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Zła

TWÓJ SKŁAD OPAŁU
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Zapraszamy i oferujemy:

Więcej wiary
w młodzież

v lekkie szkła okularowe
v bezpłatne badanie wzroku
plastikowe 60 zł komplet
v bezpłatny serwis okularów
v szeroki asortyment modnych
v modne oprawy
oraz eleganckich opraw okularowych
w gwarantowanej cenie 45 zł

Mikołów, ul. Krakowska 7, tel. 32 307 29 41
www.ekstraoptyk.pl

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

WYRY, UL. PSZCZYŃSKA 48 A (TEREN GIGU)

KOSTKA · ORZECH
MIAŁ · EKOGROSZEK
TEL. 536

Rozmowa

z Ireną Radomską,
dyrektorem
Liceum Ogólnokształcącego
im. Karola Miarki w Mikołowie
str. 13

512 512

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

www.PRESSPOL2.pl

Z

MIĘDZY
NAMI
FILARAMI

amieszanie wokół Tuska i Saryusz-Wolskiego
wyciągnęło na wierzch
całe zakłamanie Unii Europejskiej. Dlaczego w naszej
unijnej „rodzinie” liderami
nie mogą zostać politycy obdarzeni autentyczną władzą
i wpływami? Dlaczego za zamkniętymi drzwiami zawsze
wybiera się figurantów? Dzięki temu szefem Komisji Europejskiej mógł zostać cwaniak, który ze swojego rodzinnego Luxemburga uczynił światową pralnię pieniędzy. Słabo mi się też robi, kiedy słyszę, jakim dobrem narodowym jest dla Polaków Donald Tusk. Czy pełniący kiedyś funkcję szefa Komisji Europejskiej Manuel Barroso
poprawił międzynarodowe
notowania Portugalii? Oczywiście, że nie. Temu krajowi udały się tylko trzy rzeczy:
wino, sardynki w oleju oraz
Ronaldo i na żadną z nich nie
miał wpływu Barroso. Przed
Tuskiem, przewodniczącym
Rady Europejskiej był Belg
o trudnym do wymówienia
i napisania nazwisku. Czy Belgia urosła od tego w oczach
świata? Unia Europejska byłaby o wiele zdrowszym organizmem, gdyby serwowała swoim mieszkańcom prawdę. Jakim cudem, w najbardziej demokratycznej strukturze świata, ani jedno stanowisko nie jest wybieralne, lecz
wszystkie pochodzą z targów,
spisków i niejawnych wskazań. Jakiś słabo rozgarnięty
dziennikarz porównał Tuska
do Stocha, że niby obaj budują markę Polski. Zostańmy
przy tej analogii. Czy dla skoków narciarskich ma znaczenie, kto wygra tegoroczny puchar świata: Stoch albo Kraft?
Przecież w tej dyscyplinie
i tak najbardziej liczy się ten,
kto włącza zielone światło na
belce startowej.
Jerzy

D

zielne kobiety w dniu
swojego święta postanowiły
strajkować. Pomysł, aby zastrajkować i zostawić wydawnictwo w rękach redaktora Jerzego, przychodzi mi na myśl
mniej więcej raz w tygodniu.
Ale drzemią we mnie jeszcze resztki odpowiedzialności i oddalam wizję tej niewątpliwej katastrofy. Oczywiście, panie które wyszły na
ulice, miały poważniejsze powody. Niektóre z haseł, jakie dumnie niosły na sztandarach, brzmiały intrygująco. Na przykład: dziewczyny
wszystkich płci łączcie się!
Nie wiem, może jestem staroświecka, ale wydaje mi się,
że im bardziej kretyńskie hasła wymyślają feministki, tym
mniejszym zrozumieniem się
cieszą, także w środowiskach
kobiecych. Uliczne protesty
rządzą się swoimi prawami,
ale warto odcedzić happeningową formę i skupić się
na treści. Ze „strajkowego”
przekazu wyłania się ponury obraz Polski i świata, gdzie
kobiety są bite, molestowane, mobbingowane, oszukiwane w pracy. W jakiejś stacji telewizyjnej, przejęta młoda dziewczyna dowodziła, że
po odejściu Obamy, cywilizacja upadnie. Dlaczego? Ponieważ Trump chce wycofać dekret swojego poprzednika, pozwalający transseksualnym uczniom korzystać
z dowolnej toalety: męskiej
albo damskiej. Ta dziewczyna, wierzyła w to, co mówiła.
Ona widziała ochronę praw
mniejszości tam, gdzie każdy
rozsądny człowiek dostrzega prawne udogodnienia dla
zboczeńców i podglądaczy.
Nigdy nie przypuszczałam,
że będę pisać o takich bzdurach, ale trzeba być na bieżąco z największymi problemami współczesnej cywilizacji.
Beata
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AZBEST - demontaż, utylizacja • Dekarstwo - rynny, kominy • tel. 792 013 569, 509 055 051

Jak w krajach trzeciego świata,
w czterech mikołowskich sołectwach,
Śmiłowicach, Bujakowie, Paniowych
i Borowej Wsi, w wodzie wykryto
bakterie coli. Ta część miasta
korzysta z własnej studni głębinowej.
Wielokrotnie pisaliśmy, że mieszkańcy
skarżą się na tę wodę. Mikołów wydał
pół miliarda złotych na kanalizację,
ale nikt nie pomyślał, aby przy tej
okazji zapewnić wszystkim wodę tej samej jakości i podłączyć
całe miasto do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów.

Zła woda

B

województwa śląskiego spółka
zbudowała skomplikowany, wieloetapowy i skuteczny system
kontroli oraz uzdatniania wody.
Z jej usług korzysta 3 mln osób.
Mieszkańcy czterech sołectw
mogą jedynie pozazdrościć pozostałej części miasta, która jest
podpięta do GPW. Otwarte po-

akterie coli są wyjątkowo groźne. Powodują rozstrój żołądka,
ale w skrajnych sytuacjach mogą wywołać sepsę, a w konsekwencji śmierć.
W ostatni weekend lutego na
takie atrakcje mogli liczyć
mieszkańcy Śmiłowic, Borowej
Wsi, Bujakowa i Paniowych.
Tyski Sanepid ogłosił alarm
na swojej stronie internetowej
w sobotę rano.

Ciekawe, ile godzin
albo dni mieszkańcy
pili skażoną wodę,
zanim doszło do
wykrycia bakterii?
Nie czujemy satysfakcji, ale
od prawie trzech lat piszemy
o fatalnej wodzie z mikołowskiego ujęcia „Rusiniec”. Dostajemy alarmujące sygnały od
Czytelników z pechowych sołectw, skarżących się, m.in. na
ból nerek i kamień niszczący sprzęt gospodarstwa domowego. W 2014 roku zleciliśmy badanie próbki pobranej
w jednym z domów w Śmiłowicach. Woda mieściła się w parametrach, ale sięgała górnego progu tolerancji, jeżeli chodzi o „twardość”. Podczas suszy, latem 2015 roku, mikołowska studnia wyschła. To była
dobra wiadomość dla mieszkańców, ponieważ Zakład Inżynierii Miejskiej awaryjnie musiał przyłączyć się do magistrali Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Zapytaliśmy ZIM, czy nie mogłoby
tak zostać na stałe. Dostaliśmy
zdawkową odpowiedź, że nie,
ponieważ wszystko jest OK. Poprzednie władze zafundowały mieszkańcom kanalizację za
pół miliarda złotych. W efekcie,
w Mikołowie obowiązuje jedna z najwyższych opłat, a burmistrz Marek Balcer uniknął referendum w sprawie swojego
odwołania tylko dzięki temu, że
z budżetu miasta zaczął dopłacać do wody.

Prawidłowa nazwa
inwestycji brzmiała:
uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej
w Mikołowie. Można
zapytać, gdzie tu
jest porządek, skoro
w części miasta
płynie kiepska
woda, nie dość, że
twarda to jeszcze
z jednorazowymi
niespodziankami
w postaci bakterii coli.
Sytuacja jest kuriozalna, ponieważ w Mikołowie znajduje się
jedno z najważniejszych ogniw
w magistrali GPW. Z tutejszej
przepompowni płynie woda do
centrum śląskiej aglomeracji.
Aby puścić strugę także do czterech sołectw, wystarczy przy-

W lipcu 2014r. zleciliśmy badanie wody z ujęcia w Śmiłowicach. Analiza wykazała
wysoką zawartość żelaza.

słowiowe przyciśnięcie guzika.
Większość miast w naszym regionie korzysta z usług GPW. Ponad 80 proc. wody płynie z gór,
z ujęcia na Sole w Kobiernicach. W rezerwie pozostaje także zbiornik w Goczałkowicach.
W czasie pamiętnej suszy sprzed
dwóch lat, zasoby śląskiego jeziora pozwalały na dostarczanie wody na Śląsk przez 500 dni
zakładając, że w tym czasie nie
spadnie deszcz. Należąca do

zostaje także pytanie o koszty. Mikołów korzysta z własnego ujęcia, ponieważ tak zapewne jest taniej, niż podłączenie
sołectw do wojewódzkiej sieci.
Skoro tak, to dlaczego w całym
mieście obowiązuje jedna taryfa? Mieszkańcy Śmiłowic, Borowej Wsi, Paniowych i Bujakowa, piją tańszą i gorszą wodę,
ale płacą, jak uprzywilejowana
reszta, podpięta do GPW.
Jerzy Filar
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14 marca - Dni Otwarte!
10.00-12.00, 15.00-16.30

OREW Wyry
Bezpłatna rehabilitacja dzieci:
zespoły genetyczne, MPDz,
zaburzenia integracji sensorycznej,
całościowe zaburzenia rozwoju
(autyzm, Z. Aspergera)
Kształcenie dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
- przedszkole i szkoła

Odwiedź nas i zostań na dłużej

Sprawdź nas: www.orew-wyry.pl, facebook.com/orew.wyry, tel: 32 218 70 01
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Tu jesteśmy!

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

Mikołów - Śmiłowice:
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa
Mikołów - Borowa Wieś
• Delikatesy Centrum,
ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,
ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,
ul. Strażacka 54
Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków,
ul. F. Górka 48
• Sklep spożywczy Bujaków,
ul. F. Górka 79
Mikołów Paniowy:
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25
Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy,
ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek,
ul. W. Polskiego 21
• Piekarnia-Cukiernia u Moniki,
ul. W. Polskiego 38a
Łaziska Górne:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• Kopalnia „Bolesław Śmiały”
(dostępna dla pracowników)
• Delikatesy Centrum,
ul. Wyszyńskiego 2
• PSS Społem, ul. Dworcowa 24
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Świerczewskiego 1
• ABC, ul. Świerczewskiego 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2
• Stomalux, ul. Chopina 5
• My Center, ul. Orzeska 5
• Sklep Kurpas farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1
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• Optica, ul. Świerczewskiego 4c
• Sklep Zielarski Ewa Jegla,
ul. Wąska 4
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. 22 Lipca 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13
• Sklep ABC po sąsiedzku,
ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans,
ul. Cieszyńska 48a (obok Huty),
• Kiosk przy kopalni
„Bolesław Śmiały”
Wyry:
• Urząd Gminy,
ul. Dąbrowszczaków 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy,
ul. Dąbrowszczaków 91
• Sklep Rabat,

ul. Dąbrowszczaków 109
• Pawilon Handlowy,
ul. Dąbrowszczaków 58
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Dąbrowszczaków 58
• Piekarnia „Garus”,
ul. Dąbrowszczaków 56
• Sklep spożywczy „Armac”,
ul. Dąbrowszczaków 103
• Sklep spożywczy (koło Urzędu),
ul. Dąbrowszczaków 135
• Hurtownia Napojów,
ul. Pszczyńska 112
• Sklep spożywczy „Jumo”,
ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2
Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”,
ul. Pszczyńska 347
• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366
• Miejska Biblioteka Publiczna,

ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”,
ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy,
ul. Rybnicka 141
• Sklep spożywczy „Rabat”,
ul. Rybnicka 80
Orzesze:
• Urząd Miasta,
ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny,
ul. Mikołowska 2
• Stacja Diagneo,
ul. Mikołowska 92
• Sklep ABC, ul. Słowiańska 26
• Sklep Lewiatan,
ul. Mikołowska 158
• Sklep spożywczy „Emilia” „Od i Do”,
ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
• ATN, ul. Krasickiego 10

• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
• Sklep spożywczo-warzywny,
ul. Rybnicka 98
• Elport, ul. Rybnicka 105a
• Piekarnia - Cafe Bar
Jan Szmajduch,
ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Delikatesy „Od i Do”,
ul. Żorska 172
• Fabryka Energii, ul. Szklarska 1
• Budampex, ul. Gliwicka 37
• Sklep monopolowy,
ul. Długosza 31
• Sklep spożywczy ABC,
ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”,
ul. Katowicka 1

• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 45
Ornontowice:
• Urząd Gminy, ul. Zwycięstwa 26a
• Piekarnia Ciastkarnia,
ul. Orzeska 90
• Delikatesy Centrum,
ul. Orzeska 17
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy,
ul. Zwycięstwa 1
• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Lewiatan,
ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy,
ul. Zwycięstwa 194
Paniówki:
• Cukiernia Gatner,
ul. Karola Darwina 6
• Delikatesy FOX, ul. Swobody 1a
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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

Bieg przez
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PODARUJ
PAULINIE

Przekaż

PODATKU

dla Lenki

na rehabilitację!

Urodziłam się z brakiem
kości udowej. Poruszam się
za pomocą protezy, którą
wymieniam raz w roku.
Z Fundacją PRO EKO
zbieram pieniądze z 1%
podatku na protezę
i rehabilitację.
Za wsparcie
serdecznie dziękuję

Paulina ma Zespół Downa.
Jest podopieczną

FUNDACJI DZIECIOM
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

www.zoo.silesia.pl
www.facebook.com/slaskiezoo

KRS: 0000439455
Cel WPŁATY: ZOO

KRS 0000037904
z dopiskiem

21010 KOLAŃSKA PAULINA

Za życzliwość i pomoc dziękujemy. Rodzice

KRS 0000064561
z dopiskiem Lena Jeka

Przekaż swój

na ZOO w Chorzowie

Władza
odmładza

Tę

plotkę, a raczej
niezwykłą przypowieść, usłyszeliśmy od Barbary Prasoł,
wójt gminy Wyry, którą gościliśmy na uroczystości wręczania statuetek „sportowej osobowości roku”. Otóż Pani wójt
bawiła się niedawno na weselu. Impreza odbyła się za wielką wodą, w ojczyźnie Donalda Trumpa. Barbara Prasoł,
jak każdy rasowy samorządowiec, ma lekkie skrzywienie zawodowe i zwraca uwagę na wszystkie detale związane z jej profesją. Jak sama
przyznaje, wiele już widziała
i trudno ją zaskoczyć, ale burmistrz amerykańskiego miasta, które odwiedziła, wprawił ją - delikatnie mówiąc -

w lekkie osłupienie. Piszemy o tym w kontekście dwukadencyjności władz samorządowych, która szykuje się
w Polsce. Otóż wspomniany
burmistrz ma 91 lat, porusza
się przy pomocy „chodzika”,
a swoją funkcję sprawuje od
51 lat! I to jak sprawuje! Rządzi miastem skutecznie, żelazną ręką ale sprawiedliwie. Aż
się nie chce wierzyć, że jako
burmistrz żegnał żołnierzy ze
swojego miasta, którzy ruszali na wojnę w Wietnamie. Kiedy obejmował urząd nawet
mu się nie śniło, że jego rodak
za trzy lata stanie na księżycu.
Brzmi to wszystko trochę nieprawdopodobnie, ale to jest
Ameryka. Tam wszystko jest
możliwe.

Kuny grasują!
K

ilka miesięcy temu pisaliśmy o trującym
smrodzie, unoszącym
się nad jedną z firm przy
ul. Wyzwolenia 7 w Mikołowie. Z najbliższej okolicy pouciekały ptaki i owady. Zostali
ludzie. Sprawą zajęła się powiatowa radna Mirosława Lewicka, która w pobliżu prowadzi gabinet weterynaryjny. Uruchomiono Straż Miejską i służby ochrony środowiska starostwa powiatowego.
Trochę to trwało zanim udało
się ustalić do kogo należy teren i czyja jest firma. Okaza-

ło się, że w baraku funkcjonuje mała przetwórnia zużytego
plastiku na granulki. Sprawa
nabrała tempa, a mniej więcej dwa miesiące temu na teren przy ul. Wyzwolenia wjechały buldożery. Barak został zburzony. Ludzie odetchnęli. Ptaki zaćwierkały. Pojawił się jednak nowy wróg.
Z ruin i naruszonych fundamentów na wojnę z ludzkością ruszyły... kuny. To wyjątkowo wredne stworzenia. Ich
ulubioną zabawą jest uszkadzanie samochodów. Strategia kun jest prosta. Wkradają
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się pod podwozie i przegryzają wszystkie kable, które
podejdą im pod zęby. Na kierowców, pozostawiających
samochody przy ul. Wyzwolenia padł blady strach. Niektórzy postanowili bronić się,
psikając auta odstraszającym
dezodorantem. Kuny nie są
jednak na tyle głupie, aby nie

odróżnić prawdziwego psa
od aerozolu. W każdym razie
sprawa jest poważna. Wszystko wskazuje na to, że natura mści się na ludziach. Ale
za co? Można by zrozumieć,
gdyby kuny stanęły w obronie lasu, parku, pola, lecz te
przewrotne stworzenia tęsknią za fabryką plastiku.

Koniec bal
O

prócz
wiadomych
spraw, towarzyskim
wydarzeniem końca
lutego był w Mikołowie tradycyjny bal, organizowany przez
burmistrza. Głównym punktem tej imprezy jest zawsze
wręczanie statuetek „Mikołowianina roku”. Dobrze, że na
balu nie było nikogo z naszej
redakcji, bo zapewne z wrażenia pospadalibyśmy ze stołków, co z kolei wskazywałoby
na inny rodzaj emocji. Honorowe wyróżnienie dostał w tym
roku... Marek Balcer, były burmistrz! Sytuacja jest śmieszna
i straszna. Bal firmuje burmistrz, czyli człowiek, który
zdetronizował poprzednika,
a w czasie kampanii wybor-

czej nie zostawił na nim suchej
nitki. Od razu sobie wyobraziliśmy bal, który wydaje Jaro-

Pltki
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PRYWATNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE OXFORDZIK

Wspaniałe przyjęcie urodzinowe
dla Twojego dziecka!!!
w Prywatnym Przedszkolu
Językowym Oxfordzik
3 godziny fantastycznej zabawy
w kolorowym wnętrzu!
Przyjęcia organizujemy
w soboty lub niedziele.

Zapewniamy:
*
*
*
*
*
*
*
*

fantastyczną zabawę
niezapomniane wspomnienia
zdjęcia pamiątkowe
zaproszenia dla gości
dekoracje wnętrza
animatora
poczęstunek
napoje niegazowane

Minimalna ilość uczestników: 10 dzieci, koszt 40 zł/os
Zapisy: 798 961 539, Gostyn, ul. W. Drzymały 8E

U

czuciowe perypetie Stanisława Piechuli, burmistrza Mikołowa, stały się najbardziej
znanym reality show w polskich mediach. Jako plotkarska rubryka też
chcielibyśmy napisać coś nowego,
ale wszystko już było. Jesteśmy trochę
sfrustrowani tą sytuacją. Ostatnio zadzwoniła do nas zaprzyjaźniona „wiewiórka” z kolejnym newsem, ale zanim zasiedliśmy do pisania, o wszystkim donosił już „Pudelek”. W każdym razie, tam gdzie wszyscy widzą
zło, my staramy się dostrzec też dobre strony. Zamieszanie wokół burmistrza uporządkowało trochę życie polityczne Mikołowa. Na pierwszej sesji
po wybuchu afery, sześcioro radnych
z klubu „Wspólnie dla Dobra Mieszkańców” (Stanisława Hajduk - Bies,
Ewa Chmielorz, Krystyna Świerkot,
Sylwester Czarnota, Henryk Czich
i Krzysztof Rogalski) poszło na ostro
i zaapelowało do burmistrza, aby zrezygnował ze stołka. Prośba nie została spełniona, ale dzięki temu wiemy,

JEDYNE PRZEDSZKOLE W OKOLICY OFERUJĄCE JĘZYK ANGIELSKI
PRZEZ CAŁY DZIEŃ W CENIE CZESNEGO
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA - ZAPISY TRWAJĄ
(dziecko może zacząć uczęszczać do przedszkola w dowolnym miesiącu)
ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU OD 2,5 DO 6 LAT

CZESNE MIESIĘCZNE 300 ZŁ
PONADTO OFERUJEMY:
- KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI SPOZA PRZEDSZKOLA W WIEKU
OD 2,5 DO 8 LAT (pn.-16:20, śr.-16:00),
zapisy na drugi semestr trwają, koszt 145 zł/miesięcznie
- PRZYJĘCIA URODZINOWE NIE TYLKO DLA PRZEDSZKOLAKÓW
- SOBOTNIE WARSZTATY KULINARNE 10:00-12:00 koszt 35 zł/osoba

GOSTYŃ, DRZYMAŁY 8 E, tel. 798 961 539, www.przedszkoleoxfordzik.pl

M jak Mikołów
kto tworzy w mieście twardą opozycję. Pozostała piętnastka,
w której dominują radni osieroceni przez
Marka Balcera, byłego burmistrza, zachowuje się
elastycznie. Ciekawy ruch wykonał Michał Rupik, przewodniczący Rady Miejskiej i nieformalny lider
tej grupy. Otóż zażądał on radykalnego rozwiązania współpracy zawodowej burmistrza i jego wybranki, która

m.in. za oświatę.
To sprytny manewr taktyczny. Jeżeli burmistrz przetrwa
burzę,
przewodniczący zawsze może
powiedzieć, że nic
nie zmąciło ich współpracy, bo przecież nie chciał jego odejścia. A gdy stanie się inaczej, Stanisław Piechula nie sprosta wyborczej
weryfikacji, Michał Rupik może się
przypomnieć, jako ten, który z mównicy żądał wyjaśnień drażliwych spraw.

odcinek 1023
została przeniesiona z Urzędu Miejskiego do Centrum Usług Wspólnych,
miejskiej instytucji odpowiadającej,

Oczywiście, życie polityczne Mikołowa toczy się nie tylko w magistracie.
Ludzie odsunięci od władzy w 2014
roku, ale wciąż marzący o powrocie na stołki, przenieśli się do świata wirtualnego. Tam, na licznych forach i profilach, nawołują do przeprowadzenia w Mikołowie referendum.
W tej sprawie pojawił się także kolejny, nieporuszany dotychczas nigdzie
wątek. Zgłosił się do nas Czytelnik,
który - jak twierdzi - w poprzednich
latach był związany blisko z władzami Mikołowa. Jego zdaniem, romanse w pracy i awanse poprzez łóżko,
należą do wielokadencyjnej tradycji
tego miasta. Podał nazwiska, funkcje
i inne szczegóły. Bez weryfikacji brzmi
to wszystko niewiarygodnie, ale czyta się nieźle. Warto także odnotować,
że od Stanisława Piechuli odcięło się
mikołowskie koło Platformy Obywatelskiej, apelując do burmistrza, aby
opuścił partię. To pożyteczny apel,
bo przy okazji dowiedzieliśmy się, że
w Mikołowie działa koło PO.

lu, panno Lalu... Duży i duży
sław Kaczyński, a wśród laureatów jest Donald Tusk. Jednym
słowem - śmiech na sali i pu-

ste kieliszki, ale Mikołów staje się coraz weselszym miastem i przestajemy się cze-

mukolwiek dziwić. Kandydaci na te zaszczytne tytuły nie
biorą się z kapelusza. Ktoś ich
musi wcześniej zgłosić. Dotarliśmy do listy z poparciem
dla Balcera, a tam same znane nazwiska: Eugeniusz Wycisło, Krzysztof Jakubiec, Józef
Kurtycz, Barbara Wilkoszyńska. Jakby ktoś nie wiedział, są
to obecni radni. Wyróżnienie
dla Marka Balcera jest kontrowersyjne, bo nie odszedł on
ze stanowiska w glorii chwały. Przegrał wybory i to dosyć
sromotnie. Odszedł jako niechciany burmistrz, wraca, jako
honorowy obywatel. Coś tu nie
gra, chyba że ktoś, pod nosem
burmistrza Piechuli, szykuje
Balcera do ponownego startu.

A

skoro jesteśmy już przy
Platformie Obywatelskiej,
to warto odnotować, że
Mirosław Duży, powiatowy lider,
zorganizował spotkanie z posłami PO. Wszystko w ramach tourne
parlamentarzystów drużyny Schetyny, którzy w lutym ruszyli w Polskę, aby nawracać rodaków z fascynacji PiS. Przez grzeczność nie
wspomnimy o frekwencji. W każdym razie tłum nie stratował nas
przy wejściu i nie było problemów, aby znaleźć wolne miejsce
na sali mikołowskiego MDK. Spotkanie prowadził Mirosław Duży,
który jest Duży, ale naprawdę duży
to jest Adam Korol, poseł, a wcześniej znany wioślarz, olimpijczyk
i czterokrotny mistrz świata.
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UBEZPIECZENIA
KOMUNIKACYJNE
OC, AC, NNW, ASSISTANCE, SZYBY

MAJĄTKOWE

DOMY, MIESZKANIA, DOMKI LETNISKOWE

FIRMOWE
NNW, KOSZTY LECZENIA

Reprezentujemy wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe

Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4/151
(budynek Starostwa Powiatowego)

tel. 32 226 43 92, 32 738 43 88, 737 467 601

P

od koniec lutego ministrowie do
spraw środowiska
państw Unii Europejskiej przyjęli wspólne stanowisko w sprawie
reformy systemu pozwoleń
na emisję CO2 (ETS). Pojęcie „wspólne” jest w tym wypadku względne, ponieważ
dziewięć krajów, w tym Pol-

Obecnie, zgoda na wypuszczenie przez komin jednej
tony dwutlenku węgla kosztuje ok. 5-7 euro. Część unijnych polityków chce, by
ceny wzrosły do 15, a nawet
30 euro. Zmieniono też liczbę uprawnień, którymi można handlować na aukcjach.
Mają stanowić 55 proc. całej
dostępnej puli. Traci na tym

6 GOSPODARKA

NASZA GAZETA • marzec 2017r.

W powiecie mikołowskim funkcjonują tylko dwie kopalnie, ale są na
tyle znaczące dla naszej gospodarki i miejsc pracy, że powinniśmy
z uwagą śledzić, co dzieje się na świecie wokół branży wydobywczej.
W Europie dzieje się źle. Za to w USA, Trump stawia górnictwo na nogi.

Trump ogłosił koniec wojny z węglem.

Europa walczy dalej.

Żeby było śmieszniej, listę największych konsumentów tego surowca w Europie
otwierają Niemcy i Polska.
Ale to nasi zachodni sąsiedzi
uchodzą za unijnego strażnika środowiska, a my za największego truciciela. To kolejny dowód na to, jak bardzo rynkiem energii rządzą
polityka i lobbing, a jak nie-

nych zabraniała prowadzenia prac odkrywkowych
w pobliżu cieków wodnych.
W praktyce sparaliżowałoby
to eksploatację węgla. Zobowiązano też kopalnie do
składania biurokratycznych
raportów dotyczących oddziaływania na środowisko
oraz wprowadzono bardzo
ostre zasady składowania
odpadów. Narodowe Towarzystwo Górnicze USA obliczyło, że wdrożenie w życie przepisów Obamy pociągnęłoby za sobą likwidację
281 tys. miejsc pracy.
Prezydent Donald Trump
w obecności górników, zaproszonych do Białego
Domu podpisał ustawę znoszącą ograniczenia, nałożone przez poprzednika.

Trump zrobił to, co obiecał podczas kampanii wyborczej. Jeszcze jako kandydat do Białego Domu zadeklarował górnikom, że będzie wspierał ich przemysł
i doprowadzi do zniesienia przepisów, którymi poprzednia administracja ugodziła w branżę.
W listopadzie ubiegłego
roku, kiedy było już wiadomo, że zwyciężył w wyborach, Donald Trump ogłosił
zakończenie „wojny z węglem” i słowa dotrzymał.
W ciągu ostatnich ośmiu
lat w amerykańskim przemyśle węglowym ubyło ponad
36 tys. miejsc pracy. Obama nie zrobił nic dla popadających w ruinę górniczych
miejscowości.

Niezależni
dzięki
węglowi
Na antywęglowej histerii Unii Europejskiej najbardziej traci Polska. Należymy do krajów najmniej
uzależnionych od importu
energii. Wyprzedzają nas
tylko Estonia, Dania i Rumunia. W 2015 roku zależność
wspólnoty europejskiej od
zewnętrznych dostaw energii wyniosła 54,1 proc. I tak
jest od lat. W 2004 roku zależność energetyczna UE
przekroczyła 50 proc. i nigdy nie spadła poniżej tego
poziomu. Nie przeszkadza
to unijnym elitom, które od
polskiego węgla wolą rosyjski gaz. 
(fil)

foto: White House

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Donald Trump zaprosił do Białego Domu górników, aby w ich obecności podpisać ustawę znoszącą
antywęglowe dekrety Obamy.
ska, głosowało przeciw. Zaprotestowały również: Bułgaria, Rumunia, Cypr, Chorwacja, Węgry, Włochy, Litwa i Łotwa. Teoretycznie,
według obowiązującego nicejskiego systemu głosowania, taka liczba powinna wystarczyć do zbudowania blokującej mniejszości. Mimo
tego, nie udało się zahamować prac. Sprawująca obecnie unijną prezydencję Malta, poszukała proceduralnej furtki, aby przeforsować
przyjęcie stanowiska. Można jedynie spekulować, kto
tak naprawdę stoi za tą intrygą. Mała i biedna Malta nie
ma przecież żadnego znaczenia w UE.
Proponowane przez Parlament Europejski zmiany głęboko reformują system ETS. Prawami emisyjnymi handluje się na giełdach.

Polska, ponieważ wzrosną
ceny uprawnień. To nie koniec niekorzystnych zmian.
Kraje unijne chcą wprowadzić mechanizm umarzania
niewykorzystanych pozwoleń. To też będzie sprzyjać
wzrostowi cen pozwoleń na
emisje. Raczej nikt nie powinien mieć złudzeń, że celem
coraz mocniejszego blokowania węgla jest troska o klimat. Unijny system handlu
uprawnieniami dotyczy zaledwie 4 proc. globalnej emisji dwutlenku węgla. Jego
wpływ na światowy klimat
jest minimalny.

Maksymalne
są za to zyski
producentów
energii, opartej
na innych
surowcach, niż
węgiel.

wiele mają tu do powiedzenia zdrowy rozsądek i rynkowe reguły gry. Tymi zasadami zdaje się natomiast kierować Donald Trump. Nowy
prezydent USA ogłosił zakończenie wojny z węglem.
Od dawna, żaden światowy polityk nie wzbudził tylu
sprzecznych emocji, co Donald Trump. Nie boi się podejmować odważnych decyzji, wzmacniających narodową gospodarkę.
Barack Obama, poprzednik Trumpa, im dłużej rządził, tym bardziej wchodził
w buty „postępowych” kolegów z Unii Europejskiej.
Na koniec swoich rządów,
w grudniu ubiegłego roku,
wprowadził przepisy, nakładające poważne restrykcje
na górnictwo. Jedna z ustaw,
pod pretekstem ochrony
strumieni i wód podziem-
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

Mieszkańcy sołectwa długo czekali
na tę inwestycję.

Przedszkole
w Borowej Wsi

Osiedle zmienia wizerunek. Budynek przy ul. Mickiewicza 17 po termomodernizacji.

Inwestycje na osiedlu Mickiewicza

Konsultacje z mieszkańcami

M

Mateusz Handel, zastępca burmistrza Mikołowa:

G

mina Mikołów kupiła w Borowej Wsi działkę, na której zostanie wybudowane
nowe przedszkole. Placówka powstanie między ulicami Gliwicką
i Równoległą. Działka jest stosunkowo
duża. Jej powierzchnia wynosi niecałe
8 tys. metrów kwadratowych.
Mieszkańcy od lat sygnalizowali,
że w ich sołectwie powinno powstać
nowe przedszkole. Borowa Wieś należy do najszybciej rozwijających się te-

- Działka leży niedaleko szkoły podstawowej i nowej Sołtysówki. To bardzo
dobra lokalizacja i duże udogodnienie dla rodziców, którzy mają dzieci w różnym wieku i odbierają je zarówno ze szkoły, jak i przedszkola. Jeszcze w tym roku
chcemy zlecić opracowanie projektu budowlanego, później wystąpimy o potrzebne zezwolenia i tak szybko, jak będzie to możliwe, przystąpimy do budowy.

renów w całym powiecie. Budują tutaj
domy nie tylko mikołowianie, ale także
mieszkańcy innych śląskich miast. Siłą
rzeczy przybywa także dzieci. „Starzy” i nowi mieszkańcy mają określone
oczekiwania, a ich listę otwiera nowe
przedszkole.
Obecna placówka pozostawia wiele do życzenia. Budynek wymaga ciągłych remontów. Sporo kosztuje także

jego utrzymanie, ponieważ przedszkole ogrzewane jest instalacją elektryczną. Spory problem stwarza sama lokalizacja. Przedszkole leży tuż przy ruchliwej ul. Gliwickiej, co ogranicza możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu. Argumentów uzbierało się tak
wiele, że władze miasta postanowiły
zbudować w Borowej Wsi nowe przedszkole.

iasto planuje kompleksową
modernizację przestrzeni publicznej na osiedlu Mickiewicza. Przedsięwzięcie na taką skalę
wymaga jednak planowania i aktywnego udziału samych mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, co należy usprawnić w ich okolicy. W grudniu ubiegłego roku Zakład Gospodarki Lokalowej
ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na inwestycję: „Kompleksowa przebudowa
infrastruktury drogowej wraz z zagospodarowaniem miejsc parkingowych
oraz zagospodarowaniem terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie”. Pod tą
długą nazwą kryje się plan przeprowadzenia gruntownych zmian w przestrzeni i wyglądzie osiedla. Oczywiście, nie jest to jedyny projekt realizowany na os. Mickiewicza. Trwa termomodernizacja budynków, która poza

zmniejszeniem rachunków za energię,
podnosi estetykę tej części miasta.
Władze miasta przygotowały specjalną ankietę, dzięki której także
mieszkańcy mają szansę na odegranie istotnej roli w planowaniu zmian na
osiedlu Mickiewicza. Należy w niej odpowiedzieć na dziesięć pytań dotyczących przestrzeni osiedla, m.in. miejsc
parkingowych, zieleni, estetyki i terenów rekreacyjnych.
Wyniki ankiety staną się podstawą
do kolejnego etapu konsultacji - spotkań warsztatowych.
- Wierzę, że zainteresują się Państwo ankietą i zdecydują się na udział
w spotkaniach. Chciałbym, aby koncepcja zmian na Państwa osiedlu była
efektem naszej wspólnej pracy, a Państwo czuli się współautorami zmian
odmieniających osiedle Mickiewicza
- zachęca Mateusz Handel, zastępca
burmistrza Mikołowa.

Jubileuszowy bal

Dzięki staraniom burmistrza Stanisława Piechuli
ruszył program: „Karta Mieszkańca Gminy Mikołów”.
Skierowany on jest do osób, które rozliczają podatek od
osób fizycznych w mikołowskim Urzędzie Skarbowym.

Karta mieszkańca

Z

naczną część dochodów budżetowych miasta stanowią wpływy z podatków, w tym płaconych
przez osoby fizyczne czyli z tzw. PIT-u.
Mówiąc najprościej - to są pieniądze
mieszkańców. Dzięki tym funduszom
miasto może inwestować w różne dziedziny życia publicznego, w tym poprawę lokalnej infrastruktury, sport i kulturę. Program ma także na celu wzmacnianie poczucia tożsamości mieszkańców, poszerzenie oferty możliwości
spędzania wolnego czasu oraz wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez reklamę w zamian za oferowane
na rzecz mieszkańców ulgi i rabaty.
Planowo program ma rozpocząć
się w pierwszym półroczu tego roku.
Wtedy ukażą się wszystkie dokumenty związane z jego realizacją, takie
jak regulamin czy wnioski o wydanie

Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa:
Program ma być formą docenienia i uhonorowania mikołowian
płacących podatki na rzecz swojej gminy. Być może karta zachęci
pozostałych mieszkańców, którzy jeszcze nie rozliczają podatku w
mikołowskim Urzędzie Skarbowym do złożenia właśnie tam swojej
deklaracji podatkowej.
karty. Dzięki karcie będzie można kupić taniej bilety wstępu na wskazane obiekty gminne, takie jak np. Kryta Pływalnia „Aqua Plant” czy lodowisko, jak również skorzystać z ulg i rabatów u Partnerów Programu.
Firmy, przedsiębiorstwa zainteresowane Programem już teraz mogą
uzyskać więcej informacji oraz zgłosić chęć udziału w projekcie: „Karta Mieszkańca Gminy Mikołów”, pod
numerem telefonu: (32) 324 84 63
bądź osobiście w siedzibie Urzędu

Rynek 16, pokój nr 40. Koordynatorem projektu „Karta Mieszkańca Gminy Mikołów” jest Anna Matyjas-Szkutnik, z-ca kierownika Biura Rozwoju
Miasta.

Laureaci w towarzystwie burmistrza Stanisława Piechuli (pierwszy z prawej).

Po

raz 20 wręczono tytuły „Mikołowianin Roku”. Uroczystość odbyła
się podczas tradycyjnego, dorocznego balu. Ten zaszczytny tytuł
przyznawany jest osobom, które dzięki swoim osiągnięciom, działaniom i postawie wyróżniają się w działalności kulturalnej, biznesowej, społecznej czy sportowej. To również osoby, które rozsławiają i promują Mikołów
w Polsce i za granicą.

Mikołowianie Roku 2016
SPORT
DANIEL MACIOŁ
Uczeń I LO im. Karola Miarki, Wicemistrz Świata do lat 19 w bilardzie.
KULTURA
Natalia Krząkała
Młoda mikołowianka, zajęła pierwsze
miejsce w ogólnoświatowym konkursie
perkusyjnym HIT LIKE A GIRL.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowego STOLLIMPEX S.C.
Róża Stolecka, Beata Małecka.

Firma Stollimpex to producent przypraw, marynat oraz dodatków dla przemysłu masarskiego i mleczarskiego.
SPOŁECZNIK
Ks. Kornel Undas
Proboszcz parafii Ewangelicko Augsburskiej w Mikołowie, blisko współpracujący, m.in. z Mikołowskim Towarzystwem Historycznym.
Kapituła postanowiła przyznać także nagrodę specjalną Miasta Mikołowa
dla wieloletniego Burmistrza Miasta Marka Balcera.
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Orzeska Karta Rodziny 3+
Z inicjatywy radnego Janusza Zgoła Orzesze
przystąpiło do tworzenia lokalnego programu
„Orzeska Karta Rodziny 3+”, którego intencją
jest wsparcie i promocja rodzin wielodzietnych.

U

ruchomienie programu ma na celu
wprowadzenie systemu zniżek oraz
dodatkowych ulg dla posiadaczy
Karty, którzy tym samym będą mieli większą
możliwość korzystania z szerokiego katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej czy usługowej oferowanej przez różne organizacje oraz prywatnych przedsiębiorców, co z pewnością przyczyni się chociaż do częściowego obniżenia kosztów codziennego życia w tych rodzinach.
Burmistrz Mirosław Blaski zachęca
wszystkich przedsiębiorców do udziału
w programie poprzez zaoferowanie posiadaczom Orzeskiej Karty Rodziny 3+ zniżek
i ulg na sprzedawane przez siebie towa-

Stowarzyszenie LGD Ziemia Pszczyńska zaprasza osoby z gmin
Orzesze, Wyry i Ornontowice, zainteresowane pozyskaniem środków, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozwinięcie istniejącej, do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Spotkania odbędą się w:
PSZCZYNIE - 20 marca w godz. od 13.00 do 18.00
BIERUNIU - 21 marca w godz. od 16.00 do 19.00
ORZESZU - 22 marca w godz. od 16.00 do 19.00

Stowarzyszenie LGD Ziemia Pszczyńska zaprasza osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach PROW 2014-2020 do
udziału w bezpłatnych godzinach doradczych, które mają charakter indywidualny i dlatego obowiązują zapisy na konkretną godzinę. Czas trwania jednego spotkania to 40 minut. Wszystkie spotkania odbywają się w godzinach od 16.00 do 20.00.
Terminy i miejsca spotkań doradczych:
BIERUŃ (Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu, sala 31)
27 marca i 3 kwietnia;
ORZESZE (Urząd Miejski Orzesza, sala posiedzeń)
29 marca i 5 kwietnia;
PSZCZYNA (Biuro LGD Ziemia Pszczyńska)
28 marca, 4 kwietnia i 6 kwietnia.
Chęć udziału w spotkaniach i godzinach doradczych
można zgłosić pod nr tel. 32 210 02 12.
Szczegółowe informacje na: www.orzesze.pl

tów, wzmocnienia pozytywnego wizerunku firmy oraz poprawi jej rozpoznawalność
wśród mieszkańców.
Wszyscy chętni do udziału w programie
proszeni są o przesłanie na adres e-mail:
rsr@orzesze.pl deklaracji uczestnictwa
znajdującej się na stronie: www.orzesze.pl.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Świadczeń Rodzinnych
UM Orzesza pod nr tel. 32 3248 812.

Załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet

C

hoć do pełnej informatyzacji wciąż nam daleko, to jednak rośnie liczba spraw, które da się załatwić
przez Internet. Już ponad milion
osób korzysta z usług administracji elektronicznej, która została
stworzona, aby wysyłać i odbierać urzędową korespondencję
bez wychodzenia z domu.
Urząd Miejski Orzesza zachęca do korzystania z tego udogodnienia, szczególnie dla osób starszych, a także tych zabieganych,
których obowiązki utrudniają
osobiste stawienie się w urzędach. Z systemu mogą korzystać
zarówno osoby prywatne, jak
i przedsiębiorcy.

Aby załatwić sprawę przez Internet, trzeba mieć założone konto w ePUAP (www.epuap.gov.pl)
lub SEKAP (www.sekap.pl) oraz
uaktywniony profil zaufany lub
płatny certyfikat kwalifikowany.
Dysponując nimi, można zalogować się i zacząć korzystać z serwisu. Bezpłatny certyfikat można uzyskać w Urzędzie Miejskim
Orzesza: certyfikat SEKAP (pok.
nr 1 i 9), a profil zaufany ePUAP
(pok. nr 2).
Po złożeniu dokumentu elektronicznego poprzez skrzynkę
podawczą zostanie automatycznie przesłane na adres nadawcy
urzędowe poświadczenie odbioru, które będzie zawierać: nazwę

urzędu, datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego,
datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
W systemie można sprawdzać również stan sprawy, czyli
podglądać, na jakim etapie rozpatrywania znajduje się sprawa
w urzędzie.
Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) oraz System
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)
do urzędów administracji publicznej można złożyć m.in. takie
dokumenty, jak: wniosek o wydanie dowodu osobistego, jego wymianę czy zgłoszenie jego utraty, wniosek o wydanie odpisów

i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego, rejestracja urodzenia
dziecka, oświadczenie o uznaniu
ojcostwa, wydanie Karty Dużej
Rodziny, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
zgłoszenie dziecka do szkoły,
uzyskanie prawa jazdy, wymiana
prawa jazdy, rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu i wiele innych.
To dany urząd decyduje, jakie
sprawy obsługuje przez Internet.
Zapraszamy do Urzędu Miejskiego Orzesza nie tylko mieszkańców miasta, ale wszystkich
mieszkańców regionu, którzy
chcą otrzymać certyfikat upoważniający do korzystania z platform cyfrowych.

Pomoc dla
najuboższych

W

Orzeszu trwa kwalifikowanie do pomocy
żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata
2014-2020 - Podprogram 2016 (edycja trwa do końca
maja 2017r.), którą mogą być objęte osoby i rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej. Dochód netto tych osób nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego
do skorzystania z pomocy społecznej, czyli: 1268 zł
dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla
osoby w rodzinie.
Dystrybucją żywności odbieranej ze Śląskiego Banku Żywności zajmuje się Stowarzyszenie im. Franciszka Stuska w każdy poniedziałek w godzinach 16.0018.00. Punkt Dystrybucji Żywności mieści się w Orzeszu przy ul. św. Wawrzyńca 23 (za ośrodkiem zdrowia).
Łączna ilość żywności przypadającej na jednego
członka gospodarstwa domowego wynosi 48,59 kg.
Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie
paczek żywnościowych. Osoby korzystające z pomocy zobligowane będą do uczestnictwa w działaniach
towarzyszących.
By otrzymać skierowanie do odbioru żywności, należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu (ul. Rynek 2a).
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

fot. organizatora

Bezpłatne
szkolenia i konsultacje

ry i świadczone usługi. Na chwilę obecną
z oferty mogłyby skorzystać 272 rodziny,
które już są posiadaczami Ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny.
Wszystkim przedsiębiorcom, czy to właścicielom sklepów, aptek, hurtowni, restauracji, salonów fryzjerskich i kosmetycznych czy
warsztatów samochodowych, przewoźników,
organizatorów czasu wolnego i innych, samorząd zapewni promocję firmy, informując
o prowadzonej działalności i udzielonych rabatach na łamach „Gazety Orzeskiej”, „Naszej Gazety” oraz przez zamieszczenie w oficjalnym serwisie miasta: www.orzesze.pl.
Udział w programie z całą pewnością
przyczyni się do powiększenia grona klien-

Na zakończenie karnawału

P

iratki, zakonnice, anielice i diablice… W takich przebraniach
bawiły się nie tylko mieszkanki Orzesza, ale całej bliższej i dalszej
okolicy, żegnając ostatniego lutego
karnawał.
Tradycja organizowania Babskiego
Combru przez Regionalny Zespół Śpiewaczy Jaśkowiczanie działający przy
Miejskim Ośrodku Kultury w Orzeszu
ma ponad 30-letnią tradycję. Odbywa się
każdego roku we wtorek poprzedzający
Popielec i trwa do północy.
Zwyczaj jaśkowickiego „combrowania” ma ponad stuletnią historię. Dawniej
zabawa rozpoczynała się barwnym korowodem przebierańców, któremu w drodze na salę towarzyszyła kapela. Była to
zabawa pełna wigoru i humoru, w której
to młode mężatki musiały się „wkupić”

w poczet dojrzałych kobiet. Mężczyznom wstęp był zabroniony. Teoretycznie
tak jest i dziś, ale dobrze wiemy, że oni
mają zawsze ogromną chęć uczestniczyć
w tej szalonej zabawie i przebierają się
w damskie ciuszki, by korzystać z uroków biesiadowania w kobiecym gronie.
Z roku na rok Babski Comber cieszy
się większą popularnością, a uczestniczek przybywa. Bawiący się na jaśkowickich ostatkach przywiązują bardzo dużą wagę do swoich strojów i całego wyglądu. Z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem obmyślają, za jakie postacie przebiorą się kolejnym razem. Szykują kreacje i rekwizyty, testują makijaże
i fryzury, a wszystko po to, aby w ten zapomniany wieczór bawić się na całego
i mieć co wspominać przez okres postu.
inf. Maria Gawlik
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Od 1 marca w Łaziskach ruszył nowy
ośrodek zdrowia. Tym samym przychodnie
położone przy ulicy Chopina i Wyzwolenia
przestały działać.

Nowy ośrodek zdrowia

otwarty!

Sprawdź wiedzę o Łaziskach

J

uż po raz trzeci w tym roku zorganizowany zostanie w naszym mieście
Turniej Wiedzy o Łaziskach. Konkurs
obejmuje treści dotyczące nazwy miasta, herbu, legend i postaci z legend, to-

pografii miasta, najważniejszych zabytków, elementów gwary, instytucji kulturalnych, władz miasta, najważniejszych
faktów i postaci oraz słynnych łaziszczan. Zapraszamy do udziału!

KONKURS
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Łazisk w porozumieniu
z Gminą Miejską Łaziska Górne zaprasza do udziału w

III Świętojańskim Turnieju Wiedzy o Łaziskach
- „Historia i dzień dzisiejszy Łazisk Górnych.
Dzieje Łazisk od średniowiecza do XXI wieku”
Turniej Wiedzy przeprowadzony będzie w formie testu pisemnego. Konkurs odbywa
się w trzech kategoriach wiekowych:
- dzieci szkół podstawowych,
- młodzież szkół gimnazjalnych,
- młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli.
Regulamin organizacyjny jest dostępny w czytelni dla dorosłych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego 1 (I piętro) oraz
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych - www.laziska.pl
oraz www.tpl.blog.pl.

Termin zgłaszania uczestników: 28 kwietnia 2017 roku.
Test konkursowy: 09 maja 2017r. (wtorek).

We

wtorek 28 lutego
w obecności władz
miasta, radnych, dyrektorów łaziskich zakładów pracy, zarządu spółki PROELMED, radnych nowy budynek został uroczyście otwarty. Jego poświęcenia dokonał ks. dziekan Jacek Wojciech - proboszcz parafii p.w. M.B. Królowej Różańca Świętego. Więcej na temat nowego ośrodka piszemy na stronie 21.

Zbiórka wielkogabarytów

W

dniach 20-24 marca 2017
roku na terenie Łazisk Górnych odbędzie się zbiórka
odpadów wielkogabarytowych zbieranych w zabudowie jednorodzinnej.
Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych,
które ze względu na swoje wymiary
(nie mieszczą się w standardowych
urządzeniach do gromadzenia odpadów komunalnych) wymagają odrębnego traktowania.
Do tej grupy odpadów zaliczamy:
stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka,
fotele, dywany, materace, wykładziny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.
Nie będą odbierane odpady remontowo - budowlane, odpady niebezpieczne, zmieszane odpady komunalne, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który można

oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy
ul. Łazy lub do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt, na zasadzie jeden za jeden.

UWAGA: Odpady są odbierane
zgodnie z poniższym harmonogramem
od godziny 6.00, dlatego odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione przed posesję.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH MARZEC 2017r.
Poniedziałek (20.03.2017r.)
Barlickiego, Bukowa, Cegielniana, Chopina, Cicierz,
Cieszyńska, Działkowców, Fornalskiej, Górna, Hutnicza,
Jana III Sobieskiego, Kąty, Kieszki, Kościelna, Łazy, Łączna, Marchlewskiego, Miarki, Młyńska, Moniuszki, Okrężna, Plac Ratuszowy, Pocztowa, Poręba, Sawickiej, Starowiejska, Spokojna, Szybowa, Waryńskiego, Wąska, Wiejska, Wiosenna, Wróblewskiego, Zakątek, Zawadzkiego,
Zielona.
Wtorek (21.03.2017r.)
1 Maja, Astrów, Bratków, Brzozowa, Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Generała Świerczewskiego, Goździków,

Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa,
Klonowa, Konwalii, Krokusów, Kwiatowa, Leśna, Modrzewiowa, Narcyzów, Ogrodowa, Olchowa, Radosna, Różana, Rybnicka, Sienkiewicza, Sosnowa, Stara, Świerkowa,
Szarotki, Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa, Zacisze.
Środa (22.03.2017r.)
Cicha, Górnicza, Kałuże, Kamienna, Kopalniana, Krótka, Ligonia, Mikołowska, Mokierska, Pawła Wyry, Piaskowa, Pogodna, Polna, Poprzeczna, Potokowa, Stara
Droga, Stroma, Szkolna, Świętego Jana, Widokowa, Wierzysko, Wieżowa, Wodna, Wodociągowa, Wspólna, Wyniosła, Zgody.

Czwartek (23.03.2017r.)
Bażantów, Brada, Kolejowa, Kardynała Wyszyńskiego, Księdza Głowińskiego, Księdza Szwedy, Lipowa, Malinowa, Marta Waleska, Miodowa, Orzeska, Paprotna,
Piękna, Powstańców, Prądna, Przysiółki, Pstrowskiego,
Pszczelna, Przyjaciół, Rolna, Salamander, Staszica, Torowa, Tuwima, Wyrska, Wyzwolenia, Zwycięstwa.
Piątek (24.03.2017r.)
22 Lipca, Boczna, Długa, Gajowa, Generała Sikorskiego, Gostyńska, Graniczna, Konopnickiej, Lasoki, Łąkowa, Miła, Morcinka, Nowa, Osiedle Kościuszki, Pokoju, Południowa, Promienna,
Słoneczna, Słowackiego, Stawowa, Wapienna, Źródlana.
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Sposób
na dobre Kup książki
uczenie w ARTerii
Jesteś mieszkańcem
Ornontowic lub okolic?
Interesujesz się historią?

Gimnazjum im. Noblistów Polskich
w Ornontowicach, jako pierwsza
placówka oświatowa w powiecie
mikołowskim otrzymało honorowy
tytuł „SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ”. To
wyjątkowy certyfikat przyznawany
za strategię dobrego nauczania
i profesjonalną pracę nauczycieli.

K

to chce poznać historię
Ornontowic
od średniowiecza do
czasów współczesnych, powinien zajrzeć do czterech
publikacji, które można kupić
w ARTerii.
Książki opowiadają o początkach szkolnictwa, przemysłu, tworzących się tradycjach i zwyczajach.
Na szczególną uwagę zasługują dwie publikacje:
- „Ornontowice w dawnej
fotografii” ukazująca piękny obraz dawnych Ornontowic zawartych na unikatowych
zdjęciach sprzed 1945 roku.

- „Druga Dekada Ornontowic” najnowsza publikacja,
która obejmuje najbardziej
współczesne czasy funkcjonowania Ornontowic w latach
2001-2011.
Zapraszamy do skorzystania z promocji na zakup książek związanych z historią Ornontowic.
Książki można kupić:

ARTeria

Centrum Kultury
i Promocji
w Ornontowicach
ul. Zwycięstwa 26
43-178 Ornontowice
tel. 32/23 54 698

Dzieje Ornontowic
Cena regularna: 35,00 zł
Rok wydania: 1999
Stron: 336
Oprawa: Twarda
„W życiu społeczności lokalnych tkwi olbrzymie bogactwo - wieki
zmagań, historycznych doświadczeń, które stawały się mądrością kolejnych pokoleń. Współczesność skupia je w sobie niczym w soczewce. Bogactwa tego nie sposób ogarnąć - zdaliśmy sobie z tego sprawę,
gdy po pierwszych kilku miesiącach szperania w archiwach okazało
się, iż Ornontowice to miejsce wyjątkowe na Śląskiej Ziemi.”

W

Dekada Ornontowic

2012 roku szkoła przystąpiła
do programu „Szkoła Ucząca Się - Rozwijanie Uczenia
się i Nauczania”. Jego realizacja przebiegała w dwóch etapach: na poziomie podstawowym i zaawansowanym.
Praca na każdym poziomie trwała dwa lata.
Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach,
kursach internetowych, warsztatach regionalnych oraz wymieniali się doświadczeniami na platformie edukacyjnej. Mieli możliwość przyglądania się sobie i uczniom oraz
doskonalenia własnych działań zmierzających do motywowania uczniów do nauki,
współpracy i samodzielnego poszukiwania.
Podsumowując efekty czterech lat pracy,
szkoła otworzyła swoje drzwi dla innych, by
pokazać sposób na „dobre uczenie”. Zorganizowano „Panel koleżeński”, w trakcie któ-

rego zaproszeni goście (dyrektorzy szkół
i nauczyciele „Szkół Uczących Się”) poznali
dobre praktyki ornontowickiego Gimnazjum.
W tym ważnym dla szkoły wydarzeniu w ramach wymiany doświadczeń uczestniczyło 12 panelistów ze szkół z Zelczyna, Babic,
Jaworzna oraz trener Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy. Zorganizowano z ich
udziałem lekcje fizyki, matematyki, historii,
chemii, języka angielskiego i niemieckiego.
Obok obserwacji lekcji, drugim z centralnych wydarzeń panelu była wspólna dyskusja w formule World Café dotycząca tematów:
• Rola nauczyciela we współczesnej szkole.
• Dobra lekcja, czyli jaka?
• Po co uczniowi i nauczycielowi cele i kryteria?
• Jak informacja zwrotna pomaga w uczeniu się?

• Co oznacza odpowiedzialność ucznia za
proces uczenia się?
• Co oznacza dialog w szkole? Kto z kim,
kiedy i o czym?
W dyskusji, oprócz panelistów i nauczycieli szkoły, wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele władz Gminy, instytucji partnerskich oraz rodziców i uczniów.
Dzięki wprowadzanym elementom Oceniania Kształtującego szkoła od lat utrzymuje stały, wysoki poziom nauczania i uczenia
się, a źródłem sukcesów w realizacji wyznaczonych celów jest zgrany zespół i skuteczna współpraca z rodzicami. Szkolnym koordynatorem wprowadzania Oceniania Kształtującego była Monika Orłowska-Przybyła
wspierana przez dwóch szkolnych liderów
Elżbietę Lewicką i Iwonę Sznapkę.
Wojciech Hoszek

Warsztaty „Tu czy Tam” w Gminnej Bibliotece Publicznej

Z książką za pan brat

W

lutym, uczniowie klas
I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ornontowicach wzięli udział
w warsztatach czytelniczych
w Gminnej Bibliotece Publicznej. Podczas spotkań rozmawiano o twórcach i rodzajach książek współczesnych. Głównym
tematem była ilustracja w wydawnictwach dla dzieci. Warsztatom towarzyszyły prezentacje
i zadania do wykonania przez
młodych uczestników zajęć .

Spotkania były uzupełnieniem wystawy „Tu czy Tam?
Współczesna polska ilustracja
dla dzieci”, którą można było
oglądać w grudniu ubiegłego
roku, dzięki uprzejmości Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Uczestnicy spotkań mogą
wziąć udział w konkursie plastycznym „Tu czytam”, polegającym na wykonaniu plakatu w formacie A4, przedstawiającym sposób czytania książek
lub książkę jako element do-

Cena regularna: 35,00 zł
Rok wydania: 2010
Stron: 240
Oprawa: Twarda
„Stanowi ona kontynuację monografii z 1999r., opisując pierwsze
dziesięciolecie funkcjonowania struktur samorządowych przypadające na lata 1991-2001. To okres wielu znaczących i rozpoznawalnych
przemian, tak w życiu społecznym, jak i gospodarczym. Współczesny
wizerunek Ornontowic jest tego wyraźnym świadectwem.”

Ornontowice w dawnej fotografii
Cena regularna: 49,00 zł
Rok wydania: 2011
Stron: 160
Oprawa: Twarda
„Publikacja obejmuje okres do 1945r., poświęcona dawnym fotografiom, ukazującym kulturowe oblicza śląskiej ziemi i jej społeczności.
W tym przypadku to dość wyjątkowa próba zobrazowania ledwie jednej miejscowości. Z oczywistych względów można założyć, że w takich zbiorowościach siłą rzeczy niemal każdy z rodowitych Mieszkańców Ornontowic może odnaleźć wizerunek swoich przodków…”

NOWOŚĆ! Druga Dekada Ornontowic
Cena regularna: 35,00 zł
Rok wydania: 2016
Stron: 223
Oprawa: Twarda
„W latach 2001-2011 na terenie gminy doszło do wielu zmian, które znacząco wpłynęły na jej wizerunek. Przekształcenia objęły górnictwo, bankowość oraz zmiany systemowe w obrębie opieki społecznej
i szkolnictwa. Obraz tego drugiego dziesięciolecia dopełnia udział gminy w programach unijnych oraz realizacja wielu inicjatyw społecznych.”

KUPON RABATOWY
wolnego tła. Na plakacie należy umieścić napis: „TU CZYTAM”.
Przykłady wykorzystania materiałów: grafika komputerowa,

wycinki z gazet, farby, kredki,
pastele, ołówek, tkaniny i inne
- można łączyć różne techniki.
Na prace czekamy w bibliotece
do 24 marca 2017r.

5zł

Na wybrane pozycje wydawnicze:
- Dzieje Ornontowic
- Dekada Ornontowic
- Ornontowice w dawnej fotografii
- Druga Dekada Ornontowic

Promocja trwa do 31 marca 2017r.

Regulamin promocji dostępny na stronie www.centrumarteria.pl
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku
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/gminawyry

Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

Ostro szusowali
ZŁOTY GROŃ ISTEBNA’2017

Zwycięzcy
w poszczególnych
kategoriach:
Kategoria K0
Miejsce I

Danak Karolina

Miejsce II

Hołda Kaja

Miejsce III

Swadźba Marta
Kategoria K1

Miejsce I

Myszor Łucja

Miejsce II

Jaworska Julia

Miejsce III

Patalong Karolina
Kategoria K2

Miejsce I

Danak Klaudia

Miejsce II

Jaszczyk Oliwia

Miejsce III

Chrzęszczyk Anna
Kategoria K3

Miejsce I

Wojciechowska Malina

Miejsce II

Langer Anna

Miejsce III

Pelan Dorota
Kategoria K4

Miejsce I

Trojok Paulina

Miejsce II

Muszer Aleksandra

Miejsce III

Mazur Karolina
Kategoria K5

19

lutego w Ośrodku Narciarskim Złoty Groń w Istebnej
odbyły się VI Mistrzostwa
Gminy Wyry w Narciarstwie Alpejskim
- slalom gigant.
Rywalizowano w 8 kategoriach wiekowych z podziałem na Panie i Panów.
W Zawodach wzięło udział 91 narciarzy
- mieszkańców Gminy Wyry!!!
Najlepszą
zawodniczą
wśród
wszystkich Pań okazała się Malina Woj-

ciechowska (czas 1.01.62), zaś najlepszym zawodnikiem wśród Panów był
Tomasz Swadźba (czas 55.46). Najmłodszy zawodnik to Tymoteusz Wolnik, a najstarszy Karol Ulman.
Laureaci z rąk Pani Wójt Barbary Prasoł otrzymali medale, statuetki oraz nagrody rzeczowe.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Wszystkim zawodnikom dziękujemy za udział i zapraszamy za rok!

Serdecznie podziękowania
również dla Sponsora
tj. Rejonowego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji
w Tychach S.A.
za przekazanie środków
finansowych na częściowe
pokrycie kosztów organizacji
zawodów.

Miejsce I

Płaczek Karolina

Miejsce II

Kania -Jelitko Kamila

Miejsce III

Jaszczyk Aleksandra
Kategoria K6

Miejsce I

Jaworska Beata

Miejsce II

Patalong Anna

Miejsce III

Szroborz Sylwia
Kategoria K7

Miejsce I

Błotko Gabriela
Kategoria M0

Miejsce I

Wolnik Tymoteusz
Kategoria M1

Miejsce I

Gałeczka Bartosz

Miejsce II

Wolnik Wiktor

Miejsce III

Patalong Krzysztof
Kategoria M2

Miejsce I

Jaworski Filip

Miejsce II

Gałeczka Alan

Miejsce III

Szulc Marcin
Kategoria M3

Miejsce I

Hołda Kacper

Miejsce II

Fritz Maciej

Miejsce III

Stawowy Błażej
Kategoria M4

Miejsce I

Płonka Daniel

Miejsce II

Kania Jakub

Miejsce III

Czopkiewicz Krzysztof
Kategoria M5

Miejsce I

Graca Jacek

Miejsce II

Płonka Kamil

Miejsce III

Hirsz Michał
Kategoria M6

Miejsce I

Swadźba Tomasz

Miejsce II

Mazur Jacek

Miejsce III

Jaszczyk Piotr
Kategoria M7

Miejsce I

Hirsz Tadeusz

Miejsce II

Stawowy Grzegorz

Miejsce III

Fritz Paweł

ŚLADEM NASZYCH
PUBLIKACJI

12 INTERWENCJE
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Po raz kolejny wracamy do sporu o podział gruntu, między właścicielami
działki przy ul. Wierzbowej w Mikołowie, a władzami miasta. Troje urzędników,
w tym były wiceburmistrz usłyszało prokuratorskie zarzuty. Przedstawiciel
miasta, na naszych łamach twierdził, że zaproponowano państwu Szweda
działki zamienne. Właścicielka gruntu twierdzi, że to nieprawda.

Rozstrzygnąć może tylko sąd

zkoda, że spór między mieszkańcami a władzami miasta
zabrnął aż tak daleko. Obie
strony przedstawiają różne
interpretacje i przebieg zdarzeń. Po
postawieniu prokuratorskich zarzutów, nie ma już odwrotu. Spór może
rozstrzygnąć tylko sąd.
Pisaliśmy o tej sprawie wielokrotnie i ta publikacja zapewne też nie
jest ostatnia. Właściciele gruntu przy
ul. Wierzbowej chcą podzielić teren,
a powstałe nowe działki podarować
dzieciom. Tu nie chodzi tylko o rodzicielski gest. Jeżeli Jadwiga Szweda
nie pozbędzie się działki, nie dosta-

nie emerytury rolniczej. Podział uniemożliwiają władze miasta, powołując
się na plany, których oficjalnie jeszcze nie ma.
W połowie 2015 roku państwo
Szweda zatrudnili geodetę i z wyrysowanym nowym planem nieruchomości zgłosili się do magistratu. Nie
było żadnych problemów. W imieniu burmistrza wydano postanowienie potwierdzające, że podział nie
koliduje z zapisami w planach przestrzennych.

W magistracie nikt
nie wspomniał
nawet słowem, że
w okolicy ich parceli
może w przyszłości
przebiegać droga.
Dowiedzieli się o tym w październiku 2015 roku, kiedy otrzymali
z Urzędu Miasta decyzję wycofującą
wcześniejszą zgodę na podział parceli. Powołano się na uchwałę Rady
Miejskiej, mówiącą o przystąpieniu

do nowego planu dla obszaru Centrum, który obejmuje także ul. Wierzbową. W przyszłości ma tam powstać
droga łącząca ul. Żwirki i Wigury
z „Wiślanką”. Państwo Szweda postanowili walczyć o prawo do podziału swojej działki i na działania mikołowskiego magistratu poskarżyli się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. SKO przyznało rację mieszkańcom i nakazało miastu
wydać zgodę na podział oraz poinformować o planowanym przebiegu drogi w nowo powstającym planie. I tak się stało. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, w lutym ubiegłego roku burmistrz zatwierdził podział
nieruchomości państwa Szweda.

Dokumentowi
towarzyszyło pismo
informujące o bliżej
niesprecyzowanych
inwestycjach, które
mogą ingerować
w nowo utworzone
parcele.

Wiąże to właścicielom ręce. Jaki
jest sens dzielenia albo sprzedaży
działek, skoro nie wiadomo, co miasto chce z nimi zrobić? Magistrat widzi ten problem inaczej i wskazuje, że
państwo Szweda zostali poinformowani o bezcelowości swojego podzia-

łu geodezyjnego, a gmina zaproponowała im działkę zamienną za część
stanowiącą przyszłą drogę. Na tę
część naszej publikacji zareagowali
właściciele działki kategorycznie zaprzeczając, że składano im jakiekolwiek propozycji zamiany. 
(jf)

Jadwiga Szweda:
Żadnej działki zamiennej albo pieniędzy nikt nam nigdy nie oferował. Zostałam przez Bogdana Uliasza, byłego wiceburmistrza, bardzo obrażona i poniżona wypowiedziami w gazecie, które zacytuję: „Państwo Szweda zrobili
podział i kiedy się zorientowali, że to bubel, to starają się teraz na innych przerzucić koszty swojej nieprzemyślanej decyzji”. Cała Pańska ekipa powinna ponieść koszty celowego działania na naszą szkodę, jak również pan burmistrz
Piechula, który rzekomo o niczym nie wiedział, co się działo w urzędzie. Nigdy
nie zostaliśmy poinformowani o bezcelowości podziału gruntów przez gminę
i dostaliśmy oferty zamiennych działek. Do dziś nie wiemy, co wirtualnego ma
być na naszym terenie.

OD REDAKCJI:
O ustosunkowanie się do komentarza Jadwigi Szwedy poprosiliśmy magistrat. Zdaniem urzędników, państwu Szweda proponowano działki, m.in. przy
ul. Jaśminowej, ale odmówili. Wyjaśnić tę sprawę może już tylko sąd.
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w łaziskim hotelu Modus

Zadowolenie klienta
jest naszym sukcesem

rzy sale bankietowe, lekka
i smaczna kuchnia, wspaniałe desery oraz doskonała obsługa - to najkrótsza charakterystyka restauracji Mocca d’oro w łaziskim hote-

T

gistycznym. Nowi szefowie powoli zmieniają klimat i wystrój wnętrza, ale podstawą
ich sukcesu jest kuchnia. Doskonale przyrządzone owoce morza, spaghetti, makarony, drób, cielęcina czy krucha, śląska rolada,

lu Modus. Od grudnia szefują tu właściciele, doskonale znanej i cenionej przez mieszkańców powiatu mikołowskiego restauracji
Mocca d’oro w Mikołowie.
Kompleks restauracyjno-bankietowy w łaziskim hotelu Modus daje ogromne możliwości, choć otworzenie tu restauracji było
ogromnym wyzwaniem organizacyjno-lo-

a do tego kremy-zupy oraz rosół, to wizytówki restauracji Mocca d’oro w Łaziskach.
Także desery, m.in. gruszka w szlafroczku borówek na sosie waniliowym zaspokoją gusta największych smakoszy i łasuchów.
- Od grudnia staramy się tchnąć nowe życie w ten kompleks. Stwarza on o wiele większe możliwości niż nasz lokal w Mikołowie

i jest kolejnym wyzwaniem na naszej kulinarnej
i życiowej drodze - opowiada Justyna Foltyn,
szefowa restauracji Mocca d’oro.
W łaziskim Mocca d’oro przygotowano trzy sale. Pierwsza , licząca 100 metrów
kwadratowych może pomieścić 50 gości.
Kolejna jest ponad dwa i pół razy większa
i można w niej urządzać imprezy nawet
dla 130 osób. Trzecia, najmniejsza i najbardziej kameralna sala pełni na co dzień
funkcje restauracyjne. Jest tu również
ogródek z grillem, który zostanie uruchomiony latem.
Szefowie Mocca d’oro chcą, by łaziska restauracja tętniła życiem przez cały rok. Zamierzają tu organizować przyjęcia, rauty,
wesela czy bankiety na zlecenie, ale także planują własne imprezy, m.in. muzyczne czwartki. Przez ostanie tygodnie odbyło
się tu kilka ciekawych i szeroko komentowanych przez media imprez, m.in. gościła
Dorota Wellman oraz kobiety sukcesu.
- Klient musi wiedzieć, że jest tu mile widzianym gościem. Jego zadowolenie jest naszym sukcesem. Przed każdą imprezą, ustalając z organizatorami szczegóły, staram się poznać gusta i smaki, by zaproponować menu
spełniające ich oczekiwania. W tym zakresie
jesteśmy bardzo elastyczni. To nie my ustalamy menu klientowi, lecz on wybiera i decyduje o tym, co pojawi się na stołach - dodaje Justyna Foltyn.

Łaziska Górne | ul. Świerczewskiego 10b
tel. 606 347 379 | www.moccadoro.pl
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Więcej wiary
w młodzież
Rozmowa z Ireną Radomską,
dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego
im. Karola Miarki w Mikołowie

- W „Naszej Gazecie” debiutują w tym miesiącu Pani
uczniowie z dziennikarskiego
kółka zainteresowań. Przyznam szczerze, że trochę się
obawiałem.
- Dlaczego?
- Młodzież bywa różna.
Czasami przychodzą do nas
„studenci” dziennikarstwa
z prośbą o pieczątkę, że odbyli praktyki, choć nie zamierzają napisać do gazety
ani słowa…
- Ale „moja” młodzież nie jest taka.
- Właśnie do tego zmierzam.
Zaskoczyli mnie bardzo pozytywnie. Przynieśli ciekawe artykuły i dobre zdjęcia.

- Powinien Pan mieć więcej wiary
w młode pokolenia.
- A pani ma?
- Mam. Pracuję z młodzieżą od lat.
Śledzę życiowe i zawodowe ścieżki moich uczniów, a także wcześniejszych roczników. Wśród absolwentów
„Miarki” są posłowie, samorządowcy,
przedsiębiorcy, naukowcy, sportowcy.
To są wspaniali, otwarci na świat ludzie. Wielu z nich podkreśla, że lekcje wyniesione z naszej szkoły miały
duży wpływ na ich późniejsze, życiowe decyzje.
- Jest sens porównywać dzisiejszą młodzież z rówieśnikami sprzed 10, 15, 20 lat?
- Takie porównania nie mają sensu. Czasy się zmieniają, a życie nabie-

ra tempa. Technologia dostarcza nam
coraz lepszych i wygodniejszych sposobów wzajemnej komunikacji oraz
narzędzi ułatwiających pracę, naukę, wypoczynek. Ale to tylko zabawki. Po ich odebraniu, człowiek pozostaje sam z własnymi emocjami, charakterem i wewnętrznym potencjałem,
który może wykorzystać albo zmarnować. Tak było zawsze i podejrzewam,
że nic się w przewidywalnej perspektywie nie zmieni.
- Jest jakiś uniwersalny, ponadczasowy typ młodego
człowieka?
- Mogę mówić tylko ze swojej perspektywy, pedagoga i dyrektora liceum. Generalnie, młodzież można
podzielić na trzy typy. Takich, którzy
wiedzą, czego chcą i poważnie trak-

tują szkolne obowiązki. Druga grupa, to młodzież poszukująca i trochę
niepewna sytuacji, w której się znalazła. Nauka w liceum to dla nich okres
próby odpowiedzi na pytanie, czego naprawdę chcą. Trzecia grupa, to
uczniowie dla których szkoła jest tylko jedną z wielu życiowych aktywności. Oprócz niej mają wiele pasji i zainteresowań. To może być sport, sztuka, wolontariat, działalność naukowa...
- Od czego zależy, że ktoś
znajdzie się w tej trzeciej grupie?
- Decydujące znaczenie ma wychowanie w rodzinie. Nikt nie rodzi
się leniwy, zły czy agresywny. Dzieci
i młodzież większość życiowych postaw i wzorców czerpie z rodzinnego domu.

- A jaka jest rola szkoły?
- Po rodzinie, najważniejsza. Nauczyciele nie mogą stać się kolegami dla
uczniów, ale powinni być ich partnerami, a takie relacje wymagają wzajemnego zaufania i szacunku. Pedagodzy muszą umieć rozmawiać z młodzieżą, ale
to i tak jest dopiero połowa sukcesu.
Z młodzieżą trzeba nie tylko rozmawiać,
ale także ją rozumieć, a to jest trudna
sztuka, bo nie wszyscy mają dar nawiązywania międzypokoleniowego dialogu.
- Pani nauczyciele mają taki
dar?
- Jestem przekonana, że tak. A najlepiej proszę popytać uczniów albo
przyjść na coroczny bal przyjaciół
„Miarki”. Absolwenci powiedzą Panu
wszystko.
rozmawiał: Jerzy Filar
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Miarka
w akcji

J

esteśmy młodymi dziennikarzami z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki, stawiającymi pierwsze
kroki w świecie mediów. Redagujemy szkolny fan page,
bierzemy udział w warsztatach dziennikarskich, przeprowadzamy wywiady i piszemy felietony. Tym artykułem
rozpoczęliśmy współpracę z „Naszą Gazetą”. Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu nasz tekst i będziemy mogli spotkać się także w następnym numerze.
Justyna Tkocz, Patrycja Przybytek, Wiktoria Tabor,
Marcelina Kolarczyk, Julia Borowska, Klaudia Sikora
Materiał zdjęciowy przygotowują uczestniczki warsztatów „Fotografia w social mediach”:
Aleksandra Marcinkowska i Paulina Robakowska.

powiatu mik

Zapraszamy na fascynującą wyprawę po ciekawych, tajemnic
okolicy. Sięgnęliśmy do starych legend i baśni związanych z p
grasujące po odludnych zakątkach oraz prześledziliśmy odle
w naszym mieście. Mamy nadzieję, że zachęcimy mieszkańców

Staw w Łaziskach

przypominamy o naborze

MARZEC

zisk opowiedziała nam co nieco o historii Utopka.
- Prababcia opowiadała mi
kiedyś o tej legendzie. Utopiec jest postacią, która posiada nadzwyczajne moce.
Potrafi zmieniać się w rzeczy, które ludzie chcą zobaczyć. Jeśli jest to dziecko - zamienia się w piłkę. Dziecko
nieświadome tego, od razu
podbiega do piłki, która znajduje się najczęściej jak najbliżej jeziora. Wtedy utopiec zmienia się z powrotem
w swoją naturalną postać
i topi. Dawnej naprzeciwko jeziora znajdowała się restauracja i to właśnie w niej
zbierało się wielu ludzi, więc
Utopek mógł zaczaić się na
kolejną ofiarę - opowiedziała
nam łaziszczanka.
Niedaleko jeziora jest postawiony krzyż, który ma na
celu upamiętnienie tych tragicznych wydarzeń. Podobno odkąd krzyż pojawił przy
jeziorze, Utopek już nikogo
nie utopił. Krzyż stanowi pewną ochronę przed tą postacią
i gwarantuje mieszkańcom
bezpieczeństwo.
Nigdy nie zostało wyjaśnione, co działo się z ciałami ludzi, którzy, jak głosi legenda, zostali utopieni. Nie
znaleziono także żadnych
dowodów na istnienie Utopca. Mimo to legenda jest
wciąż żywa wśród mieszkańców. Jest ona częścią historii
Łazisk i zostaje przekazywana z ust do ust.

Bunkry z czasów
II wojny światowej
W Wyrach, miejscem wartym zobaczenia, jest obelisk
wzniesiony w 1987 roku, znajdujący się na skrzyżowaniu
ulic Dąbrowszczaków i Pusz-

foto: P. Robakowska
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kina, upamiętniający „Bohaterów Poległych za Wolność Ojczyny w latach 1919-1945”.
Wyry poszczycić się mogą
historią, która zaciekawić mogłaby niejednego fana drugiej
wojny światowej. Pierwszego września 1939 roku zabiły kościelne dzwony, zwołując
mieszkańców wsi do zgromadzenia się w kościele. Po odmówionym nabożeństwie błagalnym na polecenie władz
wojskowych proboszcz wraz
z parafianami udał się na
przemarsz do Wolbromia. Po
powrocie zastano zniszczone
zabudowania wiejskie, spaloną plebanię, chlew i stodołę, uszkodzoną część kościelnego dachu, a także zwłoki
polskich żołnierzy, poległych
w walce. Na terenie gminy
odbywały się jedne z najcięższych na terenie województwa śląskiego walki, z woj-

Obelisk w Wyrach

foto: A. Marcinkowska

Nad łaziskie jezioro lepiej nie wybierać się samotnie oraz nocą. Jest to mroczne miejsce, w pobliżu którego, według starej legendy,
grasuje Utopiec, zwany także
Utopkiem. Kim on jest i skąd
się wziął? To zły i zdradziecki półdemon a półczłowiek
z pradawnych wierzeń, obdarzony mocnymi kopytami, oślizłą skórą oraz nadludzkimi siłami. Jedna z mieszkanek Ła-

foto: A. Marcinkowska

Utopek
w łaziskim
jeziorze

Bunkier

ące zakątki
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kołowskiego

zych i budzących grozę miejscach znajdujących się w naszej
powiatem, zapytaliśmy mieszkańców o zagadkowe stwory
głą historię powiatu, by stworzyć mapę tajemniczych miejsc
do wycieczek szlakiem ciekawych historii Mikołowa i okolic.

Labirynt
pod miastem
Porównując mapę wodociągów z 1822 roku można
powiedzieć, że pokrywa się
ona z mapą tuneli, które biegły niegdyś pod Mikołowem.
Mimo tego, gdy budowano
wodociągi, na nic nie natrafiono.
Podczas wznoszenie galerii „Pik” w centrum miasta,
natknięto się na fragment tunelu. Jak później się okazało
w czasie budowy krytej pływal-

AUTO SERVICE
MIKOŁÓW - KAMIONKA
UL. PLEBISCYTOWA 85
Firma usług
blacharsko-lakierniczych
prowadzi nabór absolwentów
szkół gimnazjalnych (chłopców)
do nauki zawodu
lakiernik samochodowy.
UWAGA!
Praca dla wykwalifikowanych
pracowników
w lakierni samochodowej.
Liczba etatów ograniczona.

ZADZWOŃ

foto: P. Robakowska

skami hitlerowskimi, w tym
rozsławiona w powiecie bitwa wyrska. Na cmentarzu parafialnym w Wyrach znajduje się zbiorowa mogiła - grób
82 żołnierzy, którzy polegli
w walkach na terenie gminy
w 1939 roku.
Pozostałościami po czasach II wojny światowej są
dwa bunkry, wyznaczając północny i południowy koniec
fortyfikacji. Jeden ze schronów był wykorzystywany
w czasie walk we wrześniu
1939 roku i dlatego zachował
się w niezbyt dobrym stanie,
bez wyposażenia i uszkodzony - do dziś widać na nim pozostałości po niemieckich pociskach, w czasie odwilży jest
podtapiany.
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tel. 32 226 07 38
693 355 005
serwis@ewamucha-serwis.pl

Cmentarz żydowski
ni „Aqua Plant” dokonano tego
samego odkrycia. Zaczęto interesować się tym tematem.
Mieszkańcy Mikołowa znają wiele legend o tunelach
znajdujących się pod miastem. Pierwsza z nich mówi
o tym, że kiedyś istniał drewniany gród, który został spalony w pożarze w 1794 roku.
Ogień zniszczył archiwum.
Mieszkańcy zdecydowali się
wybudować nowe miasto na
gruzach starego spalonego.
Świadczą o tym odnalezione pozostałości po starym ratuszu w miejscu obecnego.
Mury obronne starego miasta
sięgały, aż do ulicy Prusa.
Druga, równie popularna
legenda, jest związana z czasami II wojny światowej. Niektórzy uważają, że tunele pod
miastem zostały wybudowane w tym czasie, by mieszkańcy mieli się, gdzie schować.
Prawdą jest to, że na terenie
Mikołowa jest dużo bunkrów,
które mogły być wejściem do
tunelu.

Cmentarz
żydowski
Pierwsza rodzina Żydowska
wprowadziła się do naszego
miasta w 1691 roku. Odbył się
wtedy spis ludności żydowskiej, który był stosunkowo
niewielki. W roku 1787 kolejny
spis ludności wykazał 84 osoby, co w stosunku do liczby
mieszkańców było naprawdę
sporo. Synagoga w Mikoło-

wie powstała w roku 1816, natomiast w 1854 powstała gmina żydowska. Była ona jednak
na tyle mała, że prawie przez
sto lat funkcję rabinów pełnili
kantorzy. Pięćdziesiąt lat później od wybudowania synagogi mieszkało w mieście 504
Żydów. Istniała także żydowska szkoła, do której uczęszczało ponad stu uczniów.
W 1872 roku miejscowa gmina weszła w skład Związku
Górnośląskich Gmin Synagogalnych. Żydzi posiadali nawet własny cmentarz na terenie obecnego Gimnazjum nr
2, znajdującego się przy ulicy
Krakowskiej. W 1931 roku liczba Żydów wynosiła 243 osoby. Niestety podczas II wojny
światowej antysemityzm spowodował, że synagoga wraz
z cmentarzem zostały zniszczone. Stary cmentarz został
zamurowany, a synagogę wysadzono w 1972 roku. Mikołowskich Żydów wywieziono
do getta w Sosnowcu, skąd
większość 12 maja 1942 roku
trafiła do obozu AuschwitzBirkenau. Synagoga stała
w miejscu, gdzie obecnie znajduje się plac 750-lecia. Do
dzisiaj w Mikołowie istnieje cmentarz żydowski. Został
założony prawdopodobnie
w XVIII wieku i znajduje się na
skrzyżowaniu ulic Starej Drogi i Konstytucji 3 Maja. Obecnie nie ma możliwości oficjalnego zwiedzenia tego cmentarza, gdyż w ogrodzeniu nie ma
żadnej furtki.
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Najlepsi
z najlepszych

Po raz piąty, w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie, przyznaliśmy wyróżnienia „sportowych
osobowości powiatu mikołowskiego”. W sumie, od 2013 roku, statuetkami uhonorowaliśmy 50 osób. Ktoś zażartował,
że jak pójdziemy w takim tempie, to wkrótce zabraknie nam kandydatów do laurów. O to się nie martwimy. Kultura
fizyczna ma się w naszym powiecie dobrze, właśnie dzięki ludziom ze sportową żyłką, których trzeba i warto wyróżniać.
Nasz plebiscyt różni się od innych konkursów i podsumowań. Nie decydują tak zwane „głosy czytelników”, które
sprowadzają się do tego, że wyróżnienie zdobywa ten, kto ma najwięcej kasy na opłacenie sms-ów. Coroczną dziesiątkę
laureatów tworzymy w oparciu o rozmowy i konsultacje ze środowiskami, które z racji zawodowych obowiązków albo
życiowych pasji, znają się na sporcie. Pytamy o zdanie samorządowców, trenerów, działaczy klubowych. Reagujemy
także na sugestie Czytelników. Nie premiujemy tylko samych wyników. Dla nas liczy się przede wszystkim postawa,
pasja, życiowa droga i charakter.

„Sportowe osobowości pow
Karolina

Tomasz

Rafał

Janusz

Mateusz

Bereza

Boczek

Franke

Hajduk

Karcz

Oceniając poszczególne elementy sztuki siatkarskiej w zespole Polonii Łaziska, najwyższe cenzury należy przyznać za tzw. „grę w polu”. Prym
w tym elemencie wiedzie libero - Karolina Bereza.
Przyjmuje „na punkt” zagrywki rywalek, doskonale broni piłki po pierwszych akcjach i po kontratakach,
a także dobrze gra w „asekuracji”.
Przygodę z siatkówką rozpoczęła
w czwartej klasie szkoły podstawowej.
Trenowała z dziewczętami starszymi
o trzy, cztery lata, stąd też i początki
były trudne. To jednak ukształtowało jej sportowy charakter. Dla niej siatkówka, to nie tylko hala. Kiedy kończy
się sezon na parkiecie, gra „plażówkę”,
co pozwala jej doskonalić technikę
i podtrzymywać sprawność. Jest absolwentką AWF w Katowicach. Ukończyła również studium instruktorskie
z dyscyplin sportowych: piłka siatkowa, tenis ziemny, fitness oraz lekkoatletyka.

Większość wielkich piłkarzy wywodzi się z małych klubów. Wśród nich
znalazł się Tomasz Boczek, obrońca
pierwszoligowego GKS-u Tychy.
Tomasz Boczek urodził się w Mikołowie i do dziś tu mieszka. Przygodę z piłką rozpoczął w wieku sześciu lat w mikołowskim AKS-ie. Miał
„smykałkę” do piłki, co dostrzegli
inni. W wieku 15 lat przeniósł się do
szkółki piłkarskiej „Gwarek” Zabrze,
gdzie uczył się i trenował przez cztery lata. Swoje pierwsze kroki w dorosłej piłce stawiał w BKS-ie Bielsko-Biała. Następnym klubem był Nadwiślan Góra, z którym wywalczył
awans do II ligi. Był kapitanem zespołu i w debiutanckim sezonie bez
problemów utrzymał się w tej klasie rozgrywek, strzelając jako środkowy obrońca osiem bramek. Po
dobrych występach w Nadwiślanie
zauważyli go trenerzy GKS-u Tychy
i latem 2015 roku podpisał kontrakt
z tym klubem.

Kapitan piłkarskiej drużyny Polonii Łaziska, Rafał Franke mówi o sobie, że jego sportowa kariera, to podwórko, szkoła i klub. Klubem, który go wychował jest chorzowski
Ruch. Grę w seniorach rozpoczął
wiosną 2003 roku w rezerwach Ruchu Chorzów. Rok później występował już w pierwszej drużynie. Z Niebieskimi poznał smak gry w drugiej
lidze, zwiedził trochę świata, by trafić do wojska i grać we Flocie Świnoujście. W 2007r. wrócił na Śląsk
i wylądował w Slavii Ruda Śląska.
Szybko trafił do Polonii, w barwach
której zadebiutował w 2007 roku
w meczu z ROW-em Rybnik. Jesienią 2008r. przeszedł do Zagłębia
Sosnowiec. Epizod z klubem znad
Brynicy trwał krótko i wiosną 2009
roku wrócił do Łazisk Górnych,
gdzie występuje do dziś. Od wielu sezonów to pewny punkt drużyny, z efektownymi interwencjami,
z obroną rzutów karnych włącznie.

Oprócz rodziny ma jeszcze jedną miłość - siatkówkę. Były zawodnik AZS Katowice, TS Volley Rybnik,
MOSiR Zabrze i MUKS Michałkowice. Absolwent AWF Katowice, trener
I Klasy Piłki Siatkowej. Obecnie trener trzecioligowego zespołu kobiet
Burzy Borowa Wieś.
W sezonie 2015/2016, pod jego wodzą Burza wywalczyła, na szczeblu
okręgu, miejsce pozwalające uczestniczyć w turniejach o awans do II ligi
na szczeblu centralnym.
Burza w II lidze mogła zagrać, bo
PZPS rozbudował tę klasę rozgrywek
i można było się do niej brzydko mówiąc „zapisać”. Trener stwierdził, że
II liga owszem, ale wywalczona na
parkiecie. I z tym postanowieniem
dziewczęta przystąpiły do obecnego
sezonu. Trwa już drugi etap rozgrywek III ligi, w którym podopieczne
Janusza Hajduka są liderkami. Chcą
wygrać III ligę na Śląsku i powalczyć
o II ligę w rozgrywkach centralnych.

Przygoda z piłką nożną Mateusza Karcza rozpoczęła się w wieku
11 lat w Ruchu Chorzów. W 2002r.,
na dziewięć lat trafił do Grunwaldu
Ruda Śląska, z roczną przerwą na
grę w Polonii Łaziska Górne, z którą
wywalczył awans do III ligi. Przed sezonem 2014/2015 otrzymał od działaczy Orła propozycję objęcia pieczy
trenerskiej nad zespołem, który walczył wtedy o byt w lidze okręgowej.
Zgodził się, choć na początek chciał
tylko tak poukładać drużynę, by kibice nie przeżywali stresów związanych z walką o byt w lidze okręgowej. Udało się w drugim sezonie
pracy. Stresy związane były z walką
o awans do czwartej ligi i Orzeł ten
awans wywalczył, pierwszy raz w historii klubu. Dola trenera podobna
jest w pewnym stopniu do doli sapera. Dziś jest, jutro go nie ma. Mateusz Karcz w Orle już nie pracuje,
ale do historii tego klubu został wpisany na zawsze.

Mateusz Handel, wiceburmistrz Mikołowa był najbardziej
zapracowanym samorządowcem. Aż pięć razy wychodził na
scenę, aby nagrodzić osobowości z Mikołowa.

Silna ekipa z Orzesza, laureat Bogdan Otawa, radny Bartłomiej Marek
i burmistrz Mirosław Blaski.

Irena Radomska, dyrektor LO im. K. Miarki w rozmowie z Kazimierzem
Adamczykiem, wójtem Ornontowic i absolwentem „Miarki”.

Imprezę poprowadził, jak zawsze niezawodny Tadeusz
Piątkowski, dziennikarz, nasz współpracownik, a w przeszłości handbalista.

Poseł Izabela Kloc, Jan Ratka, zastępca burmistrza Łazisk Górnych, Elżbieta Piecha, sekretarz gminy Łaziska Górne, Barbara
Prasoł, wójt gminy Wyry. Na drugim planie Adam Lewandowski, przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego.

wiatu mikołowskiego 2016”
Bronisław

Knapczyk

Marek

Kosiński

Katarzyna Magdalena

Konrad

Bogdan

Muras

Nieboj

Otawa

Pod wieloma względami Bronisław Knapczyk jest postacią niezwykłą. Zasiada we władzach Związku
Słowaków w Polsce, ale od lat mieszka w Mikołowie. Jak sam mówi, pokochał to miasto i ludzi. Ale to nie
jest powód, dla którego uhonorowaliśmy pana Bronisława statuetką. Mikołowianie znają Bronisław Knapczyka z „białych niedziel”, czyli powitań i pożegnań sezonu narciarskiego organizowanych przy schronisku
na Skrzycznem, którym się opiekuje. Generalnie, cały wolny czas dzieli
między Mikołów i Szczyrk. Jest człowiekiem o ogromnej energii, organizuje wypoczynek innym i sam uprawia sport, zwłaszcza narciarstwo.
Do jego ulubionych stoków należy Skrzyczne. Można powiedzieć, że
jest więcej organizatorów turystyki
i pasjonatów sportu. Zapewne, ale
nie wszyscy są rówieśnikami Bronisława Knapczyka. Nasz laureat urodził się w 1934 roku.

Instruktor sportu w lekkoatletyce,
instruktor indoor cycling, płetwonurek głęboki i wrakowy, biegacz, triathlonista, certyfikowany sędzia IronMan. Organizator Biegu Wyrskiego imprezy wyjątkowej, bo dedykowanej dla jednej, potrzebującej osoby.
Działa też w klubie Inception, gdzie
do sprawności fizycznej, treningu,
odnowy biologicznej, pokonywania
własnych słabości przez sport, podchodzi się odmiennie od przyjętych
stereotypów.
Uprawianie sportu zawsze wiąże się z ryzykiem kontuzji. Te nie
oszczędziły i Marka, stąd też rok
2016 pod względem startów i sukcesów był nieco uboższy. Przed kontuzją udało mu się tylko wystartować w trzech biegach: w Mikołowie
i zająć szóste miejsce, w Tychach,
gdzie był dwunasty oraz w Sosnowcu, gdzie dystans 10 kilometrów pokonał w 40 minut i 10 sekund. Kolejne sukcesy przed nim.

Sportowego bakcyla połknęła już
w szkole podstawowej, a od 2003r.
pogłębia sztuki walki Kung Fu Wushu. Posiada brązowy pas I belka i licencję sędziego III klasy oraz kurs trenerski. Sprawność i zwinność pozwoliły jej osiągnąć sportowe szczyty w tej
dyscyplinie sportu: srebrny medal Mistrzostw Polski Wushu Juniorów, zwycięstwo w X Pucharze Polski Wushu
i w International Tournament Ourense
w Hiszpanii, tytuły mistrzowskie i wicemistrzowskie MP, II miejsce w Sanda Open Austria Aschbach Markt oraz
czwarte w Światowych Mistrzostwach
Juniorów Wushu Bali w Indonezji.
W latach 2007-2010 powoływana do kadry Polski i Śląska. Prowadziła dwie sekcje w Ornontowicach
i Czerwionce-Leszczynach, jak również kurs samoobrony dla kobiet. Jej
karierę sportową przerwała kontuzja
stawu biodrowego. Zamierza prowadzić zajęcia z samoobrony dla kobiet
w Ornontowicach.

Mikołowska siatkówka mężczyzn
promowana jest przez UKS „Trójkę”. Od trzech lat, najpierw zawodnikiem, a potem „grającym trenerem” jest tu Konrad Nieboj, który
chce wprowadzić „Trójkę” na szczebel centralny rozgrywek.
Urodził się w Katowicach, ale najlepsze lata na siatkarskich parkietach spędził w klubach poza Śląskiem, grając w pierwszej i drugiej
lidze. Grał, m.in. w barwach pierwszoligowych AZS-u Stali PWZS Nysa,
z którą dwukrotnie wywalczył tytuły
Akademickiego Mistrza Polski, Orła
Międzyrzecz czy drugoligowego
AZS Poznań. W 2014 roku wrócił na
Śląsk, do Mikołowa. Przez pierwszy
sezon był zawodnikiem, potem połączył dwie funkcje: zawodnika i trenera. Mikołowianie zostali mistrzami III ligi, przeszli przez turniej półfinałowy o II ligę i dopiero w finale,
którego stawką był awans, musieli
uznać wyższość rywali.

Są ludzie, których pasją jest sport,
choć nigdy tzw. „wyczynowcami” nie
byli. Taki jest Bogdan Otawa z Zawady. Przedsiębiorca, ojciec rodziny
i pasjonat futbolu.
W 1998r. wraz z grupą przyjaciół,
na potrzeby orzeskiego turnieju założył drużynę piłkarską KS Rybówka.
Turniej przekształcono w ligę orzeską, która się rozpadła, ale KS Rybówka pozostała i gra w lidze rybnickiej.
Pan Bogdan jest liderem, który spaja drużynę. Dzięki niemu istnieje, regularnie trenuje i gra. Zawodnicy z własnych pieniędzy utrzymują klub.
Nasz bohater pełni też funkcję gospodarza boiska przy ul. Słowackiego, które dzięki jego inicjatywie zostało stworzone i jest pieczołowicie
pielęgnowane. Jest to jedyne boisko
w Orzeszu, do płyty którego gmina
nigdy nie wyłożyła ani złotówki, choć
koszt doprowadzenia płyty do takiego stanu szacowany jest na jakieś
800 tys. złotych.

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

Fundusz zaprasza szkoły do składania wniosków
o dofinansowanie projektów i ekopracowni.

Fundusz rozpoczyna spotkania
z adresatami programów przez
niego zarządzanych.

Zielona Pracownia
w Twojej szkole?

W

ubiegłorocznym
konkursie dwie
szkoły z naszego
powiatu jedna z Mikołowa,
druga z Orzesza otrzymały
dofinansowanie do tworzonych w tych placówkach ekopracowni. Obecnie trwają prace przy ich
powstawaniu. I tak Gimnazjum nr 3 im. Henryka
Sienkiewicza w Orzeszu
- Gardawicach na projekt
pracowni przyrodniczo-laboratoryjnej zatytułowanej
„Zielona strefa” otrzymało
7,5 tys. zł, a na jej stworzenie 30 tys. zł. Natomiast ZSS
nr 2 w Mikołowie 23 932 zł.
Bez tych środków oba projekty nie zostałyby zrealizowane. Zainteresowanie wśród szkół
było ogromne, dlatego Fundusz
kontynuuje akcję i zaprasza kolejne szkoły do składania wniosków. Właśnie ruszyła kolejna
edycja konkursu Zielona Pracownia_Projekt’2017 i Zielona Pracownia’2017. Przypomnijmy, że
w pierwszym konkursie można

otrzymać dofinansowanie do projektu, a w drugim na realizację.
Konkurs

Organizowany jest już po
raz trzeci i kierowany do szkół
podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego,
a jego przedmiotem jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Wnioski należy składać do
31 marca, a wyniki zostaną ogłoszone do 20 kwietnia 2017r.
Celem konkursu jest nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja
wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej
uczniów poprzez uatrakcyjnienie
warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań

zagospodarowania przestrzeni szkolnej. Oceny zgłoszonych
wniosków dokonuje Jury Konkursu biorąc pod uwagę:
• pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie
przestrzeni, funkcjonalność,
estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań,
• różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.
Nagrody w Konkursie przyznawane będą w formie pieniężnej - przewidywana pula to
100 tys. zł lub rzeczowej, m.in.
są to: projektor multimedialny,
laptop, aparat fotograficzny cyfrowy, mikroskop, tablet. Maksymalna wysokość nagrody dla
jednego laureata nie może przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu ekopracowni i stanowić kwoty wyższej
niż 7 500 zł. Organ prowadzący
nagrodzoną placówkę deklaruje złożenie do Funduszu wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ekopracowni w roku szkolnym 2017/2018 w ramach konkursu pn. Zielona Pracownia’2017.

Natomiast ten konkurs jest
uzupełnieniem pierwszego,
bowiem w nim wnioskodawcy otrzymują wsparcie finansowe na realizację projektów pracowni. Tutaj wnioski
można składać w terminie od
24 kwietnia do 8 maja 2017
roku. A dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów
zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości
80% kosztów kwalifikowanych
z zastrzeżeniem, że maksymalna jej kwota nie może przekroczyć 30 tys. zł. 20% kosztów
kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej
przyznanej laureatowi konkursu pn. ZIELONA PRACOWNIA_
PROJEKT’2017.
Szczegóły na:
www.wfosigw.katowice.pl

Konsultacje dla
przedsiębiorców

J

esteś przedsiębiorcom, prezesem spółdzielni mieszkaniowej lub zarządzasz
wspólnotą mieszkaniową i planujesz ekologiczną inwestycję?
Powinieneś przyjść na spotkanie konsultacyjne organizowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy
współpracy z Regionalną Izbą
Gospodarczą w Katowicach.
Tematem spotkania są „Listy
przedsięwzięć priorytetowych
planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2018 rok”.
Konsultacje odbędą się 14 marca 2017 roku (wtorek) na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana
18, sala 402, IV piętro), rozpoczęcie o godzinie 11.00.

Podczas spotkania będzie
można poznać nie tylko zasady udzielania dofinansowania
ze środków WFOŚiGW w Katowicach, ale także poznać listę
przedsięwzięć priorytetowych
planowanych do dofinansowania ze środków Funduszu w Katowicach na 2018 rok. Zgodnie
z tradycją takich spotkań przy
stolikach eksperckich będzie
można porozmawiać z pracownikami na niemal wszystkie tematy związane z dotacjami na inwestycje proekologiczne z zakresu ochrony
powietrza, wody, energetyczne czy ograniczenia niskiej
emisji. Liczba miejsc ograniczona, dlatego organizatorzy proszą o zgłaszanie chęci
uczestnictwa - szczegóły na:
www.wfosigw.katowice.pl.

Miliony złotych na inwestycje ograniczające
zużycie ciepła i energii.

Inwestorzy na start
B

atalia o polepszenie jakości powietrza na Śląsku trwa. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił kolejne konkursy, w ramach których spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe czy jednostki samorządu terytorialnego mogą się ubiegać o dofinansowanie inwestycji, modernizacji czy
remontów służących zmniejszeniu wykorzystania energii elektrycznej, zużycia ciepła i chłodu. Procedura składania wniosków już ruszyła i potrwa do 29
maja, w ramach Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie
województwa śląskiego.
Pierwszy konkurs skierowany jest
przede wszystkich do spółdzielni
i wspólnot mieszkaniowych i ma służyć dofinansowaniu projektów wspierających efektywności energetyczną
w sektorze mieszkaniowym w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego tj. głębokiej kompleksowej mo-

dernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Na
realizację przeznaczono 110 mln zł.
Natomiast drugi konkurs adresowany jest do przedsiębiorców, jednostek
samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, spółdzielni mieszkaniowych
oraz podmiotów świadczących usługi
publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębior-

cami. Przedmiotem tego konkursu jest
dofinansowanie projektów, dotyczących
efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu.
Tutaj pula pieniędzy wynosi 369 mln zł.
Trzeci z konkursów, na którego realizację przeznaczono 92 mln zł adresowany jest do tych samych podmiotów
co drugi, ale tym razem jego przedmiotem są inwestycje z zakresu promowania wykorzystywania wysokosprawnej
kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w Województwie Śląskim.
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Dzięki pasji i uporowi rodziców, w Mikołowie
powstała niezwykła sekcja sportowa.

Muszą się nagimnastykować

Wciąż są wolne miejsca w grupie taneczno-baletowej, dla dziewczynek starszych, do 13 roku życia.

T

rudno o bardziej wdzięczną i estetyczną dyscyplinę, niż gimnastyka artystyczna. To połączenie baletu ze
sportowymi akrobacjami. Szyk,
wdzięk, gibkość, elegancja w ruchach. Im bardziej „lekko” poruszają się dziewczyny, tym więcej
muszą wylewać na treningach
potu i łez. To piękny, ale trudny
sport. Jeżeli ktoś chce osiągnąć
w nim sukces, musi zaczynać
od najmłodszych lat. Mimo tego
nie brakuje chętnych do uprawiania gimnastyki artystycznej.
Sekcja powstała także w Miko-

Poszukują przygód i ciekawie spędzają czas

Dobry trop
S
towarzyszenie Podróżników TROP zrzesza
osoby z powiatu mikołowskiego, które lubią
ciekawie spędzać czas w niebanalnym towarzystwie. Osią ich działania są podróże.
- Miejsca i kierunki naszych wyjazdów są różne, zależne od pory
roku, finansów i fantazji. Zamierzamy raz w miesiącu organizować coś ciekawego, co
zapewni nam niezapomniane wrażenia - wyjaśnia Małgorzata Jeziorny ze Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie działa od listopada ubiegłego roku. Rozpoczęli od wspólnej wycieczki z przewodnikiem
na Giszowiec i Nikiszowiec. W styczniu pojechali na tydzień w austriackie Alpy do Wildkogel. Oprócz jazdy na nartach zaserwowali sobie

także 50 minutowy zjazd najdłuższym na świecie torem saneczkowym. Jak zapewniają to niesamowite przeżycie i wyjątkowa atrakcja nawet
dla dorosłych.
Stowarzyszenie organizuje również wspólne wyjścia do teatru,
opery czy kina. W lutym wybrali się do Teatru Rozrywki
w Chorzowie na spektakl Sylwester Bis, a w marcu zaplanowali wyjazd do Opery Śląskiej
w Bytomiu na „Moc przeznaczenia” Giuseppe Verdiego.
- Nasze plany na kwiecień
i czerwiec są sprecyzowane. Maj jako
miesiąc dla zakochanych owiany jest tajemnicą, wszystko zdarzyć się może. Zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę: www.sptrop.pl
- dodaje Małgorzata Jeziorny.

łowie. Powołała ją grupa rodziców, głównie z Kamionki. UKS
RG Mikołów nie narzeka na brak
chętnych, ale musi radzić sobie z problemami lokalowymi.
W szkole w Kamionce wprowadzono dwuzmianowy system zajęć szkolnych, co utrudniło dostęp do sali gimnastycznej. Aby
ćwiczyć gimnastykę artystycz-

ną potrzebne są pomieszczenia o wysokim suficie, aby dało
się trenować układy z piłką, maczugami, wstążkami. Największy problem jest zimą, ponieważ
większość dostępnych sal zajmują piłkarze. Obecnie, mikołowskie gimnastyczki korzystają
z gościny Gimnazjum nr 2 przy
ul. Krakowskiej.

- Wciąż prowadzimy nabór dla rocznika 2012. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu
519 197 286. Odpowiadamy także na maile. Nasz adres: rg@ika-handel.pl - mówi Iwona Kminikowska,
pomysłodawczyni sekcji UKS RG Mikołów.
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Restauracja

U Kusia

v tradycyjna kuchnia śląska
v przyjęcia okolicznościowe
v catering
v imprezy plenerowe
v domowe wypieki
v pokoje gościnne

ul. Łączna 1 | Mikołów Mokre
Pon.- Sob.: 11.00 - 21.00 | Niedziele: 11.00 - 21.00
tel. 32 322 64 43 | www.restauracjaukusia.pl
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Nie wiesz, jak dobrać biustonosz? Nic prostszego. Przyjdź do sklepu
Bel Seno Brafitting w Mikołowie i zapytaj specjalistkę o radę.

Zadbaj o biust

nie tylko na wiosnę
O
biust, który jest ozdobą kobiecego
ciała, każda z pań powinna dbać
z wyjątkową pieczołowitością.

Dla aktywnych
Zbliża się wiosna i wiele z nas chce zadbać
o kondycję i sylwetkę. Kupujemy strój sportowy,
ale często zapominamy
o biustonoszu. Ćwicząc
czy biegając piersi ulegają ogromnym przeciążeniom. Trzeba zadbać, by
biust nie drgał - a to zapewni nam profesjonalny biustonosz sportowy!
Jeżeli nie zabezpieczycie
biustu przed gwałtownymi ruchami, może to poskutkować
poważnymi zmianami piersi. Dbając
o ciało, uprawiając sport, pamiętajcie
o całości, żeby móc cieszyć się nie tylko piękną sylwetką, ale także apetycznym, zdrowym biustem! Jeśli nie wiecie jak dobrać taki biustonosz, koniecznie przyjdźcie do sklepu Bel Seno Brafitting w Mikołowie, a specjalistka pomoże Wam dobrać właściwy model.

Dla przyszłych mam

Także panie spodziewające się dziecka i karmiące powinny zadbać o właściwy dobór stanika, bowiem jest to naj-

bardziej newralgiczny moment dla piersi. To, jak będzie wyglądał biust po zakończeniu karmienia, zależy od tego, czy
w czasie ciąży piersi były dobrze podtrzymywane. Do największych zmian wielkości piersi dochodzi właśnie podczas ciąży
i na początku karmienia. Dlatego ważne,
by w tym czasie nosić biustonosz dobrze
podtrzymujący biust, co chroni przed rozstępami i utratą jędrności.

W czasie ciąży unikaj biustonoszy
bezszwowych, bo nie dają one piersiom
podtrzymania. Nie jest potrzebny specjalny model ciążowy, wystarczy dobry,
miękki stanik z fiszbinami. Kupuj nowy,
kiedy zmieni Ci się rozmiar,
nie czekaj na poród czy zakończenie karmienia - straty powstałe wskutek noszenia za małego lub niewłaściwego modelu bardzo trudno
będzie odrobić.
Dobrze dobrany biustonosz powinien być ściśle dopasowany pod biustem i mieć
odpowiednio duże miseczki, które nie spłaszczają piersi. Jeśli po założeniu koszulki
widać, że piersi nie mają krągłego kształtu, odznaczają
się „buły” albo biust wydaje się obwisły biustonosz jest niedopasowany.
Komfort, zdrowie
i pewność siebie

Dobrze dobrany biustonosz powinien:
1. Unieść piersi i optycznie wyszczuplić tym talię.
2. Nadać im ładny kształt.
3. Trzymać je w ryzach.
inny rozmiar. Właściwie dobrany stanik
sprawi, że piersi będą prezentowały się
ładnie i zachowywały pożądany kształt.
Biustonosz ma również za zadanie odciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa oraz
ramion i proporcjonalne rozłożenie ciężaru biustu.

Dobrze dobrany biustonosz pozwala zadbać o perfekcyjny wygląd piersi,
a przecież to prawdziwy atrybut kobiecości i piękna. Każdy biust jest inny i ma

Warto odwiedzić mikołowski sklep
Bel Seno Brafitting i skorzystać z pomocy brafitterki. Szeroka gama modeli biustonoszy z obwodami, od 60 do 100 pod
biustem i miseczek, od B do M, pozwoli zaspokoić oczekiwania każdej klientki.
W Bel Seno poznasz swój biust na nowo!

Bel Seno

Mikołów, ul. Pszczyńska 16/1 (Galeria PIK)
tel: +48 730 517 617, www.belseno.pl
pn-pt: 10:00-18:00 sb: 9:00-13:00
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5 POWODÓW, KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE ODCHUDZANIE
BĘDZIE PRZYJEMNE I SKUTECZNE
---------------------------------------------

mgr Lucyna Kasprowska
Dietetyk Natorhouse
w Mikołowie

1
2
3
4
5

Pytamy dietetyka Lucynę Kasprowską z Centrum Dietetycznego
Naturhouse o 5 powodów, dzięki którym dieta będzie przyjemnością.
---------------------------------------------

Połącz dietę z suplementacją.

Połączenie odpowiednio zbilansowanej diety oraz suplementacji pomagającej łatwiej osiągać pożądane rezultaty to klucz do sukcesu! - Kompleksowa kuracja dobrana
na podstawie wywiadu dietetycznego i zdrowotnego, dopasowana do trybu życia, rodzaju pracy i upodobań smakowych nie tylko nie jest uciążliwa, ale jest wręcz przyjemnością – przekonuje dietetyk Lucyna Kasprowska - A co najważniejsze – jest smaczna, pełnowartościowa i zdrowa!

Zadbaj o silną motywację

Opieka dietetyka na cotygodniowych spotkaniach kontrolnych jest gwarancją skuteczności i bezpieczeństwa prowadzonej kuracji. – Na wizytach monitoruję przebieg
odchudzania, sprawdzam efekty oraz w razie potrzeby wprowadzam odpowiednie modyfikacje w jadłospisie z uwzględnieniem oczekiwań pacjenta – mówi dietetyk Zauważam, że widoczne z tygodnia na tydzień efekty motywują do kontynuowania walki o szczupłą sylwetkę.

Naucz się zdrowych nawyków żywieniowych

Najbardziej powszechną przyczyną efektu jo-jo po odchudzaniu jest powrót do dawnych nawyków żywieniowych.- Jako dietetyk Naturhouse podczas całego okresu
trwania kuracji przekazuję cenną wiedzę na temat właściwego sposobu odżywiania, aby po zakończonym procesie pacjent nie powrócił do wagi sprzed diety. Edukacyjny aspekt kuracji Naturhouse umożliwia utrzymanie osiągniętych efektów – mówi Lucyna Kasprowska.

Daj sobie możliwość wyboru

Kuracje Naturhouse są odpowiednio zbilansowane i pełnowartościowe. – Dieta Naturhouse daje dużą swobodę wyboru spośród zdrowych posiłków. Dzięki temu jemy
to na co mamy ochotę, stosując się do ogólnych zaleceń dietetyka. Takie wdrożenie zdrowych zasad żywienia procentuje w przyszłości i nie kojarzy nam się z dietą
pełną wyrzeczeń – przekonuje dietetyk. Chudniesz jedząc zdrowe i smaczne posiłki.

Pomyśl co zyskasz, a nie ile Cię to będzie kosztowało

Redukcja wagi wpływa pozytywnie zarówno na Twoje zdrowie, jak i samopoczucie. Każdy utracony kilogram to kolejny powód do uśmiechu. - Nic nie cieszy tak, jak
ubrania, które stają się luźniejsze i sylwetka, która nabiera odpowiednich kształtów. Utrata kilogramów to wzrost energii i znaczna poprawa samopoczucia – zauważa
dietetyk Lucyna Kasprowska

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRATIS

ziś!

Zapisz się już d

Produkt wysokobłonnikowy
na pierwszej wizycie*

* tylko dla osób rozpoczynających standardowe kuracje.
Oferta nie dotyczy planów 2 i 3 - tygodniowych.
Oferta ważna do 30.04.2017 lub do wyczerpania zapasów

Centrum Dietetyczne

Mikołów, ul. Krakowska 25
tel. 669 91 61 93, 32/738 19 35

Centrum Dietetyczne

Łaziska Górne, os. Centrum 6
tel. 696 087 207

mikolow.krakowska@naturhouse-polska.com

laziska.gorne@naturhouse-polska.com

Godziny otwarcia: Poniedziałek: 8:00 - 16:30; Środa: 9:00 - 17:00
Wtorek, Czwartek: 11:00 - 19:00; Piątek: 8:00 - 15:30

Godziny otwarcia: Poniedziałek: 8:00-16:00; Piątek: 8:00-16:00
Wtorek, Sroda, Czwartek: 11:00-19:00,
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Rowerowy Mikołów
ciecha, przy Urzędzie Miasta, przy
starym kościele pw. MB Śnieżnej
i wiele innych pomniejszych miejsc,
gdzie można zostawić auto na czas
załatwienia swoich spraw w centrum miasta. Z każdego z tych miejsc
w kilka minut można dojść na miejskie targowisko, do Urzędu, Domu
Kultury, sklepu czy apteki. Skąd więc
pomysł, aby do centrum wpuszczać
jeszcze więcej samochodów?

Po prawej autor tekstu Artur Wnuk i Maciej Rochel.

4

z 15 projektów zgłoszonych przez mieszkańców do
II edycji Budżetu Obywatelskiego w Mikołowie to projekty „rowerowe”. Dzięki decyzji mieszkańców jeden z nich będzie zrealizowany jeszcze w tym roku. Mikołów
cierpi na brak infrastruktury rowerowej, tymczasem mikołowski magistrat
planuje kolejne... parkingi w centrum.
„Na naszych drogach przybywa
samochodów, rośnie popyt na miejsca do parkowania. Ich niedobór
sprawia, że szczególnie w centrum
miasta wydłuża się czas poszukiwania parkingu (…) Władze Mikołowa
reagują na sytuację związaną z brakiem miejsc postojowych.” - to fragment wpisu zapowiadającego budo-

wę kolejnych miejsc parkingowych,
który pojawił się w styczniu na oficjalnym profilu Urzędu Miasta w jednym z portali społecznościowych.

Nie zdarzyło mi się
nigdy „krążyć po
centrum
w poszukiwaniu
miejsca
parkingowego”.
Parking za budynkiem PTTK potrafi być pełny. Są jednak jeszcze
parkingi przy ul. Rajcy (za budynkiem zajmowanym wcześniej przez
Straż Miejską), olbrzymi parking
przy Starostwie Powiatowym, parkingi po obu stronach bazyliki św. Woj-

Czy na pewno w tym
kierunku powinno
rozwijać się nasze
miasto?
- Przymierzamy się do spotkania rowerowców - zapewniał w styczniu burmistrz Mikołowa w odpowiedzi na deklarację pomocy złożoną przez O`Rety Team w inwentaryzacji istniejących
tras rowerowych. Minęły prawie dwa
miesiące i nic. Mimo wyznaczenia na
wniosek marszałka województwa tzw.
oficera rowerowego - nikt nie skontaktował się z pomysłodawcami inwentaryzacji tras rowerowych.
Wspólnie z Maćkiem Rochel
w II edycji Budżetu Obywatelskiego
w Mikołowie zgłosiliśmy projekt poprawy infrastruktury rowerowej w naszym mieście. Dzięki poparciu mieszkańców, powstaną wiaty rowerowe przy dwóch szkołach, kontrapasy umożliwiające jazdę rowerem pod

prąd na kilku jednokierunkowych ulicach, nowe stojaki rowerowe oraz
7 stacji naprawczych umożliwiających
szybki serwis roweru. Z powodu własności terenu nie udało się uwzględnić w projekcie dobrej propozycji
Anety Esnekier z O`Rety Team, aby
wyremontować mostek nad Jamną pomiędzy Retą a Kamionką, ale sprawą
tą zajmie się Stowarzyszenie Reta. Se-

bastian Uranek z klubu turystki rowerowej „Mikoło” zaproponował, aby
jedną z samoobsługowych stacji naprawczych rowerów umieścić w mikołowskim rynku i tak się też stanie.
Już wkrótce każdy rowerzysta będzie
mógł tutaj dopompować koło, skorzystać z kluczy lub łyżek rowerowych.
Artur Wnuk,
przewodniczący Stowarzyszenia Reta

Maciej Rochel:
Budowa nowych parkingów bez poprawy funkcjonowania alternatywnych form komunikacji to takie leczenie dżumy cholerą. Im więcej darmowych miejsc powstanie w centrum Mikołowa, tym więcej samochodów
wjedzie do miasta, a chyba nie o to chodzi. Postawiłbym na rozwój transportu zbiorowego i infrastruktury rowerowej.

Kuba Esnekier:
W porównaniu do ościennych miast wyglądamy bardzo blado. Poza
fragmentem sieci tras Powiatu Mikołowskiego, brakuje ciągów komunikacyjnych dla rowerów, pozwalających na bezpieczne przejechanie rowerem
przez centrum Mikołowa. Jako mieszkaniec Rety prawie na co dzień mam styczność ze
ścieżką rowerową od torów kolejowych ulicą Waryńskiego i Reta do ulicy Konopnickiej.
To niestety przykład, jak nie budować ścieżek rowerowych. Ścieżka ta ma 200 m długości, zaczyna się „w próżni”, a kończy „nigdzie”. Nawierzchnia to oczywiście kostka.

Wojciech Gorol:
W centrum Mikołowa trudno jest wytyczyć nowe, szerokie ścieżki rowerowe ze względu na ciasną zabudowę i wąskie ulice. Można jednak wprowadzić szereg udogodnień, co pokazuje wygrany projekt: „Rowerowy Mikołów” w BO 2016. W tym roku po raz kolejny chcę złożyć projekt do BO dotyczący wyznaczenia przestrzeni dla rowerzystów, mowa tu o pumptracku.

W Łaziskach Górnych oddano do użytku najnowocześniejszy ośrodek zdrowia w powiecie mikołowskim.
Przynajmniej z dwóch powodów jest to wydarzenie wyjątkowe. Po pierwsze, od dawna nie powstała w naszej okolicy
podobna placówka. I druga sprawa, ośrodek zbudował samorząd, co jest ewenementem na skalę ogólnopolską.

K

ilka lat temu burmistrz
Aleksander Wyra rzucił hasło uporządkowania służby zdrowia i wybudowania w Łaziskach Górnych
nowoczesnej lecznicy. Tę deklarację przyjęto z umiarkowanym zainteresowaniem, ponieważ w polityce już nie takie obietnice padały. Burmistrz Wyra słowa jednak dotrzymał. Kosztująca około 8 mln zł,
nowa przychodnia w centrum miasta jest największą od lat inwestycją zrealizowaną w Łaziskach Górnych. Gmina wybudowała ośrodek
z własnych pieniędzy i jest jego
stuprocentowym właścicielem. Jak
na polskie realia jest to rozwiązanie wyjątkowe. Samorządy zazwyczaj wolą, aby na ich terenie służbą zdrowia zajęło się państwo
albo prywatni przedsiębiorcy. Taka
struktura własnościowa, pozwala
mówić o łaziskiej placówce, że jest
ona własnością mieszkańców i nie
ma w tym słowa przesady ani propagandy. Ośrodek robi wrażenie.

Na zdrowie
Aleksander Wyra,
burmistrz Łazisk Górnych
To jedna z najważniejszych inwestycji
w historii naszego miasta. Nie wiem,
czy jakaś gmina na Śląsku w ostatnich latach wybudowała taki ośrodek.

Porad medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udziela tam sześciu lekarzy. Do dyspozycji pacjentów pozostają specjaliści z zakresu pediatrii, okulistyki,
laryngologii, alergologii, neurologii, kardiologii, ginekologii i medycyny pracy.
Wkrótce, na komercyjnych zasadach zaczną przyjmować: psychiatra, diabetolog i kardiolog dziecięcy. W nowym budynku uruchomiono również laboratorium analityczne, aptekę, punkt szczepień oraz
pracownię audiometrii i ENG. Jacek
Grela, prezes firmy Proelmed, spodziewa się, że z usług ośrodka skorzysta rocznie przynajmniej 100 tys.
osób. Warto podkreślić udział lokalnych firm w projektowaniu i budowie ośrodka. Na ogłoszony przetarg odpowiedziało wielu wykonawców z całej Polski, ale zwyciężyły nasze przedsiębiorstwa: Bożena Chmura i Witold Chmura z Łazisk Górnych oraz przedsiębiorstwo Kurpas z Mikołowa. 
(fil)
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Czas na
metamorfozę

S TUDI O K u rp a s
Wąska 9, Łaziska Górne,
tel. 32 738 92 33
www.kurpas.com.pl
biuro@kurpas.com.pl

I

dzie wiosna. Szary i brudny świat
wokoło przeistoczy się w piękny, pełen barw i swoistej czystości. Młoda, zielona trawa, tryskające kolorami pierwsze wiosenne kwiaty, gorące słońce sprawi, że nabierzemy ochoty do życia. Dlaczego nie wprowadzić tych przemian do naszych domów i mieszkań? W STUDIO KURPAS
znajdziecie sprawdzone i znane far-

by firmy Beckers i Tikkurila, doskonale nadające się na
odświeżenie przybrudzonych
ścian nie tylko w przedpokoju czy
holu. Charakteryzują się one dużą odpornością na zmywanie, doskonałym
kryciem, jak i dużą wydajnością (nawet do 16 m2 z litra). Z odświeżonego
przedpokoju milej będzie wchodzić do
innych pomieszczeń.
Do odświeżenia pokoi poREKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
lecamy farby marki Dulux
z kolekcji Kolory Świata.
Każdy znajdzie tu odcienie, które pomogą w realizacji nawet najbardziej
wyszukanych wizji, zarówno pokoi dziecięcych,
jak i salonów czy sypialni.

Do nadania jej nowego
blasku polecamy ceramiczne farby Bondex, a w celu
praktycznego zabezpiecze-

Tutaj możemy pochwalić się nie tylko dużym wyborem płytek podłogowych
i ściennych (Ceramika Paradyż, Tubądzin,
Opoczno), ale również ciekawym wzornictwem wyposażenia (kabiny prysznicowe,
ceramika sanitarna, meble łazienkowe, armatura), aż do takich detali, jak dywaniki
czy wieszaki na ręczniki. Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas przede wszystkim jednego - każdy klient jest inny. Szanujemy Was, dlatego dopasowujemy naszą ofertę do Waszych potrzeb jak i możliwości. Nasz projektant chętnie pomoże w zaplanowaniu ostatecznego wyglądu domowych wnętrz. Doradzimy, jakich
użyć produktów i narzędzi, a jeżeli zajdzie
taka potrzeba wszystko dostarczymy pod
wskazany adres. Czasami wystarczy otworzyć się na niekoniecznie duże zmiany,

nia strategicznych płaszczyzn polecamy kolekcje
płytek Ceramiki Paradyż,
m.in. kolekcję Tamoe nawiązującą do klasycznych
kafli. Dla wymagających
znajdzie się również wiele ciekawych wzorów tapet,
w tym desenie z efektem
trójwymiarowym.

a świat wokół znów nas zaskoczy. Nowa
roleta, mata łazienkowa czy chociażby
nowe narzędzia kupione, by zadbać o przydomową rabatę to małe rzeczy, a sprawiają dużo radości. Wyglądające coraz śmielej
zza chmur słońce zachęci do odświeżenia
altan, tarasów i pergoli. Duży wybór produktów do pielęgnacji drewna (firmy Altax,
Drewnochron, Tikkurila) pozwoli nam profesjonalnie wspomóc Was w tych pracach.

Nie zapominajmy
o sercu domu,
czyli o kuchni!

Oferujemy usługi z zakresu projektowania
oraz grawerowania tabliczek znamionowych,
o dowolnym kształcie oraz treści. Wymiary
maksymalne tabliczek to 300 x 350 mm.
Tabliczki mogą być do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Metoda wykonywania tabliczek to grawerowanie mechaniczne.
Tabliczki wykonujemy z:
• laminatów grawerskich,
• aluminium anodowanego.

Nowego wyglądu można
nadać też łazienkom.
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Kupując w dużych sieciach handlowych
sprzęt domowy z usługą montażu,
warto wcześniej zapytać, kto za co odpowiada?

Oferty
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art. dekoracyjne dla domu i ogrodu
kwiaty • wazony • świeczniki
lustra • zegary • lampy
obrazy

z pułapką

Nasz Czytelniczka, Pani
Krystyna planowała
drobny remont łazienki.
Chciała zastąpić wannę kabiną prysznicową. Szukając optymalnego dla siebie i swojej niepełnosprawnej
córki modelu trafiła
do sklepu jednej z sieci handlowych. Uprzejmy sprzedawca polecił
jej zakup kabiny z montażem. Niestety, skorzystała z tej oferty myśląc,
że to jest usługa sieci
handlowej. Okazało się,
że jest inaczej.

- Przyjechał
do mnie montażysta, aby sprawdzić, czy
wybrana przeze mnie kabina będzie pasowała
do łazienki. Okazało
się, że wszystko jest
w porządku. Kupiłam
kabinę, ale kiedy przyjechał monter już zaczęły się schody, bo okazało się, że trzeba zrobić podmurówkę. „Fachowiec” już na wstępie
się spóźnił i był niesłowny. Po zamontowaniu kabiny od razu chciał pieniędzy.
Żałuję, że mu wówczas zapłaciłam. Następnego dnia okazało się, że wykonał
fuszerkę. Trudno było się z nim skontaktować, a kiedy już przyjechał i rzekomo
naprawił usterkę, z kabiny nadal ciekło.
Później usiłowałam się do niego wielokrotnie dodzwonić, ale bezskutecznie opowiada Nasza Czytelniczka.
Pani Krystyna była przekonana, że
skoro monter współpracuje z dużą siecią handlową, to ona odpowiada za jego
usługi i może spowodować, że naprawi
źle wykonaną usługę. Jak się okazało nic
bardziej mylnego.
- Napisałam reklamację, ale sieć odpisała, że monter ma własną firmę i oni
nie odpowiadają za usługi przez niego
wykonane. Sieć nie chciała uwzględnić
dodatkowych kosztów, które musiałam
ponieść z powodu niefachowości poleconego montera. Musiałam skorzystać
z pomocy Powiatowego Rzecznika Kon-

Deco Trends

Mikołów, ul. Krakowska 21
pon-pt 10.00-17.00, sob 10.00-13.00
www.deco-trends.pl
sumentów w Mikołowie, ale sprzedawca nadal stał na stanowisku, że nie ma
nic wspólnego z firmą monterską. Interwencja rzecznika nie poskutkowała. Teraz sprawa trafiła do Sądu Konsumenckiego. Mam nadzieję, że sieć się w końcu zreflektuje, bo to przecież źle świadczy o nich. Strach pomyśleć, co by się
stało, jakbym zamówiła coś większego relacjonuje Pani Krysia.
Niestety, Nasza Czytelniczka dała się
złapać na slogany reklamowe, którymi mamią klientów duże sieci handlowe oferujące kompleksowe usługi. Ale
w tym wypadku trzeba zachować wyjątkową czujność i zanim skorzystamy
z tzw. kompleksowej oferty dopytajmy
kto, za co odpowiada. Czy firma wykonująca montaż ma umowę z siecią czy
jest tzw. wolnym strzelcem? I to co najważniejsze - trzeba pamiętać, że za jakość wykonanych usług odpowiada ten,
komu płacimy. Czy fakt polecenia Pani
Krystynie montera przez pracownika
sieci wystarczy, by ta była współodpowiedzialna za wykonanie przez niego
usługi? Dowiemy się po decyzji Sądu
Konsumenckiego. 
(bl)

Okazja!

Wynajmę 50-metrowe,
dwupokojowe mieszkanie
na osiedlu Paderewskiego
w Katowicach
- umeblowane z pralką
i lodówką. Mieszkanie jest
na 8 piętrze, 9-piętrowego
bloku przy ul. Granicznej.

Cena wynajmu 1300 zł
plus media (gaz, prąd, woda).

Tel. 889 381 211
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Usługi drwalskie
Zabudowa ogrodzeń
- systemowych
- siatkowych
- wiercenie otworów
pod słupki
ogrodzeniowe

Roboty wykończeniowe
- malowanie biur,
mieszkań, elewacji
- malowanie
wielkopowierzchniowe
- montaż drzwi i okien
- układanie paneli

Nawadnianie ogrodów

Przeprowadzki

tel.: 660 366 117

e-mail: broja.roboty@gmail.com www.broja.pl

Ścinanie drzew
- Wycinanie drzew i krzewów
- Wysokościowe ścinanie drzew
- Usuwanie wiatrołomów
- Frezowanie pni drzew
- Usługi rębakiem
- rozdrabnianie drzew

tel. 517 188 780

Pielęgnacja zieleni
- Koszenie trawy
- Areacja i wertykulacja
trawników
- Przycinanie żywopłotów
- Przycinanie iglaków

e-mail: drwal@joven.pl www.joven.pl
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ŚLADEM NASZYCH
INTERWENCJI

SKŁAD OPAŁU ORZESZE-WOSZCZYCE
ul. Towarowa 5 (przy trasie Katowice-Wisła)

Proboszcz pomógł

Krystynom
P

isaliśmy w ubiegłym wydaniu „Naszej
Gazety”, że pomieszczenie Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków
zostało zniszczone przez gorącą wodę z pękniętej rury. Panie ze Stowarzyszenia były zrozpaczone, ponieważ wrzątek zniszczył cały ich
dorobek. Początkowo, z powodu braku lokalu, chciały nawet zawiesić działalności, ale taka
perspektywa zaniepokoiła podopiecznych Krystyn. Na szczęście, w Mikołowie nie brakuje ludzi dobrej woli. Stowarzyszenie przygarnął Mirosław Godziek, proboszcz z parafii świętego
Wojciecha w Mikołowie.
- Bardzo dziękujemy proboszczowi za życzliwość, zrozumienie i wyciągnięcie pomocnej dłoni do naszego stowarzyszenia. Dzięki udostępnieniu nam salki katechetycznej przy ul. Okrzei
na trzy miesiące - do końca czerwca - mamy się
gdzie spotykać i działać - mówi Krystyna Świerkot, prezes Stowarzyszenia.
Zarząd stowarzyszenia serdecznie zaprasza
wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniach i zajęciach, które odbywają się w każdą
środę, w godz. 15.00-18.00 w sali katechetycznej
przy ul. Okrzei.

GRYS GRANITOWY

140zł/tona!

KRUSZYWA

BUDOWLANE I DROGOWE

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

transport do klienta - ciężarówki od 1 do 25 t

W Łaziskach Górnych prowadzona jest wśród mieszkańców ankietę na temat zmian
w nazwach ulic, które w dotychczasowym brzmieniu propagują ustrój totalitarny.

Komuniści
znikną z ulic

Z

miany trzeba wprowadzić nie tylko w Łaziskach Górnych, ale
w całej Polsce. W życie weszła ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej. W niektórych miastach decyzje podejmą urzędnicy, w innych - jak Łaziskach
Górnych - szansę na wyrażenie opinii dano także mieszkańcom. Jak na razie wpłynęło
około stu propozycji. Patrona
musi zmienić osiem ulic: Krasickiego, 22 Lipca, Fornalskiej,
Zawadzkiego, Świerczewskiego, Pstrowskiego, Sawickiej,
Marchlewskiego.
Propozycje są różnorodne. Część z ankietowanych
proponuje uczczić wybitnych
Ślązaków. Listę rankingową

graficznym, jako podpowiedź
lokalizacyjna, np. plac Ratuszowy, Pocztowa, Kościelna,
Szkolna, Dworcowa. Idąc tym
tropem, jeden z mieszkańców
zaproponował, aby Świerczewskiego zamienić na Biblioteczną.

Warto też pamiętać, że „swojej” ulicy nie ma wielu znamienitych łaziszczan. Takie postacie,
jak Augustyn Pacha, Jan Olszówka, Karol Stryja, Konrad Bajger,
Bruno Schmialk czy Franciszek
Leśniewski, na zawsze wpisały
się w historię miasta.

Są też pomysły idące na łatwiznę, ograniczające do minimum zakres wprowadzanych
zmian. Aleksandra Zawadzkiego proponuje się zastąpić Tadeuszem Zawadzkim (pseudonim Zośka), a Jana Krasickiego,
Ignacym Krasickim.

Sprawa jest jeszcze otwarta. Propozycje nowych nazw
ulic można składać do końca
marca - na adres: burmistrz@
laziska.pl, fanpage Miasta Łaziska Górne na facebooku lub
pocztą na adres Urzędu Miejskiego, plac Ratuszowy 1. (fil)

otwiera Korfanty przed Wolnym. Inny pakiet propozycji
wskazuje na nazwy neutralne,
np. ptaków: Sójkowa, Słowikowa, Sikorki.
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Najwięcej zmian
trzeba
wprowadzić na osiedlu
Zośka.
Dominują tam branżowi
patroni: Energetyków, Działkowców. Wśród propozycji pojawił się
pomysł, aby kontynuować i uzupełnić ten wątek o nowe branże albo środowiska: Sadowników,
Lekarska,
Rzemieślnicza, Harcerska. Wiele łaziskich ulic nazwano
w kontekście geo-
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krajowy i międzynarodowy
Lukastrans Orzesze

do 1
,5

tel. 509 146 772
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REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

www.ogrodzeniadolina.pl

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

Ślizg
różne kolory
2,5 m

169,99 zł
3m

Domek
dla dzieci

1699 zł

269,00 zł

Grill

1299 zł

Huśtawka
dębowa

1699 zł

Balia

129 zł

Grillo
- wędzarnia

1999 zł

Altana
ogrodowa
sześciokątna
Ø 3,20 m

3899 zł

Zadzwoń:

Panel od

62 zł/szt.

różne wymiary
i kolory

535 377 927
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DRUGIE
STULECIE
EL
P

Wiele wskazuje na
to, że powstający
obecnie
w Jaworznie
blok węglowy
na parametry
nadkrytyczne
o mocy 910 MW
będzie na razie
ostatnią inwestycją
w tej technologii
realizowaną
w TAURON
Wytwarzanie S.A.
Kolejnego takiego
bloku węglowego
nie dostaną więc
„Łaziska”, „Siersza”
czy „Łagisza”.
Węgiel znalazł się
„na indeksie” w Unii
Europejskiej, gaz
ziemny jest nawet
dla kogeneracji
za drogi,
a o atomie na
razie wciąż jeszcze
dyskutujemy.
Fotowoltaika
i wiatr są źródłami
dość kapryśnymi
i ciągle u nas zbyt
słabo rozwiniętymi.
Dobrze
przynajmniej,
że Elektrownia
Łaziska ma cztery
gruntownie
zmodernizowane
bloki klasy 200 MW.
Kosztowało to ok.
500 mln złotych,
ale przygotowało
zakład do pracy
co najmniej
do 2027 roku.

owszechnie się dziś uważa, że węgiel
kamienny jest paliwem bez przyszłości. Czy aby na pewno? Według tendencji uwzględniających aktualny stan
wiedzy i ograniczenia wynikające z unijnej polityki klimatycznej, rzeczywiście będzie następowało stopniowe ograniczanie węgla kamiennego w dzisiejszej postaci jako paliwa dla energetyki. Będzie rosła rola odnawialnych źródeł energii - na przykład farm wiatrowych, fotowoltaiki,
magazynowania energii z Odnawialnych Źródeł
Energii. Energetyka konwencjonalna przejmie
raczej rolę regulatora rynku mocy. Ciekawa jest
prognoza, dotycząca przewidywanego rozkładu
obciążenia poszczególnych jednostek pracujących w systemie, w bliskiej przyszłości.

Jeśli dobrze przyjrzymy
się generacji energii
z poszczególnych źródeł,
okazuje się, że pomiędzy
godziną 23.00 a szóstą
rano bloki węglowe będą
właściwie niepotrzebne.
A więc musimy przede wszystkim dostosować je do znacznie większej elastyczności,
niż ma to miejsce dzisiaj. Z drugiej strony kto
nam zaręczy, że węgiel nie wróci do łask w trochę innej formie? Być może też dwutlenek węgla, dyskwalifikowany dzisiaj, jutro będzie poszukiwanym produktem do wytwarzania paliw.
To wszystko zależy od postępu nauki, a Grupa TAURON stara się w tym względzie ściśle
współdziałać z naukowcami reprezentującymi
różne ośrodki w kraju oraz za granicą.

Dziś w tauronowskich
elektrowniach działa
szereg instalacji
pilotażowych.
Być może jutro będzie to już etap budowy instalacji demonstracyjnych na blokach klasy
200 MW. Przy czym nie zapominajmy, że zgodnie
z unijnym prawodawstwem musimy walczyć nie
tylko z osławionym dwutlenkiem węgla, ale także np. ze związkami rtęci, tlenkami azotu, nadtlenkami, tlenkami siarki, pyłem, chlorem i wieloma jeszcze innymi emisjami. Elektrownia Łaziska obchodząca w tym roku okrągły jubileusz
100-lecia powstania jest obecnie jedną z bardziej ekologicznych siłowni w kraju, biorąc jednak pod uwagę wszystkie unijne wyzwania - te
już istniejące i te projektowane, czy ma szansę
taką pozostać?

Ta właśnie elektrownia,
a konkretnie jej bloki
200-megawatowe mają
okazję stać się prawdziwym
laboratorium dla nowych
technologii.
Już dziś w „Łaziskach” działają dwie pilotażowe instalacje: instalacja pilotowa aminowego usuwania CO2 ze spalin - projekt realizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju oraz instalacja demonstracyjna do
monitorowania i redukcji emisji rtęci ze spalania węgla w kotłach pyłowych, wsparta ze środków Unii Europejskiej - KIC - projekt CoalGas.
Niebawem w tej właśnie elektrowni powstanie kolejna instalacja: układ metanizacji CO2
dla przechowywania energii elektrycznej z OZE

poprzez produkcję SNG (gazu syntezowego).
Partnerami są w tym przedsięwzięciu TAURON
Wytwarzanie S.A. (lider) oraz CEA (Francja),
ATMOSTAT (Francja), AGH, IChPW, RAFAKO,
WTT oraz firma Exergon z Gliwic.
Badania będą prowadzone równolegle z normalną produkcją energii w zmodernizowanych
blokach elektrowni. Jednocześnie jednak będzie się potęgowała funkcja regulacyjna elektrowni, czyli produkcja energii elektrycznej
w określonych porach doby.

A co z energią w pozostałym
czasie, przecież elektrownia
to nie promiennik
elektryczny, który możemy
w każdej chwili włączyć
czy wyłączyć?
- Interesują nas podmiejskie centra energetyczne wyposażone w powietrzne pompy ciepła
i zasobniki ciepła, które realizujemy wspólnie
z TAURON Ciepło S.A. oraz firmą Exergon - po-

wiedział nam Janusz Tchórz, dyrektor Departamentu Badań i Technologii TAURON Wytwarzanie
S.A. - Przedsięwzięcie polega na opracowaniu
i pilotażowym wdrożeniu nowego typu źródła
ciepła przewidzianego dla niedużej grupy odbiorców oraz małych ciepłowni, zasilanego energią elektryczną, którego wykorzystanie będzie
konkurencyjne do typowych źródeł ciepła. Urządzenie będzie wykorzystywać technologię powietrznej pompy ciepła współpracującej z akumulatorem ciepła (innowacyjny zasobnik ciepła
bazujący na materiale zmiennofazowym lub zasobnik wodny w przypadku braku ograniczeń
przestrzennych). Takie rozwiązanie pozwoli na
pobór elektryczności z sieci w okresach jej niskich cen oraz dostarczanie ciepła do odbiorców
w ciągu całej doby bez wpływu na zmniejszenie
komfortu cieplnego użytkownika. Urządzenie posiadać będzie moduł sterujący działający w technologii smart-grid. Proponowane rozwiązanie
wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na ekologiczne, komfortowe i ekonomicznie uzasadnione
źródło ciepła dla odbiorców rozproszonych oraz
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LEKTROWNI ŁAZISKA
małych komunalnych systemów grzewczych. Szerokie zastosowanie opracowanego rozwiązania przyczyni się do znacznej redukcji tzw. „niskiej emisji”, a - z uwagi na zużycie elektryczności w okresie nocnym - przyczyni się do stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznych.

Starsi mieszkańcy Łazisk
i okolicy z sentymentem
wspominają czasy, gdy w 1954
roku w pobliżu Elektrowni
Łaziska powstawał „Ytong”
- zakład wytwarzający
elementy budowlane
w oparciu o pyły
pochodzące z elektrowni.
Produkowane tam bloki gazobetonu były
materiałem bardzo wówczas poszukiwanym,
a przez wiele lat kolejki ciężarówek pod bramą „Ytongu” były stałym elementem krajobrazu. Być może w niedalekiej przyszłości podobny zakład znów tu powstanie.

- W Elektrowni Łaziska rozważamy budowę przemysłowej instalacji do obniżenia emisji pyłów na jednym z bloków 200 MW - dodaje dyrektor Janusz Tchórz. - Łącznie z tym projektem idealnie będzie współgrać pilotażowa
wytwórnia prefabrykatów geopolimerowych
opartych na popiołach lotnych wraz z opracowaniem i wprowadzeniem na rynek innowacyjnych produktów końcowych wytwarzanych
z geopolimerów. Przedmiot projektu - który
chcielibyśmy zrealizować w Elektrowni Siersza z Politechniką Krakowską oraz firmą Uniserv - obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie pilotażowej wytwórni
do produkcji preserii prefabrykatów z masy
geopolimerowej uzyskiwanej z popiołów lotnych, w tym z popiołów fluidalnych. Kolejno
uruchamiane preserie poszczególnych prefabrykatów pozwolą na opanowanie technologii ich wytwarzania. Celem projektu jest stworzenie podstaw do komercjalizacji technologii zamiany popiołów w surowiec budowlany
w postaci masy geopolimerowej, ostatecznie

przekształcony w końcowe produkty w postaci prefabrykatów geopolimerowych, o właściwościach przynajmniej równorzędnych z parametrami produkowanych obecnie - w oparciu o klasyczne cementy - prefabrykatów betonowych i żelbetowych.
Dodajmy, że w Elektrowni Łaziska produkcja materiałów budowlanych ma sporą tradycję, przy czym nie chodzi tu wyłącznie o wspomniany już wcześniej „Ytong”. Cofając się do
czasów, kiedy dzisiejsza elektrownia nosiła nazwę Zakłady „Elektro” - produkcję cementu budowlanego o nazwie Alka-Elektro rozpoczęto tu około roku 1927. Posiadał on fantastyczne właściwości: nawet podczas mrozów wiązał
w przeciągu jednego dnia, był wodoodporny
i wodoszczelny. Jego produkcję prowadzono
w oparciu o oryginalną recepturę według patentu inż. Kawy. Cement Alka-Elektro cieszył się
dużym powodzeniem, szczególnie wśród miejscowej ludności przy budowie domków jednorodzinnych. Ślad wykorzystania cementu AlkaElektro możemy też znaleźć nawet na podpo-

rach betonowych kolejki linowej na Kasprowy
Wierch w Zakopanem.

Tak więc jedno jest pewne
- w TAURON Wytwarzanie
- Oddział Elektrownia
Łaziska z pewnością
energia elektryczna będzie
produkowana jeszcze przez
wiele kolejnych lat.
Miejmy nadzieję, że będzie to przynajmniej
kolejna setka. Na razie będzie się to odbywało
w dotychczasowej, węglowej technologii. Natomiast prowadzone aktualnie przez TAURON
badania oraz decyzje zapadające na szczeblu unijnym decydować będą o technologiach
przyszłości. Tak czy inaczej energia elektryczna będzie zawsze konieczna, a „Łaziska” mają
stuletnie doświadczenie w funkcjonowaniu
w warunkach prototypowych. Takie w końcu
nawet były dzisiejsze bloki tej elektrowni - owe
zmodernizowane obecnie „dwusetki”.
AFC
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Na podstawie § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490), Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia
19 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
na okres dłuższy niż trzy lata, Zarządzenia Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie pierwszego
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świętochłowicach w rejonie ul. Janka Krasickiego

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

1. Położonej w Świętochłowicach w rejonie ul. Janka Krasickiego będącej własnością Gminy Świętochłowice, stanowiącej działkę

oznaczoną numerem ewidencyjnym 1674 o powierzchni 514 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KA1C/00007358/7
przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. Działy III i IV w/w Księgi wolne są od wpisów.
2. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, zlokalizowana w strefie pośredniej miasta. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna. Działka płaska, w niewielkiej części porośnięta samosiejkami. Dojazd od ul. Uroczysko - brak urządzonej drogi. Dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej.
3. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta teren oznaczony jako: MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się w wysokości: 61 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt jeden tysięcy).
Do w/w będzie doliczony podatek VAT.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2017r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
6. Wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez
ING Bank Śląski S.A. O/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia 20 marca 2017r. (Za datę wpłaty
wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy
przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych.
7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości
i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu:
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
- kopię dowodu wniesienia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości,
- oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości lub wycinki drzew, uczestnik zobowiązuje się do zlecenia
wykonania tej czynności na własny koszt.
8. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełnią warunki wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r., poz. 1061).
9. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium
wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej.
12. Cenę nabycia nieruchomości, należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach prowadzone przez ING
Bank Śląski S.A. o/Świętochłowice nr 23 1050 1373 1000 0022 8149 7251, na 3 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej.
13. Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
14. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona na piśmie.
15. Uczestnik, który wygra przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.).
16. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem: www.swietochlowice.pl w BIP.
17. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,
tel. 32 3491-931.
18. Prezydent Miasta może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Bartosz Karcz
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Mroźna zima nie miała żadnego przełożenia na temperaturę
w sekcji piłki nożnej Polonii. Ta była wysoka. Z funkcji
trenera oraz zawodnika zrezygnował Marek Mazur, treningi
zawiesili Krzysztof Gersok i Łukasz Dubaniewicz, a do
macierzystego klubu (GKS Tychy) wrócił Kamil Drabik.
Ta gorąca atmosfera zbiegła się z rozpoczęciem okresu
przygotowawczego do rundy wiosennej.

Nasza Polonia

Gorąca zima piłkarzy

W

czasie gry Zarząd Klubu prowadził intensywne rozmowy z potencjalnymi
kandydatami na trenera, ciężar prowadzącego zajęcia treningowe i pierwsze
sparingi wziął na swoje barki trener
grup młodzieżowych i drugiej drużyny - Sebastian Hendel. Wywiązał się
z nich wzorowo, prowadząc treningi, mecze kontrolne i testując zawodników mających uzupełnić powstałe luki. Pod jego okiem Polonia wygrała dwa mecze kontrolne: 3:2 z zespołem juniorów GKS-u Tychy oraz
2:1 z Szombierkami Bytom. Po
wielu rozmowach z potencjalnymi kandydatami na trenera, 3 lutego Zarząd doszedł do porozumienia
z Krystianem Odrobińskim, który poprowadził
swoje pierwsze zajęcia
z zespołem Polonii.
Nowy szkoleniowiec
Polonii ma 35 lat i za sobą
bogatą karierę zawodniczą. Jest wychowankiem
MOSM-u Tychy, z którego trafił
do drużyny juniorów Górnika Zabrze i w tych barwach wywalczył tytuł Mistrza Polski. Potem grał w Wal-

ce Zabrze, skąd wrócił do GKS-u Tychy. W tym klubie rozegrał 216 spotkań, strzelając pięć bramek. W wieku
30 lat przeszedł poważną operację,
po której na murawę jako zawodnik
już nie wrócił. Ale związków z futbolem nie zerwał. Najpierw został tzw.
„skautem”, potem asystentem trenerów Piotra Mrozka, Jana Żurka i Przemysława Cecherza. Po takim stażu,
przyszedł czas na pracę samodzielną.
Prowadził zespoły GTS-u Bojszowy,

Podlesianki Katowice i Fortuny Wyry, by „zakotwiczyć”
w Łaziskach. Oby na długo.
Równocześnie z poszukiwaniem
trenera, kierownictwo sekcji rozglądało się też za zastąpieniem ubytków

wartościowymi piłkarzami. Kandydatów było kilku, wszystkich sprawdzono podczas gier kontrolnych. Trener
Odrobiński szukał nowych ustawień,
eksperymentował z linią defensywy.
Nie wszystkie próby zdawały egza-

min, ale jego filozofia gry oparta jest
na solidnej obronie. - Działacze klubowi sugerują mi pewne rzeczy, ja
to widzę trochę inaczej i dlatego też
szukam innych rozwiązań. I będę
szukał dalej optymalnych ustawień
z grupy zawodników, których mamy
do dyspozycji. Nie ukrywam, że
chciałbym dokooptować do zespołu
stopera i wartościowego bocznego
obrońcę mówił po pierwszych, prowadzonych przez siebie sparingach,
szkoleniowiec Polonii. Sprawę bocznego obrońcy rozwiązał mu po części
powrót do gry Gersoka. Trener ciągle
powtarzał, że: będziemy mocno pracować nad tym, żeby zdobywać dużo
bramek i jak najmniej tracić. Czasu do rozgrywek pozostawało coraz
mniej, ale i coraz mniej było niewiadomych. Pozytywnie zakończyły się
też działania w zakresie poszukiwań
wzmocnień zespołu. Kadrę uzupełnią:
Dawid Frąckowiak (MKS Lędziny),
Artur Moroń i Patryk Widuch (wolni zawodnicy), Daniel Fabisiak (Nadwiślan Góra) oraz Marcin Topór (GKS
Tychy). Teraz nie pozostaje nic innego, jak wierzyć, że ta ekipa po tak
„gorącym” okresie przygotowań,
w rundzie wiosennej będzie grać na
miarę oczekiwań. 
(tapi)

Nie oddały „czerwonej latarni”

18

lutego fazę zasadniczą zakończyły
siatkarki drugiej
ligi. Na kończący ten etap rozgrywek mecz, siatkarki Polonii
jechały do Opola. Teoretycznie
miały jeszcze szansę na opuszczenie ostatniego miejsca
w tabeli, ale do tego potrzebne
były punkty. Walczący o drugie
miejsce ECO AZS Uni Opole
bez problemów poradził sobie
z łaziszczankami, wygrywając
mecz 3:0 i było to spotkanie
„do jednej bramki”.
W dwóch pierwszych setach różnica między grającymi zespołami była widoczna
nawet dla laików. Gospodynie zdemolowały podopieczne Sławomira Rubina, wygrywając pierwszą partię do 16,
drugą do 12. Wydawało się,
że trzeci set będzie taki sam,
a tymczasem Polonia napędziła miejscowym trochę strachu, gdyż w pierwszej fazie
seta zagrała diametralnie ina-

dzisław Śląski, Sokół 43 AZS
AWF Katowice oraz Polonia.
Turniej rozegrany zostanie od
24 do 28 marca w Wodzisławiu,
według harmonogramu:
24 marca, Zorza - Polonia,
25 marca, Polonia - Sokół
Katowice,
26 marca, Sokół - Zorza.
Drużyna, która zajmie w tym
turnieju ostatnie miejsce, zostanie zdegradowana do trzeciej ligi.
Żeby na pewno pozostać
w drugiej lidze, trzeba będzie
wygrać dwa mecze, ewentu-

alnie wygrać jeden mecz za
trzy punkty i nawet przegrać
drugi 2:3, zdobywając jeden
punkt. Jedno zwycięstwo za
trzy punkty gwarancji utrzymania nie daje, bo wtedy dojdzie jeszcze liczenie setów
i małych punktów. Teoretycznie może być i tak, że zwycięstwo 3:2 w jednym meczu, przy
korzystnych rozstrzygnięciach
w pozostałych spotkaniach,
też zagwarantuje pozostanie
w drugiej lidze. Ale to są tylko spekulacje. Prawdę pokaże
parkiet. 
(tapi)

Tabela po rundzie zasadniczej:

czej niż w poprzednich partiach i prowadziła 12:7. To dawało szansę na powrót do meczu, ale nic z tego nie wyszło.
Opolanki doprowadziły do remisu po 18 i od tego momentu
brylując na parkiecie, nie dały

rywalkom zdobyć ani jednego
punktu.
ECO AZS Uni Opole - Polonia Łaziska 3:0
(25:16, 25:12, 25:18)
Na zakończenie fazy zasadniczej rozgrywek, siatkarki Po-

loni nie oddały „czerwonej latarni”, ale mają jeszcze jedną szansę, by to zrobić. Przed
nimi turniej o utrzymanie się
w drugiej lidze, w którym zagrają trzy ostatnie zespoły
w tabeli, czyli MKS Zorza Wo-

1. MKS Świdnica
2. ECO AZS Uni Opole
3. KS Olimpia Jawor
4. KS AJD Częstochowianka Częstochowa
5. KABODOS MKS Sokół Radzionków
6. ŁMLKS Łaskovia Łask
7. MKS Zorza Wodzisław Śląski
8. Sokół 43 AZS AWF Katowice
9. KS Polonia Łaziska Górne

16 38 44:22
16 37 43:19
16 36 40:18
16 32 38:24
16 25 33:30
16 23 32:33
16 9 20:45
16 8 16:43
16 8 12:44
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Wiosenny

rozkład jazdy IV ligi
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Jubileuszowe

zjazdy łaziszczan

ako pierwsi ligowymi emocjami w powiecie mikołowskim będą
się mogli emocjonować kibice czwartej ligi, czyli Gwarka Ornontowice, Polonii Łaziska oraz Orła Mokre. Ta klasa rozgrywek
startuje 11 marca, a ponieważ wszystkie wspomniane zespoły miały nie najlepszą pierwszą rundę, więc ich sympatycy liczą na dobre
mecze w rundzie wiosennej. Poniżej podajemy terminarz gier naszych drużyn w rundzie wiosennej.

Kolejka 18 - 11 marca, sobota, godz. 15.00
GKS Gwarek Ornontowice - KP Beskid Skoczów
KS Spójnia Landek - KS Polonia Łaziska Górne
JSP Szczakowianka - LKS Orzeł Mokre

Kolejka 19 - 18 marca, sobota, godz. 15.30
LKS Orzeł Mokre - KS Spójnia Landek
KS Polonia Łaziska Górne - MKS Iskra Pszczyna
MKS Lędziny - GKS Gwarek Ornontowice

Kolejka 20 - 25 marca, sobota, godz. 15.30
GKS Gwarek Ornontowice - KS Concordia Knurów
LKS Bełk - KS Polonia Łaziska Górne
MKS Iskra Pszczyna - LKS Orzeł Mokre

- Irena Wyra. Na podstawie
uzyskanych rezultatów, wyłoniono najszybszych w klasyfikacjach „open” kobiet i mężczyzn. Najbardziej zadowoleni byli zawodnicy najmłodszych kategorii, gdyż wszyscy
zostali nagrodzeni. Zwycięzcy

Kolejka 21 - 1 kwietnia, sobota, godz. 17.00
LKS Orzeł Mokre - LKS Bełk
KS Unia Racibówrz - KS Polonia Łaziska Górne
LKS Granica Ruptawa - GKS Gwarek Ornontowice

Kolejka 22 - 8 kwietnia, sobota, godz. 17.00
GKS Gwarek Ornontowice - GKS Radziechowy-Wieprz
GKS Krupiński Suszec - KS Polonia Łaziska Górne
KS Unia Racibórz - LKS Orzeł Mokre

Kolejka 23 - 15 kwietnia, sobota, godz. 13.00
LKS Orzeł Mokre - GKS Krupiński Suszec
KS Polonia Łaziska Górne - GKS Gwarek Ornontowice

Kolejka 24 - 19 kwietnia, środa, godz. 17.30
LKS Czaniec - KS Polonia Łaziska Górne
GKS Gwarek Ornontowice - LKS Orzeł Mokre

Kolejka 25 - 22 kwietnia, sobota, godz. 17.00
JSP Szczakowianka - GKS Gwarek Ornontowice
LKS Orzeł Mokre - LKS Czaniec
KS Polonia Łaziska Górne - LKS Drzewiarz Jasienica
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lutego na stoku
„Złoty Groń”
w Istebnej, po
raz dziesiąty
o Puchar Burmistrza Miasta
Łaziska Górne, rywalizowali
łaziscy amatorzy „białego szaleństwa”. Doskonale przygotowana trasa oraz mocno przy-

WYNIKI
grzewające słońce zachęcały do startu. Na walkę o „jubileuszowe” trofea w poszczególnych kategoriach (było ich
dziewięć plus dwie „open”)
stanęło 67 zawodniczek
i zawodników. Najmłodszym
uczestnikiem zawodów był Patryk Chmielewski, najstarszym

Kolejka 26 - 29 kwietnia, sobota, godz. 17.00
LKS Wilki Wilcza - KS Polonia Łaziska Górne
LKS Drzewiarz Jasienica - LKS Orzeł Mokre
GKS Gwarek Ornontowice - KS Spójnia Landek

Kolejka 27 - 6 maja, sobota, godz. 17.00
MKS Iskra Pszczyna - GKS Gwarek Ornontowice
LKS Orzeł Mokre - LKS Wilki Wilcza
KS Polonia Łaziska Górne - KP Beskid Skoczów

Kolejka 28 - 10 maja, środa, godz. 17.30
MKS Lędziny - KS Polonia Łaziska Górne
KP Beskid Skoczów - LKS Orzeł Mokre
GKS Gwarek Ornontowice - LKS Bełk

Kolejka 29 - 13 maja, sobota, godz. 17.00
KS Unia Racibórz - GKS Gwarek Ornontowice
LKS Orzeł Mokre - MKS Lędziny
KS Polonia Łaziska Górne - KS Concordia Knurów

Kolejka 30 - 20 maja, sobota, godz. 17.00
LKS Granica Ruptawa - KS Polonia Łaziska Górne
KS Concordia Knurów - LKS Orzeł Mokre
GKS Gwarek Ornontowice - GKS Krupiński Suszec

Kolejka 31 - 27 maja, sobota, godz. 17.00
GKS Gwarek Ornontowice - TS Podbeskidzie II S.A.
LKS Orzeł Mokre - LKS Granica Ruptawa
KS Polonia Łaziska Górne - GKS Radziechowy-Wieprz

Kolejka 32 - 31 maja, środa, godz. 18.00
TS Podbeskidzie II S.A. - KS Polonia Łaziska Górne
GKS Radziechowy-Wieprz - LKS Orzeł Mokre
LKS Czaniec - GKS Gwarek Ornontowice

Kolejka 33 - 3 czerwca, sobota, godz. 17.00
GKS Gwarek Ornontowice - LKS Drzewiarz Jasienica
LKS Orzeł Mokre - KS Polonia Łaziska Górne

poszczególnych kategorii wiekowych otrzymali pamiątkowe Puchary ufundowane przez
MOSiR oraz nagrody rzeczowe, których fundatorem był
Urząd Miejski. Nagrody wręczał zastępca burmistrza miasta, Jan Ratka.
Tapi

Kategoria: do 10 lat
1. Kopa Kamil
2. Sołtys Bartosz
3. Kaczorowski Szymon
Kobiety

Mężczyźni
Kategoria: 10-16 lat
1. Machała Martyna
1. Starzyczny Marcin
2. Janisz Emilia
2. Lupa Michał
3. Czechowska Aleksandra
3. Szafraniec Wiktor
Kategoria: 16-35 lat
1. Wolny Julia
1. Stabik Krzysztof
2. Szombara Agata
2. Ochman Karol
3. Kasperek Martyna
3. Ryguła Mikołaj
Kategoria: 35-50 lat
1. Sołtys Gabriela
1. Janisz Adam
2. Chmielewska Katarzyna
2. Dragon Jacek
3. Raszka Marzena
3. Raszka Tomasz
Kategoria: powyżej 50 lat
1. Mzyk-Szombara Joanna
1. Ryguła Dariusz
2. Wyra Irena
2. Nowrot Daniel
3. Kaleta Maria
3. Drwięga Wojciech
Kategoria OPEN
1. Wolny Julia
1. Ryguła Dariusz
2. Szombara Agata
2. Janisz Adam
3. Kasperek Martyna
3. Nowrot Daniel

Sprintem przez sportowe areny
Siatkówka

Tenis stołowy

W rozgrywkach ligowych siatkówki drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:

W rozgrywkach II ligi kobiet
AKS Mikołów pokonał Victorię II
Chróście 8:2 i po pierwszej rundzie
rozgrywek uplasował się na dziesiątym miejscu.
W drugiej rundzie w meczach
o miejsca 9-16 przegrał z ULKTS-em Pszczyna 4:6, pokonał drugi
zespół JKTS-u Jastrzębie 8:2.
W tej samej klasie rozgrywek
mężczyzn:
Sokół Orzesze wygrał z Viretem Zawiercie 8:2 i po pierwszej
rundzie rozgrywek jest liderem.
W drugiej rundzie w spotkaniach o awans do I ligi pokonał
MKS Czechowice Dziedzice 8:2,
AZS PWZS Nysa 10:0.

II liga
Polonia Łaziska przegrała
z AZS ECO Uni Opole 0:3 i po rundzie zasadniczej zajmuje ostatnie
miejsce w tabeli.

III liga
Kobiety
Burza Borowa Wieś pokonała
Spartakusa Zabrze 3:0, SPS AZS
Politechnika Częstochowska 3:2.

Kolejka 34 - 10 czerwca, sobota, godz. 17.00

Mężczyźni

TS Podbeskidzie II S.A. - LKS Orzeł Mokre
KS Polonia Łaziska Górne - JSP Szczakowianka
LKS Wilki Wilcza - GKS Gwarek Ornontowice
Terminy niektórych meczów wyjazdowych mogą ulec zmianie. Tapi

UKS „Trójka” Mikołów uległ
Ejsmontowi Victoria Biała 2:3,
drugiemu zespołowi Norwida
Częstochowa 0:3.

AKS Mikołów pokonał 6:4
Dąbrowiankę Dąbrowa Górnicza,
kończąc pierwszą rundę na drugim miejscu.
W drugiej rundzie w meczach
o miejsca 1-8 przegrał z ATS-em
Ligota Łabędzka 4:6, pokonał
MKS Czechowice Dziedzice 7:3.

Piłka nożna
W lutym, w grach kontrolnych
drużyny czwartej ligi powiatu
mikołowskiego uzyskały rezultaty:
Polonia Łaziska pokonała rezerwy Ruchu Chorzów 3:1, zremisowała z Sarmacją Będzin 1:1,
uległa LKS-owi Goczałkowice
4:5, zremisowała z Gwarkiem Tarnowskie Góry 3:3, pokonała LZS

Piotrówkę 1:0, uległa Odrze Miasteczko Śląskie 0:2.
Gwarek Ornontowice przegrał
z Orłem Miedary 0:3, pokonał
Unię Dąbrowa Górnicza 1:0, MKS
Zaborze 6:2, zremisował z Szombierkami Bytom 1:1, przegrał
z Górnikiem 09 Mysłowice 2:3.
Orzeł Mokre wygrał 3:0 z rezerwami Rozwoju Katowice,
z LKS-em Woszczyce 8:1, Jednością Przyszowice 4:1, zremisował
z Uranią Ruda Śląska 0:0, wygrał
z LZS-em Piotrówka 5:0, Pogonią
Nowy Bytom 2:0.
W lidze okręgowej AKS Mikołów
pokonał FC Katowice 5:0, przegrał
z UKS-em Szopienice 1:2, pokonał
Wyzwolenie Chorzów 3:0.
Tapi
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W Białymstoku rozegrano finały Młodzieżowych Mistrzostw Polski
w futsalu U-16. Ogromny sukces odnieśli młodzi piłkarze Kamionki
Mikołów. Wzmocnieni rówieśnikami z Polonii Łaziska i Ruchu Chorzów,
wywalczyli tytuł wicemistrzów Polski. Od podopiecznych Leszka Latacza
lepsi okazali się tylko obrońcy tytułu, szesnastolatkowie BSF Bochnia.

Srebrna Kamionka

Pod patronatem „Naszej Gazety”

Fundacja Aktywni zaprasza na

FORCE Maraton
MTB Orzesze

Start - 2 kwietnia o godz. 12.00.
Wyścig zostanie rozegrany
na dwóch dystansach: minimaraton
- 30 km (1 pętla) i maraton - 60 km (2 pętle)

R

ywalizację w mistrzostwach mikołowianie
rozpoczęli od spotkania z Sobkiem Kraków i zeszli z parkietu ze zwycięstwem 3:1.
W drugim meczu Kamionce przyszło się zmierzyć z Hutrapem Łęczyca. Mecz był bardzo zacięty i zakończył się remisem 1:1.
Ponieważ Sobek przegrał
z Akademią Pyskowice, Kamionka awans do fazy pucharowej miała już zapewniony. Mecz
z Akademią był spotkaniem wyłącznie o miejsce w grupie.
Podopieczni Leszka Latacza nie
dali rywalom szans i odnosząc
wysokie zwycięstwo 5:0, zajęli
pierwsze miejsce w grupie.
Faza pucharowa dla Kamionki, to boiskowe horrory, w których zwycięzcę wyłaniały rzuty
karne. W ćwierćfinale, w niesamowicie trudnej potyczce z Jantarem Ustka, w regulaminowym
czasie gry padł remis 1:1. Kar-

ne lepiej egzekwowali zawodnicy Kamionki.
W półfinale z SChLP Chrzanów po pierwszej połowie mikołowski team prowadził 2:0
i wydawało się, że finał jest
pewny. Chrzanowianie wyrównali jednak na 2:2 i po raz kolejny w karnych lepsza okazała się
Kamionka.
Aby sięgnąć po mistrzostwo, trzeba było jednak pokonać ubiegłorocznego mistrza BSF Bochnię. Niestety, mikołowianom nie udała się ta sztuka.
Drużyna z Bochni pewnie pokonała ekipę Kamionki 3:0, dla której srebrne medale i tytuł wicemistrzowski jest ogromnym sukcesem. Brawo!
Klasyfikacja
końcowa:
1. BSF Bochnia
2. Kamionka Mikołów
3. Rekord Bielsko-Biała
4. SCHLF Chrzanów
5. Jeziorak Iława, Jantar Ust-

ka, Futsal Przeworsk, Junior
Hurtap Łęczyca
Tytuł wicemistrzów Polski
U-16 w futsalu wywalczyli: Michał Biernacki 2 bramki, Mateusz Kaczmarczyk, Oskar Machulec 4, Kamil Majchrzak, Tobiasz Nawrocki, Jakub Nowak 3,

Błażej Prochownik, Szymon Słupik, Piotr Stefanek, Paweł Szary,
Łukasz Szczepek, Filip Wiesiołek 1, Oskar Wolny 1 i Szymon
Ziemba 1.
Trener: Leszek Latacz
Tadeusz Piątkowski
Foto: Adam Banach

Aleksander Słomka, prezes KS Kamionka:
Wielkie brawa dla wszystkich biorących udział w wydarzeniu, jakim był turniej o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski do lat 16 w futsalu mężczyzn sezonu 2016/2017. Podziękowania dla obsługi hali, sędziów, PZPN-u i dla organizatorów za to, że znowu można było spotkać się w gronie futsalowej rodziny, dla klubu Polonia Łaziska i trenera Krzysztofa Gasza z AKS-u Mikołów za możliwość występu ich
podopiecznych w rozgrywkach eliminacyjnych i finałowych.

PAKIET STARTOWY
Wszyscy uczestnicy otrzymają:
* numer startowy oraz chip do pomiaru czasu
(chip jest zwrotny)
* bon na ciepły posiłek oraz napój
* punkt żywieniowy na trasie zawodów
* zabezpieczenie medyczne i ratownicze
* puchary dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników
w każdej kategorii wiekowej
* upominek od sponsora głównego - firmy FORCE
* doskonałą kolarską atmosferę.
OPŁATY
30 zł - do 27 marca 2017r. (przelew)
40 zł - w dniu zawodów (gotówka)
SPONSOR GŁÓWNY

Force Components
Szczegóły, regulamin i zapisy na:

www.fundacja-aktywni.pl/mtb
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Zawsze
na pierwszym planie.

www.kia.com

Trójka grała najlepiej

K

ilka dni po wywalczeniu tytułu wicemistrzów
Polski przez mikołowskich szesnastolatków, uczniowie szkół podstawowych klas
IV - VI rozgrywali w hali sportowej MOSiR IX Halowy Turniej
w Piłce Nożnej. W zawodach
uczestniczyło siedem drużyn,
które w pierwszej fazie zostały podzielone na dwie grupy,
a potem walczyły o zwycięstwo w turnieju. Triumfowała
drużyna SP 3 Mikołów I, która
po pełnym emocji finale, pokonała w rzutach karnych drużynę „Borowiki” Mikołów. Trzecie miejsce przypadło zespołowi pod nazwą „Niezwyciężona Piątka”.

Tradycyjnie wyłoniono też
najlepszych zawodników turnieju. I tak: „Królem strzelców”
został Kacper Czempas - SP 3
Mikołów I, najlepszym bramkarzem - Mateusz Skorupa „Borowiki” Mikołów, a zawodnikiem całego turnieju - Kacper Pietras - „Niezwyciężona
Piątka”.
Klasyfikacja końcowa
IX Halowego Turnieju
w Piłce Nożnej:
1. SP 3 Mikołów I
2. „Borowiki” Mikołów
3. Niezwyciężona Piątka
4. SP 3 Mikołów II
5. Strażak SP 8
6. SP 7 Mikołów Mokre
7. SP 3 Mikołów III
Tapi

Nowa Kia Rio ju� od

47 990 PLN

Nowa Kia Rio. Twrj czas. Twoje zasady.
Uwa�asz, �e �ycie to scena? �wietnie. Z now Kia Rio na pewno przyci gniesz wzrok widowni.
Wyrafinowany, subtelny design. Najnowsze technologie i systemy multimedialne.
Zawsze b4dziecie w centrum uwagi i blasku reflektorrw. A wi4c... kurtyna w grr4!

ETRANS | Autoryzowany Dealer
\aziska Grrne, ul. Levna 1, tel. 32 32 57 412, www.etrans.pl
7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczegr�owe okresy gwarancji oraz jej warunki okre�lone s w ksi �ce gwarancyjnej.
Ka�dy nowy samochrd marki Kia, fabrycznie wyposa�ony w system nawigacji firmy LG,
umo�liwia korzystanie przez 7 lat z najnowszych wersji map bez ponoszenia dodatkowych kosztrw.
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HOROSKOP
Wodnik (20.01-18.02) Ktoś będzie chciał Ci
pomagać, a Ty jak dziecko będziesz powtarzać:
„Ja wiem lepiej”. Gdy jednak zgodzisz się chwycić
pomocną dłoń, to niespodziewanie okaże się, że
wszystko zaczyna układać się bardzo dobrze. Niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Twój
świat nabierze intensywnych kolorów i przestanie być szarobury. Otwierają się przed Tobą ciekawe perspektywy. Jeśli nie skorzystasz z okazji, to
potem będziesz bardzo żałował. Zanim zaczniesz
się intensywnie bawić, to zastanów się, czy nie
masz nic ważnego do zrobienia. Marzec jest bowiem dla Ciebie jednym z najważniejszych miesięcy tego roku. Mówiąc krótko - w miesiącu tym
więcej pracuj, mniej odpoczywaj, a wszystko ułoży się jak najlepiej.
Ryby (19.02-20.03) Musisz poważnie zastanowić się nad swoim postępowaniem. Czasami zachowujesz się jak słoń w składzie porcelany. Postaraj się nie reagować tak impulsywnie, gdy ktoś Cię krytykuje. Raczej wyciągaj wnioski i analizuj. Jeśli dostosujesz się do tych zaleceń, wówczas miesiąc będzie dla Ciebie początkiem dobrego okresu. Jeśli nie, to na swój dobry
czas będziesz musiał jeszcze trochę poczekać.
Tak czy inaczej przestań traktować siebie jak pępek świata. Wcale nie jesteś najważniejszy, a ludzie wcale tak dużo o Tobie nie mówią, bo mają
lepsze zajęcia.
Baran (20.03-20.04) Coś się wreszcie ruszy! Świat nabierze korzystnych dla Ciebie barw,
a ludzie sami z siebie będą uważali, że należy
Ci pomóc. Nie zmarnuj tego potencjału i uwierz
w swoją szczęśliwą gwiazdę. Marzec to przełomowy miesiąc w tym roku. Wszystko zacznie układać się po Twojej myśli. To, co do tej pory wydawało się niewykonalne, okaże się bardzo proste.
Jedyne zastrzeżenie jest takie, że jeśli pomyślisz,
że wszystko będzie super bez Twojego wysiłku, to
możesz się pomylić, a szczęście może się od Ciebie odwrócić.
Byk (21.04-21.05) Marzec może zaważyć nie
tylko na tym, jak będą przedstawiały się kolejne
miesiące, ale także kilka następnych lat. Nie jest
pewne, czy sam wpadniesz na genialny pomysł,
czy ktoś Ci go podpowie, ale nie możesz się wahać. Natychmiast podejmuj działania w celu realizacji tego pomysłu. Co prawda będziesz odczuwał
niepewność, a może nawet strach, ale ten niepokój, to taki irracjonalny strach przed sukcesem.
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Masz wszystkie dane ku temu, by zacząć zdobywać najwyższe szczyty. Działaj szybko i sprawnie,
by Twoja szansa nie odeszła w nieznane.
Bliźnięta (22.05-22.06) W przeciwieństwie do
poprzedniego miesiąca, tym razem wszystko będzie się układało po Twojej myśli. Kłopoty i problemy co prawda nie zostaną przez Ciebie rozwiązane raz na zawsze i definitywnie, ale jakoś same
rozmyją się i nie będą rzutować na Twój nastrój.
Jeśli chcesz, aby kłopoty nie powróciły, to marzec jest doskonałym miesiącem na to, aby się
pogodzić z ludźmi, którzy mogą Ci w przyszłości
pomóc. Oni tego chcą, ale czekają na inicjatywę
z Twojej strony. Wbrew pozorom godzenie to nie
będzie takie straszne i nie będzie wymagało jakichś kolosalnych poświęceń.
Rak (21.06-22.07) Ktoś, kto w tej chwili nie
jest Ci jeszcze znany, zaproponuje Ci spotkanie.
Nie wahaj się i zgódź się. Co prawda nie wyniknie z tego nic poważnego, ale za to przez kilka tygodni spędzisz bardzo miłe chwile. Jest to o tyle
ważne, że marzec to miesiąc, w którym będą Cię
męczyć czarne myśli. Postaraj się je zwalczyć, bo
tak naprawdę nie ma żadnego uzasadnienia byś
takie myśli miał. Z tygodnia na tydzień Twoje życie będzie się układało coraz lepiej, więc nie ma
powodu do wielkich zmartwień.
Lew (23.07-22.08) Twój marzec 2017 będzie
taki sam jak pogoda w marcu. Wszystko będzie
się kotłowało. W ciągu jednego dnia będziesz
bardzo szczęśliwy i bardzo nieszczęśliwy. Będziesz się budził z uśmiechem na ustach, a zasypiał ze łzami w oczach lub na odwrót. Musisz
przetrzymać ten emocjonalny galimatias, bo nie-

bawem przyjdzie Twój czas szczęśliwości. Najlepiej by było, gdybyś rzucił się w wir pracy lub nauki. Może to i nie najprzyjemniejszy sposób na
odganianie złych myśli i na frustrację, ale za to
bardzo skuteczny. Tym bardziej, że marzec może
być dla Ciebie bardzo udany pod względem finansowym.
Panna (23.08-22.09) Ten miesiąc pozwoli Ci
odbić się finansowo. Nie będą to jakieś kosmiczne sumy, ale zawsze coś dodatkowo się pojawi.
Pamiętaj jednak, żebyś się tymi pieniędzmi zbytnio nie zachłysnął, bo wiele wskazuje na to, że to
jest dopiero początek Twojego finansowego powodzenia. Jeśli jednak zrobisz choćby jeden fałszywy krok, wszystko może się zawalić! Nie oglądaj się za osobami płci odmiennej, ponieważ każdy związek zawarty przez Ciebie w marcu przyniesie Ci najpierw przyjemność, a potem kłopoty. Lepiej więc powstrzymaj swoje podniecenie.
Waga (23.09-23.10) Ktoś Cię będzie chciał
zmusić do intensywnej pracy, na którą Ty nie
masz najmniejszej ochoty. Na początku będzie Ci
się udawało markowanie i udawanie. W końcu zostaniesz jednak rozszyfrowany. Nie udawaj wtedy, że ktoś się myli w swoich sądach, tylko weź
się solidnie do pracy. W przeciwnym razie możesz
wiele stracić. Jeśli Twój marzec będzie pracowity
i dasz z siebie więcej niż tylko trochę, to każdy następny tydzień będzie dla Ciebie coraz bardziej
luźny i spokojny.
Skorpion (24.10-22.11) Mimo że jesteś pełen
wiary i energii, to jednak marzec będzie miesiącem nieco straconym. Bardzo szybko o nim zapomnisz, bo nic istotnego się nie wydarzy. Po Twojej

głowie plątać się będzie wiele myśli i zamierzeń,
z których żadne nie zostanie zrealizowane. Musisz przeczekać, odczekać i uzbroić się w cierpliwość. Jest jednak i druga strona tego miesiąca,
która pozwoli Ci dowiedzieć się, kto jest Twoim
przyjacielem, kto wrogiem, a dla kogo jesteś zupełnie obojętny. Przyjmij to do wiadomości, bo te
relacje szybko się nie zmienią.
Strzelec (23.11-21.12) Zmęczenie spowodowane z jednej strony pracą, a z drugiej strony intensywnym odpoczynkiem, będzie dawało Ci się we
znaki. Wciąż jednak będziesz zasypiał ze świadomością, że jesteś szczęśliwy. Marzec powinien być
dla Ciebie okresem błogiego lenistwa. W ten sposób naładujesz swoje wewnętrzne akumulatory,
by w następnych miesiącach z sukcesem realizować wszelkie ambitne zamierzenia. Będzie Ci ta
siła bardzo potrzebna, bo niebawem spadnie na
Ciebie wiele istotnych zadań, których prawidłowe wykonanie będzie rzutować pozytywnie na następne miesiące.
Koziorożec (22.12-19.01) Przeżyjesz chwile załamania. Nie będzie to jednak spowodowane Twoim postępowaniem, a krytyką i nieprzychylnością osób, które Cię znają, ale nie doceniają i nie wierzą w to, że możesz coś wielkiego osiągnąć. Im mniej będziesz przejmował się tymi osobami, tym lepiej dla Ciebie. Ci, którzy w Ciebie nie
wierzą, i tak nie uwierzą. Inni, Ci mądrzejsi, będą
Cię obserwować i w końcu dojdą do wniosku, że
jesteś więcej wart, niż dotąd myśleli. Marzec to
miesiąc, w którym powinieneś wykazać się pracowitością, bo dzięki temu następne miesiące będą
dużo łatwiejsze.

Oferuje usługi opiekuńcze
dla osób starszych,
niepełnosprawnych lub niesamodzielnych.
Opieka domowa naszych opiekunek
to gwarancja bezpieczeństwa i fachowej pomocy.
Do każdego podchodzimy indywidualnie.
Jeśli masz osobę starszą, niepełnosprawną
lub niesamodzielną wymagającą wsparcia,
którą chcesz powierzyć w profesjonalne ręce zadzwoń!

tel. 608 872 470
e-mail: auxilium.mikolow@gmail.com

Wśród osób, które do 31 marca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową.
Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Kornel Jaworski z Mikołowa. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

I Ty możesz reklamować się w „Naszej Gazecie”

Mariola Szołtys 606 221 496, reklama1@naszagazeta.info

Sebastian Sroślak 790 887 729, reklama@naszagazeta.info

