0:2
2:0
2:0
1:0
5:0
0:4
0:1
2:1

4
4
4
4
4

9
9
6
3
0

9-1
9-3
4-3
2-8
0-8

T

renerka zwycięskiego zespołu, Iryna
Krawczyk powiedziała, że impreza się
udała, a następny turniej będzie jeszcze większy. Mówiła prawdę. Drugi taki turniej,
czyli II Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej
Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta odbędzie się 14 i 15 marca. - To będzie duża impre-

za, w której wystartuje osiem drużyn, w tym
trzy ekipy zagraniczne. Swój udział potwierdziły drużyny z norweskiego Trondheim, ukraińskiego Użgorodu i czeskiej Ostrawy. Ponadto
zobaczymy ekipy Ruchu Chorzów, Kusego Kraków, MTS-u Żory, MOSM-u Tychy, no i oczywiście rodzimą drużynę MOSiR-u Łaziska Górne. Taki zestaw ekip gwarantuje wysoki poziom turnieju i sportowe emocje - mówi dyrektor MOSiR, Tadeusz Marszolik.
Ma sto procent racji i już dziś zapraszamy,
dodając, że obejmujemy nad tym turniejem patronat medialny.
Tapi

Puchar dla Korników

P

onad stu zawodników
z jedenastu drużyn
o egzotycznych nazwach (FC WOŚP, FC Malinka, MIK United, Small
Boys Borowa Wieś, Mikołowskie Diabły, Team Kamionka 4, FC Chelsa, FC Ziomki
spod Biedronki, FC Kornik,
Zielona Barcelona i Piąteczka
z Boru) walczyło w VII halowym turnieju piłki nożnej dla
uczniów klas 4 - 6 szkół podstawowych. W pierwszej fazie turnieju zespoły podzielono na trzy grupy, w których rozgrywały mecze syste-

mem „każdy z każdym”. Meczów było sporo, emocji jeszcze więcej. Piłkarze w tym
wieku nie odpuszczają, więc
była radość, ale nie brakowało
też łez. Zwycięzcy grup awansowali do finałów, gdzie również grano tym samym systemem, uzyskując wyniki:
Small Boys Borowa Wieś
- Mikołowskie Diabły 1:2

Small Boys Borowa Wieś
- FC Kornik 0:5
Mikołowskie Diabły - FC
Kornik 1:1
Najlepszym strzelcem turnieju został Adrian Kliza (FC Korniki), najlepszym bramkarzem
- Szymon Bartuś (Mikołowskie
Diabły), a najlepszym zawodnikiem - Kamil Powała (Small
Boys Borowa Wieś). 
Tapi

Tabela końcowa turnieju:
1. FC Kornik
2. Mikołowskie Diabły
3. Small Boys Borowa Wieś

2 4 6-1
2 4 3-2
2 0 1-7
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Wiek nie jest
przeszkodą

Pojawił się w ornontowickim Gwarku przed rundą rewanżową ubiegłego
sezonu. Z jednej strony doświadczony, z drugiej - miał już „swoje lata”. Byli
tacy, którzy na ten transfer spoglądali z przymrużeniem oka, uważając, że to
weteran, który chce przedłużyć swoją piłkarską karierę. Okazało się, że szkoleniowiec Gwarka, Damian Galeja wiedział, co robi. Tomasz Kasprzyk,
bo o nim mowa stał się mocnym ogniwem zespołu, żeby nie powiedzieć jego
motorem napędowym. Grał, strzelał bramki i na dziś trudno sobie bez niego
wyobrazić solidną grę. A co on sam sądzi o swojej przygodzie z futbolem?
Nasza Gazeta: W tym roku skończysz 36 lat. Czy
to jeszcze pora na wyczynowe uprawianie sportu?
Tomasz Kasprzyk: Tak. Powiem więcej, wiek nie jest
przeszkodą, a wraz z upływem lat nabywa się też doświadczenia, które przydaje się na boisku nie mniej niż zdrowie.
- Przypomnij swoją
sportową drogę?
- Przygodę z piłką rozpocząłem w siódmym roku
życia w Halembie. Przeszedłem przez wszystkie etapy szkolenia młodzieżowego, a potem zawodowo grałem w kilku
klubach (Grunwald
Ruda Śląska, Szombierki Bytom, GKS
Tychy, Ruch Zdzieszowice oraz Energetyk ROW Rybnik).
Grałem też przez kilka lat w piłkę halową
na poziomie ekstraklasy, byłem też reprezentantem
Polski w „futsalu”, mam też kilka
medali z występów w Pucharze Polski
w Beach Soccer. Jednym słowem spróbowałem wszystkiego, co jest związane
z szeroko pojętą piłką nożną.
- Już na początku piłkarskiej kariery
postrzegany byłeś jako talent. Rozglądały
się za Tobą kluby wyższych klas rozgrywkowych. Ciągnęło Cię do piłki przez duże „P”?
- Bywało różnie. Zabrzmi nieskromnie, ale gdybym
miał wtedy dzisiejsze doświadczenie i menadżera, moja
piłkarska kariera mogłaby potoczyć się trochę inaczej, ale
jak mówiłem wcześniej, pewnie ominęłaby mnie wtedy
możliwość spróbowania innych dyscyplin.

jąc z orzełkiem na piersiach, słuchałem hymnu narodowego przed meczem i tego nie zamieniłbym na grę w żadnym
klubie „dużej piłki”.
- Co dało Ci ponad dwudziestoletnie uprawianie
sportu?
- Uprawianie wyczynowo sportu wymaga dużo samodyscypliny i samozaparcia, a to przydaje się w życiu codziennym. To doskonała „szkoła życia”.
- Gwarek jest Twoim szóstym klubem.
Jak trafiłeś do Ornontowic?
- Ściągnął mnie trener. Znam trenera
Damiana Galeję z czasów gry w GKS
Tychy, a ponieważ kończył mi się
kontrakt w poprzednim klubie i od kilku lat mieszkam
w Ornontowicach, przystałem na jego propozycję gry
w Gwarku. Miałem klub
prawie w domu.
- Na boisku jesteś
weteranem, choć czas gry w 15 meczach pierwszej rundy na to nie
wskazuje. Byłeś na murawie najdłużej ze wszystkich grających
w polu, bo aż 1277 minut. Jak takiego zawodnika traktuje grająca obok „młodzież”?
- Trzeba by było ich zapytać.
Myślę, że boiskowe doświadczenie
jest ważniejsze niż metryka, mam
dobry kontakt z kolegami z drużyny niezależnie od ich wieku.
- Czego życzyć na najbliższy czas?
- I dla piłkarza i prywatnie najważniejsze jest
zdrowie i tego sobie nawzajem życzmy.

- Grając w różnych ligach i kilku klubach, czujesz się piłkarzem „spełnionym”?
- Wiadomo, każdy piłkarz chce grać na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Czuję, że zrobiłem w tym kierunku
wszystko, co na tamten czas było możliwe. Tak się jednak
złożyło, że to w piłce halowej osiągałem największe sukcesy. Będąc reprezentantem Polski w piłce halowej, gra-

- Więc tego życzymy!
Z Tomaszem
Kasprzykiem
rozmawiał Tadeusz
Piątkowski

Wodny maraton po raz piąty

28

lutego w samo południe na basenie krytej pływalni
Aqua Plant w Mikołowie wystartuje V Mikołowski 24-godzinny maraton pływacki. Tegoroczna impreza po raz drugi
organizowana jest w ramach
„Ogólnopolskiego
Nocnego
Maratonu Pływackiego - Oty-

liada 2015”. W „Otyliadzie”
uczestniczyć będą startujący
od godziny 18.00 w dniu 28
lutego do godziny 6.00 w dniu
1 marca. Mikołowski rekord
maratonu wynosi 507 kilometrów i 500 metrów, a organizatorzy liczą, że zostanie pobity. Kto to może zrobić? Każdy
z nas, gdyż impreza ma cha-

rakter otwarty i może w niej
wystartować każdy, kto się
zgłosi i uiści opłatę startową
w wysokości dziesięciu złotych. Zapisy do 24 lutego na
obiekcie pływalni. W ramach
wpisowego uczestnicy otrzymują: pamiątkową koszulkę,
dyplom, pamiątkowy znaczek,
poczęstunek, napoje, a naj-

lepsi statuetki i nagrody (również wstęp na krytą pływalnię
i dostęp do szatni. W przypadku dużej ilości zgłoszeń sędzia
główny może odmówić udziału w imprezie osobom zgłoszonym po terminie. Szczegóły
na stronie internetowej MOSiR: www.mosir.mikolow.eu
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Sprintem przez sportowe areny
Piłka nożna
W zimowych meczach kontrolnych ekipy powiatu mikołowskiego
uzyskały rezultaty:
Polonia Łaziska pokonała Rozwój Katowice 1:0, uległa GKS-owi
Tychy 0:1.
Gwarek Ornontowice przegrał ze Skrą Częstochowa 2:5, z Ruchem Radzionków 3:5, z Szombierkami Bytom 3:5.
AKS Mikołów zremisował z młodzieżowym zespołem Rozwoju
Katowice 0:0, przegrał z Sarmacją Będzin 1:5.

Futsal
W styczniowych meczach pierwszoligowa Kamionka Mikołów
uległa Berlandowi OSiR Komprachcice 2:3.

Tenis stołowy
W meczach styczniowych grające w drugiej lidze tenisa stołowego drużyny mikołowskie uzyskały rezultaty:

W lidze pań:
LKS 45 Bujaków uległ Ruchowi Pniów 4:6, rezerwom Skarbka
Tranowskie Góry 2:8, Skarbkowi Tarnowskie Góry 3:7.
AKS Mikołów przegrał z Halembianką 2:8, zremisował z Ruchem
Pniów 5:5, pokonał rezerwy Skarbka Tarnowskie Góry 8:2.

W rozgrywkach męskich:
AKS Mikołów pokonał KTS Lędziny 9:1, zremisował z rezerwami
Polonii Bytom 5:5, wygrał z Rojem Żory 6:4.
Sokół Orzesze zremisował z Rojem Żory 5:5, uległ Skarbkowi
Tarnowskie Góry 4:6, zremisował z Andersem Żywiec 5:5.

***
W rozegranym III Turnieju Kwalifikacyjnym Seniorek i Seniorów
Dariusz Wróbel z Sokoła Orzesze był dziewiąty, a Stanisław Sójka z AKS-u Mikołów - Dziesiąty. Ten drugi w takiej samej imprezie młodzieżowców był drugi. Z kolei w trzecim turnieju Indywidualnych Mistrzostw Śląska Weteranów Zbigniew Mrozik z Sokoła
w kategorii 40-49 lat był drugi.

***
W ćwierćfinałach Pucharu Polski na szczeblu województwa śląskiego AKS Mikołów uległ Vitetowi Zawiercie 1:4, a rezerwy tego
zespołu pokonały MKS Czechowice - Dziedzice 4:3.

Siatkówka
W styczniu w rozgrywkach III ligi drużyny powiatu mikołowskiego
uzyskały rezultaty:

Kobiety

Polonia Łaziska pokonała SMS Szczyrk III 3:0, przegrała z TKS-em Tychy 2:3.
Burza Borowa Wieś przegrała z Orłem Kozy 0:3, z UKS-em Krzanowice 0:3.

Mężczyźni

UKS Trójka Mikołów wygrała z Unią Bieruń 3:0.
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Horoskop
Wodnik 20.01. - 18.02. Dwa razy przyjrzyj się każdej złotówce, zanim ją wydasz.
Nie chodzi o światowy kryzys finansowy,
ale o Twoje przejściowe osłabienie czujności, jeżeli chodzi o kontrolę nad wydatkami.
Uważaj na kredyty i pożyczki, wystrzegaj się
obietnic wielkich zarobków niewielkim kosztem.

Lew 23.07. - 22.08. Pora na delikatne
zmiany w życiowej strategii. Lwy mają królewskie usposobienie, czyli kapryśne. Szybko się do czegoś zapalają i jeszcze szybciej
tym nudzą. Do swoich wrodzonych zalet dodaj upór Byka, fantazję Strzelca i zimne wyrachowanie Skorpiona. Będzie z tej mieszanki zabójcza broń.

Ryby 19.02 - 20.03 Odwrotnie, niż w przypadku Wodnika, nadszedł czas na odważne decyzje finansowe. W tych trudnych czasach ludzie unikają ryzyka, ale Ty spróbuj,
zachowując oczywiście zdrowy rozsądek
i licząc na szczęście, które - przynajmniej
w tym miesiącu - jest Twoim atutem.

Panna 23.08. - 22.09. Postaw na kreatywność, a dokładnie na autokreację. Masz
całą masę dobrych pomysłów, ale kłopot
z ich sprzedażą. Nie chowaj niczego do szuflady. Otwórz się na ludzi, których poznałaś niedawno. Oni nie będą Cię postrzegać
przez pryzmat przeszłości, ale tego, co możecie wspólnie zdziałać.

Baran 21.03. - 19.04. Nowy rok nie zaczął się najlepiej, bo problemy zawodowe
zepchnęły na drugi plan życie rodzinne. Nie
daj tego odczuć najbliższym. Oni martwią
się podwójnie, bo myślą nie tylko o Twojej
pracy, ale także o Tobie. Skoncentruj się,
planuj działania i nie trać kontroli nad rozwojem sytuacji.
Byk 20.04. - 20.05. Obecna stabilizacja
w życiu uczuciowym nie oznacza, że tak będzie zawsze. Szczęściu trzeba pomagać
i solidnie się nad nim napracować. Okaż najbliższej osobie więcej uwagi. Wspólna wycieczka za miasto, wyjście do kina, kolacja
w restauracji. Stare chwyty, ale skuteczne.

!

Wśród osób, które do końca lutego nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrody książkowe. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Monika Olejczuk z Ornontowic. Prosimy
o odbiór nagrody, w siedzibie redakcji, ul. Rynek 18, Mikołów, od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.
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Waga 23.09. - 22.10. Czas zmierzyć się
z konkurencją. Dotyczy to zarówno sfery
zawodowej, jak i życia osobistego. Musisz
twardo walczyć o zachowanie zdobytego terytorium. Jedyna rozsądna rada - nie rozmieniaj się na drobne. Skup się na przeciwniku, oceń jego słabości, pracuj nad swoimi
mocnymi stronami i… do ataku.
Skorpion 23.10. - 21.11. Rok zaczął się
spokojnie i ten błogostan potrwa jeszcze jakiś czas. Nie popadaj jednak w letarg i nie
trać czasu. Zaplanuj sobie ważne cele i sposób realizacji. To dobry czas na przymierzenie się do rozpoczęcia własnej działalności
gospodarczej i stworzenie biznesplanu.

Bliźnięta 21.05. - 21.06. Noworoczne postanowienie o zabraniu się za siebie nie jest
ofertą ważną tylko do końca stycznia. Dieta, sport, ograniczenie używek. Tu nie chodzi o modę na zdrowy styl życia, ale o solidny remont całego ciała i psychiki. To wymaga czasu i samodyscypliny, ale jeżeli jesteś
twardzielem, dasz radę.

Strzelec 22.11. - 21.12. W Twoje życie
wkradło się ostatnio sporo chaosu. Trudno
w takich sytuacjach cokolwiek doradzić, bo
każde rozwiązanie może być szansą albo
pułapką. Najlepiej zaufaj swojemu instynktowi. On podpowie Ci, co zrobić. Albo nie rób
nic. Po prostu daj czas czasowi.

Rak 22.06. - 22.07. Wcale nie jesteś rakiem-nieborakiem, bo zaczynasz pokazywać lwie pazurki. To dobrze. Na szacunek
otoczenia zapracujesz wysokimi standardami, jakie prezentujesz w pracy i w życiu. Szlifuj formę ucząc się od mistrzów tzw. życiowego surfingu. Bo - jak śpiewa zespół Myslovitz - życie to przecież surfing.

Koziorożec 22.12. - 19.01. Uporządkuj stare sprawy. Luty do dobry moment,
aby raz na zawsze pozałatwiać zaległości
z 2014 roku. A uzbierało się ich całkiem
sporo. Zwłaszcza finansowe zaległości, ze
względu na odsetki, nie powinny czekać.
Pamiętaj też o zobowiązaniach, jakie złożyłeś najbliższym.
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