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Mikołów, ul. Krakowska 7, tel. 32 307 29 41
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Studio
Optyczne 13
v bezpłatne
badanie wzroku i serwis okularów
DĄBROWA
v modne oprawy od 38 zł
v szkłaGÓRNICZA
okularowe plastikowe 40 zł komplet

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
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UL.

WYRY

PSZCZYŃSKA 48 A

KOSTKA
TEL.

(TEREN GIGU)

ORZECH MIAŁ EKOGROSZEK
DREWNO KOMINKOWE

536 512 512

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00

WWW.PRESSPOL2.PL
TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS
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MIĘDZY
NAMI
FILARAMI

O

policji w naszym powiecie nie mam najlepszej opinii. Szeregowi
funkcjonariusze są w porządku,
ale instytucja nie działa na najwyższych obrotach. Przekonałem się o tym na własnej skórze.
Dwa lata temu ktoś włamał się
do naszej redakcji i ukradł komputer. Złodziej o tym nie wiedział, ale w budynku, gdzie mieści się redakcja jest monitoring.
Widać cwaniaczka w pełnej krasie. Wiadomo, o której wszedł
i kiedy wyszedł z wypchaną torbą. Nagranie dostarczyliśmy policji. Sprawę ułatwiał nie tylko
znany wizerunek sprawcy, ale
także specyficzny program komputerowy. Wcześniej czy później powinien gdzieś wypłynąć, bo raczej nie był złodziejowi potrzebny do użytku własnego. Ale wszystko na nic. Policja
w najkrótszym ustawowo terminie umorzyła śledztwo, a miejscowy prokurator klepnął decyzję o odłożeniu sprawy na półkę.
Stróże prawa uznali widocznie,
że skoro nikt mnie nie zabił ani
ciężko nie poturbował, to nie ma
o co kruszyć kopii. A skoro chcę
pracować dalej w tym zawodzie,
to i tak sobie kupię drugi komputer. Piszę nie po raz pierwszy o tym incydencie, ale proszę wybaczyć tę powtórkę. Tak
mnie jakoś naszło na wspominki, kiedy rozmawiałem ze znajomymi samorządowcami o komendancie policji, który chciał
zlikwidować stanowiska dyżurnych w komisariatach w Orzeszu i Łaziskach Górnych. Jedno
wzbudziło mój szczery podziw.
Jako człowiek skrzywiony zawodowo i przyzwyczajony do słownych manipulacji oraz wymyślania różnych kolokwializmów, po
raz pierwszy uświadomiłem sobie, że w naszej okolicy są w tym
fachu lepsi ode mnie. Nigdy bym
nie wymyślił, że jak się zamknie
na noc i w weekendy komisariaty, to wzrośnie od tego bezpieczeństwo.
Jerzy

D

orzucam swoją cegiełkę do ogólnopolskiej
dyskusji na temat służby zdrowia. Problem, z którym
się borykam nie jest specjalnie
poważny, ale dokuczliwy. Nie
zdradzę jakiejś osobistej tajemnicy, jeżeli przyznam się do
problemów z zatokami. Od jakiegoś czasu nasiliły się przykre objawy. Męczący kaszel
powoduje problemy ze snem
i generalnie psuje humor mnie,
a przy okazji najbliższym. Postanowiłam rozwiązać problem. Odwiedziłam kilku specjalistów. Każdy mówił coś innego. Jeden radził, abym wyrzuciła z domu koty, inny chciał
mnie nafaszerować antybiotykami. Aż trafiłam na naprawdę dobrego fachowca. Zajrzał wziernikiem do nosa, zrobił prześwietlenie i już wiedział. Przegroda nosowa się
przekrzywiła, a w drugiej dziurce narosła błona blokująca swobodny przepływ powietrza.
Można to bezboleśnie usunąć
zabiegiem laserowym oraz trzeba naprostować krzywiznę. Pracuję od dawna. Zawsze odprowadzałam składki. Jestem wzorowym obywatelem i dobrym
klientem Narodowego Funduszu Zdrowia, bo jak dotychczas - odpukać - chorowałam
mało. Zapytałam pana doktora,
czy taki zabieg refunduje NFZ?
Oczywiście - odparł lekarz.
Mogę się zapisać? - ciągnęłam
wątek. Poproszę asystentkę
o sprawdzenie wolnego terminu - lekarz był wyjątkowo
uprzejmy. Asystentka uwinęła się w mig. Najbliższy termin
wypadał za dwa lata. Zdesperowana zapytałam, czy jest możliwość komercyjnego wykonania
tego zabiegu? Zależy Pani, aby
zabieg odbył się jeszcze przed
świętami? - profesjonalnie zapytał lekarz. Jeszcze nie udzieliłam odpowiedzi, bo nie daje
mi spokoju pewien drobiazg.
Zabieg kosztuje 5 tys. zł.
Beata
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Władze Mikołowa odmawiają
mieszkańcom dostępu do nagrań
z posiedzeń komisji Rady
Miejskiej, choć Samorządowe
Kolegium Odwoławcze uchyliło
tę decyzję. Jawne są tylko
protokoły, ale trzeba o nie
poprosić. W większości miast
takie dokumenty są dostępne na
stronie internetowej.

Tajna Rada
w Mikołowie

R

adni obradują za
nasze pieniądze.
Mamy prawo wiedzieć, o czym
dyskutują nie tylko na sesjach, ale także podczas
pracy w komisjach, bo tam
nadaje się bieg decyzjom
albo je utrąca. Posiedzenia komisji są nagrywane.
Radni nie powinni tam się
czuć, jak w knajpie albo na
grillu. Praca w komisjach
należy do ich służbowych
obowiązków i są za nią wynagradzani. Nie mogą tam
padać słowa nieprzeznaczone dla uszu mieszkańców. Tyle teoria. W listopadzie ubiegłego roku Artur Wnuk, znany w mieście
orędownik społeczeństwa
obywatelskiego, w ramach
dostępu do informacji publicznej poprosił o nagrania z posiedzenia komisji

budżetowej. Został odprawiony z kwitkiem.
- Nagrania z posiedzeń
komisji są materiałami roboczymi, sporządzanymi i
wykorzystywanymi pomocniczo do protokołów. Podobnie jak rękopisy i notatki nie są dokumentami, nie
podlegają więc udostępnieniu publicznemu - uzasadnił odmowę burmistrz
Stanisław Piechula.
Artur Wnuk odwołał się
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. SKO przyznało
mu rację. Uchyliło zaskarżoną decyzję i skierowało ją
do ponownego rozpatrzenia przez mikołowski magistrat. Burmistrz nie zmienił jednak decyzji i powtórnie odmówił udostępnienia
nagrań. Na tym spór się nie
zakończy. Artur Wnuk chce

ponownie odwołać się do
SKO. Póki co, dokumentem
źródłowym, po jaki może

sięgnąć obywatel są protokoły z posiedzeń. Można
dyskutować, w jakim stopniu odzwierciedlają one
prawdziwy przebieg dyskusji podczas komisji. Zastrzeżenia budzą także zasady
dostępności
protokołów.
W Mikołowie trzeba o taki
dokument wystąpić ze stosownym wnioskiem. To nie
jest demokratyczny standard. W większości samorządów protokoły można
znaleźć w zakładce BIP na
miejskich stronach internetowych. Mikołowskie praktyki mogą budzić niepokój mieszkańców, zatroskanych o jawność procesów
decyzyjnych w mieście.
Za trzy lata odbędą się wybory samorządowe. Wielu z obecnych radnych zapewne powalczy o reelekcję. Na czym zbudują wyborczą narrację? Na tym, że
mają coś do ukrycia przed
mieszkańcami?
(fil)
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Bieg przez

Pl tki

Tyle nam
uczyniłeś żalu
tym odejściem
swoim…

To

„angielsku” wycofać się z życia publicznego, ponieważ na
jaw wychodzi coraz więcej niepokojących informacji dotyczących kulis sprawowanej przez niego władzy. Może jest
w tym ziarno prawy, ponieważ „po mieście” krążą wieści,
jakoby lada moment miały ujrzeć światło dziennie rewelacje o kanalizacji w Mikołowie. Były burmistrz nie jest w tej
opowieści pozytywnym bohaterem.

nie jest plotka, lecz raczej sensacja towarzysko-polityczna największego kalibru, oczywiście jak na skalę naszego powiatu. Samorządowe szeregi opuszcza człowiek-legenda. Złotousty erudyta, który wpędzał w kompleksy ludzi z obniżonym poczuciem własnej wartości. Przez lata, kiedy mówiłeś Mikołów - myślałeś o Nim. Kiedy myślałeś o Nim - mówiłeś Mikołów. Ale dość lania wody. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, Marek Balcer, były burmistrz Mikołowa,
zapowiedział rezygnację z funkcji radnego. Jest to decyzja zaskakująca. Oficjalnie, powodem odejścia jest oddanie się bez reszty pracy naukowej. Nie wiemy, nad jakim
epokowym odkryciem pracuje Marek Balcer. Być może,
jako matematyk, szuka równania, które pozwoli mu wyjaśnić przyczyny sromotnej klęski, podczas wyborów samorządowych w 2014 roku. W każdym razie, wyzwanie którego się podjął były burmistrz Mikołowa, musi być wielkie, a nawet gigantyczne, skoro nie ma już czasu na pracę w samorządzie. Bo tak między nami mówiąc, pełnienie funkcji radnego powiatowego nie jest zadaniem aż tak
bardzo absorbującym i czasochłonnym. Sesje trwają godzinę, czasem krócej, a tysiąc złotych piechotą nie chodzi. Koalicja PiS-GZM-GiP ma większość, więc przegłosują wszystko, co chcą. Jako zawodowi wyznawcy spiskowych teorii dziejów jesteśmy bezradni, bo nic w miarę logicznego nie przychodzi nam do głowy, dlaczego Marek
Balcer chce pożegnać się z karierą samorządową. Krążą
wprawdzie plotki, że były burmistrz Mikołowa planuje po

Anonimy na
(drugim) dnie

W

dawnych czasach anonimowi byli alkoholicy
i donosiciele. Informatyczna rewolucja zmieniła wszystko. Do tego zestawu doszli jeszcze
anonimowi internauci. Bezpiecznie schowani po drugiej
stronie komputerowego ekranu, leczą swoje kompleksy
plując jadem na innych. Oficjalnie nazywa się to „hejtem”,
choć my - jako tradycjonaliści - wolimy staropolskie „ku…
stwo”. Na naszym lokalnym podwórku też mamy anonimowych „bohaterów” sieci. Pisaliśmy już na naszych łamach o facebookowym profilu, którego nieznani autorzy
wkładają swoje trzy grosze w sprawy Mikołowa. Niestety, nie mają odwagi, aby firmować nazwiskiem swoje wypociny. Czasami piszą źle o nas, ale to dowód, że przynajmniej czytają i nie boją się mierzyć się z wyzwaniami intelektualnymi. Ale ostatnio, anonimowe bractwo przegięło biorąc na języki Artura Wnuka, który w Mikołowie rozkręca społeczeństwo obywatelskie. Rozumiem, że może
być on utrapieniem dla władz miasta, bo ciągle prosi o jakieś informacje i publikuje niewygodne teksty, także na naszych łamach. Ale wszystkim internetowym komentatorom
spadł on, jak z nieba, bo tylko jemu chce się wydzierać
z urzędów niewygodne informacje. Za co dostało się Wnu-

kowi? Za dociekliwość w pytaniach stawianych Zakładowi
Inżynierii Miejskiej, gdzie prezesem jest (jeszcze) Adam
Putkowski, kontrowersyjny były wiceburmistrz Mikołowa,
odpowiedzialny za budowę kanalizacji. Czyżby to był jakiś trop prowadzący do rozwiązania zagadki anonimowości facebookowego profilu? Sytuacja może mieć też drugie dno. Nie można wykluczyć, że Wnuk zaczyna komuś
przeszkadzać w realizacji planów politycznych. Komu? Na
pewno nie ekipom PiS i PO, ale stowarzyszeniom, które do
władzy w samorządzie chcą iść pod hasłem apolityczności. A gdyby Wnuk wystartował w wyborach, mógłby z powodzeniem konkurować o bezpartyjny elektorat.
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Autoryzowany
sprzedawca:
TWÓJ SKŁAD OPAŁU

Oferujemy tylko
polski węgiel !

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

ul. Cieszyńska 48a, Łaziska Górne (obok Huty) | www.besttrans.pl
tel. 500 106 698 | tel. 503 158 543 | tel./fax (32) 322 73 70
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Ponad dziesięć milionów złotych zaoszczędzą Łaziska Górne i Mikołów na
przystąpieniu do tworzącej się metropolii „Silesia”. Ktoś na tym zyska, a ktoś
straci. Zintegrowanie Mikołowa i Łazisk Górnych z największą aglomeracją
w Polsce, osłabi i zminimalizuje znaczenie powiatu mikołowskiego.

Ofensywa metropolitalna

G

órnośląski Związek Metropolitalny
miał dwa wyjścia. Rozwinąć się albo
upaść. Trwanie w dotychczasowej formule nie miało sensu. GZM nie miał
kompetencji, pomysłu ani pieniędzy, które pozwoliłyby przynajmniej zacząć projekt, do którego ta instytucja została powołana, czyli utworzenia wielkiego śląskiego supermiasta.
Nic z tego nie wyszło, m.in. na życzenie
samych członków związku.

rach samorządowych w 2014 roku wypadł z gry
Piotr Uszok, prezydent Katowic. Był on uważany za głównego „hamulcowego”, jeżeli chodzi
o regionalne plaPIEKARY
ŚLĄSKIE

BYTOM

DĄBROWA

GÓRNICZA
SIEMIAZABRZE

Nie było tajemnicą, że
o przywództwo w tej
strukturze rywalizowali
prezydenci Katowic
i Gliwic. Na ten spór
nakładał się odwieczny
konflikt między miastami
tradycyjnego Śląska oraz
Zagłębia, które czuło się
poszkodowane
i niedowartościowane.

jąc, że miasto i tak dusi się pod naporem własnych
mieszkańców. Po wyborach samorządowych przywództwo
w GZM objęła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Uchodzi ona za jed-
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JAWORZNO

MIKOŁÓW
MYSŁOWICE
ny integracyjne.
Uszokowi nie zależało, m.in. na
ŁAZISKA
poprawieniu jakoTYCHY
ści transportu kolejoW konsekwencji prezydenci nie stworzyli silwego i samochodowego
między stolicą regionu a nanego lobby, które potrafiłoby zmusić polityków
do uchwalenia ustawy metropolitalnej, nadająszą częścią województwa, od Mikołowa
nego z najskuteczniejszych repo Rybnik. Dlaczego? Były prezydent Katowic nie
cej ramy prawne do utworzenia „Silesii”. Ale sygionalnych samorządowców. Obdarzona jest takchciał u siebie zbyt wielu przyjezdnych uważatuacja się zmieniła. Przede wszystkim, po wyboże talentami przywódczymi. Zepchnęła na margines jałowe, wewnętrzne spory i postanowiła zroREKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
bić krok do przodu, czyli rozszerzyć GZM. Sprzyjała temu sytuacja polityczna.

Pierwszego stycznia tego roku
weszła w końcu w życie ustawa
metropolitalna. Daje ona
nie tylko duże kompetencje
śląskim samorządom, ale
także pieniądze.
Do pojedynczych gmin wraca 37 proc. podatku PIT, odprowadzanego z jej terenu. Samorządy zintegrowane w metropolii mogą liczyć na
42 proc. Przygotowano trzy symulacje finansowe nowej struktury: w dotychczasowej formule
14 miast, w wariancie rozszerzonym o dziewięć
kolejnych samorządów oraz w wydaniu mega,
czyli z udziałem 52 gmin. Eksperci zarekomendowali wariant drugi. Wśród dziewięciu zaproszonych samorządów znalazły się, m.in. Łaziska Górne i Mikołów. Dla obu miast jest to najlepsza informacja, jaką mogły usłyszeć w tym roku. Dzięki większemu zwrotowi podatku PIT, Łaziska Górne zaoszczędzą około 2,6 mln zł, a Mikołów aż
osiem milionów złotych.

Do funkcjonującej Metropolii
droga jest jeszcze daleka.
Zgodę muszą wyrazić zainteresowane samorządy, a Rada Ministrów wydać odpowiednie przepisy wykonawcze. Sporo pracy czeka także wojewodę śląskiego, który reprezentuje administrację państwową. Na razie, powstająca Metropolia chce skupić się na problemach komunikacyjnych. Transport publiczny w regionie realizuje kilku operatorów, wciąż nie ma integracji między ko-

munikacją kolejową a autobusową. Gra toczy się
o wysoką stawkę. Śląskie supermiasto z powodzeniem będzie mogło konkurować z Warszawą o prymat najważniejszego ośrodka gospodarczego w Polsce. Nie wszyscy zacierają ręce
na myśl o tworzącej się metropolii „Silesia”. Jeżeli interesy Mikołowa
i Łazisk Górnych zaczną ciążyć w kierunku centrum województwa, straci na znaczeniu powiat mikołowski. Być
może szykujące się zmiany administracyjne oznaczają początek głębszej rewolucji. Powiat mikołowski w obecnym kształcie
i tak nie spełnia żadnej misji integracyjnej, a jedynie realizuje zadania
państwa, czyli edukację, ochronę
zdrowia i utrzymanie części dróg.
Gdyby zmienić strumień centralnego finansowania, z tymi zadaniami poradzą
sobie gminy. Powiat straci rację bytu.
Jerzy Filar

Małgorzata Mańka-Szulik,
przewodnicząca zarządu GZM:
Obecnie analizowane są różne warianty zasięgu terytorialnego przyszłej metropolii. Celem jest wypracowanie optymalnego modelu łączącego potencjał
śląskich miejscowości i ich strukturę zaludnienia
z możliwością wykonywania funkcji metropolitalnych. Warto pamiętać, że efektywność funkcjonowania w przyszłości w dużej mierze zależeć będzie
od wypracowanych dziś rozwiązań.

Stanisław Piechula,
burmistrz Mikołowa:
Metropolia przede wszystkim już
na samym starcie daje nam szansę pokrycia naszych dopłat do autobusów. Przy naszym budżecie i długach 8 mln to
wielki zastrzyk. Z nadzieją, optymizmem i dużymi oczekiwania czekam na rozwój i dalsze pomysły Metropolii, ponieważ integracja śląskich miast
na pewno nie skończy się na wspólnej komunikacji.
Przyszłość pokaże, co będzie dalej.

Aleksander Wyra,
burmistrz Łazisk Górnych:
Początek działania Metropolii jest
dobry, ponieważ źle funkcjonująca
komunikacja, obsługiwana przez
kilku operatorów, jest jedną z największą barier
rozwojowych naszego regionu. Nie będzie problemów z integracją Łazisk Górnych z metropolią, ponieważ już teraz te związki są bardzo silne.
Około 50 proc. aktywnych zawodowo mieszkańców naszego miasta dojeżdża do pracy do miast
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Metropolia sama puka też do naszych bram. W nowych
osiedlach powstających w Łaziskach Górnych sporą grupę tworzą mieszkańcy Rudy Śląskiej, Tychów, Katowic i innych śląskich miast.

Miasta tworzące Górnośląski Związek Metropolitalny
Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie,
Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.

Miasta zaproszone do Metropolii
Knurów, Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Mikołów, Łaziska Górne, Bieruń, Będzin, Czeladź, Radzionków.
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Organizowany przez burmistrza bal jest jednym
z najważniejszych i najbardziej prestiżowych
wydarzeń towarzyskich w Mikołowie. Imprezie
towarzyszy wręczanie statuetek Mikołowianina Roku.
Ten zaszczytny tytuł został wręczony po raz 19.

Niech żyje bal

B

al odbył się w hali sportowej MOSiR. Jak zawsze, impreza zgromadziła wielu znanych
i szanowanych mikołowian oraz gości specjalnych.
W kulminacyjnym punkcie
imprezy przedstawiciele władz miasta wręczyli statuetki Mikołowianina Roku. Wyróżnienia
przyznano w czterech
kategoriach:

Mikołowianie Roku 2015

Społecznik:
JANINA
SZOŁTYSEK
Nagrodzona za wieloletnią działalność kulturalną, literacką, oświatową oraz
samorządową. Janina Szołtysek
od wielu lat promuje nasze miasto
w śląskiej kulturze oraz gwarze. Jako
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 angażuje się w realizację programów edukacyjnych, a w ramach Programu Comenius
i Erasmus pozyskała środki na wymianę młodzieży z innymi państw UE. Radna
III i IV kadencji Rady Powiatu Mikołowskiego, Przewodnicząca Komisji
ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji,
Członek Zarządu Rady Powiatu Mikołowskiego. Laureatka odznaki „Pszociel
Śląskiej Godki” w 2015r.

Działalność gospodarcza:
firma KAJA Systemy
Kontenerowe, Anna
i Bogdan Bańczykowie
Firma KAJA specjalizuje się w produkcji, sprzedaży i wynajmowaniu kontenerów, oferuje zabezpieczenia przeciwpożarowe, konstrukcje stalowe, ekrany akustyczne i usługi transportu. Działa na rynku

Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski. Łukasz Habaj jest członkiem
klubu Moto Sport Gliwice. Karierę sportową rozpoczął od startu w Rajdzie Nikon w 2003
roku. W RSMP zadebiutował w 2005 roku. Sezon
2014
zapoczątkował
ciąg sukcesów, m.in.
zwycięstwo w Rajdzie
Wisły i Rajdzie Dolnośląskim, trzecie miejsce w Rajdzie Nadwiślańskim oraz tytuł II Wicemistrza Polski RSMP. Łukasz Habaj jest kierowcą Forda
Fiesty R5. Liczne sukcesy oraz wygrane rajdy: Karkonoski, Dolnośląski i Arłamów, przyczyniły się do zdobycia tytułu Mistrza Polski 2015.

Kultura:
ŁUKASZ BYRDY
polskim i poza granicami kraju, czego dowodem są liczne budowy zrealizowane we Francji, Norwegii, Niemczech
i Nigerii. Firma jest laureatem konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”
oraz beneficjentem funduszy unijnych pozyskanych na rozwój i zakup
urządzeń produkcyjnych. Firma KAJA
to także nasi sponsorzy np. Dni

Muzyki oraz pasjonaci paralotniarstwa, których często można zobaczyć na mikołowskim niebie.

Sport:
ŁUKASZ HABAJ
Nagrodzony za zdobycie tytułu Mistrza Polski
w klasyfikacji generalnej

Łukasz Byrdy w 2015
roku został zakwalifikowany
do drugiego etapu XVII Międzynarodowego Konkursu
im. Fryderyka Chopina. Studiuje w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
w klasie fortepianu.
Jest laureatem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, otrzymał wyróżnienia i nagrody m.in.
w 2014 roku w III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Poznaniu i X w Bydgoszczy,
a wcześniej w 2010 roku
w XI Konkursie Pianistycznym w Płocku. Otrzymał
stypendia za udział w kursach muzycznych w Calgary i Aspen, był stypendystą
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu
Miasta Poznania oraz Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Występował na festiwalach w Moskwie,
Dusznikach-Zdroju,
a także w cyklu koncertów „Młode Talenty” w Muzeum
Fryderyka Chopina.

Nowe otwarcie

na kulturę

W

iele zmian organizacyjnych i kadrowych przeszedł w ostatnim czasie Miejski Dom
Kultury. MDK połączono
z Impresariatem Mikołowskim. Nowa dyrektorka zamierza stworzyć z tej placówki prężny ośrodek, integrujący
mieszkańców wokół wydarzeń kulturalnych.
W poprzednich latach MDK
należał do najczęściej krytykowanych przez mieszkańców
miejskich placówek. Mikołowianie skarżyli się na zamknięty charakter tej instytucji. Wielu
środowiskom twórczym utrudniano dostęp do MDK, choć
powinno to być miejsce tętniące artystycznym życiem i bogate różnorodnością spotykających się tutaj twórców
i odbiorców kultury.
Brak otwartości i zrozumienia ze strony poprzedniej dyrekcji powodował, że zwłaszcza
ludzie młodzi w poszukiwaniu kultury „emigrowali” do Łazisk Górnych, Tychów czy Katowic. Symbolem tamtej
epoki był zespół breakdance. Młodzi tancerze
na próżno, od lat starali się, aby MDK udostępnił im
miejsce do prób i występów.
Po wyborach samorządowych, nowy burmistrz Stanisław
Piechula poprosił ówczesną dyrektor Damaris Stencel, aby
zmieniła podejście do pracowników MDK oraz stworzyła inne,
bardziej otwarte ramy funkcjonowania tej placówki. Zmiany nie nastąpiły. Nasiliły się za
to wewnętrzne konflikty wśród
pracowników. Nastąpiła wyraźna zmiana, zarówno w funkcjonowaniu MDK, jak i w podejściu do pracowników. Burmistrz
podjął decyzję o zmianie na stanowisku dyrektora MDK. Stanisław Piechula, doceniając wkład
Damaris Stencel w rozwój kultury w Mikołowie, zaproponował jej odejście na polubownych
zasadach, aby nie wywoływać
w mieście niepotrzebnych sensacji. Dyrektorka nie dała takiej
szansy. Pożegnała się z pracownikami i… przedstawiła zwolnienie lekarskie do końca 2015

roku. W MDK zapanował chaos. Dyrektorka przed swoim
odejściem na L-4 nie powołała
w swoje miejsce żadnego zastępstwa. W trybie awaryjnym,
Rada Miejska musiała zmienić statut placówki i utworzyć
stanowisko wicedyrektora. Powierzono je Izabelli Jakubowskiej - Paździorek, dotychczasowej pracownicy MDK, która
od stycznia pełni de facto obowiązki dyrektora. Damaris Stencel, kiedy skończyło się jej zwolnienie lekarskie, otrzymała trzymiesięczne wypowiedzenie bez
obowiązku świadczenia pracy.
Wraz z nowym kierownictwem,
do MDK zawitała nowa jakość.
Do placówki wróciła młodzież.
Pod jej kuratelę przeszedł, m.in.
Dom Muzyków na ul. Krawczyka. Powstała także, licząca
40 osób grupa teatralna korzystająca z warsztatów aktorskich.

Zespół zadebiutował podczas
XV Mikołowskich Spotkaniach
Kolędowych. W czerwcu odbędzie się premiera sztuki, dedykowanej mieszkańcom Mikołowa. MDK nawiązał także ścisłą
współpracę z Sebastianem Dylnickim, dyrektorem artystycznym Polskiego Teatru Historii.
Dzięki temu w kwietniu odbędzie się w Mikołowie przedpremierowy pokaz musicalu „Popiełuszko - apostoł odwagi”,
w którym również wystąpi młodzież z warsztatów teatralnych.
Na wprowadzonych zmianach
organizacyjnych, MDK sporo zaoszczędzi. Damaris Stencel zarabiała 7,2 tys. zł brutto, jej następczyni zgodziła się na wynagrodzenie 5,5 tys. zł. Oszczędności wynikające z połączenia
jednostek oraz zmian na stanowisku dyrektora w skali roku wyniosą ok. 214 tysięcy zł. Kwota ta wynika także ze zmniejszenia etatów w byłym Impresariacie Mikołowskim.

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

STANISŁAWA MICHALSKIEGO
Wieloletniego Radnego Rady Miejskiej Mikołowa.
To wielka strata dla mikołowskiego samorządu
i całej społeczności naszego miasta.
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia
Stanisław Piechula
Burmistrz Mikołowa

Michał Rupik
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Ferie 2016 przed nami. Te dwa tygodnie przerwy
od zajęć szkolnych warto spędzić aktywnie.

PRZEPIS NA UDANE FERIE…
Jak zawsze zapraszamy
do hali MOSiR.

Nowoczesne,
śląskie miasto

W

trakcie styczniowej sesji
Rady
Miejskiej przyjęto niezwykle ważny dokument,
jakim jest „Strategia Zrównoważonego
Rozwoju Miasta Łaziska Górne na lata
2016-2023”.
Dokument podzielono na
część zasadniczą oraz załącznik, którym jest Diagnoza
społeczno-gospodarcza gminy miejskiej Łaziska
Górne. Przyjęty dokument
wyznacza kierunki rozwoju miasta w najbliższej perspektywie czasowej. Przyjęto, że celem nadrzędnym
podejmowanych
działań

strategicznych jest utrzymanie i rozwój wysokiej jakości życia mieszkańców przy
zachowaniu zrównoważonego rozwoju.
Wizja rozwoju: Łaziska Górne - miasto przyjazne, komfortowe, aktywne, świadome swych atutów, zielone, otwarte i gotowe na różne scenariusze rozwoju. Miasto dumne ze swojej historii, które
w oparciu o przemysłowe
i śląskie tradycje oraz wyzwania dynamicznie rozwijającego się otoczenia,
stwarza warunki do bezpiecznego i aktywnego życia. Łaziska Górne - nowoczesne śląskie miasto.
Strategia rozwoju to dokument kierunkowy, który jest niezbędny przy
ubieganiu się o środki zewnętrzne. Uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łaziska Górne
na lata 2016-2023” przyjęto
jednogłośnie.
Dokument dostępny jest
na stronie internetowej:
www.laziska.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Łaziskach Górnych: www.bip.laziska.pl

W pierwszym tygodniu ferii w godzinach 9.00-10.30 i 10.30-12.00 będzie można
uczestniczyć w zajęciach sportowych sekcji piłki nożnej, a w godzinach 12.00-14.00
w obu tygodniach ferii zorganizowane zostaną bezpłatne ogólnodostępne zajęcia
sportowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka). Drugi tydzień ferii upłynie
pod znakiem tenisa stołowego, badmintona i piłki
ręcznej. W dniach 23,
25 lutego w godzinach 16.30-18.00
i 27 lutego w godzinach 9.30-12.00
zapraszamy na
bezpłatne otwarte
zajęcia tenisa stołowego. Przez cały
tydzień 22-26 lutego
w godzinach 9.30-11.00
proponowane są zajęcia z piłki ręcznej. Zaś 24 lutego odbędzie
się bezpłatny turniej badmintona dla dzieci i młodzieży, a 26 lutego bezpłatny otwarty turniej tenisa stołowego dla dzieci i mło-

dzieży. 22 lutego i 25 lutego w zależności
od pogody przewidziane są też popołudniowe wyjazdy na narty.

Czas wolny można
znakomicie spędzić
przy ciekawej lekturze,
a dobre książki znaleźć
można… w bibliotece.
Powiatowa i Miejska Biblioteka zaprasza ponadto dzieci i młodzież codziennie
w godzinach pracy biblioteki na gry i zabawy przy konsoli Xbox, rozgrywki planszowe, łamigłówki, szarady, rebusy, kolorowanki dla najmłodszych. Od 15
do 19 lutego od godziny 13.00 przewidziano
zajęcia literacko - plastyczne „Przyjaciele Krecika”, a 25 lutego
o godzinie 16.15 w bibliotece zagości teatrzyk dla najmłodszych dzieci „Kubuś Puchatek w zimie”.

Wiele atrakcji
przygotował też Miejski
Dom Kultury.
W pierwszym tygodniu ferii od poniedziałku do środy w godzinach 10.00-14.00
zajęcia ruchowo - taneczno - muzyczne,
w czwartek wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia na spektakl „Calineczka-reaktywacja”,
a w piątek 18 lutego przewidziano wyjazd
do kina. W drugim tygodniu ferii od poniedziałku do środy w godzinach 10.00-14.00 łaziski MDK zaprasza na zajęcia twórcze - Fabryka Kreatywności, 25 lutego zaplanowano wyjazd do sali zabaw Nibylandia w Katowicach, a 26 lutego wyjazd do kina. Zapisy
przyjmowane są w sekretariacie MDK.
Informacje o wszystkich atrakcjach feryjnych dostępne są na stronie internetowej:
www.laziska.pl

Z pingwinami na lodzie

N

owość dla początkujących łyżwiarzy na łaziskim lodowisku. Najmłodsi, którzy dopiero stawiają
pierwsze kroki na lodzie, będą
mogli skorzystać z pomocy pingwinów, czyli stojaków na płozach do nauki. Pingwiny mają
uchwyty, za które początkujący łyżwiarz może się trzymać.
A ponieważ są ciężkie, więc
i stabilne. Tak więc ryzyko
upadku małego adepta białego szaleństwa
jest naprawdę minimalne.
Pingwinki będą udostępniane
dzieciom do 10 roku życia bezpłatnie w wypożyczalni sprzętu sportowego. Zapraszamy na
lodowisko w Łaziskach Górnych zarówno tych, którzy stawiają pierwsze kroku na lodzie,
jak i tych, którzy znakomicie
opanowali już łyżwiarskie rze-

nie 9:00 wykwalifikowany instruktor będzie uczył jak stać,
jeździć, hamować i bezpiecznie upadać na łyżwach. A to
wszystko w formie świetnej
zabawy. Dodatkowo od 15 do
28 lutego ślizgawki o godzinie
10:30 oraz 12:00 są bezpłatne
dla dzieci i młodzieży miesz-

miosło. Lodowisko czynne jest
codziennie w godzinach 9.0021.00. Ze szczegółami można
zapoznać się na stronach internetowych: www.laziska.pl lub
www.mosir.laziska.pl
W czasie ferii zimowych zapraszamy na II edycję bez-

płatnej nauki jazdy na łyżwach! W dniach od 15 do 19
lutego na ślizgawce o godzi-

kającej w Łaziskach Górnych
lub uczącej się w łaziskich
szkołach.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

Przedszkolaki i pierwszaki
2

lutego
ruszyła
rekrutacja dzieci na rok szkolny
2016/2017 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych. Termin składania wniosków upływa
15 lutego. Rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 5 lat będzie prowadzo-

na do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami
Integracyjnymi. Zaś do oddziałów
przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej
nr 2 uczęszczać będą tylko dzieci
6-letnie.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych podane
są na stronie internetowej: www.la-

ziska.pl, w Biuletynie Informacji publicznej UM w Łaziskach Górnych:
www.bip.laziska.pl oraz na stronach internetowych poszczególnych placówek.
Na stronie internetowej www.laziska.pl oraz w Biuletynie Informacji publicznej UM w Łaziskach

Górnych: www.bip.laziska.pl zamieszczono także terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria
brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych dla kandydatów niezamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
gimnazjów dla kandydatów niezamieszkałych w obwodzie danego
gimnazjum.
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Zimowe szlifowanie formy

18
Nasza
Polonia

Ze

wszystkich klubów
powiatu mikołowskiego
Polonia
Łaziska odnosi największe,
futbolowe sukcesy. Występując na śląskich stadionach,
Polonia Łaziska walczy nie
tylko o punkty, ale buduje także markę ziemi mikołowskiej.
Postanowiliśmy
wesprzeć
promocyjnie nasz reprezentacyjny klub. W każdym numerze „Naszej Gazety” znajdą
Państwo wszystkie informacje, które prawdziwy kibic
i mieszkaniec powiatu mikołowskiego, powinien posiadać
na temat Polonii. Zachęcamy
także do przychodzenia na mecze rozgrywane w Łaziskach
Górnych. Na stadionie panuje
przyjazna, rodzinna atmosfera,
a nic tak nie zagrzeje zawodników do boju, jak doping swojej
publiczności. (red)

stycznia
piłkarze
rozpoczęli przygotowania do
rundy wiosennej. Rozpoczęli od treningu siłowego, by w następnych dniach trenować
na Stadionie Śląskim
i w hali sportowej.
Do końca stycznia trenowali codziennie z jedną grą kontrolną. W ekipie Polonii zabrakło Daniela Paszka, Michała Łobody i Damiana Czupryny. Cała
trójka dostała wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów. Na
dziewięć miesięcy z powodu
poważnej kontuzji wypadł ze
składy Karol Króliczek i to jest
powedem bólu głowy dla trenerów. Do treningów włączona została też młodzież i teraz
swą szansę na „załapanie” się
do kadry ma każdy. - Przygotowania zimowe mają największy wpływ na formę zawodnika
przez cały rok. Latem przerwa
jest bardzo krótka i w zakresie przygotowania sprawności niewiele można zrobić. Stąd
też w pierwszym miesiącu zajęć mamy dużą objętość i duże
obciążenia. Potem będziemy je
stopniowo redukować, by „złapać” odpowiednią świeżość
przed ligą. Wypadnięcie Karola Króliczka oraz odejście trójki zawodników, zmusza nas do

aza zasadnicza rozgrywek drugiej ligi
w siatkówce kobiet
zbliża się do mety. Grającym pierwszy sezon
w tej klasie rozgrywek
siatkarkom Polonii idzie
bardzo ciężko.
poszukiwania „nowych twarzy” w celu nie tylko uzupełnienia składu, ale i wzmocnienia rywalizacji. Do treningów
została włączona utalentowana
młodzież naszego klubu, są też
chętni do reprezentowania naszych barw z zewnątrz. Trudno dziś mówić o konkretnych
nazwiskach, bo „nowych” trzeba nie tylko sprawdzić w grach
kontrolnych, ale i przyjrzeć się
im na treningach. Jeśli będą pasować do zespołu, wtedy będzie można mówić o konkretach
- mówi trener Marek Mazur.
- Głównym akcentem w pierwszej fazie przygotowań będzie
budowanie sprawności ogólnej
i specjalnej. To, co zbudujemy teraz, będzie procentowało przez długie miesiące. Poza
treningami w siłowni, w pozostałych zajęciach sprawnościowych do ćwiczeń wprowadzamy piłki. Chcemy, żeby ponad 90 procent ćwiczeń miało jakiś element techniczny.
Można pracować nad siłą, wy-

Młodzież kolekcjonuje trofea

O

sukcesach młodych piłkarzy Polonii MOSiR Łaziska pisaliśmy kilkakrotnie. Adepci futbolu do
rozgrywek wiosennych
mają jeszcze trochę czasu, ale zimy nie przesypiają.
Oprócz treningów, tydzień
w tydzień rozgrywają turnieje
halowe. Większość z nich w Łaziskach, gdyż MOSiR wykorzystuje „luzy” w obłożeniu hali, organizując turnieje młodzieżowe. Gospodarze tych turniejów
są mało gościnni i w każdym
z nich nie tylko okupują podium
dla najlepszych, ale też „zbierają” nagrody indywidualne.
W turnieju rocznika 1998, startowało osiem drużyn: dwie MOSiR-u Polonii Łaziska oraz: Ruch
Chorzów, MKS Rosomak, Orkan
Dąbrówka Wielka, Rozwój Katowice, Naprzód Lipiny i Szombierki Bytom. Zwycięzcą turnieju
został drugi zespół Polonii MOSiR Łaziska, który w finale pokonał Rozwój Katowice 3:2. Pierwszy zespół Polonii MOSiR zajął
miejsce czwarte, przegrywając
w „małym finale” z Ruchem Chorzów 2:3. „Królem strzelców” turnieju został Daniel Wieczorek
z Polonii MOSiR Łaziska II.

Tydzień później podobny
turniej o Puchar Henryka Łożyńskiego rozgrywali trampkarze starsi rocznika 2000.
W tych zawodach do rywalizacji stanęło aż dziesięć zespołów, które najpierw rywalizowały w dwóch grupach, a potem systemem pucharowym.
W finale podopieczni Michała
Małyski zmierzyli się z AKS-em
Mikołów. Pełen emocji mecz
w regulaminowym czasie zakończył się remisem 1:1 i zwycięzcę trzeba było wyłonić
w konkursie rzutów karnych. Te
lepiej wykonywali mikołowianie i oni zostali triumfatorami
turnieju, pozostawiając gospodarzom drugi stopień podium
dla zwycięzców. MVP turnieju
został zawodnik Polonii MOSiR
- Arkadiusz Witek.

Ciężki los
beniaminka
F

Z kolei młodzież rocznika
2001 rozgrywała turniej o puchar Henryka Zientka. Tu również o główne trofeum walczyło dziesięć ekip. Poziom zmagań był bardzo wysoki, padało
dużo bramek, grający zawodnicy prezentowali wysokie umiejętności. Prym wiedli prowadzeni przez Sebastiana Kassolika gospodarze, którzy dotarli do finału, gdzie zmierzyli się
z Rozwojem Katowice. Podobnie jak w grupie starszej, spotkanie zakończyło się remisem
1:1, ale w tym przypadku rzuty
karne lepiej wykonywali „Poloniści”. Konkurs rzutów karnych
wygrali 3:1 i to oni odbierali turniejowe trofeum. W swoich szeregach mieli również najlepszego bramkarza turnieju - Mateusza Kaczmarczyka.

trzymałością czy szybkością,
gdzie przyborem będzie piłka.
Wszak to „narzędzie pracy”
piłkarza, więc nie powinien
mu przeszkadzać - charakteryzuje obraz treningów trener Michał Majsner.
- Po rundzie jesiennej zajmujemy drugie miejsce w tabeli i chcemy walczyć o pierwsze miejsce. Wychodząc na
boisko, zawsze powinno się
walczyć o awans. Oczywiście,
to jeszcze daleka droga, bo
wygranie grupy, daje prawo
do barażu. Piłkarsko jesteśmy
przygotowani, by o trzecią ligę
powalczyć. Pozostaje pytanie, co po ewentualnym awansie, ale to już pytanie do „decydentów”. Póki co, jesteśmy
na etapie przygotowania drużyny do rozgrywek. Czeka nas
wiele pracy i sprawdzianów,
a potem liga, która też łatwa
nie będzie, bo czołówka tabeli jest wyrównana. Prawdę jak
zwykle pokaże boisko - dodaje trener Mazur.

W dotychczas rozegranych
meczach zdobyły pięć punktów (dwa zwycięstwa nad Zorzą Wodzisław) i zamykają ligową tabelę. Nie można im
odmówić serca do gry, waleczności, ale brakuje im najważniejszego - doświadczenia. Czy zdążą go nabrać do
końca rozgrywek (jest jeszcze druga faza) i powalczyć
o utrzymanie w drugiej lidze zobaczymy?
- Zakwalifikowanie się
dziewczyn do II ligi było, jak
na możliwości naszego klubu, ogromnym osiągnięciem.
Weszliśmy do grona zespołów walczących na poziomie
centralnym i tu zaczęły się
schody, zarówno finansowe
jak i organizacyjne. Wszystko
trzeba było tworzyć od nowa.
Jako trener nie miałem zbyt
dużych możliwości w kompletowaniu składu drużyny.
Większość zawodniczek stanowiących trzon zespołu nie

ma doświadczenia gry w II-ligowych zespołach, a walka na
tym poziomie tego wymaga.
Drużyna w obecnym składzie, chociaż walczy w każdym
meczu i ciężko trenuje, nie jest
w stanie grać na stałym, równym poziomie z zespołami,
które cieszą się dużymi tradycjami w tej dyscyplinie: Opole,
Kalisz, Pszczyna. Brakuje nam
dwóch, trzech zawodniczek,
które przejęłyby ciężar gry
i „pociągnęły mecz”.
W ciągu sezonu zagraliśmy
kilka bardzo dobrych spotkań z zespołami z czołówki tabeli, chociaż wyniki nie
zawsze odzwierciedlają poziom spotkań, bo 0:3 w meczu
z Opolem nie równa się
w żadnym wypadku 0:3 w meczu z Tychami.
W sezonie też „zebraliśmy
porządne baty”, ale było to
potrzebne również i po to,
ażeby rozeznać możliwości
naszego zespołu na poziomie centralnym. Awans był
wielkim sukcesem, ale aby go
udźwignąć (jeśli się utrzymamy), musimy zainwestować
w pozyskanie 2-3 zawodniczek na miarę II ligi - mówi
trener, Sławomir Rubin. Ot
i ciężki los beniaminka.
Stronę opracował: Tapi
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Trzymamy
mocno kciuki!

Aż
P

11 juniorów z Orzesza trenujących walki rycerskie zakwalifikowało się do II Międzynarodowego Turnieju Juniorów w Mińsku na Białorusi w mieczu sportowym, który odbędzie się w marcu.
olskę reprezentować
będzie 14-osobowa ekipa, w której 11 zawodników to mieszkańcy Orzesza
- wychowankowie Fight Clubu
„Niepokorni”. Do kadry zostali powołani: Wiktoria Oleś, Weronika Wycisło, Wiktoria Sosna, Daria Bańczyk, Kamil Matląg, Marcin Noras, Kacper Sonek, Dawid Szablewski, Kamil Pisarzowski, Kuba Spendel, Paweł Spendel. Część
z tych nazwisk dobrze znana jest kibicom z Polski i Europy. Zawodnicy ci w zeszłym
roku przywieźli z Mistrzostw
Europy puchar i dwa medale.
W tym roku ekipa jest jeszcze
mocniejsza.

Warto przypomnieć, że działająca w ramach orzeskiego Fight Clubu „Niepokorni” szkółka rycerska to pierwsza tego
typu inicjatywa w Polsce. Jej pomysłodawcą jest Mariusz Oleś,
a trenerami członkowie kadry
narodowej seniorów w walkach
rycerskich, tj. poza Olesiem Damian Łakomski i Maciej Ryszkiewicz.
Wszyscy, którym bliska jest
tego typu dyscyplina sportowa
i chcieliby wesprzeć finansowo
wyjazd zawodników, mogą kontaktować się z organizatorem:
Mariusz Oleś, tel. 505 018 603
e-mail: mmaorzesze@interia.pl
www.facebook.com/FightClubOrzesze

Teatr w domu

Czas na zmiany

Podczas styczniowej sesji Rady
Miejskiej uroczyście
pożegnana została
redaktor „Gazety
Orzeskiej” Izabela
Więcławska, która
związana z nią była
niemal od samego
początku.

Z

aczynała, gdy burmistrzem była Regina Hajduk, która w głównej
mierze doprowadziła do
tego, że Orzesze ma swoją gazetę. W kwietniu 1994 r. radny miejski Marek Szafraniec przekazał na rzecz Urzędu Miasta prawa autorskie do tytułu. Pod koniec 1995 roku Urząd zlecił wydawanie miesięcznika firmie Solo
Press z Żor, gdzie funkcję redaktora odpowiedzialnego od 1996
do 2000 roku pełniła pani Więcławska. W sierpniu 2001 w wyniku konkursu ogłoszonego przez
Urząd Miasta nastąpiła zmiana
wydawcy, którym zostało wydaw-

Wiosenny nabór

Foto: arch. stowarzyszenia

czniowski Klub Tenisa Stołowego SOKÓŁ Orzesze zaprasza
dziewczynki i chłopców szkół
podstawowych (od 6 roku życia) zainteresowanych nauką
lub podniesieniem poziomu gry
w tenisa stołowego na nieodpłatne zajęcia treningowe prowadzone pod okiem doświadczonych trenerów.

B

prawdziwe, intymne. A gdzie
bardziej można uzyskać atmosferę sprzyjającą takiemu spotkaniu, jeśli nie w domu?
Barbara i Piotr prowadzą stowarzyszenie Dom z Jaśkowic
od listopada 2011 roku, realizują spektakle, organizują warsztaty artystyczne oraz edukacyjne, kształtują życie kulturalne i naukowe w Orzeszu i okolicy, tworzą na miejscu, ale także we współpracy z innymi teatrami. Ostatnie ich realizacje
to: „Lekcje Pana Bogusławskiego”, „Erynie w potrzasku” czy
„Dziewczynka z zapałkami”.
Każdy, komu bliska jest inicjatywa stowarzyszenia, może
wesprzeć je, dokładając się
do zbiórki na: www.zrzutka.pl/
teatr-w-domu
Więcej informacji na temat
działalności stowarzyszenia na:
www.domzjaskowic.pl.

komuś potrzebne było wsparcie
- wspomina redaktor Więcławska.
Z całą pewnością decyzja
o odejściu nie była łatwa, ale pani
redaktor jest przekonana co do
jej słuszności. - Świat się zmienia,
galopuje, potrzeba świeżości
i nowego spojrzenia. Zamknęłam
pewien etap swojego życia, ale
też Gazety i absolutnie nie żałuję. Jestem przekonana, że mnie
i Gazecie wyjdzie to na dobre powiedziała.
Burmistrz Mirosław Blaski podziękował za relacje z posiedzeń Rady Miejskiej, z uroczystości z udziałem ważnych dla Orzesza gości, ze spotkań władz mia-

Orzescy strażacy
ćwiczyli zimą

Mistrzostwa Śląska Uczniowskich Klubów Sportowych w Pszowie w listopadzie 2015, gdzie
orzescy zawodnicy zostali zasypani medalami.

U
arbara Wojnarowska
i Piotr Tenczyk ze stowarzyszenia Dom z Jaśkowic postanowili, że zrealizują swoje marzenie, którym jest
własna sala teatralna. Jest już
projekt obiektu, który ma powstać obok ich domu w Jaśkowicach, a służyć będzie działalności teatralnej i kulturalnej. Na
pytanie, po co im własna sala
w małych Jaśkowicach, odpowiadają: Stowarzyszenie, żeby
się rozwijać, musi mieć swoje miejsce do realizowania planów, prowadzenia warsztatów,
organizowania spotkań z artystami, spektakli i prób teatralnych. Chcemy zapraszać inne
grupy alternatywne, aby mogły
w naszych Jaśkowicach dzielić
się z jego mieszkańcami swoją pracą. Bo w teatrze najważniejsze jest dla nas spotkanie
z drugim człowiekiem - żywe,

nictwo Leliwa z jego właścicielką
- redaktor Więcławską - na czele.
- Będę wspominać wiele żartobliwych sytuacji, ale też dramatycznych zdarzeń będących
udziałem mieszkańców Orzesza, bo taka to była praca. Towarzyszyłam ludziom w różnych życiowych sytuacjach, radosnych
i tych mniej wesołych - wspomina. - Jestem socjologiem z wykształcenia i w mojej pracy zawsze szukałam przede wszystkim człowieka, jego chciałam pokazać. Pisałam o orzeszanach,
którzy odnosili sukcesy w rożnych dziedzinach życia, ale nie
przechodziłam obojętnie, gdy

sta z mieszkańcami, z wydarzeń
zarówno państwowych, jak i kościelnych, imprez sportowych
i kulturalnych. Pani Izabela była
zawsze wszędzie tam, gdzie działo się coś ciekawego w naszym
mieście, aby mieszkańcy, szczególnie starsi, którzy nie korzystają
z internetu, mogli być na bieżąco
z lokalnymi informacjami. Z myślą
o internautach trzy lata temu założyła fanpage Gazety na Facebooku,
by informacje o mieście docierały
do mieszkańców jeszcze szybciej.
Na łamach styczniowego numeru pani redaktor pożegnała się
z czytelnikami, dziękując wszystkim tym, z którymi dane jej było
współpracować, że mogła poznać mnóstwo fantastycznych ludzi, których w Orzeszu nie brakuje. Na sesji zaś podziękowała za
współpracę radnym oraz burmistrzowi i życzyła sukcesów w zarządzaniu miastem, aby było coraz piękniejsze i przyjaźniejsze
dla mieszkańców. A swojemu następcy - Marcinowi Bieńkowi powodzenia i życzliwego przyjęcia przez czytelników.
Małgorzata Szymańczyk

Zajęcia odbywają się na sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zazdrości (ul. Żorska 101) w następujących terminach: poniedziałek godz. 14.3016.00, czwartek godz. 15.3017.00, sobota godz. 10.00-12.00.
Szczegółowe informacje:
tel. 691768486,
e-mail: japp5555@gmail.com

Foto: K. Poloczek

Foto: Julia Szymańczyk

W

połowie stycznia strażacy z jednostki OSP Gardawice wzięli udział
w szkoleniu z zakresu ratownictwa
lodowego. W ćwiczeniach prowadzonych przez ratowników WOPR
Katowice brały także udział jed-

nostki OSP Orzesze, Woszczyce
i Zgoń. Ćwiczenia odbyły się na
stawie Baron w Woszczycach dzięki uprzejmości właściciela pana
Szczepańskiego. Obszerna fotorelacja z ćwiczeń na fanpage’u
OSP Gardawice.

Po raz piętnasty Orkiestra zagrała w Zawadzie

Rekordowa zbiórka
D
zięki ludziom dobrego serca zaangażowanym
w ideę pomocy najbardziej
bezbronnym - dzieciom
i seniorom - zebranow tym
roku w Orzeszu najwyższą
w ciągu piętnastu lat kwotę: 31 374,30 zł!
Podczas kwesty ulicznej wolontariusze zebrali do puszek
ponad 26 tys. zł. Najwięcej przyniosła Agnieszka Bonczek z Zespołu Szkół w Orzeszu - 1264 zł!
Suma ta powiększyła się dodatkowo podczas licytacji o kwotę
4754,78 zł!

- Nic nie udałoby się bez Was
- wolontariuszy, rodziców, nauczycieli i mieszkańców Orzesza, którzy do puszek wolontariuszy wrzucali nie tylko przysłowiową złotówkę! Dziękujemy sponsorom i osobom wspierającym działalność naszego
sztabu! - powiedziała szefowa
sztabu Ilona Czardybon.
Licytację poprzedził spektakl na motywach powieści Karola Dickensa „Opowieść wigilijna” zaprezentowany przez
gimnazjalistów oraz występ zespołu wokalnego. Oprócz gadżetów WOŚP - koszulek, zegara, kalendarzy, gry edukacyjnej

czy kubka termicznego do wylicytowania było wiele przedmiotów przekazanych przez darczyńców, m.in. grafika Marceliny Stycz, obraz radnego Janusza
Zgoła, obraz podarowany przez
burmistrza Mirosława Blaskiego, meble od firmy państwa Todys, trąbka radnego Bartłomieja
Marka, autograf Arkadiusza Mi-

lika, maskotka misia-strażaka
podarowana przez OSP z Zawiści, fotel bujany i wiele innych.
Najdrożej sprzedanym przedmiotem okazała się pierwsza
trąbka Bartłomieja Marka, którą
wylicytował burmistrz Mirosław
Blaski. Wszystkie przedmioty
wystawione do sprzedaży znalazły swoich nowych właścicieli.
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

Wyry.pl po nowemu

Strona internetowa Gminy Wyry www.wyry.pl zmieniła swój wygląd. Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej i skorzystania z jej bogatych
zasobów informacyjnych. Na portalu znajdą Państwo ogłoszenia, informacje
urzędowe oraz informacje z życia Gminy, m.in. o ośrodkach zdrowia, szkołach, przedszkolach, kościołach, znanych osobach, bezpieczeństwie itp.

N

owością strony jest wykorzystanie
kalendarium wydarzeń, w którym zaznaczone zosta-

ną wszelkie nadchodzące wydarzenia - imprezy sportowe, kulturalne,
turystyczne oraz terminy sesji Rady
Gminy Wyry i posiedzenia komisji.

Na stronie www.wyry.pl publikowane będą również archiwalne wydania miesięcznika samorządowego
„Wicie” oraz filmiki promujące naszą
gminę.
Strona www.wyry.pl wraz z profilem www.facebook.com/gminawyry/ informuje mieszkańców o bieżących sprawach z terenu gminy i powiatu. Polubienie profilu na FB - Gmina Wyry dobre miejsce do zamieszkania pozwoli być na bieżąco z informacjami o wydarzeniach w Gminie.
Mamy nadzieję, iż szybko przekonacie się Państwo do nowego wyglądu strony. Będziemy wdzięczni
za każdą sugestię co do funkcjonowania i wyglądu strony. Zapraszamy
do kontaktu z Referatem Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy Wyry,
tel. 32 325 68 32, promocja@wyry.pl.

Gospodarka odpadami
Drodzy Mieszkańcy,
Przedstawiamy Wam usługę mobilną - Eco Harmonogram. Usługa skierowana jest do mieszkańców
Gminy Wyry. Jest to darmowa aplikacja mobilna, która umożliwia mieszkańcom łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu od-

padów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień
związanych z odpadami.

Korzyści z usługi Eco
Harmonogram
dla mieszkańców:
l Darmowa aplikacja mobilna zawierająca pełne i zawsze aktualne informacje o terminach wywozu, sposobie sortowania odpadów,
PSZOK itp.
l Proste pobieranie harmonogramu
poprzez podanie swojego adresu
zamieszkania.
l Przypomnienia o zbliżających się
terminach wywozu odpadów
w aplikacji mobilnej.
l Zawsze aktualny harmonogram
w aplikacji mobilnej dzięki automatycznej aktualizacji.
l Łatwy dostęp do harmonogramu
na stronie internetowej gminy.
Przystąpienie do usługi jest bardzo proste. Wystarczy ściągnąć Aplikację Eco Harmonogram (za darmo)
w sklepach AppStore, Google Play
oraz Windows Phone Store. Każdy

może w prosty sposób zainstalować
aplikację na swoim urządzeniu działającym w oparciu o systemy iOS, Android lub Windows Phone 8. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji aplikacji można znaleźć na stronach www.ekoportal.wyry.pl oraz
www.wyry.pl.

/gminawyry
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Zostaw podatek
w Wyrach!

Co

zrobić żeby nasza gmina miała
więcej pieniędzy
w budżecie, np. na remonty
i budowę lokalnych dróg? Wystarczy płacić podatki według
faktycznego miejsca zamieszkania.

stanowi jedno ze źródeł finansowania.
Apel o płacenie podatków ma uświadomić naszym mieszkańcom, że im więcej osób będzie płaciło podatki w faktycznym miejscu zamieszkania, tym na
lepszy standard życia w naszej gminie mogą liczyć. A rozliczając się

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

z fiskusem w miejscu zameldowania, finansują szkołę czy drogę innym. Wielu
mieszkańców miejscowości Wyry i Gostyń, którzy wybudowali tu dom i przeprowadzili się z innych miejscowości,
niestety nie płaci podatku w miejscu
faktycznego zamieszkania, a jednocześnie korzystają tu np. z przedszkoli, szkół, które dofinansowuje ze swojego budżetu gmina.

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

Prawie 40% podatku
dochodowego
trafia do gmin
Do każdej gminy trafia co rok określony procent podatku dochodowego
(w 2015r. wróci do gmin 37,67 % podatku płaconego przez mieszkańca gminy). Pieniądze te przeznaczane są m.in.
na finansowanie szkół i przedszkoli oraz inwestycje w kanalizację, drogi
i chodniki. Jakość i liczba nowych inwestycji jest uzależniona także od
udziału w podatku dochodowym, który

Wystarczy informacja
w deklaracji PIT
Wystarczy poinformować Urząd
Skarbowy w Mikołowie, gdzie jest faktyczne miejsce zamieszkania podatnika - albo w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, albo na formularzu ZAP3 (składają go tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej),
natomiast przedsiębiorcy informują
o wszelkich zmianach za pomocą formularza CEIDG-1. Warto również pamiętać, że płacenie podatków w miejscu zamieszkania to także wygoda chociażby w razie ewentualnej kontroli rocznego zeznania podatkowego,
kiedy to do urzędu skarbowego trzeba
stawić się osobiście.
Pamiętajmy więc, aby zaktualizować dane o miejscu swojego faktycznego zamieszkania, wg stanu na dzień
31.12.2015r. przy okazji wypełniania zeznania podatkowego PIT za 2015r.
Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo Gminę Wyry na miejsce
swojego życia. Gmina Wyry jest naszą
wspólną wartością. To od nas wszystkich zależy jak szybko będziemy się
rozwijać.

Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Wyry opracowała ankietę dotyczącą niskiej emisji. Ma ona na celu zbadanie zapotrzebowania wśród mieszkańców na wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne, termomodernizację budynków bądź na montaż instalacji OZE
(np. fotowoltaika, kolektory słoneczne). Ankieta zostanie Państwu dostarczona
przy okazji doręczania decyzji podatkowych, a także zamieszczona na stronie internetowej www.wyry.pl.
Będziemy wdzięczni za zwrot ankiet do dnia 15 marca 2016r., które będzie można przekazać do oznakowanych skrzynek w Urzędzie Gminy Wyry lub Domu Kultury
w Gostyni. Wyniki pozwolą nam na podjęcie decyzji, w którym programie Gmina będzie mogła złożyć wniosek o dofinansowanie, dzięki czemu uzyskacie Państwo dotacje na własne przedsięwzięcia. O wszelkich szczegółach tj. m.in. formach wsparcia, terminach, poziomie dofinansowania będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej, miesięcznika „Wicie” lub tablic ogłoszeń.
Informacje dot. ankiety udzielamy pod nr telefonu 32-325-68-32.
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Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało rację
mieszkańcom ul. Wierzbowej w Mikołowie, którzy
chcieli podzielić swoją działkę, ale miasto nie wydało
zgody powołując się na plan, którego… jeszcze nie ma.

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Mogą się podzielić
P

isaliśmy o tej bulwersującej sprawie w grudniu ubiegłego roku. Państwo Szweda, porządkując
swoje życiowe sprawy, postanowili podzielić należący do nich grunt
i przekazać działki dzieciom. Zamówili geodetę i z wyrysowanym nowym planem nieruchomości, w połowie ubiegłego roku zgłosili się

do magistratu. Nie
było żadnych problemów. W imieniu
burmistrza
wydano postanowienie potwierdzające, że podział nie koliduje z zapisami
w Miejscowym

Stanisław Piechula, burmistrz miasta
Proszę zrozumieć także nasze intencje. Mieszkańcy zgodnie ze swoim prawem dzielą i czasami sprzedają działki, choć miasto planuje na niektórych tych terenach budowę dróg. Co się stanie, jeżeli ktoś kupi działkę, gdzie ma w przyszłości przebiegać droga? Jeżeli wybuduje dom na planowanej drodze, miasto - kiedy nadejdzie czas realizacji
tej inwestycji - będzie musiało zapłacić odszkodowania za domy i wysiedlenie ludzi. Lepiej więc teraz nie dać zgody na podział, jasno to uzasadniając. Oczywiście, mieszkaniec
może odwołać się do SKO i wygrać sprawę. Miasto wtedy wydaje decyzje podziałowe, ale
jednocześnie mamy w ręku dowód, że informowaliśmy dzielącego czy sprzedającego, że
tam będzie droga. To z kolei pomoże nam w przyszłości udowodnić, że ktoś sprzedawał
działki nie informując kupujących o planowanej drodze.

Jadwiga Szweda
Jeszcze nigdy nie przeżyłam takiego upokorzenia i rozczarowania. Urzędnicy nie zdają sobie sprawy, ile nerwów i zdrowia kosztują mieszkańców ich decyzje. Burmistrz i jego
zastępcy powinni się wstydzić. Nie zasłużyliśmy na takie traktowanie.
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Planie
Zagospodarowania Przestrzennego.
Państwo Szweda zaczęli planować,
kto, co i kiedy postawi
na
nowych
działkach.
Ich radość nie
trwała długo.
W październiku
otrzymali z Urzędu Miejskiego drugie pismo informujące
o odmowie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości.
Powołano się w nim na sierpniową uchwałę Rady Miejskiej, która mówi o konieczności przygotowania nowego planu
dla obszaru Centrum, który obejmuje także ul. Wierzbową. W przyszłości ma tam powstać droga. Państwo
Szweda nie chcieli pogodzić się
z taką argumentacją. Skoro nie ma

Telefony:

32 738 13 22, 669 80 70 80
Mikołów, ul. Pszczyńska 6

Godziny otwarcia: niedziela - czwartek: 11:00 - 23:00
piątek - sobota 11:00 - 24:00
nowego planu, to obowiązuje stary, w świetle którego podział działki nie koliduje z koncepcjami przestrzennymi miasta. Sprawa trafiła do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. SKO przy-

znało rację mieszkańcom i nie zostawiło suchej nitki na decyzji miasta. Burmistrz będzie musiał dostosować się do decyzji SKO, ale państwo Szweda nie kryją rozczarowania postawą władz miasta. 
(bl)

Każdy pretekst jest dobry, aby zamieścić tekst o pączkach

Smażyli na wyścigi

W

pracowniach gastronomicznych
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach odbył się Szkolny
Konkurs Kulinarny „Wielkie
smażenie pączków na tłusty
czwartek”. Do współzawodnictwa w konkursie przystą-

piło osiem dwuosobowych
zespołów, byli to uczniowie klas gastronomicznych,
kształcący się w zawodzie
technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz.
Uczestnicy konkursu mieli do wykonania zadanie, któ-

re polegało na sporządzeniu
ciasta drożdżowego metodą dwufazową, uformowaniu
pączków, usmażeniu pączków, wykonaniu lukru, dekorowaniu i aranżacji pączków.
Uczniowie wykonali pączki według samodzielnie wybranych przepisów, o dowolnym kształcie. Ocenie podlegały: kreatywność, estetyka, aranżacja, przygotowanie
stanowiska pracy, zużyty su-

rowiec, wygląd stanowiska
po zakończeniu pracy, profesjonalizm pracy (zręczność
posługiwania się sprzętem,
współpraca zespołu), czystość pracy.

Laureaci:
I miejsce - Klaudia Gabor, Ewelina Lachowska,
II miejsce - Agata Laksa, Joanna Rożek ex aequo Mateusz
Malczyk, Julianna Kowol,
III miejsce - Angelika Jurkiewicz, Karolina Sosna ex aequo
Katarzyna Klein, Kacper Raszka
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Po naszymu

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

W poprzednim numerze gazety rozstrzygnęliśmy konkurs na najlepsze tłumaczenie
polskiego tekstu na język śląski. Wśród kilkunastu nadesłanych prac wyróżniliśmy
dwie. W tym wydaniu publikujemy kolejne próbki literackich możliwości nagrodzonych autorów. Krzysztof Gilecki napisał po śląsku o mikołowskiej Kamionce. Z kolei
Irena Śliwka zadedykowała naszym Czytelnikom ekologiczny wiersz.

Kamionka

K

amionka to je tyn tajl Mikołowa, kiery leży wele
Katowic. Nazwa je doś
ańfachowo, bo tak mianuje sie
we Polsce 51 rostomańtych miejscowości, 8 rzyk, a co prawie to
rzyczek i potoczkow, krom tego
4 jeziora.
Podług mie Kamionka to som rostomańte wyroby ceramiczne: ruły do gulikof,
gorczki, miski, gorki i beczki do kiszynio
kapusty, to som boncloki nikierzi goda-

jom, co mo sie padać i szrajbować buncloki, bo tak sie majom mianować skuli
tego, że robili je w Bunzlau, kiery dzisioj
nazywo się Bolesławiec.
Za Gierka ciyngiym jeździłech do
Katowic, i bez łokno autobusa abo ze
szoferki bagażowki łoglondołech sie
wszystko przi sztrece. Przed Katowicami, po lewej stronie było widać jakoś
wieżyczka ze krziżym, ni to ze kościoła,
ni ze kapliczki.
Tera wiym, że to je wieża kościoła
świyntego Urbana na Kamionce, ze łokna
autobusa abo auta było tysz dobrze widać
willa Taborów, a po drugij stronie piekar-

abo szłapy, tu sie jom lyczy, asz je cołkim
dobro i może być wypuszczono na fraj do
lasa, a jak niy to tu musi łostać na zawsze
na pyndzyji. Czasami pokazujom we telewizorze bez zima, co jakiś boczoń niy pofurgoł do ciepłych krajow yno łostoł tukej,
bo mioł złomane krzidło abo szłapa. Pora
lot nazot we srogo zima pokozali myntopyrze, kiere we bule choby pszczoło co
sie rojom posiadały sie na balkonie we
Katowicach, naturlich trefiły tukej. Ale trefiajom tu niy yno boczonie i myntopyrze,
czasym trefi tu tysz: dziki kot-ryś, rychtyczny wilk, kozica gorsko, adler/oreł bielik i roztoliczno zwierzina.
Jak pisza ło dzikij zwierzinie, to taki
cufal mi się spomnioł. Bez lato we niydziela po kościele, we biołej koszuli i jasnych galotach poszoł ech na kroj naszej
łonki, zakurzyć cygareta. Stoja i kurza,
a tu coros to bliżyj podchodzi do mie sornik. Myśla sie monej ślepy, abo wściekły,
a tyn prziszoł ku mie na ungyfer 15 metrow
i lygnoł do wysokij trowy, że yno mu uszy
było widać i sie na mie dziwo. Skończyłech kurzić cygareta i poszoł ech do dom
na łobiot, a sornik leżoł sie dali. Zresztom
sorniki czynsto widuja blisko chałpy, pora
lot tymu nazot wczas rano pacza bez łokno, a tu sornik stoji na dwuch szłapach
i łogryzo liści i prontki ze wiyrzby płaczoncej, kiero rosła blisko chałpy.
Jak fto chce porajtować se na koniu, to
może tukej na Kamionce je stadnina, a rajtować mogom starzi i modzi, i jedne i drugie majom z tego wiela uciechy.
Krzysztof Gilecki

nia Janoszów, a konsek dalij zaś po lewej
ceglano kapliczka.
Geszichta/historia kościoła św. Urbana
je powionzano ze budowom sztrasy E 16,
a co prawie „Mikołowskim ślimakiem”
dwupoziomowym krojcongym, tukej zawadzała kapliczka Pytlików i trza jom
było przekludzić kajindzy. Na nowym placu kapliczka powiynkszyła sie, i zrobili
z nij kościoł. Tak to sie robiło za Gomołki i Gierka, bo władze niy chciały dozwolić coby kaj postawić
nowy kościoł.
Tera je XXI storocze to tyn kościołek je jusz za mały i za ańfach, ale na szczyńści jusz sie
stawio nowy.
Ło kapliczce przi sztrece
E16 jusz spominołech, je wyTeroz zima, bjoło wszyńdzie,
budowano we stylu neogotycAle wiosnóm - co to bydzie!
kim, pora lot nazot jedyn pynŚni
yg sie stopi, woda spłynie,
dzyjonista namowioł mie coby
Sprzóntanie nos niy łominie.
jom naszkryflać i łopisać we
Werkowej gazecie, co tysz
My dorośli główkujymy,
ech zrobił, a przi sposobności
Co łostanie z naszyj Ziymi.
tysz knipsnył ze kożdej stroKu
pa śmieci ku przestrodze
ny. Zresztom Kamionka mo
W każdym rancie i przi dródze.
wiyncy przijocieli, moj były
szef przynios mi ekstra rubo
To jes gupjo i niyfajnie,
ksionszka ło Kamionce. (KaCie
pać śmieci kaj popadnie.
mionka monografia historyczna - Adrian A. Jojko)
Pełno mjechów w kożdym lesie!
Konsek dali stoji Zajazd
Możeś widział - jak fto niesie?
Gościniec Ślonski postawioKożdy bajtel ci to powjy.
ny tysz za Gierka „jako uzupełnienie infrastuktury droŻe marasi ino człowiek.
gi szybkiego ruchu”, a tak
Weź sie mjechy w magistracie
po chopsku pedzieć to po to
Bydziesz pjyknie mjoł przi chacie.
coby ci co rajzujom mieli kaj
rosprostować szłapy, co se
Kej spod śniega - kwjotek wejrzy
zjeść i napić sie tyju, bonkaA niy krałza abo biksa
wy abo Coca-Coli, kiero zaTo
z uciechóm sie obejrzyj,
czli robić we Tychach.
Jaki pjykny świat jes z bliska.
Na Kamionce je tysz „Leśne Pogotowie”. Tukej je
Irena Śliwka
dziko gadzina i zwierzina,
kiero sie połomała krzidła,

Pjykny
świat

Odszedł

Tadeusz Mazur

W

czarnych barwach rozpoczął się rok
2016 dla łaziskich kręglarzy i „skaciorzy”.
W wieku 52 lat odszedł
Tadeusz Mazur. „Historia” kręglarstwa łaziskiego, śląskiego i krajowego. Był prekursorem tej
dyscypliny sportu w Łaziskach. 1 stycznia 1980
roku wraz z trzynastką pasjonatów, po założeniu sekcji, rozpoczął
systematyczne treningi
i był filarem drużyny. Pod
jego przywództwem ekipa odnosiła sukcesy, wygrywając wiele meczów
ligowych i turniejów. Był
pierwszym łaziszczaninem, który reprezentował nasz kraj. W reprezentacji Polski debiutował w lutym 1982 roku
w meczu juniorów Polski i NRD w Naumburgu.
Jego 797 kręgli przyczyniło się do sensacyjnego zwycięstwa nad faworyzowanymi i wyżej notowanymi gospodarzami. W tym samym roku
wystąpił jeszcze w meczu przeciwko Rumunii oraz reprezentował
Polskę w Pucharze Karpat (również w Rumunii).
Startował w wielu zawodach mistrzowskich,
a największym sukcesem na arenie krajowej
było zdobycie brązowego medalu wraz ze Zbigniewem Jegłą w Mistrzostwach Polski Par
Seniorów w 1997 roku.

Był pasjonatem kręgli. Do tego stopnia, że
„towarzyszki życia” szukał też w tym środowisku. Jego żoną została
kręglarka z Łazisk - Joanna Szuła, a ich synowie
Konrad i Tomasz, również przez kilkanaście lat
uprawiali kręglarstwo.
Drugą jego pasją był
skat sportowy. Potrafił pogodzić uprawianie
dwóch dyscyplin sportu.
Tak jak w kręglach, był
też czołowym polskim
zawodnikiem w skacie
sportowym. Grał w barwach klubu „Bolesław
Śmiały” Łaziska Górne.
Jego osiągnięcia, to tytuł
indywidualnego Mistrza
Polski w roku 1999 oraz
czterokrotne Drużynowe Mistrzostwo Polski.
W roku 2005 reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy w Wiśle.
Wiadomość o nagłej
śmierci Tadeusza okryła smutkiem środowiska
dyscyplin sportu, którym poświęcił tyle serca
i swojego czasu.
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Bezpieczeństwo rośnie od zamykania komisariatów. Do takiego, śmiałego
wniosku doszedł komendant powiatowy policji w Mikołowie i postanowił
zatrzasnąć drzwi na noc oraz weekendy placówek w Łaziskach Górnych
i Orzeszu. Samorządowcy i mieszkańcy szybko sprowadzili stróża prawa
na ziemię i wymusili wycofanie się z tej decyzji. Nie wszyscy wierzą w dobre
intencje komendanta i protest przeciwko zamykaniu komisariatów trwa nadal.

Akcja trwa

Nocne czuwanie

D

ecyzja komendanta spadła jak grom
z „niebieskiego”
nieba. Bez wcześniejszych konsultacji z samorządowcami i mieszkańcami, młodszy inspektor Andrzej Wystalski postanowił zamknąć na noc i weekendy komisariaty w Łaziskach Górnych oraz Orzeszu, który obsługuje także Ornontowice.
- Planowane zmiany organizacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie
oraz podległych Komisariatach Policji w Łaziskach Górnych oraz Orzeszu mają na
celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez
skierowanie w teren większej
liczby funkcjonariuszy - można było przeczytać w specjalnym oświadczeniu wydanym
przez powiatową policję.

Kalkulacja była
prosta. Zbyt
prosta, aby mogła
się sprawdzić
w praktyce.
Komendant wyliczył, że zamykając komisariaty zaoszczędzi dziesięciu policjantom
papierkowej roboty i skieruje
ich do patrolowania ulic. Zgłoszenia z Orzesza, Ornontowic i Łazisk Górnych miałaby
przejmować centrala w Mikołowie. Powiatowy dyspozytor,
na podstawie spływających
interwencji kierowałby patrole do akcji. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Policjanci z Orzesza i Łazisk
Górnych wiedzą o swoich miastach wszystko.
Znają strefy podwyższonego ryzyka i ludzi, którzy mogą sprawiać problemy. W policyjnym fachu głęboka wiedza operacyjna jest kluczem do
skuteczności. Sami mundurowi - choć nie mówili
tego głośno, aby nie narazić się przełożonemu nie byli przekonani, czy
centrala w Mikołowie poradziłaby sobie z interwencjami i organizacją
patroli w tak rozległym
oraz zróżnicowanym terenie. Nie jest tajemnicą,
że z samorządowcami
kontaktowali się policyjni związkowcy, z prośbą,
aby wpłynąć na decy-

zję komendanta. Burmistrzów,
radnych i mieszkańców zraził nie tylko sam pomysł, ale
styl w jakim został przeprowadzony. Komendant pod koniec ubiegłego roku zabiegał
w łaziskim magistracie o pieniądze na remont komisariatu,
ale słowem nie wspomniał, że

A swoją drogą, w dosyć
oryginalny sposób komendant Wystalski postanowił
zwrócić na siebie uwagę
w policyjnej centrali, świeżo przejętej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Protesty samorządowców i mieszkańców odniosły skutek. Ko-

Internet szybko zareagował na zamieszanie wokół komisariatów. Pojawiło się
wiele zabawnych memów.

planuje drastyczne ograniczenia w jego funkcjonowaniu.

Orzeski radny
Bartłomiej Marek
zorganizował akcję
zbierania podpisów
pod listem
protestacyjnym
do Mariusza
Błaszczaka,
ministra Spraw
Wewnętrznych
i Administracji.

mendant zrezygnował z zamykania komisariatów.
- Decyzja o zamknięciu stanowisk dyżurnych
w komisariatach była
błędna, niefortunna i niepoparta żadną, przekonującą argumentacją. Dobrze, że komendant wycofał się z tego pomysłu,
ale pewien niesmak po
tym zamieszaniu pozostał
- mówi Mirosław Duży,
radny powiatowy.

Powiatowa policja w taki
sposób uzasadniła wycofanie się z pomysłu: Uwzględniając głosy społeczeństwa
oraz konsultacje społeczne, w tym obawy obywateli
i władz samorządowych dotyczące właściwego odbioru
zmian struktur w Komisariacie Policji w Łaziskach Górnych oraz Komisariacie Policji w Orzeszu, chcąc uniknąć sytuacji, które mogłyby
wpłynąć na dotychczasowe
pozytywne relacje oraz dalszą współpracę, Komendant
Powiatowy Policji w Mikołowie mł. insp. Andrzej Wystalski wstrzymał zmiany dotyczące likwidacji stanowisk
dyżurnych w tychże Komisariatach.

Nie wszystkich
to przekonało.
W komunikacie
jest mowa
o wstrzymaniu,
a nie rezygnacji.
Akcja zbierania podpisów
pod listem do ministra Błaszczaka trwa. Ciekawe, czy komendant pomyślał też o wizerunkowych skutkach decyzji o zamknięciu na noc komisariatów. Opuszczony budynek z niebieską elewacją zapewne rozpaliłby wyobraźnię
grafficiarzy. A ze względu na
gospodarza obiektu treść napisów niekoniecznie spełniałaby walory edukacyjne i wychowawcze. 
(fil)

Rozmowa

z Bartłomiejem
Markiem,
orzeskim radnym, organizatorem
akcji zbierania podpisów pod listem
protestacyjnym do ministra MSWiA.
- Komendant wstrzymał likwidację dyżurnych stanowisk w komisariatach, a Pan dalej zbiera podpisy.
- Komendant wstrzymał,
ale nie odwołał rozkazu, a to
jest zasadnicza różnica. Cytuje Pan w gazecie treść lakonicznego komunikatu policji. Nie wynika z niego, że
komendant zgadza się z naszymi zastrzeżeniami. Komisariaty zostają bez zmian, ponieważ policja nie chce psuć
dobrych relacji z samorządami. Oczekiwałbym czegoś
więcej.
- Przyznania się komendanta do pomyłki?
- Błądzenie jest rzeczą
ludzką. Byłbym spokojniejszy, gdyby komendant uznał
nasze argumenty, że likwidacja stanowisk dyżurnych pogorszy, a nie poprawi poziom
bezpieczeństwa w Orzeszu,
Łaziskach Górnych i Ornontowicach. Teraz panuje stan
pewnego niedopowiedzenia.
Nie wiadomo, czy po pew-

nym czasie komendant nie
wróci znów do tego pomysłu. I dlatego chcemy zebrać
jak najwięcej podpisów pod
listem protestacyjnym i wysłać je do Warszawy. W razie
czego, jeżeli temat wróci, minister będzie miał „podkładkę”, że mieszkańcy nie godzą się na zmiany w pracy
komisariatów.
- Apeluje Pan do
mieszkańców, aby zapisywali w telefonach
stacjonarne
numery
komisariatu w Orzeszu.
- Chodzi o to, aby w razie
krytycznej sytuacji nie dzwonić na numery alarmowe, ale
stacjonarny telefon komisariatu. Nasi dyżurni zawsze
odbierają i reagują w prawidłowy sposób, bo doskonale
znają miasto. Decentralizacja
policji jest jednym z warunków jej skuteczności. Z całym szacunkiem do funkcjonariuszy z innych miast, ale
w Orzeszu najlepszy zawsze
będzie orzeski policjant.
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hotelSjesta
«««

Restauracja

Superpromocje na 2016!
Profesjonalna organizacja wesel
i przyjęć do 120 osób
l Rabat na menu od 10 do 15%
l Apartament oraz śniadanie
dla młodej pary gratis
l 5 pokoi hotelowych dla gości gratis
l

Mikołów, ul. Gliwicka 158A | www.sjestahotel.pl | www.facebook.com/SjestaHotel | tel: 32 226 78 72 | Monika Stodołowicz, manager tel: 530 435 149

Nie było i nie ma na Śląsku samorządowca, który inkasowałby takie nagrody, jak
Adam Putkowski, były wiceburmistrz Mikołowa. Nie on jeden korzystał na szczodrości
swojego ówczesnego szefa, burmistrza Marka Balcera. Nie mogli narzekać także inni,
w tym była dyrektorka Miejskiego Domu Kultury.

Cenili się
cer miał szeroki gest i wyjątkową
hojność w rozdawaniu pieniędzy
podatników. Prawdziwym rekordzistą okazał się Adam Putkowski, były

równolegle pełnić etatową funkcję
wiceprezesa Zakładu Inżynierii Miejskiej. Ten argument przywołuje najbardziej dwuznaczny i kontrowersyj-

powiatu mikołowskiego, był gorzej
traktowany, choć nie po macoszemu.
W najlepszym dla siebie 2009 roku
dostał 7 tys. rocznej premii.

Nagrody dla wiceburmistrzów

Adam Putkowski - 36 tys. zł
(kadencja Marka Balcera)

Adam Zawiszowski - 7 tys. zł
(kadencja Marka Balcera)

Mateusz Handel - 3,7 tys. zł
(kadencja Stanisława Piechuli)

Bogdan Uliasz - 700 zł
(kadencja Stanisława Piechuli)

Adam Putkowski (po lewej) rekordzista wśród śląskich samorządowców w kategorii
premii. Po prawej jego były szef, Marek Balcer.

Na

temat
nagród
w mikołowskim
magistracie naprowadził nas dosyć kuriozalny dokument, zamieszczony na stronie internetowej Urzę-

Suma nagród
wypłacanych
w urzędzie miasta
rok 2009 - 585 tys. zł
rok 2010 - 752 tys. zł
rok 2011 - 734 tys. zł
rok 2012 - 752 tys. zł
rok 2013 - 740 tys. zł
rok 2014 - 665 tys. zł
rok 2015 - 268 tys. zł

du Miejskiego. Zawiera on korespondencję między Damaris Stencel, odwołaną w grudniu ubiegłego
roku dyrektor MDK a burmistrzem
Stanisławem Piechulą. Była szefowa
miejskiej placówki kulturalnej domaga się zapłacenia dodatku specjalnego za zorganizowanie Dni Mikołowa. Burmistrz odmówił argumentując, że przygotowanie imprezy należało do obowiązków służbowych dyrektorki i ekstrapremia się
nie należała. Idąc tym tropem, zwróciliśmy się o udostępnienie informacji na temat nagród, przyznawanych w magistracie w poprzednich
i obecnej kadencji. Trzeba przyznać, że były burmistrz Marek Bal-

wiceburmistrz i szara eminencja
w poprzednim układzie władzy.
W latach 2009 - 2013 regularnie, co
roku inkasował 36 tys. zł premii. Jest
to kwota wyjątkowo wysoka, jak na
warunki polskich samorządów. Zapytaliśmy w kilku, o wiele bogatszych od Mikołowa miastach naszego region, jak u nich wyglądają kwestie nagród. Na przykład w Katowicach, jeżeli ktoś pod koniec roku
dostanie 5 tys. zł, to jest w siódmym
niebie, ale taka szczodrość prezydenta zdarza się rzadko. Sympatycy poprzedniej ekipy rządzącej Mikołowem wskazują, że Putkowski
był wysoko nagradzany, ponieważ
zrzekł się pensji w magistracie, aby

ny ruch kadrowy burmistrza Balcera. To była rzecz niesłychana i niespotykana w innych samorządach,
aby jedna osoba pełniła jednocześnie funkcję resortowego wiceburmistrza i wiceprezesa odpowiedzialnego za największy w historii projekt inwestycyjny. Dzięki temu wiceprezes Putkowski odpowiadał za budowę kanalizacji przed wiceburmistrzem Putkowskim. Można się domyśleć, że współpraca przebiegała bez zarzutu, choć inwestycja ta
wpędziła Mikołów w największe, finansowe tarapaty w czasach demokratycznej Polski. Drugi wiceburmistrz, Adam Zawiszowski, syn Henryka, odwiecznego członka Zarządu

Nie ma jak u mamy
Burmistrz okazywał łaskawość nie tylko w formie premii. Na zapleczu MDK
od lat działa restauracja prowadzona
przez matkę byłej dyrektorki. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby wszystkie
firmy wynajmujące lokal w siedzibie tej
placówki, traktowano równo. Tymczasem, w 2006 roku restauracji o połowę
obniżono czynsz, pod pretekstem remontu… którego nie było. Dla równowagi innemu dzierżawcy od 2008 roku podniesiono opłaty. Na hojności w stosunku
do właścicielki restauracji budżet miasta w ciągu dziewięciu lat stracił około
125 tys. zł. Ile było podobnych sytuacji,
o których jeszcze nie wiemy? 
(fil)
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MIKOŁÓW „Trójka z plusem”

NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY dla Urzędu Miasta w Mikołowie
Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Śmiłowice, przy
ul. Zgody i ul. Tulipanów, oznaczona numerami 167/10, 41/10, 59/8
o powierzchni 41845 m2. Księga
wieczysta dla działek, oznaczona
numerem KA1M/00046553/9 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 48 MNU, 49 MN, K26D, 46ZN.
Cena wywoławcza: 3 800 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu: 14.03.2016r.

Miasta w Mikołowie. Jednocześnie niespełna 1/4 ocenia
je negatywnie. Zdaniem badanych najważniejsze w czasie wizyty w urzędzie są: zachowanie pracowników, ich
wiedza oraz szybkość rozpatrywania spraw. Następnie
wskazano na: godziny pracy
urzędu - blisko połowa (47%)
uznała je za ważne, a niewiele
mniej (44%) oświadczyła, że
aby załatwić sprawę w urzę-

Procentowy rozkład ocen stopnia satysfakcji z usług świadczonych w Urzędzie [%]

Nieruchomości położone w Mikołowie, obręb Mikołów, przy ul. Braterskiej i ul. Na Wzgórzu oznaczona numerami 1345/206, 1413/206
o powierzchniach: 1444 m2, 1228 m2.
Księga wieczysta dla działek, oznaczona numerem KA1M/00048242/0
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 111 MNU. Ceny wywoławcze:
108 000 zł, 92 000 zł (ceny sprzedaży powiększone zostaną o 23% podatku VAT). Termin przetargu: 10.03.2016r.
Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy ul. Św.
Wojciecha 13, oznaczona numerem 1398/49 o powierzchni 185 m2.
Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00058161/1
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym. Przeznaczenie nieruchomości w PZP:
120 UC, K89D, K26L1/2. Cena wywoławcza: 400 000 zł (cena sprzedaży jest zwolniona
z podatku VAT). Termin przetargu: 29.02.2016r.

Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. Jaśminów, oznaczona numerami 2445/52, 2447/52 o powierzchniach 2154 m2, 1089 m2. Księga wieczysta dla działek, oznaczona numerem KA1M/00009867/2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 10(a)MN. Ceny wywoławcze:
105 000 zł, 125 000 zł (ceny sprzedaży powiększone zostaną o 23% podatku VAT).
Termin przetargu: 09.03.2016r.
Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Kamionka, przy ul. Cienistej, oznaczona numerem 376/22
o powierzchni 265 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00057733/5 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 10(d)MN. Cena wywoławcza: 35 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetartgu: 09.03.2016r.
Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. Bolesława Śmiałego, oznaczona numerem 2388/25 o powierzchni 131 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00047382/6 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 237 MN. Cena wywoławcza:
10 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin
przetargu: 16.03.2016r
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z Wydziałem Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Mikołów,
43-190 Mikołów, Rynek 16,
tel. (032) 3248 566, 567 lub (32) 3248 561,
gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu
Pełny tekst ogłoszeń o przetargach publikowany jest na
stronach internetowych www.mikolow.eu,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Mikołów.

Z analizy wykresu nr 5 wynika, że ponad połowa klientów dobrze ocenia usługi Urzędu - 59%
(suma wskazań „4” i „5”). Natomiast łącznie 22% respondentów oceniło usługi świadczone
przez UMM negatywnie (na „1” lub „2”).
Badanie przeprowadzono
w dniach od 2 do 30 listopada.
Wzięło udział 99 respondentów, nieco mniej kobiet (40),
niż mężczyzn (48), część osób
nie wypełniła metryki. Większość ankietowanych miała
od 35 do 55 lat (51%), kolejną
grupę (25%) stanowiły osoby
w wieku od 25 do 35 lat. 55%
ankietowanych zadeklarowała wyższe, a 38% średnie wykształcenie.

wskazało na konieczność wydłużenia godzin pracy. Wśród
opinii pojawiły się również takie jak udostępnienie klientom kserokopiarki, zezwolenie na płacenie kartą w kasie,
czy dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Potrzebę zmian zaznaczono
w 39% opinii.

Co dalej?
Celem badania było podwyższenie standardu usług świadczonych przez Urząd Miasta.
Dziś Urząd już wie, może wyciągać wnioski i działać. Jeśli
w ciągu kilku miesięcy zmiany
nie zostaną wdrożone - w kolejnej ankiecie nikomu nie będzie się chciało brać udziału.
Jeśli jednak mieszkańcy zauważą, że ich głos się liczy, warto za
jakiś czas powtórzyć badania.
Przy okazji można je rozszerzyć o MDK, ZUK, ZIM, MOSiR
i inne jednostki podległe Urzędowi. Tam również obsługuje się mieszkańców Mikołowa,
tam także wydaje się pieniądze
uzyskane z naszych podatków.
Pełna treść Raportu dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.
Artur Wnuk

Najistotniejsze czynniki dla klientów przy korzystaniu z usług Urzędu Miasta Mikołów [%]
Źródło: „Raport UM Mikołów”

Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. Powstańców Śląskich 1, oznaczona numerem 1399/49 o powierzchni 396 m2. Księga wieczysta
dla działki, oznaczona numerem
KA1M/00058162/8 prowadzona
jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym, oficyną i budynkiem gospodarczym. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 120 UC. Cena wywoławcza: 320 000 zł (cena sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT).

dzie musi wziąć wolny dzień
w pracy. Jedynie dla co dziesiątego ankietowanego (12%)
ważny jest wygląd budynku.
Wydaje się więc, że kosztowne marmury nam nie grożą.
Burmistrz dowiedział się,
co ankietowani zmieniliby
w Urzędzie. Gościom urzędu
zależy na podniesieniu kompetencji pracowników i zmianę
sposobu ich zachowania względem interesantów. 15 osób

Źródło: „Raport UM Mikołów”

Nieruchomości położone w Mikołowie, obręb Mokre, przy ul. Miodowej oznaczone numerami 1034/136,
1035/136, 1036/136, 1037/136 o powierzchniach: 842 m2, 842 m2,
961 m2, 961 m2. Księga wieczysta dla działek, oznaczona numerem KA1M/00057753/1 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP:
B1MNU, K21D. Ceny wywoławcze: 40 000 zł, 116 000 zł, 132 000 zł, 132 000 zł
(ceny sprzedaży powiększone zostaną o 23% podatku VAT). Termin przetargu:
29.02.2016r.

W

listopadzie
2015
Urząd
Miasta w Mikołowie przeprowadził
wśród
mieszkańców
ankietę. Pytano o jakość obsługi, poziom
satysfakcji
podczas
załatwiania
urzędowych spraw. Właśnie
ukazał się Raport z badania. Co o Urzędzie
myślą jego „klienci”?

Jak mikołowianie
widzą Urząd Miasta?
Blisko połowa (49%) dobrze ocenia jakość usług
świadczonych przez Urząd

Dar dla hospicjum
Człowiek żyje tak długo jak długo żyje pamięć o nim ...
Gdy możemy kochać - nie kochamy,
Gdy chcemy - jest już za późno...
Śpieszmy się kochać ludzi - tak szybko odchodzą...

- Członkinie naszego Stowarzyszenia Pomocna Dłoń
Krystyn i Sympatyków 1 lutego odwiedziły Hospicjum
Cordis w Janowie. Na rzecz
hospicjum przekazałyśmy zebrane dary: artykuły przemysłowe, leki oraz żywność
- powiedziała Krystyna Świerkot, prezes Stowarzyszenia
z Mikołowa.
Hospicjum Cordis funkcjonuje od 2011r. i przyjmuje
podopiecznych, którzy cierpią z powodu chorób nowotworowych. Hospicjum dysponuje tylko 38 miejscami,
a potrzeby są dużo większe.
Znajduje się tu sala rehabili-

tacyjna imienia Krystyny Bochenek, która wiele serca
włożyła, aby to hospicjum
powstało. Rodzina tragicznie
zmarłej senator, po jej śmierci przekazała na rzecz hospicjum wyposażenie jej domowego gabinetu oraz bibliotekę. Nasze, śląskie Krystyny
również sponsorują to hospicjum. Jest tu pokój dla podopiecznego, który wyposażyły śląskie Krystyny.
Informujemy również, że nasze stowarzyszenie zostało
członkiem Rady Górnośląskiej
w Katowicach, aby krzewić kulturę śląską.
Krystyna Świerkot

Buduj i remontuj z nami
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IZOLACJA PIANĄ
NATRYSKOWĄ
10 cm piany = 16 cm wełny l dachy
l ściany
l poddasza
l podłogi
l fundamenty
l baseny

Zadzwoń i umów się na
BEZPŁATNĄ wycenę
Kontakt: tel. 518 513 313 lub 502 570 410

Architekt

tańszy niż poprawki

Z

ima to czas,
kiedy najczęściej planujemy remonty, zmiany
w domu, mieszkaniu
czy ogrodzie. Zastanawiamy się też nad
budową domu. Ale
zasadnicze pytanie
brzmi, jak to zrobić,
by było tanio i dobrze? Wielu ekspertów od razu powie,
że tak się nie da, bo
jakość kosztuje.
Coś w tym jest,
ale…
diabeł
tkwi
w szczegółach.
Jeżeli
nie znamy się
na szeroko rozumianej
budowlance warto wynająć
specjalistę,
który za nas dopilnuje wszystkich
spraw. Dobrze jest skorzystać z usług architekta także od wnętrz i krajobrazu. Pamiętajmy, że architekt może
nie tylko nam zaprojektuje
dom, mieszkanie czy ogród
- możemy też mu powierzyć
nadzór nad budowlańcami
i ogrodnikami. Może będzie
to trochę więcej kosztować,
ale będziemy mieć pewność,
że ktoś czuwa nas naszą inwestycją. Jest to szczególnie
ważne przy budowie domu.
Pamiętajmy, że przy wydatkach na kilkaset tysięcy zło-

tych nie warto oszczędzać
kilka tysięcy na architekcie,
bowiem siadająca podłoga,
postawiona nie w tym miejscu ściana, źle działająca
wentylacja czy też niewłaściwe oświetlenie może nam zatruć życie.
U nas najczęściej jest tak,
że inwestor kupuje projekt
u architekta i sam wyszukuje kierownika budowy i fir-

mę. Myślimy, że tak będzie
tanio. Niestety, zdarza się,
że poprawki budowlane są
znacznie droższe niż nadzór architektoniczny. Rzadko kiedy całość prac powierza się pracowni architektonicznej, która projektuje nam dom, a szkoda,
bowiem tej o wiele bardziej
zależy na zadowolonym
kliencie niż budowlańcom.
Renomę architekta buduje

się latami właśnie poprzez
zrealizowane projekty. Jednakże moda na powierzenie całości inwestycji architektowi powoli przychodzi także do nas. W Europie
jest to już niepisanym standardem.
Podobnie jest z gruntownym
remontem. Tu również warto
zapytać o radę architekta - tym
razem można wybrać specjalistę od wnętrz, który nie tylko
zmieni nasze lokum, ale także ochroni nas przed zakusami firm budowlanych oraz handlowców. I to co
najważniejsze - z góry
będziemy
wiedzieć
jak po remoncie
będzie
wyglądać
nasz dom
czy mieszkanie.
- Świeże
spojrzenie architekta na nasz
dom lub mieszkanie może sprawić cuda.
W przypadku mieszkania
nie możemy przestawiać tylko okien i ścian nośnych, ale
poza tym wszystko jest dozwolone. Często po przedstawieniu wizualizacji, klienci nie mogą uwierzyć, że
tak będzie wyglądało ich lokum po remoncie. A zaplanowanych rozwiązań w ogóle nie brali pod uwagę. Czasem wystarczą kosmetyczne zmiany i efekt jest wręcz
piorunujący, ale zdarza się,
że potrzebny jest gruntow-

ny remont - wyjaśniają architekci.
Tu również trzeba pamiętać, by budowlańcy remontujące nasz dom czy mieszkanie realizowali projekt
i używali do tego polecanych
przez architekta materiałów.
Drobne odstępstwa od planów mogą całkiem zmienić
efekt końcowy.
Całkiem inna historia jest
z ogródkiem. Jeżeli jesteś zapalonym ogrodnikiem-amatorem to wystarczy pokusić się

o konsultacje z architektem
krajobrazu i samemu dokonać zmian po jego radach oraz
sugestiach. Natomiast jeżeli jesteś mieszczuchem, twoja wiedza o ogrodzie pochodzi
z Internetu, a rośliny nie chcą
rosnąć, to należy skorzystać

z pomocy firmy. Może jest to
rozwiązanie droższe, ale twoje otoczenie zyska i rośliny nie
będą marnieć. Czasem wystarczy je przesadzić w inne
miejsce, dać odpowiedni nawóz czy przyciąć, by nabrały
wigoru i zaczęły rosnąć.  (bl)
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1966

Jesteśmy z wami już 50 lat!
Firma
50 lat świętuje
działaln
ości.

S T U D I O K u r pa s

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

Największa oferta farb w powiecie:
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przekaż
dla Lenki

PODARUJ
PAULINIE

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.

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.

Wszystkim, którzy
wspomogą mnie
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.

Fundacja Balian Sport
KRS: 0000069890
z dopiskiem
„ADAM SOSNA”

KRS 0000064561
z dopiskiem
Lena Jeka

Masz

PODATKU!
Paulina ma zespół downa.
Jest podopieczną

FUNDACJI DZIECIOM
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

KRS 0000037904
z dopiskiem

21010 KOLAŃSKA PAULINA

Za życzliwość i pomoc dziękujemy. Rodzice

Często dostajemy od naszych Czytelników listy, e-maile i telefony z pytaniami o pomoc w życiowych sytuacjach, w których niezbędna jest
znajomość prawa. Nie spełnialiśmy dotychczas takich próśb, ponieważ nie mamy w redakcji etatowego prawnika. Nie chcemy jednak pozostawiać Państwa samych z problemami. Stąd pomysł na rubrykę „Masz prawo wiedzieć”. Zaprosiliśmy do współpracy Agatę Ciszak, radcę
prawnego z Mikołowa, która na naszych łamach odpowie na Państwa pytania dotyczące kwestii prawnych.

prawo
wiedzieć

Prawo pracy 2016 - co ulega zmianie?
AgatA Ciszak

W

raz z nadejściem nowego 2016 roku wchodzi w życie wiele zmian
w obowiązującym prawie pracy. Jest to dziedzina, która dotyka w praktyce niemal każdego z nas, czy to jako zatrudnionego czy też zatrudniającego, warto
więc zwrócić uwagę na nowe regulacje. Pamiętajmy, warto znać
zarówno swoje prawa, ale i obowiązki. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i pracodawców,
gdyż ci ostatni szczególnie muszą dbać o postępowanie zgodnie

z przepisami. Oczywistym jest, iż
mało kto śledzi na bieżąco publikatory zajmujące się odnotowywaniem wszelkich zmian w prawie, wiedzmy jednak, iż zgodnie
z łacińską paremią: Ignorantia iuris nocet- nieznajomość prawa
szkodzi i od czasu do czasu uaktualniajmy naszą wiedzę.

Jedna z największych
i najistotniejszych
zmian w prawie
pracy dotyczy umów
zawieranych na czas
określony.
Dotychczas dość często spotykaną praktyką było zawieranie
umów określonych na okres wynoszący nawet kilka lub kilkanaście lat, aby uniknąć zaoferowania umowy na czas nieokreślony
i związanych z nią korzyści dla
pracownika. Działania takie czę-

sto wywoływały zrozumiały sprzeciw pracowników, którzy z tego
tytułu czuli się nie dość doceniani
i wykorzystani, nie wspominając
już o mniej korzystnych terminach
wypowiedzenia. Dlatego nowe
przepisy śmiało można uznać za
rewolucyjne.

Już od 22 lutego
2016r. ustawodawca
wprowadza zapisy
przewidujące
możliwość zawarcia
najwyżej 3 umów
o pracę na czas
określony, których
długość nie może
łącznie przekroczyć
33 miesięcy (plus
3 miesiące na umowę
na czas próbny).
Jeżeli jednak strony zgodnie
postanowią kontynuować współ-

pracę, to uważa się, iż pracownik odpowiednio po upływie okresu o którym mowa w §1 lub od
dnia zawarcia czwartej umowy
na czas określony jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę
na czas nieokreślony (art.25¹ Kodeksu Pracy). Ustawa przewiduje
jednak pewne wyjątki od tej zasady obejmujące:
1) zastępstwa pracownika
w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) wykonywania pracy przez
okres kadencji, a także
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny
leżące po jego stronie.
Są to przypadki, w których
uznano, iż zarówno charakter, jak
i cel wykonywanej pracy nie wymaga zastosowania nowych regu-

FUNDACJAPRACOWNICZA
PRACOWNICZA PRO-EKO
FUNDACJA
PRO-EKO
nr
0000064561
nrKRS:
KRS:
0000064561
FUNDACJA PRACOWNICZA
PRO-EKO

lacji. Pamiętajmy również, iż pracodawca może zawrzeć z pracownikiem jedynie 3 umowy na
czas określony, czwarta musi być
już na czas nieokreślony.

Zmianie ulegają
również terminy
wypowiedzenia
umów o pracę.
Pewnym novum jest tutaj ujednolicenie tych terminów dla umów
zawartych na czas określony, jak
i nieokreślony.
- 2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
- 1 miesiąc - w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłuższy
nić 3 lata;
- 3 miesiące - w przypadku zatrudnienia przez minimum 3 lata.

Pracodawca będzie też mógł
jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy
w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Z Kodeksu Pracy znika również umowa na czas wykonywania określonej pracy, a pozostaną
jedynie umowy na okres próbny,
na czas nieokreślony oraz na czas
określony.
Wyżej omówiłam jedynie pokrótce zapisy dotyczące umów
o pracę, zmiany dotyczące zwolnień lekarskich - l4, tzw. umów
śmieciowych oraz zasiłków macierzyńskich zostaną przybliżone
w kolejnych publikacjach.
Autorka prowadzi Kancelarię
Radcy Prawnego, specjalizuje się
w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
rodzinnego oraz gospodarczego.
Przyjmuje min. w Ornontowicach,
ul. Jarzębinowa 17. Tel: 502 982 338.
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Kampania promocyjna nie jest finansowana ze środków pochodzących
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
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Kampania promocyjna nie jest finansowana ze środków pochodzących
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
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Kredyty bankowe:
Gotówkowe
i konsolidacyjne
* skutecznie obniżamy raty!
* wysoka przyznawalność
* dla osób z małą zdolnością
kredytową
* UWAGA! nawet dla osób,
które właśnie spłaciły komornika!
* bez ograniczeń wiekowych,
zgody współmałżonka

Pożyczki
pozabankowe,
chwilówki
* nawet do
30 tysięcy!
* do 5000
na oświadczenie
* na dowód osobisty,
bez dochodu
* decyzja w 15 minut
* posiadamy również
propozycje dla
osób z zajęciem
komorniczym

Podobno najlepsze
biuro kredytowe w okolicy!
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1 lutego rząd przyjął
projekt programu
Rodzina 500 Plus.
Ustawa trafiła do Sejmu,
a biorąc pod uwagę układ
sił w parlamencie
i przedwyborcze
obietnice, należy
spodziewać się jej
rychłego wyjścia w życie.

 Mikołów, ul. Miarki 14 I piętro (na wprost DH Zgoda)
tel. 733 341 167, 733 341 168, czynne: pn-pt 9.00-16.30

TAX

—
EXPERT
—

oferujemy usługi
rozliczaniA:
l
l
l
l

—
EXPERT
—

ksiąg handlowych
ksiąg przychodów i rozchodów
ryczałtu, kadr i płac, ZUS, PIT
bezpłatna reprezentacja
przed Urzędem Skarbowym

TAX

miarę
Księgowość na !
b
Twoich potrze

tel.

506 445 223

500 + miliardy
Artur Wnuk

Z

godnie z założeniami około 2,7 mln polskich rodzin otrzyma świadczenie wychowawcze w wysokości
500 zł na dziecko. Dla pierwszego dziecka przyjęto dodatkowe kryterium, dochód na

osobę nie może przekroczyć 800 zł (1200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym). I choć
sam projekt budzi spore kontrowersje, to już
co do jego pozytywnego wpływu na społeczeństwo
wątpliwości nie ma nikt. Zdaniem Crédit Agricole nowe
świadczenie wychowawcze
zwiększy PKB w 2016 roku nawet o 0,5%. Marek Belka (pre-

zes NBP) zauważył w jednym
z wywiadów, iż program spowoduje „pewne przyśpieszenie wzrostu gospodarczego”.
Trudno się z tym nie zgodzić. Niech każdy z nas wyobrazi sobie, co zrobiłby
z otrzymanymi pieniędzmi.
Większość ruszy na zakupy i według mnie wcale nie
koniecznie po wódkę. Pieniądze zostawimy w lokalnej księgarni, piekarni, kwiaciarni, pewnie część w zagranicznym markecie.

W Mikołowie?
W Mikołowie wypłatą
świadczeń zajmie się Miejski

W przypadku wnioskowania
o świadczenie na pierwsze
dziecko będzie trzeba dodatkowo wykazać wszystkie dochody. Jeśli wniosek złożymy
do końca czerwca, pieniądze
otrzymamy z wyrównaniem
od 1 kwietnia. Świadczenie
będzie przyznane na 12 miesięcy (w pierwszym roku na
nieco dłużej), po których trzeba będzie ponownie złożyć
wniosek.
- Przystępujemy do prac
z własnych pieniędzy - malowanie, okablowanie, meble, komputery, gdyż jeszcze nikt nic nie daje, a tylko
obiecuje. Mamy w Mikołowie
ok. 7,5 tys. dzieci, ale nie wie-

la, burmistrz Mikołowa. Zakładając tylko hipotetycznie
że 4000 z nich dostanie po
500 zł i będziemy wypłacali
2 mln zł co miesiąc, a na obsługę tego zadania otrzymamy 1,5% (30 000 zł miesięcznie) to nie powinno być z tym
problemów, finansowych dodaje.
Nie należy mieć wątpliwości, to jak ocenimy „Rodzinę
500 +” zależy od naszej indywidualnej sytuacji rodzinnej. Inaczej oceni ten projekt samotny rodzic wychowujący osiemnastolatka, inaczej wieloosobowa rodzina z gromadką dzieci w wieku szkolnym. Celem ustawodawcy jest wsparcie rodziny
w długim terminie i zwiększenie liczby urodzeń. Czy to jest
możliwe? Nie znam nikogo
kto zdecydowałby się na drugie dziecko licząc na 6000 zł
przez rok. Gdyby jednak, co
według mnie jest konieczne,
program miał gwarancje wieloletniej realizacji, liczba urodzeń na pewno wzrośnie. Nie
bez znaczenia jest również
pomijana w mediach kwestia
likwidacja ubóstwa. Wielu rodzinom te pieniądze pozwolą
stanąć na nogi, tak zwyczajnie bez stresu zapłacić rachunek w aptece, kupić dzieciom
nowe buty na zimę lub spłacić „chwilówkę” wziętą na
święta.

Skąd na to
weźmiemy?

Ośrodek Pomocy Społecznej. Najprawdopodobniej od
kwietnia będzie można składać wnioski, w których podamy swoje dane i dane dzieci.

my jeszcze, ile to jest rodzin
i komu, ile się będzie należało - mówi Stanisław Piechu-

Margaret Thatcher
powiedziała w 1983 roku:
„Jedna z najważniejszych
debat naszych czasów jest
na temat tego jak dużo Twoich pieniędzy powinno być
wydawane przez Państwo,
a ile Ty powinieneś zatrzymać i wydać na swoją rodzinę (…). Państwo nie ma inne-

go źródła pieniędzy jak podatki od obywateli, którzy te
pieniądze zarobią samodzielnie (…). Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze,
są tylko pieniądze podatników.” Warto o tym pamiętać. Tym razem niezadowolone będą z pewnością banki i hipermarkety, bo to one

w główniej mierze mają „złożyć się” na realizację programu. To tu będą potrzebne tytułowe miliardy. To czy uda
im się przerzucić koszty na
klientów i kto faktycznie poniesieni koszty programu Rodzina 500 Plus to już zupełnie
inna sprawa. Tym niemniej
jak dają - trzeba brać!
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styl życia

Gabinet
podologiczny
W trosce o zdrowie Twoich stóp

www.podologia-mikolow.pl
fb.com/podologiamikolow
Mikołów, Plac Karpeckiego 3
l pedicure specjalistyczne
l usuwanie odcisków, modzeli, brodawek
l korekta wrastających paznokci
l rekonstrukcja płytki paznokciowej
l pielęgnacja pękających pięt
l profilaktyka stopy cukrzycowej

Rejestracja telefoniczna: 669 623 579

Coraz częściej przestajemy
akceptować samych siebie.
W głowach układamy ideały, które daleko się mają, do
prawdziwego piękna. Chcemy być FIT. Zapominając
o zdrowiu, bardzo drastycznie
pozbywamy się zbędnych
kilogramów, myśląc: „Parę
głodówek, czy tabletek nie
zaszkodzi. W końcu czego się
nie robi dla smukłej sylwetki!”

Chude nie jest piękne

K

ażda „fałdka tłuszczu” zaczyna być
szczerze znienawidzona i robimy
wszystko, żeby ją usunąć.
Szukamy w Internecie niesprawdzonych diet, a potem
płaczemy, kiedy po pewnym
czasie znienawidzona masa
ciała powraca ze zdwojoną
siłą. Umyka nam istotny fakt,
że przy zaburzeniach jedzenia pojawia się tzw. efekt jojo. Ścisłą dietę trzymamy zazwyczaj tylko do pierwszego uczucia łaknienia, którego nie jesteśmy w stanie
opanować albo do osiągnięcia choć trochę mniejszej
wagi. Zaraz po tym przestajemy przejmować się tym,
co jemy i coraz mniej się
ruszamy, co powoduje po-
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Uwaga! Sposób na sukces.

Metoda Tomatisa
Rozmowa z Marzeną Janik, logopedą i neurologopedą z osiemnastoletnim stażem.

- Często dorośli narzekają, że dzieci choć
słyszą co do nich mówimy, to nie słuchają…
- Bo słyszeć, a słuchać to dwie różne sprawy. Według
Alfreda Tomatisa, znanego laryngologa i twórcy terapii,
słyszenie to proces bierny, który zależy od stanu narządu
słuchu. Z kolei słuchanie jest to umiejętność świadomego
odbierania dźwięków i czerpania z nich odpowiednich informacji, czyli proces aktywny, wymagający pełnego zaangażowania. Osoby, które mają z tym problem, powinny
trafić do logopedy, który zastosuje metodę terapeutyczną Tomatisa, czyli trening słuchowy
polegający na słuchaniu dźwięków o określonej częstotliwości poprzez urządzenie
zwane Elektronicznym Uchem.
- Co powoduje taki
trening mózgu?
- Stymuluje wybrane obszary kory mózgowej i przygotowuje nasz mózg do pożądanego rodzaju aktywności
i rozwijania jego potencjału
intelektualnego. Celem treningu
jest przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawa umiejętności komunikacji. Aby ucho mogło funkcjonować w pełnym zakresie, konieczne jest jego wyćwiczenie.
Dzięki temu usprawniamy zarówno umiejętności słuchania innych, jak i poprawiamy jakość własnych wypowiedzi.
- Czy terapia przynosi efekty tylko
u dzieci?

- Nieprawdopodobne jest to, że możemy zadbać o rozwój dziecka stymulując jego mózg od poczęcia. Dziewięć
miesięcy ciąży w łonie matki jest najważniejszym okresem, który warunkuje nasze życie! Terapia, w tym czasie
to inwestycja w zdrowie dziecka. Jest świetnym przygotowaniem do porodu. Osiągamy efekt, gdy niemowlę rodzi się dojrzalsze i dużo spokojniejsze. U dzieci terapię
należy stosować, m.in. w przypadku opóźnień w rozwoju
psychosomatycznym, językowym lub psychicznym, problemów szkolnych (czytanie, pisanie), problemów z koncentracją i słuchaniem (rezygnacja z nauki), dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, zespołów hiperkinetycznych, zaburzeniach mowy, głosu,
artykulacji, jąkaniu, seplenieniu, nadpobudliwości ruchowej (ADHD/ADD) czy
centralnego zaburzenia słuchu i integracji sensorycznej.
- A u dorosłych?
- Terapia jest wskazana
w przypadku trudności z przyswajaniem języków obcych, problemów z pamięcią i koncentracją uwagi. Pomaga w depresji, wyczerpaniu psychicznym, zaburzeniach snu, napięciu fizycznym, problemach ze stresem w pracy zawodowej, nieśmiałości. Po udarze czy upośledzeniu słuchu,
ale też dla poprawy jakości głosu, śpiewu i mowy. Polecana w przypadku problemów napięcia nerwowego u kobiet w ciąży i przygotowaniu do porodu. Stosując Metodę
Tomatisa możemy lepiej wykorzystać potencjał swojego
mózgu, a tym samym poprawić komfort życia.

LOGOPEDIA REGGIO

TERAPIA MOWY Z METODĄ REGGIO I TOMATIS
mgr MARZENA JANIK
LOGOPEDA & NEUROLOGOPEDA
ul. Okrzei 29, Mikołów | tel. 691-917-813 | logopedapsychologmikolow.pl

wrotny przyrost wagi. Cała
wina spada wtedy na rady,
z których korzystaliśmy. „Tydzień nic nie jadłam! Kiedy
w końcu sobie pozwoliłam,
na większe porcje, okazało
się, że sporo przytyłam! To
odchudzanie nic nie daje!”.
Niestety, albo jemy regularne posiłki, bez większych
bomb kalorycznych, albo
z naszych planów, o zgrabnych nóżkach i płaskim
brzuchu nic nie będzie!
Ludzie pytają: „Jak mamy
się nie przejmować wyglądem, skoro na każdym kroku
jesteśmy tym napastowani?
Billboard’y, reklamy, czasopisma. Nie ma tu mowy
o najmniejszych niedoskonałościach. Prawdą jest,
że telewizyjne normy, wymagają szczupłej figury od
modelek i gwiazd. Czasami
zbyt szczupłej. Nic więc
dziwnego, że kiedy patrzymy w kolorowe ekrany telewizorów i przyglądamy się
idealnym ciałom pięknych
kobiet, zaczynamy zdawać
sobie sprawę, że przecież

same tak nie wyglądamy.
Podświadomie czujemy zazdrość - „Dlaczego ja taka
nie mogę być?” Budzi się
w nas poczucie chorej złości i niska samoocena, która prowadzi do pojawienia
się przesadzonych kompleksów. Takie zachowania
zazwyczaj kończą się na
anoreksji czy bulimii, które
w bardzo szybki sposób wyniszczają i wycieńczają nasz
organizm, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie.
Oprócz nacisku medialnego, na nasze decyzje
o nagłym odchudzaniu
i tym samym zaprzeczeniu
własnego „JA”, bardzo duży
wpływ ma zdanie innych ludzi. Zdarza się, że z czystej
złośliwości, ktoś krzyknie:
„Ty grubasie, wziąłbyś się
za siebie!”- Nie ukrywajmy,
to boli. Jest to jedna z wielu
przyczyn, przez które decydujemy się na szybkie „spalacze kalorii”- niekoniecznie te związane ze sportem
i zdrowym trybem życia, ale
takie, które są „na topie”.

Najbardziej
popularne
i drastyczne są tzw. Dieta
Dukana oraz Dieta Tasiemcowa. Pierwsza z nich polega na jedzeniu produktów,
zawierających duże ilości
białka. Bardzo często nie
zdajemy sobie sprawy z tego, że jego nadmierna ilość
w organizmie, może prowadzić do poważnych problemów z nerkami i wątrobą
lub powodować szybkie
odwodnienie organizmu, co
nigdy nie kończy się dobrze.
Drugi z wymienionych „sposobów na odchudzanie”,
wymaga spożywania tabletek, z główkami tasiemców.
Jak dobrze wiemy, powodują one olbrzymie spustoszenie, przez co bardzo szybko
chudniemy. Dla większości
ludzi, powyższe postępowanie jest śmieszne, dla innych
wydaje się być jedyną drogą, do idealnej figury.
Po co przybliżać się do
śmierci? Powiedzmy stanowcze „NIE” dietom, a uśmiechajmy się do sportu!
Klaudia Gagat
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Salon
fryzjersko-kosmetyczny
ul. Krakowska 32,
Mikołów

Zapraszamy
również na
Karboksyterapię
i Mezoterapię
Ceny promocyjne!

www.afrocosmetics.pl

tel. 793 685 195
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Moto
rady
Jerzy Paja

S

Trudny okres dla kierowców

tyczeń pokazał, że jest
miesiącem zimowym
i już kierowcom dał
się we znaki. Stąd też kilka słów przypominających
o zasadach jazdy o tej porze
roku. Pamiętajmy, że teraz
dni są krótkie, a zmrok zapada bardzo szybko.

zimowych. Nawet dobrym kierowcom
zdarzają się sytuacje nieprzewidywalne, podczas których niespodziewanie
mogą wpaść w poślizg czy zareagować na zaistniałą sytuację w sposób
nieprzewidywalny dla innych uczestników ruchu. Stąd też, jadąc w trudnych
warunkach, powinniśmy mieć w stosunku do innych kierowców wspomniane „ograniczone zaufanie”. Jeśli oni na
trudne sytuacje drogowe będą reagować prawidłowo, to OK, jeśli zareagują
inaczej, a my będziemy na to przygotowani, to potrafimy wyjść z opresji.

Praktycznie w dni robocze jeździmy,
gdy jest ciemno. Zimowe, złe warunki
atmosferyczne w połączeniu ze zmierzchem mogą być bardzo niebezpieczne.
I choć mamy samochody wyposażone we wszelkiego rodzaju systemy ułatwiające jazdę, na obręczach zimowe
opony, napęd na cztery koła itp., to nic
nas nie zwalnia od zachowywania zdrowego rozsądku i wzmożonej ostrożności. To najważniejsze atuty podczas jazdy w warunkach zimowych. Dlatego też
dziś kilka słów o zasadach jazdy o tej
porze roku.

Płynnie
i spokojnie
dziej niebezpieczna. Stąd też, jadąc
w takich warunkach poza terenem zabudowanym, często musimy liczyć wyłącznie na oświetlenie pochodzące
z naszego auta. Widoczność zależy wyłącznie od sprawności świateł naszego
samochodu, czystości reflektorów, lusterek i szyb. Pamiętajmy przy tym, że
pomocne mogą także być reflektory innych samochodów, będące dodatkowym źródłem światła. Tylne światła pozycyjne czy stopu samochodu jadącego przed nami, mogą nas informować
o przeszkodzie, na którą natknął się
kierowca jadący z przodu. Korzystajmy z takich informacji, a sprawność na-

Sprawne
światła
Ograniczona widoczność, a zatem
trudności w obserwacji drogi, pobocza
i innych uczestników ruchu oraz przeszkód sprawiają, że jazda przy intensywnych opadach śniegu czy po zmroku jest nie tylko trudniejsza, ale i bar-

szych świateł będzie informatorem dla
jadących za nami.

Lżejsza
noga
Przy ograniczonej widoczności pojawiają się problemy z prawidłową oceną
sytuacji na drodze. Przy dużej szybkości
na nieoświetlonej drodze łatwo stracić
kontrolę nad samochodem, stąd powinniśmy pamiętać o zredukowaniu prędkości. To pozwoli nam na wyhamowanie pojazdu i reakcję na przeszkodę na
widzialnym dla nas odcinku drogi. Jeśli jedziemy zbyt szybko, na śliskiej na-

wierzchni nie pomoże żaden ABS. Światła mijania przeważnie oświetlają drogę
na odległość około 50 metrów, a jazda
w dużym ruchu najczęściej nie pozwala na użycie świateł drogowych. Dlatego zwolnijmy, dając sobie więcej czasu
na reakcję w przypadku pojawienia się
przeszkody na drodze. Będzie bezpieczniej dla nas i innych użytkowników drogi.

Ograniczone
zaufanie
W kodeksie drogowym istnieje pojęcie „ograniczonego zaufania”. Pasuje ono jak ulał do jazdy w warunkach

Chcąc bezpiecznie jeździć zimą,
musimy pamiętać o spokoju za kierownicą i płynnej jeździe. Gwałtowne przyśpieszanie, hamowanie oraz nerwowe
ruchy kołem kierownicy podczas jazdy na śliskiej nawierzchni, sprzyjają
wpadaniu w poślizg. Gwałtowne przyciśnięcie pedału przyspieszenia powoduje zerwanie przyczepności kół i już
jesteśmy w poślizgu. To samo przy hamowaniu, skręcaniu przy wyprzedzaniu. Musimy to robić delikatniej, spokojniej i dużo wcześniej. Płynna i łagodna jada w trudnych warunkach, to
jazda bezpieczna. Pamiętajmy o tym
przynajmniej do Świąt Wielkanocnych.
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CENTRUM SAMOCHODOWE

AUTO-SALON | SERWIS | WYPOŻYCZALNIA
PRZYKŁADOWA OFERTA SAMOCHODÓW

Audi Q3 2.0 TDI IDEAŁ, BEZWYPADEK,
NAVI, TYLKO 40 TKM
Cena : 98

900,00 PLN brutto

rocznik: 2012
pojemność: 1968 cm³

przebieg: 40 209 km
moc: 140 KM

Fiat DUCATO MAXI AUTO
BAR-SKLEP, MAŁO UŻYWANY
Cena : 116

900,00 PLN netto

rocznik: 2010
pojemność: 2999 cm³

przebieg: 13 300 km
moc: 145 KM

Opel OMEGA 3.0 V6 PIĘKNA, TANIA,
AUTOMAT, FULL MODEL 1997
Cena : 4

250,00 PLN brutto

rocznik: 1996
pojemność: 2962 cm³

przebieg: 291 028 km
moc: 211 KM

Mercedes-Benz VARIO 614D TANIO, ŚREDNI
FURGON, ZWYKŁE TACHO, MODEL 2006
Cena : 22

900,00 PLN netto

rocznik: 2005
pojemność: 4249 cm³

przebieg: 293 600 km
moc: 136 KM

Ford S MAX 2,0 TDCI, AUTOMAT,
SKÓRA, PIĘKNY, IDEALNY
Cena : 44

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

Godziny otwarcia: pn. - pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-15.00

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

przebieg: 122 100 km
moc: 140 KM

Iveco DAILY 35 C13 PODWÓJNA KABINA +
WYWROTKA, TANIA, ODNOWIONA Z KLIMĄ
Cena : 59

900,00 PLN netto

rocznik: 2011
pojemność: 2287 cm³

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

ul. Hutnicza 6, Łaziska Górne

500,00 PLN brutto

rocznik: 2011
pojemność: 1997 cm³

przebieg: 98 400 km
moc: 126 KM

Volkswagen CADDY 1,2 TSI 5 OSOBOWY,
BEZWYPADKOWY, KRAJOWY, IDEAŁ
Cena : 36

500,00 PLN brutto

rocznik: 2012
pojemność: 1197 cm³

przebieg: 132 200 km
moc: 105 KM

Mercedes-Benz SPRINTER 311 CDI, KLIMA
9 OSOBOWY, ORYGINALNY BUS, NAVI
Cena : 34

900,00 PLN netto

rocznik: 2007
pojemność: 2148 cm³

przebieg: 285 100 km
moc: 109 KM

100 aut na placu!
pełną ofertę samochodów i usług znajdziesz na:

www.mgc.pl
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Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w segmencie nr 3 budynku nr 3-3a
przy ul. Hutniczej w Świętochłowicach wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

W budynku przy ul. Hutniczej 3/13 zawiązała się Wspólnota Mieszkaniowa. Udział Gminy,
na dzień 14 grudnia 2015r., wynosi: 161/1000.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi
wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 24/1000 we współwłasności:
1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, 2) gruntu obejmującego działkę oznaczoną w obrębie Świętochłowice numerem ewidencyjnym: 1535/336 o powierzchni 1443 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00015815/8. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 34,99 m2. Lokal usytuowany jest na trzecim piętrze, składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Lokal sprzedawany jest
wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni użytkowej 5,17 m2.
Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralne ogrzewanie - gazowe.
Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 1 przy ul. Bytomskiej 22, tel. 32/2452-153.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2016 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim
w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 87 000 zł.
Wadium w wysokości 10 000 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach (pokój 5.) lub winno wpłynąć na konto nr 54 1050 1373 1000 0022
8149 7178 Urzędu Miejskiego prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice najpóźniej do dnia 22 lutego 2016r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków
na rachunku bankowym UM).
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba,
która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty
ceny nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane
w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

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) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 118, tel. (32)
3491-931.

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

Stanowiącej własność Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Łagiewnickiej 4B, oznaczonej w obrębie Chropaczów numerem ewidencyjnym 3062 o pow. 1052 m2, zapisanej
w księdze wieczystej KA1C/00002330/0 Sądu Rejonowego w Chorzowie. W Dziale III w/w
ksiąg wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (odpłatna służebność przesyłu) związane
z inną nieruchomością oraz odpłatne użytkowanie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o. Nieruchomość zabudowana jest
budynkiem parterowym częściowo podpiwniczonym o pow. użytkowej 421,53 m2. Ponad
80% powierzchni budynku stanowią nieużytkowane pustostany Powierzchnia 79,30 m2 aktualnie wynajmowana.
Nieruchomość stanowi teren płaski o kształcie nieregularnym. Zlokalizowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, nieogrodzona, uzbrojona w przyłącze wod.- kan. i energetyczne.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej
w Świętochłowicach Nr V/33/15 z dnia 28 stycznia 2015r.) - nieruchomość zlokalizowana
jest na terenie oznaczonym symbolem 9MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Cena wywoławcza - 79 000,00 zł
(do ceny nie będzie doliczony podatek VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
Wadium - 5 000,00 zł
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej:
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25 września 2015r., drugi przetarg ustny, nieograniczony odbył się w dniu 20 listopada 2015r., trzeci przetarg ustny, nieograniczony. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 26 lutego 2016r. o godz.
11.00 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 osób prawnych aktualny wypis
z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących
podmiot 2) kopię dowodu wniesienia wadium 3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości 4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby
wznowienia granic nieruchomości, uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej
czynności na własny koszt.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach lub na konto w ING Banku Śląskim S.A. o/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000
0022 8149 7178 do dnia 22 lutego 2016r., z zaznaczeniem „IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łagiewnickiej 4B”. Za
datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca
się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do
wpłaty ceny nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia
umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości
ponosi nabywca.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
pok. 118, tel. 32 3491-931.

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

„Zielone czeki” strażaków

Fundusz wspiera

Zarząd Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłosił
kolejną edycję
konkursu „Zielone
czeki” - dorocznej
nagrody finansowej
przyznawanej z okazji
Dnia Ziemi.

ogłoszone

P

rzypomnijmy, że są one przyznawane od 1994r., a nagradzane są osoby wyróżniające się
w działalności proekologicznej
na terenie województwa śląskiego. Dotychczas nagrodzonych zostało ponad
220 osób. Została także powołana tegoroczna Kapituła nagrody.
Prawo zgłaszania kandydatów do „Zielonych czeków” 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 instytucji

Ubiegłoroczna uroczystość rozdania Zielonych Czeków
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 18 marca, a ogłoszenie listy
laureatów nastąpi podczas gali z okazji
Dnia Ziemi (22 kwietnia). Kapituła składająca się z ekspertów, pracowników nauko-

Z

wanych przez rolników celem odkwaszania gruntów rolnych, do których zakwaszenia przyczyniła się działalność
przemysłowa. Beneficjentem, pośredniczącym w obsłudze i rozdziale środków Funduszu została Śląska Izba Rolnicza w Katowicach, odpowiedzialna za wykorzystanie otrzymanej dotacji. Przyznane na 2016r. środki planuje się przeznaczyć na zakup ok. 10.000

l jeden średni samochód
ratowniczo - gaśniczy Renault
Midlum 4x4 (GBA 4x4), dla
Komendy Miejskiej PSP w Katowicach,
l agregat pompowy dużej wydajności dla Komendy
Miejskiej PSP w JastrzębiuZdroju,
l trzy średnie samochody
ratowniczo - gaśnicze Renault
D 4x2 (GBA 4x2) dla komend
PSP w Bielsku-Białej i Wodzisławiu Śląskim,
l cztery ciężkie samochody ratowniczo - gaśnicze Scania 4x4 z 6-osobową kabiną (GCBA 4x4/6) dla komend
PSP w Cieszynie, Żywcu, Tychach i Gliwicach,
l lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy z funkcją ratownictwa ekologiczno - chemicznego Ssangyong
Rexton (SLRR) dla Komen-

rządy terytorialne - 2,7 miliona
złotych, a Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 600 tysięcy złotych. Strażacy otrzymali:
l średni samochód ratownictwa wodnego Scania 4x4
(SRw) wraz z łodzią płaskodenną ratowniczo - desantową oraz przyczepą do przewozu łodzi. Samochód trafi do
Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu,
l dwa lekkie specjalne pojazdy do przewozu neutralizatorów i sorbentów oraz
uczestników akcji ratowniczych Renault Trafic (SLKw)
- dla Komendy Wojewódzkiej
PSP w Katowicach,
l trzy kontenery z zapasem
proszku gaśniczego dla komend PSP w Gliwicach, Częstochowie i Sosnowcu,
l średni samochód gaśniczy z agregatem proszkowym Renault 4x2 (GBAPr 4x2)
dla Komendy Miejskiej PSP
w Częstochowie,

dy Miejskiej PSP w Katowicach. Pojazd wyposażony jest
w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych podczas wypadków drogowych i katastrof
chemicznych, ekologicznych
i wszędzie tam, gdzie dowódca musi określić i rozpoznać
występujące zagrożenia, zarówno dla mieszkańców jak
i ratowników.
WFOŚiGW w Katowicach,
który rozpoczął działalność
w 1993 roku, niemal od początki istnienia wspiera finansowo Państwową Straż Pożarną.
W latach 1996-2015 KW PSP
w Katowicach zrealizowała
49 zadań polegających na zakupie sprzętu i wyposażenia
o wartości ponad 200 mln zł.
Prawie połowę środków - ponad 98 mln zł przekazał na te
działania WFOŚiGW w Katowicach. W planie Funduszu na
rok 2016 przewidziano kolejne środki w wysokości 9,5 mln
zł (w tym na zakup pojazdów
prawie 8 mln zł).

wych 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.

Wapnowanie gleb

arząd Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i GW w Katowicach postanowił przeznaczyć 800 tys. zł dotacji na „Wapnowanie
gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na
terenie województwa śląskiego”. Wzorem lat poprzednich pieniądze te zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie zakupów nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych stoso-
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jednostek sprzętu specjalnego
i samochodów
o wartości ponad 10,5 mln
złotych przekazanych zostało w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
W
uroczystości
wzięli
udział: Andrzej Pilot - prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Jarosław Wieczorek
- Wojewoda Śląski, nadbrygadier Marek Rączka - Śląski
Komendant Wojewódzki PSP
oraz przedstawiciele władz
samorządowych.
Zakup sprzętu został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w wysokości ponad 7,2 miliona złotych, samo-

ton czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) i wysianie nawozu
na powierzchni ok. 3.600 ha. W latach
2011-2015 ze środków WFOŚiGW w Katowicach na zakup nawozów wapniowych wydano kwotę ok. 5,8 mln zł, która została wykorzystana na zakup ponad 75.000 ton czystego składnika odkwaszającego (CaO) i obsianie ponad
28.000 ha gruntów rolnych.
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Bogate plany

kręglarzy

K

ręgle, to sport kameralny. Na zawody nie ciągną tłumy
kibiców, nie ma trąbek,
odpalanych rac, wydzielonych sektorów dla gości.
Jest za to atmosfera. W takich warunkach funkcjonuje sekcja kręgli klasycznych Polonii Łaziska.
Polonia startuje w Lidze Międzyokręgowej (dawna pierwsza liga),
która rozgrywana jest systemem turniejowym. W każdym turnieju startują cztery drużyny. Ta klasa rozgrywek podzielona jest na
dwie grupy („A” i „B”),
czyli północ - południe.
Mistrza wyłania się
w rozgrywanym na terenie neutralnym turnieju, w którym startują po
dwa najlepsze zespoły
z każdej grupy.
- Polonia jest liderem w swojej
grupie.
Ostatni turniej
w Tarnowie
Podgórnym
wygraliśmy
występując
w
składzie:
Marcin
Szostok, Kamil Fajkus, Daria Fajkus, Małgorzata Kurcok i z rezerwowym
Krzysztofem Baczą.
Ostatni turniej grupowy
rozgrywa-

ny będzie w Brzesku - mówi trener
i „szef” sekcji kręglarskiej, Henryk
Lisowski. Pierwszoplanową zawodniczką sekcji jest reprezentantka Polski, Renata Skrzypczak. - Renia jest
podporą klubu Czarna Kula Poznań,
do którego została wypożyczona na
starty w superlidze, by mieć odpowiednią ilość startów dających punkty do rankingu - dodaje Pan Henryk.
Kalendarz imprez na rok 2016 jest
bogaty. W 12 z nich chcieliby wystartować kręglarze z Łazisk. Ponadto szansę na start w Mistrzostwach Świata
w Chorwacji mają Renata Skrzypczak,
Daria Fajkus i Małgorzata Kurcok.
- Udział w ogólnopolskich turniejach juniorów (z Renią Skrzypczak)
juniorów młodszych, młodzików
i dzieci uzależniony jest od możliwości finansowych. - Nasza grupa
jest finansowana przez MOSiR Łaziska Górne przy pokaźnym wsparciu Śląskiego Okręgowego Związku Kręglarskiego. Mam nadzieję, że w najbliższym
czasie będziemy wiedzieć
„na czym stoimy” (finansowo) i w których turniejach
będziemy mogli
uczestniczyć,
bo na razie
nasze
plany startowe
są swoistym
„koncertem
życzeń” - kończy dywagacje na temat planów startowych Henryk Lisowski.
Tadeusz
Piątkowski

Kamionka w blasku brązu
O

statni weekend stycznia zapisze się brązowymi
zgłoskami
w pamięci młodych piłkarzy halowych Kamionki
Mikołów. W Bielsku rozgrywano turniej finałowy U14,
w którym podopieczni trenera Leszka Latacza wywalczyli brązowy medal.
Mikołowianie w eliminacjach trafili do grupy „B”, gdzie ich rywalami
byli rówieśnicy z GKS-u Wikielec oraz
MKF-u Solne Miasto Wieliczka. W pierwszym meczu Kamionka zmierzyła się
z Solnym Miasteczkiem. Zwycięstwo
3:2 po bramkach Pawła Szarego (2)
i Bartosz Bruna dawało ogromne szanse na „wyjście” z grupy. Ale to nie było
łatwe. W konfrontacji z GKS-em Wikielec, to rywale długo prowadzili i dopiero w 19 minucie gola dla mikołowian strzelił Jakub Nowak, co pozwoliło awansować do ćwierćfinału. Tam
czekali już gospodarze - Rekord Bielsko-Biała. W tym spotkaniu młodzi „halowcy” z Mikołowa pokazali, że go-

spodarze im niestraszni. Po dwóch golach Filipa Wiesiołka oraz jednym Tomasza Nawrockiego, zapewnili sobie
awans do strefy medalowej. A tam - sąsiad „zza miedzy”, czyli Gwiazda Ruda
Śląska. Mecz był zacięty i emocjonujący, podopiecznym trenera Latacza zabrakło trochę szczęścia i choć do przerwy remisowali 1:1, to zeszli z parkietu pokonani 1:2. Pozostał im jeszcze
„mały finał”, w którym o brązowy medal zmierzyli się z Hurtapem Łęczyca.
Zmotywowani mikołowianie wyszli na
parkiet z ogromną wolą walki i chęcią
wywalczenia podium. Walczyli o każdy
metr parkietu, rywale również. W regulaminowym czasie gry nie padła żadna
bramka i do wyłonienia zwycięzcy, potrzebna była dogrywka. W niej padł jeden gol zdobyty z przedłużonego rzutu karnego przez Oskara Wolnego i ten
gol dał Kamionce brązowy medal. Ale
to nie konec sukcesów, gdyż MVP mistrzostw został Jakub Nowak.
Brązowi medaliści Mistrzostw Polski
grali w składzie: Radosław Bobrowski,
Bartosz Brun, Mateusz Kaczmarczyk,
Oskar Machulec, Jakub Małysa, Szy-

Sprintem przez sportowe areny
Piłka nożna
W ramach przygotowań do sezonu,
gry kontrolne rozpoczęły już zespoły
powiatu mikołowskiego. W rozegranych sparingach uzyskały wyniki:
Gwarek Ornontowice wygrał z Wilkami Wilcza 1:0, zremisował z rezerwami Górnika Zabrze 0:0.
Polonia Łaziska pokonała ROW Rybnik
1:0, zremisowała z MKS-em Lędziny 1:1.

Siatkówka
W drugiej lidze siatkarek Polonia Łaziska uległa Częstochowiance Częstochowa 0:3, TKS-owi Tychy
0:3, AZS-owi Opole 0:3, PLKS-owi
Pszczyna 0:3,
W trzeciej lidze kobiet Burza Mikołów przegrała z Jedynką Siewierz 1:3,
wygrała z drugim zespołem Tauronu
Dąbrowa Górnicza 3:2.
W trzeciej lidze mężczyzn Trójka
Mikołów przegrała z MUKS-em Michałkowice 2:3, pokonała drugi zespół
MCKiS-u Jaworzno 3:1.

Tenis stołowy
W drugoligowych rozgrywkach drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały
wyniki:
W lidze pań AKS Mikołów uległ
Skarbkowi Tarnowskie Góry 2:8, MOKSiR-owi Zawadzkie 1:9, pokonał Orła

W lidze mężczyzn:

Futsal
W styczniu, w drugiej lidze futsalu
Kamionka Mikołów przegrała z Gredarem Futsal Team Brzeg 3:5, wygrała
z LMKS-em Piast Gorzów Śląski 4:2,
Strzelcem Gorzyczki 6:1,

Pływanie
Zakończyła się XIV edycja akcji „Pływaj
na odległość”, organizowana przez mikołowski MOSiR. W kategorii mężczyzn
12 800 długości basenu, co daje 320 kilometrów, przepłynął Łukasz Piotrowski.
W kategorii pań najbardziej wytrwała była Agnieszka Broncel, która przepłynęła
2 400 długości, czyli 60 kilometrów.
1 lutego rozpoczęła się XV edycja akcji,
która potrwa do 30 czerwca. Każdy może
spróbować swoich sił. Szczegóły na stronie MOSiR: www.mosir.mikolow.eu Tapi

Wyniki:
Solne Miasto Wieliczka - Kamionka 2:3
GKS Wikielec - Kamionka Mikołów 1:1
Ćwierćfinał
Rekord Bielsko-Biała - Kamionka 0:3
Półfinał
Kamionka - Gwiazda Halemba 1:2
„Mały finał”
Kamionka - Hurtap Łęczyca 1:0
1. GKS Wikielec.
2. Gwiazda Ruda Śląska.
3. Kamionka Mikołów.
4. Junior Hurtap Łęczyca.
5. Rekord Bielsko-Biała.
6. Unia Tarnów.
7. SCHLF Chrzanów.
8. Góral Tryńcza.
9. Calisia 14 Kalisz.
10. AZS UW Drukarz Warszawa.
11. TAF Toruń.
12. MKF Solne Miasto Wieliczka.

Wyniki:

Stanica 7:3, zremisował z Halembianką
Ruda Śląska 5:5.
AKS Mikołów przegrał z Naprzodem
Borucin 4:6, pokonał LUKS Węgierska Górka 6:4, zremisował z MKS-em
Czechowice-Dziedzice 5:5, zremisował
z LZS-em Kujakowice 5:5.
ULKTS Sokół Orzesze uległ AZS-owi
Nysa 4:6, wygrał z Huraganem Sosnowiec 9:1, Rojem Żory 10:0, z Naprzodem
Borucin 6:4.

mon Mazur, Tobiasz Nawrocki, Jakub
Nowak, Paweł Szary, Łukasz Szczepek,
Piotr Wałęga, Filip Wiesiołek, Oskar
Wolny. Trener: Leszek Latacz.

Uczniowski futsal

Od

ośmiu lat na początku
roku, pod auspicjami
MOSiR-u Mikołów rozgrywany jest halowy turniej piłki nożnej dla uczniów klas IV-VI szkól podstawowych. W tym roku wystartowało pięć
drużyn, które grały w jednej grupie systemem „każdy z każdym”. Zwyciężył

zespól pod nazwą „Pod Pachą”, przed
„Dream Teamem” i Kamionką.
Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został Michał Golda (FC „Pod Pachą”), najlepszym bramkarzem - Aleks
Palenta (KS Kamionka), a MVP turnieju wybrano Jarosława Lachowskiego
(Dream Team). 
Tapi

FC „Pod Pachą” - KS Kamionka 3:0
Atak klonów z Borowej - FC Wiatraki 1:1
FC „Pod Pachą” - Dream Team 1:0
KS Kamionka - Atak klonów z Borowej 0:0
FC Wiatraki - Dream Team 1:2
FC „Pod Pachą” - Atak klonów z Borowej 5:0
KS Kamionka - Dream Team 3:2
FC „Pod Pachą” - FC Wiatraki 1:0
Atak klonów z Borowej - Dream Team 1:3
KS Kamionka - FC Wiatraki 1:1

Klasyfikacja końcowa:
1. FC „Pod Pachą”
2. Dream Team
3. KS Kamionka
4. FC Wiatraki
5. Atak klonów z Borowej

Kontrolne potyczki Gwarka
G
warek Ornontowice po udanym turnieju halowym
w Łaziskach, przygotowuje formę do rundy wiosennej. Oprócz ciężkiej pracy na treningach, ornontowiczanie zaplanowali gry kontrolne w następujących
terminach:
10.02. GKS Gwarek - Górnik Zabrze II (III liga)
13.02. GKS Gwarek - Sarmacja Będzin
17.02. GKS Gwarek - UKS Ruch Chorzów

20.02. GKS Gwarek - Polonia Poraj
27.02. GKS Gwarek - Grunwald Ruda Śląska
5.03. GKS Gwarek - Wyzwolenie Chorzów
12.03. GKS Gwarek - Ruch Radzionków

Poza meczem z Grunwaldem, miejsca i godziny rozgrywanych sparingów ustalane będą na bieżąco. Zainteresowani kibice szczegółowe dane będą mogli znaleźć na stronie klubowej: www.gksgwarek.futbolowo.pl
Tapi
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Halowe

otwarcie piłkarzy

C

hoć do piłkarskiej wiosny jeszcze daleko, to
już w dwa pierwsze
weekendy kibice mogli się
emocjonować futbolowymi
potyczkami. Jeszcze nie na
stadionach, ale w hali MOSiR-u Łaziska, gdzie rozegrano dwa tradycyjne turnieje: VII Wojewódzki Halowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Prezesa MBS Mikołów, oraz
IV Powiatowy Halowy Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Prezesa K.S Polonia.

Choć
grające zespoły
nie rozpoczęły jeszcze przygotowań do
rundy wiosennej, to
widać było, że zawodnicy są „głodni piłki” i na parkiecie pokazali
ogromną ochotę
do gry. Oby tak
przez cały rok!
W VII Wojewódzkim Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa MBS Mikołów
wystąpiło osiem drużyn, w tym dwie
młodzieżowe Polonii. Po rozegraniu
dwudziestu meczów, wyłoniono zwycięzcę, którym został Yung Boys, pokonując w finale zespół pod nazwą
Kamikadze 3:0. Wybrano także najlepszych zawodników turnieju, a tymi
zostali: najlepszym strzelcem turnieju: Arkadiusz Kurasz (MBS Mikołów) - 13 bramek, najlepszym bramkarzem: Jakub Białoń (Kamikadze)
i najlepszym zawodnikiem: Robert
Prus (Young Boys).
Klasyfikacja końcowa:
1. Young Boys
2. Kamikadze
3. MBS Mikołów
4. Bawarczycy
5. SSK Elektro
6. Antałek
7. Polonia II
8. Polonia I

***
Powiatowy Halowy Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Prezesa K.S Polonia,
śmiało można nazwać nieoficjalnymi halowymi mistrzostwami powiatu mikołowskiego w piłce halowej.
W czwartej edycji wystartowało
osiem drużyn. Siedem z powiatu mikołowskiego i drużyna zza miedzy LKS Bełk. Końcowe wyniki turnieju
pokazały, że dwa pierwsze miejsca
zajęły drużyny z czwartej ligi, czyli
sportowo niespodzianki nie było.
W eliminacjach grano w dwóch
grupach, systemem „każdy z każdym”. Mecze były zacięte, a w kilku przypadkach rozstrzygnięcia zapadały w ostatnich sekundach spo-

tkania. Miejsce zajęte w rozgrywkach grupowych, decydowało o rozstawieniu w fazie pucharowej. Tutaj
przegrany nie miał już szans na walkę o wyższą lokatę.
[W większości meczów eliminacyjnych o zwycięstwie decydowała
jedna bramka. W grupie „A”, w konfrontacji dwóch czwartoligowców:
Polonii i Gwarka zwyciężył Gwarek, choć mecz był wyrównany. Dobrą grę pokazał Orzeł Mokre, któremu brakowało szczęścia i nie wygrał żadnego spotkania. W grupie

Zimowe bieganie

w Orzeszu

Sezon biegowy
w powiecie mikołowskim
rozpoczęty. W niedzielę,
24 stycznia w Orzeszu Jaśkowicach odbył się
Zimowy Bieg Orzeski,
organizowany przez
Fundację „Aktywni”.
W porównaniu z
ubiegłoroczną, pierwszą
edycją tego biegu,
w którym zawodnicy
biegali przy pięknej
pogodzie, ten był prawdziwie zimowy.
„B” klasą dla siebie był trzecioligowy
LKS Bełk, choć nie grał w najmocniejszym składzie.
W fazie finałowej nie było już żartów. W dwóch spotkaniach rozstrzygnięcia zapadały po konkursach rzutów karnych. W finale doszło do ponownego spotkania Polonii i Gwarka. Przez 17 minut prowadził Gwarek
i wydawało się, że on zostanie triumfatorem tej edycji turnieju. Ale Polonia walczyła do końca. Na finiszu meczu za sprawą bardzo dobrych interwencji Rafała Franke oraz po golach
Badury i Oltmana (na trzy sekundy
przed końcowym gwizdkiem arbitra),
zapewniła sobie triumf w turnieju.
Łupem gospodarzy padły też tytuły najlepszego zawodnika i bramkarza turnieju. MVP turnieju został Mateusz Mazurek, a najlepszym bramkarzem - Rafał Franke. Z kolei najlepszym strzelec został Dawid Mokry
(Sokół Orzesze), zdobywca ośmiu
bramek.
Zwycięska drużyna turnieju - Polonia grała w składzie: Franke, Gersok,
Kruk, Wawoczny, Dubaniewicz, Badura, Oltman, Kaczmarczyk, Rączka,
Mazurek.
Tabela końcowa:
1. Polonia Łaziska
2. Gwarek Ornontowice
3. LKS Bełk
4. Fortuna Wyry
5. Orzeł Mokre
6. Sokół Orzesze
7. AKS Mikołów
8. KS Kamionka Mikołów
Tadeusz Piątkowski

P

rzy padającym śniegu z deszczem i na rozmiękłej trasie.
Ta miała długość siedmiu kilometrów i wiodła terenami leśnymi, o urozmaiconej
konfiguracji.
- Szkoda, że aura nie poczekała jednej doby i niewielki mróz oraz słońce
stały się tylko wspomnieniem. We wczorajszych
warunkach biegałyby się
wam o wiele przyjemniej
- powiedział przed startem,
patron i honorowy starter biegu, burmistrz Orzesza - Mirosław Blaski.
Na trasę do walki wyruszyło prawie 230 zawodniczek i zawodników.
W różnym wieku i o różnych umiejętnościach. Najstarszy liczył sobie 68 lat,
najmłodszy - 14. Po przebiegnięciu kilkuset metrów ulicą asfaltową, wbiegli na leśne dukty. - Tym razem rzeczywiście biegaliśmy w zimowej scenerii. Prawie cała trasa, z wyjątkiem
krótkiego odcinka przed metą, wiodła po śniegu i obuwie z odpowiednim bieżnikiem odgrywało tu znaczącą rolę. Moim zdaniem trasa była znakomicie wytyczona, nie było zbyt dużych podbiegów, była dostatecznie
szeroka i nie było problemów z wyprzedzaniem na trasie. Choć śnieg
rozmiękczył podłoże, to było bezpiecznie - komentuje przebieg rywalizacji uczestniczący w tym biegu posiadacz statuetki Sportowej Osobowości
Roku, Zbigniew Fijałkowski. Po wbiegnięciu do lasu utworzyła się czołów-

ka, którą prowadził Patryk Błaszczyk
z Pszczyny. Jednak szybko oderwał się
od stawki i samotnie podążał w kierunku mety. Po dwudziestu kilku minutach,
za jadącym na rowerze pilotem wyścigu, pojawił się na ulicy prowadzącej
w kierunku mety i minął ją jako pierwszy. Kilka minut po nim, jako dziesiąta
linię mety minęła pierwsza przedstawicielka płci pięknej, Michalina Mendecka z Łazisk, która już przed startem
zapowiadała zwycięstwo. Przez kolejne kilkadziesiąt minut linię mety mijali kolejni zawodnicy. Jedni przybiegali
pojedynczo, inni ostro finiszowali, walcząc o lepsze miejsce z biegnącymi
obok rywalami. Po przekroczeniu linii
mety, każdy z kończących bieg otrzy-

mywał pamiątkowy medal, a gdy przybiegł ostatni zawodnik (bieg ukończyło 224 biegaczy), na najlepszych czekało podium i nagrody.
Zwycięzca biegu - Patryk
Błaszczyk: Fajna impreza na otwarcie sezonu. Trasa ciekawa, choć w niektórym miejscach było ślisko. Mnie śliskie podłoże nie przeszkadzało, gdyż
od startu biegłem w czołówce, a potem
samotnie i trasa nie była rozdeptana.
Cieszę się ze zwycięstwa, tym bardziej,
że w stawce widziałem kilku niezłych
biegaczy. Czy przyjadę bronić tytułu
w przyszłym roku? Chciałbym, ale to nie
zależy tylko ode mnie. Będę w wojsku, a
tam - służba, nie drużba. Myślę, że jednak przełożeni dadzą przepustkę.
Najszybsza kobieta biegu,
Michalina Mendecka: W Zimo-

wym Biegu Orzeskim startowałam
po raz drugi. W ubiegłym roku pogoda była wiosenna, nie było śniegu, a trasa należała do tych wymagających. Teraz zimowa aura dopisała
w 100 procentach, ale organizatorzy
zmienili trasę, która moim zdaniem
była łatwiejsza i przyjemniejsza biegaliśmy na jednej leśnej pętli
o długości siedmiu kilometrów. Biegło mi się bardzo dobrze, o czym
świadczy to, że z każdym kolejnym
kilometrem potrafiłam biec coraz
szybciej. Udało mi się zająć pierwsze miejsce wśród kobiet oraz
10 miejsce open, co bardzo mnie
cieszy. Dzisiejszy bieg był dla mnie
raczej mocnym treningiem, chciałam sprawdzić jak wyglądam biegowo po niecałych dwóch miesiącach
od wznowienia treningów przygotowujących do nowego sezonu
i mogę powiedzieć, że sprawdzian wyszedł zadowalająco. Za rok na pewno wezmę udział w kolejnej edycji biegu, gratulacje dla
organizatorów za super
bieg i organizację.
Organizator biegu Tomasz Mrowiec: Chyba jedna z lepiej zorganizowanych imprez, dopisała frekwencja pomimo nie najlepszej
pogody - niespełna 230 zawodników. Wystartowała spora grupa biegaczy reprezentujących wysoki poziom
sportowy. Bodźcem na pewno były nagrody finansowe. Do startu zachęca też
super atmosfera w trakcie i po biegu.
Każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy medal. Sala MOK w Orzeszu - Jaśkowicach jest wręcz stworzona dla takich imprez i na pewno zapowiadamy
już trzecią edycję w przyszłym roku.
Tadeusz Piątkowski
Wyniki „open”:
1. Patryk Błaszczak, Pszczyna - 23,00 min.
2. Mateusz Wolnik, Łyski - 24,00 min.
3. Mateusz Drąg, Tychy - 24,15 min.
4. Jarosław Prokop, Ruda Śl. - 26,30 min.
5. Piotr Jachimski, Rybnik - 26,45 min.
6. Sebastian Bartnik, Jastrzębie - 27,00 min.
7. Dariusz Wilk, Będzin, 27,06 min.
8. Robert Proksa, Mysłowice - 27,10 min.
9. Artur Roczkowski, Rybnik - 27,15 min.
10. Michalina Mendecka, Łaziska G. - 27,30 min.
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FOTO Maria Śliwa
Sesje w studio, w plenerze i u klienta

 śluby
 sesje ciążowe
 sesje noworodkowe
 sesje rodzinne
 portfolia modelek
 reklama firmy
 fotografia katalogowa

tel. 602-193-347
www.mariasliwa.pl
Wielu Czytelników i Reklamodawców pyta, gdzie można znaleźć papierową wersję „Naszej Gazety”. Drukujemy 20 tys. egzemplarzy. Połowę nakładu, za pośrednictwem firmy dystrybucyjnej dostarczamy do skrzynek pocztowych w blokach na największych osiedlach Mikołowa, Łazisk Górnych, Orzesza i Ornontowic. Pozostałą część zostawiamy w urzędach, instytucjach, sklepach, punktach
usługowych. Publikujemy pełną listę naszych punktów dystrybucyjnych.

Tu jesteśmy!

Wśród osób, które do 29 lutego nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową.
Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Rafał Puchała. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

Horoskop
Wodnik (20.01-18.02) Można będzie odnieść wrażenie, że wszystko
sprzysięgło się przeciwko Tobie. Jednak problem będzie tkwił nie w tym, jaki
świat jest zły, ale w Twojej duszy. Jedyna szansa na poprawienie losu, to
spokojne przemyślenie najważniejszych dla Ciebie spraw i uspokojenie działań. Jeśli już to uczynisz i przestaniesz wszystkich postrzegać jako potencjalnych wrogów, wówczas przekonasz się, że świat nabiera pozytywnych
kolorów. Tym bardziej, że w lutym będziesz miał sporego farta.
Ryby (19.02-20.03) Okazuje się, że to, co do tej pory uważałeś za niekorzystne, wcale takie nie jest. Zauważysz, że ludzie zaczynają Cię doceniać,
a to podniesie Twoją samoocenę i wprowadzi Cię w coraz lepszy nastrój. Jest
ktoś, kto bezustannie o Tobie myśli. Ty jednak daj sobie na wstrzymanie, bo
ta osoba nie jest warta Twojego zaufania. W lutym będziesz miał jedyną
w swoim rodzaju okazję, aby ludzie dojrzeli w Tobie coś więcej niż przeciętnego człowieka. Nie zmarnuj tej okazji, bo może ona procentować.
Baran (20.03-20.04) Mimo że jesteś pełen wiary i energii, to jednak luty
okaże się miesiącem nieco straconym. Minie niczym burza, ale nie odegra
w Twoim życiu znaczenia. Po Twojej głowie plątać się będzie wiele myśli i zamierzeń, z których żadne nie zostanie zrealizowane. Można by pomyśleć, że
ten miesiąc będzie stracony. Nic bardziej błędnego. Właśnie w lutym położone zostaną podwaliny pod to, co miłego spotka Cię w całym roku.
Byk (21.04-21.05) Bardzo dziwny miesiąc podczas którego będziesz odgrywał ważną rolę dla wielu ludzi. Twoje działania dadzą szczęście wielu,
a jednocześnie u wielu innych spowodują przykrości. Tym samym zyskasz
przyjaciół, ale i wrogów. Bardziej uważaj na tych nowych przyjaciół, bo po
wrogach wiadomo, czego można się spodziewać. Jest duża szansa, abyś zyskał poważanie u ludzi, którzy dotąd spoglądali na Ciebie jakby z góry. Nie
jest ważne, czy oni Cię zaakceptują, ważne jest to, abyś Ty uwierzył w to, że
jesteś im równy.
Bliźnięta (22.05-22.06) To będzie miesiąc wielu taktycznych błędów
czynionych przez Ciebie. Wynikać one będą nie tylko z Twojej niewiedzy, ale po części z lenistwa i powierzchownego traktowania problemów
do rozwiązania. Sam będziesz sobie winny kłopotom, jakie będą Twoim udziałem. Jedyną radą na tę zapowiedź lutego jest to, abyś wyciągał
wnioski z popełnionych błędów, naprawiał je i uczył się postępować prawidłowo. Poza tym nie martw się za bardzo, bo wszystkie Twoje problemy
to nic wielkiego i nie ma czym tak bardzo się przejmować. Tym bardziej, że
wszystko to, co czeka Cię w lutym możesz przekuć na sukces w przyszłych
miesiącach tego roku.
Rak (21.06-22.07) Nie pomyśl przypadkiem, że to co się stanie na początku miesiąca, to koniec świata. Będzie to zwykłe nieporozumienie, które co prawda będzie kosztować się sporo nerwów, ale bardzo szybko się
sprawa wyjaśni. Po tym nieprzyjemnym incydencie nastąpi czas, w którym
wszystko będzie się dobrze układać, a Ci którzy obwiniali Cię za nie popełnione winy, będą chcieli wynagrodzić Ci to, co Ci zrobili. Nie daj się tak łatwo
przeprosić, by na przyszłość jak ktoś usłyszy plotki na Twój temat, to dwa
razy się zastanowi, czy były prawdziwe.

Lew (23.07-22.08) Miesiąc cierpień i wielu rozterek. Za co się nie weźmiesz, to będzie szło jak po grudzie. Każda nowa znajomość ,z początku
ciekawa, okaże się niewypałem. Twoje myśli będą krążyły wokół spraw nieprzyjemnych i będziesz się zastanawiał, czy Twoje szczęście skończyło się
raz na zawsze. Odpowiadamy: Nie skończyło się! Cały ten galimatias powoli
będzie się uspokajał i niebawem zupełnie zaniknie. Stanie się tak, gdyż jak
zawsze, po burzy zawsze zaczyna świecić słońce.
Panna (23.08-22.09) Ktoś, kto poznał Cię czas jakiś temu, nie może
przestać o Tobie myśleć. Niebawem znajdzie sposób na to, aby się do Ciebie
zbliżyć. Nie dawaj mu zbyt wielkiego oporu, a jednocześnie trzymaj pewien
dystans. Jest to osoba, której co prawda można zaufać, ale tylko wtedy, gdy
Cię szanuje. Jak na razie krucho będzie z finansami. Będziesz miał znacznie
większe wydatki niż dochody. Nie szalej jednak za bardzo, bo takie szaleństwa mogą się negatywnie odbić na pozostałych miesiącach roku.
Waga (23.09-23.10) Mimo że będziesz odczuwał coś w rodzaju strachu
przed przyszłością, to jednak musisz sobie uzmysłowić, że nie będą Cię
spotykały jakieś spektakularne klęski. Owszem, czasami będą Cię w lutym
nękały drobne problemy, ale poradzisz sobie z nimi śpiewająco. Daj sobie
więcej luzu i pamiętaj, że człowiek żyje po to, aby żyć i działać, a nie po to,
aby czekać na gwiazdkę z nieba. Nie okazuj słabości i braku pewności siebie, bo jest ktoś w Twoim bliskim otoczeniu, kto chciałby Tobą dyrygować.
Nie pozwól na to, bo jeśli się ugniesz, to potem nie dasz sobie rady z tym
człowiekiem.
Skorpion (24.10-22.11) To będzie naprawdę szalony miesiąc. Mnóstwo
nowych znajomości, mnóstwo nowych wrażeń i cała masa śmiechu i zabawy. Jednak z drugiej strony czekają Cię również chwile, gdy będziesz popadał w melancholię i zastanawiał się, po co to wszystko, a zaraz potem jakieś problemy będą uderzać Cię prosto w potylicę. To co przykre szybko będzie przemijać, a pozytywny nastrój powróci jeszcze szybciej niż Cię opuścił.
Ktoś spojrzy na Ciebie bardzo przyjaznym okiem, ale nie będzie miał śmiałości, aby się do Ciebie zbliżyć.
Strzelec (23.11-21.12) Zapomniałeś o wielu ważnych sprawach do załatwienia i w lutym musisz koniecznie nadrobić wszelkie zaległości. To jest jedyna szansa na to, aby w przyszłości nie popaść w poważne kłopoty. Zrób
co masz zrobić, bo luty jest dla Ciebie bardzo dobrym okresem do załatwienia tych spraw. Nieznani ludzie będą dla Ciebie mili i z chęcią we wszystkim
pomogą. Nie mów, że sam sobie dasz radę, nie odrzucaj pomocy. Gdy luty
będzie się kończył, oczekuj jakiejś niespodzianki. Może nie będzie ona bardzo okazała, ale za to bardzo miła.
Koziorożec (22.12-19.01) Zmęczenie będzie dawało Ci się we znaki, ale
znajdziesz czas na odpoczynek, który da Ci wiele radości. Można powiedzieć, że w lutym będziesz ładował swój wewnętrzny akumulator, by w następnych miesiącach z sukcesem realizować wszelkie ambitne zamierzenia.
Nie mniej istotne jest to, że luty będzie miesiącem wielu Twoich uniesień
tak w sferze emocjonalnej, jak i uczuciowej. Nie możesz jednak popadać
w zbytnią euforię, bo to będą tylko chwilowe uniesienia, choć bardzo miłe.

Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Dąbrowszczaków 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy, ul. Dąbrowszczaków 91
• Sklep Rabat, ul. Dąbrowszczaków 109
• Pawilon Handlowy, ul. Dąbrowszczaków 58
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Dąbrowszczaków 58
• Piekarnia „Garus”, ul. Dąbrowszczaków 56
• Sklep spożywczy „Armac”, ul. Dąbrowszczaków 103
• Sklep spożywczy (koło Urzędu), ul. Dąbrowszczaków 135
• Hurtownia Napojów, ul. Pszczyńska 112
• Sklep spożywczy „Jumo”, ul. PszczyńMikołów - Kamionka:
ska 155
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123, (sklep
spożywczy przy światłach)
Gostyń:
• PSS Społem, ul. Paprotek 7
• Delikatesy „Spożywczok”, ul. Pszczyń• Eko Bio Organic Centrum, ul. Kośska 347
-ciuszki 61
• Sklep „U Jakuba”, ul. Pszczyńska 357
• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366
Mikołów - Śmiłowice:
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul.
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa
Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1
Mikołów - Borowa Wieś
• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141
• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
• Sklep spożywczy „Rabat”, ul. Ryb• Sklep Spożywczy „Od i Do”, ul. Równicka 80
noległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”, ul. StraOrzesze:
żacka 54
• Urząd Miasta, ul. Świętego Wawrzyńca 21
Mikołów Bujaków:
• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Gór• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92
ka 48
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Gór• Sklep spożywczy „Emilia” „Od i Do”,
ka 79
ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
Mikołów Paniowy:
• ATN, ul. Krasickiego 10
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25
• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11 • Sklep spożywczo-warzywny, ul. Rybnicka 98
• Sklep Spożywczy Jordek, ul. W. Pol• Elport, ul. Rybnicka 105a
skiego 21
• Piekarnia - Cafe Bar Jan Szmajduch,
• Piekarnia-Cukiernia u Moniki, ul. W.
ul. Rybnicka 111
Polskiego 38a
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Delikatesy „Od i Do”, ul. Żorska 172
Łaziska Górne:
• Fabryka Energii, ul. Szklarska 1
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Kopalnia „Bolesław Śmiały” (dostęp- • Budampex, ul. Gliwicka 37
• Sklep monopolowy, ul. Długosza 31
na dla pracowników)
• Sklep spożywczy ABC, ul. Długosza 37
• Delikatesy Centrum, ul. Wyszyńskie• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
go 2
• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• PSS Społem, ul. Dworcowa 24
• Sklep spożywczy „Od i Do”, ul. Kato• Miejska Biblioteka Publiczna, ul.
wicka 1
Świerczewskiego 1
• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• ABC, ul. Świerczewskiego 4a
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 31
• Mandarin, ul. Kościelna 2
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 45
• Stomalux, ul. Chopina 5
• My Center, ul. Mickiewicza 2A
Ornontowice:
• Sklep Kurpas farby, ul. Wąska 9
• Piekarnia Ciastkarnia, ul. Orzeska 90
• Optica, ul. Barlickiego 1
• Delikatesy Centrum, ul. Orzeska 17
• Optica, ul. Świerczewskiego 4c
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4 • Sklep Spożywczo-Przemysłowy,
ul. Zwycięstwa 1
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3
• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• Sklep Irena ul. Dworcowa 49
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Społem, ul. 22 Lipca 5
• Sklep Lewiatan, ul. Zwycięstwa 210b
• Gagalon, ul. Orzeska 9
• Sklep Ogólnospożywczy, ul. Zwycię• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13
stwa 194
• Sklep ABC po sąsiedzku, ul. Kopalniana 33
Paniówki:
• Skład opału Best Trans, ul. Cieszyńska
• Cukiernia Gatner, ul. Karola Darwina 6
48a (obok Huty),
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały” • Delikatesy FOX, ul. Swobody 1a
Mikołów - Centrum:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Starostwo Powiatowe, ul. Żwirki i Wigury 4a
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Karola Miarki 9
• Sklep PSS Społem, ul. Rybnicka 23
• Księgarnia, ul. Rybnicka 23
• Tomas auto, ul. Rybnicka 25
• Salwator Park, Pl. Salwatorianów 1
• Tele Pizza, ul. Pszczyńska 6
• Centremed, ul. Pszczyńska 22
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• Redakcja „Naszej Gazety”, Rynek 18

