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WYRY, UL. PSZCZYŃSKA 48 A (TEREN GIGU)

Zapraszamy i oferujemy:

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

KOSTKA · ORZECH
MIAŁ · EKOGROSZEK
TEL.

536 512 512
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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

str. 27

UWAGA SENIORZY
Zapraszamy na dyżury Rady Seniorów
w każdy poniedziałek od 10:00 do 12:00
sala nr 21 Miejskiego Domu Kultury
(Mikołów Rynek 19),

tel. 576 635 056
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AKTUALNOŚCI

Od prawie trzech lat w AKS Mikołów sprawuje władzę Krzys
rządy są nielegalnie. W tej sytuacji grupa „starych” członkó
władzy nie zamierza jednak oddać. Takiego cyrku i zamiesz

Dwuwł

e-mail: rada.seniorow@mikolow.eu

W

MIĘDZY
NAMI
FILARAMI

sześcioletniej historii „Naszej Gazety” chyba jeszcze żaden artykuł
nie spotkał się z taką reakcją Czytelników, jak „Układ
zamknięty” z poprzedniego
miesiąca. Szkoda miejsca
na streszczenie, bo tekst
jest w sieci, a w tym wydaniu kontynuujemy wątek.
W każdym razie rzecz dotyczy wymiaru sprawiedliwości w powiecie mikołowskim. Zgłosiło się kilku Czytelników z takimi historiami,
że włos się jeży i buty spadają. Sprawdzamy teraz ich
wiarygodność, ale szykują się hity na miarę „Układu”, a może i lepsze. W powiecie mikołowskim jakość
pracy policji, prokuratury
i sądownictwa była dotychczas tematem szerzej nieznanym. Powód jest prosty.
Powiat mikołowski jest za
mały, aby się przebić do regionalnych albo krajowych
mediów. Nie dzieją się tutaj afery za miliony złotych
i rzadko leje się krew.
Zresztą grube sprawy i tak
trafiają przed sądy wyższej
instancji. Codziennością
mikołowskiej wokandy nie
są medialne hity, ale małe,
dokuczliwe dla obywateli sprawy. Ale właśnie takie
„drobiazgi” rujnują ludziom
życie. Oprócz naszej gazety, w powiecie mikołowskim nie ma żadnych niezależnych mediów. Ludziom
w togach i mundurach nie
miał dotychczas kto patrzeć
na ręce, a trzeba pamiętać, że atmosfera prowincji rozleniwia i demoralizuje wymiar sprawiedliwości.
W układzie sąd - prokuratura - policja, nadal panuje
przekonanie, że nikt im tutaj nie podskoczy. Do czasu. Jeżeli przeżyli Państwo
„przygodę” z mikołowskim
sądem, prokuraturą bądź
policją, proszę się z nami
skontaktować.

O

T

en numer gazety
poszedł do drukarni w historycznym
dniu. Takie można było odnieść wrażenie
czytając serwisy informacyjne i oglądając w telewizji tzw. programy śniadaniowe. „To ostatnia niedziela” - puścił na pasku
Polsat, a w TVN redaktor
Kraśko uspokajał, że za kilka lat sytuacja na pewno
wróci do normy. Oczywiście, chodzi o zakaz handlu
w niedzielę. Wstyd się
przyznać, ale dobrze pamiętam czasy schyłkowego
komunizmu. Pamiętam, jak
intelektualiści i studenci,
ramię w ramię z robotnikami walczyli o wolne soboty. Historia zatoczyła koło,
które gdzieś po drodze się
zwichrowało. Teraz intelektualiści też walczą, ale
o to, aby zagonić ludzi do
roboty nawet w niedzielę.
Na razie chcą, aby nie odrywać od pracy pracowników
handlu. Ale kto wie, co będzie dalej? Może nowoczesny Kraśko i jemu podobni
zaczną walczyć o siedmiotygodniowy tydzień pracy dla
wszystkich? Warszawscy
telewizyjni celebryci lubią
podkreślać, że oni pracują
na okrągło i nie narzekają.
Umyka im taki drobiazg, że
oni prowadzą ciekawe, kolorowe życie za kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Kasjerka w markecie jest szczęśliwa, kiedy wyciągnie dwa tysiące na
rękę. Gdzieś przeczytałam,
że niektóre biura podróży chcą organizować zakupowe, niedzielne wycieczki do Czech i podobno są na
to chętni. To znaczy, że niektórym ludziom nie chce się
w ciągu tygodnia podskoczyć dwie ulice dalej na zakupy, ale są gotowi zmarnować niedzielę, aby zwiedzić
czeski market. To jest tak
głupie, że aż śmieszne.

Jerzy
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W internecie nic nie ginie, informacja o walnym w AKS
pojawiła się na miejskim profilu, ale później zniknęła.

sytuacji w AKS Mikołów pisaliśmy już
kilkakrotnie, ale nic
nie wskazuje na to,
aby ten temat miał zejść z naszych łamów. Ciągle dzieje się
coś nowego. Zwolennicy Krzysztofa Janeczka zarzucają nam, że
wspieramy „starych”, a nie dostrzegamy sukcesów nowej ekipy. To nie tak. Nie dzielimy stron
sporu na „starych” i „młodych”,
ale na tych, którzy przestrzegają albo łamią prawo. W tej konfrontacji Janeczek nie wypada korzystnie. Przeciwko niemu
występuje nie tylko część działaczy. Sąd wydał już kilka wyroków kwestionujących legalność
obecnego prezesa. Także starosta Henryk Jaroszek wystąpił
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KONA.

Nowy Suv Hyundai.

Beata
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o wyznaczenie dla klubu kuratora, który uporządkuje sprawy
i doprowadzi do wyboru legalnych władz. Jedynie miasto udaje,
że nic się nie dzieje i dopłaca do
AKS 400 tys. zł rocznie. Burmistrz
Stanisław Piechula wyjaśnia, że
nie wstrzymuje dotacji, ponieważ
byłby to cios nie w prezesa, ale
w trenującą młodzież. To ryzykowna decyzja, ponieważ w grę
wchodzą finanse publiczne.

Przypomnijmy
w telegraficznym
skrócie tło konfliktu.
W czerwcu 2015 roku kończyła się kadencja starego zarządu AKS Mikołów. Zwołano Walne Zebranie Członków. Przyszło
sporo ludzi, którzy nie należeli do stowarzyszenia AKS. Zgodnie ze statutem nie powinni brać
udziału w wyborach władz, ale
głosowali. Dzięki nim Krzysztof Janeczek został prezesem.
I rządzi do dziś, choć jego nazwiska nie ma w Krajowym Rejestrze Sądowym, w którym znajdują się informacje o wszystkich spółkach i stowarzyszeniach. Wchodząc do bazy KRS
można dowiedzieć się, że prezesem AKS Mikołów wciąż jest
Zbigniew Piecha. Sprawa „puczu” w mikołowskim klubie trafiła do sądu. Zapadło już kilka
wyroków i wszystkie są niekorzystne dla Krzysztofa Janeczka.
Kluczowe orzeczenie zapadło
23 stycznia tego roku. Sąd Rejonowy w Katowicach po raz kolejny odmówił wprowadzenia
zmian w KRS. Ciekawe jest uzasadnienie wyroku.
- Nie można uznać, że osoby wybrane w skład zarządu
w dniu 23.06.2015 posiadały
mandat do sprawowania swoich funkcji oraz, że mogły zwołać Walne Zebranie Członków
zgodnie z przeprowadzoną
procedurą na dzień 3.03.2017r.
- uzasadnił sąd.
Oznacza to, że - zdaniem
sądu - Krzysztof Janeczek został wybrany niezgodnie z prawem i siłą rzeczy wszystkie jego
decyzje nie mają mocy. Taki obrót sprawy rodzi kluczowe pytanie: kto w tej sytuacji może zwołać najwyższą władzę w klubie,
czyli Walne Zebranie Członków?
- Na pewno mają do tego
prawo członkowie, którzy

Promocja i reklama:
Sebastian Sroślak 790 887 729, reklama@naszagazeta.info
Mariola Szołtys 606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
Druk: Agora Poligrafia S.A.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
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ztof Janeczek, ale według sądu i części działaczy jego
w zwołała Walne Zebranie i wybrała nowy zarząd. Janeczek
ania już od dawna nie było w naszym powiecie.

ładza w AKS
podczas walnego w czerwcu
2015 roku byli na liście niezakwestionowanej przez sąd wyjaśnia Przemysław Marek,
zajmujący się sytuacją w AKS
radny powiatowy.

Ekipa przeciwników
Janeczka, powołując
się na sądowe
wyroki,
przeprowadziła
Walne Zebranie.
Wzięło w nim udział 21 z 28
osób, spełniających statutowe

zapisy klubu. To znaczy opłaciły składki i złożyły na piśmie
deklarację członkowską. Wybrano władze AKS Mikołów na
kadencję 2018-2022. Prezesem
został Krzysztof Brysz. W skład
zarządu weszli także Mirosław
Nowakowski i Stefan Piszczek.
Krzysztof Janeczek przypuścił ostry atak i wydał oświadczenie, w którym walne uznał
za nielegalne, a organizatorów
nazwał skompromitowanymi
działaczami. Czy miał na myśli wszystkich, którzy przyszli?
W obradach uczestniczyli,

Przemysław Marek,
radny powiatowy z Mikołowa
Nie ma powodu, aby kwestionować decyzje Walnego Zebrania AKS z 5 marca. Wzięli
w nim udział działacze, którzy spełniali statutowe wymagania. To jedyny sposób, aby
przywrócić klubowi normalność. AKS obchodzi w tym roku jubileusz 95-lecia. Nie możemy pozwolić, aby tak zasłużony dla miasta i powiatu klub działał w atmosferze wątpliwości, niedomówień i podejrzeń.

m.in. Henryk Zawiszkowski,
członek zarządu powiatu mikołowskiego, Przemysław Marek, radny powiatowy oraz mikołowscy radni: Eugeniusz Wycisło, Józef Kurtycz i Piotr Stencel. Można różnie oceniać ich
działalność polityczną, ale są
osobami publicznymi. Nie od-

ważyliby się firmować swoją obecnością nielegalnej hucpy. Informacja o walnym przez
chwilę pojawiła się na oficjalnym profilu facebookowym
Urzędu Miasta. Szybko ją zdjęto, ale w Internecie nic nie ginie. Pojawienie się tego newsa było zaskakujące, a zniknię-
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Szybko, niedrogo, na czas
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RABATÓW
600 019 019 | 32 20 19 191

rezerwacje@mpttaxi.pl

cie wymowne. Co dalej? Organizatorzy walnego skierowali do sądu wniosek, aby w KRS
uwzględnić zmiany uchwalone
5 marca.

Jeżeli w sądowych rejestrach
pojawią się nazwiska nowych
prezesów, nie będzie już wątpliwości, kto rządzi w AKS Mikołów.
Jerzy Filar

Kalendarium WYDARZEŃ W AKS
23 marca 2015

3 marca 2017

28 lipca 2017

Podczas Walnego Zgromadzenia AKS Mikołów głosami osób, które nie miały prawa wyborczego, prezesem został Krzysztof Janeczek. W KRS figurują „starzy” prezesi.

Po dwóch latach w AKS Mikołów odbyło się
kolejne Walne Zebranie Członków. Janeczek
zdobywa wystarczającą liczbę głosów i ponownie obwołuje się prezesem.

Do udziału w toczącym się postępowaniu
włączyła się Prokuratura Rejonowa Katowice
Południe.

8 września 2016

29 maja 2017

Sąd Rejonowy w Katowicach wydał wyrok
unieważniający wybór Krzysztofa Janeczka na
prezesa AKS. Nie zmieniło to nic w funkcjonowaniu klubu. Janeczek odwołał się od wyroku
sądu pierwszej instancji.

Krajowy Rejestr Sądowy odmówił wpisania
Krzysztofa Janeczka jako prezesa klubu.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział
VIII Gospodarczy KRS, odmówił wpisania do
rejestru osób powołanych uchwałami walnego zebrania AKS z 3 marca 2017 roku. W uzasadnieniu Sąd wskazał na nieprawidłowości,
które w jego ocenie uniemożliwiają dokonanie wpisu.

1 czerwca 2017

23 stycznia 2018

2 marca 2017

Sąd odmówił wypisania z KRS członków
„starego” zarządu z prezesem Zbigniewem
Piechą na czele.

Wydział Gospodarczy Odwoławczy Sądu Okręgowego w Katowicach wydał wyrok utrzymujący
w mocy postanowienia sądu pierwszej instancji.

12 lipca 2017

5 marca 2018

Starosta Powiatowy złożył wniosek o ustanowienie kuratora dla AKS Mikołów.

Walne Zebranie wybrało nowe władze klubu. Prezesem został Krzysztof Brysz.
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Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności i radości życzy
właściciel z załogą Best Trans
W ofercie:

Autoryzowany sprzedawca:

- kostka
- orzech I
- orzech
- orzech II
- groszek
- ekogroszek
- miały

TWÓJ SKŁAD OPAŁU

*od 1 tony

oraz duży wybór
węgli workowanych

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

akiś czas temu w ramach śląskiego tournee
w Mikołowie wystąpił Robert Biedroń, prezydent
Słupska i medialny celebryta. Dostaliśmy kilka
telefonów od Czytelników oburzonych, że nie zapowiedzieliśmy ani nie zrelacjonowaliśmy tego wiekopomnego wydarzenia.

A niby dlaczego mamy lansować Biedronia? Jako prezydent Słupska zasłynął z tego,
że jeździ do pracy na rowerze,
a w urzędzie pościągał portrety Jana Pawła II. Jedno i drugie
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Pogodnych,
przepełnionych
radością i miłością
Świąt Wielkanocnych
oraz serdecznych spotkań
z rodziną i przyjaciółmi
życzy

Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Łaziskach Górnych

nam nie imponuje. Rządzenie
idzie mu średnio. Słupsk boryka się z wieloma problemami,
a prezydentowi miasta zarzuca
się, m.in. nietrafione i przeszacowane inwestycje. Nie widzimy żadnego powodu, aby marnować miejsce w gazecie na
roztrząsanie słupskich problemów. Ale atrakcyjność Biedronia nie polega przecież na tym,
że jest samorządowcem. To postać z telewizora. Jest pierwszym w Polsce politykiem, który przyznał się do homoseksualizmu. I od razu pokochały go
za to media. Poza tym jest też
wygadany. Dla żądnych sensacji dziennikarzy nie ma lepszego bohatera, niż czarujący gej
na publicznym stanowisku. My
podchodzimy do tych spraw
inaczej. Jesteśmy poprawni politycznie i wolni od uprzedzeń.
Geje na świeczniku nas nie dzi-

wią i nie szokują. Nie wolno ich
dyskryminować, ale też nie ma
powodu, aby poświęcać im więcej uwagi. Ostatnio pojawiły się
plotki, że Biedroń, niesiony falą
medialnej popularności, chce
zostać prezydentem Polski. Coś
jest na rzeczy, bo z jakiego innego powodu, niż kampania wyborcza, miałby przyjechać na
występy do Mikołowa? Z tego
co wiemy, uczestnicy spotkania zachowali się kulturalnie.
Nikt nie zapytał - gdyby prezydenckie plany miały się spełnić
- o pierwszą damę (pierwszego dżentelmena?). Jest to ciekawy problem, bo protokół dyplomatyczny został przygotowany z myślą o parach mieszanych. Dzięki Robertowi Biedroniowi światowe życie polityczno-towarzyskie nabrałoby nowego wymiaru, a Polską zachwyciłyby się lewicowo-libe-

ralne media. Podczas spotkania w Białym Domku sala sesyjna dosłownie pękała w szwach.
Spotkanie z politykiem-celebrytą przyciągnęło śmietankę towarzyską miasta i okolic. Tym bardziej proszę nas docenić, że odważyliśmy się na bojkot spotkania z tak sławnym człowiekiem.
Nie znaczy to, że nie będziemy pisać o żadnym telewizyjnym bohaterze, który zawędruje
w nasze okolice. Chętnie zrelacjonujemy wizytę, m.in. Dody,
Alicji Balchedy-Curuś albo Karoliny Szostak. Kryterium jest proste. Jak podpowiada filmowa klasyka mężczyźni wolą blondynki.
A piszący te słowa jest facetem.

Co tam Panie

HAM, czyli osta
Im

bliżej wyborów, tym więcej dzieje się w naszym politycznym grajdołku. Oczywiście, trzymamy dla Państwa rękę
na pulsie. W ramach „plotek” uruchamiamy rubrykę „Co
tam Panie w polityce?”. Im bliżej wyborów, tym polityki będzie więcej,
a plotek mniej. Na pierwszy ogień idzie garść informacji z obozu dawnej władzy, która mocno dostała po kościach w Mikołowie, ale w powiecie się trzyma.
Kto szuka podtekstów w pierwszej części tytułu, ten błądzi. Ham po angielsku znaczy szynka. Obok wódki jest
to najbardziej rozpoznawalny
i najlepszy polski towar eks-

portowy. Jeśli ktoś jednak lubi
grę w słówka, niech idzie śladem pozytywnych skojarzeń.
W naszym przypadku HAM to
akronim, czyli skrót powstały
przez połączenie pierwszych

liter kilku wyrazów. Rozszyfrujmy. Henryk Jaroszek, Adam
Putkowski, Marek Balcer. Co
łączy tych panów? Jak wieść
gminna niesie, postanowili połączyć siły i pod jednym szyl-

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Wielkanoc w

- Trudno wyobrazić sobie
święta Wielkanocne bez pisanek, wędzonek czy barszczu i białej kiełbasy. Po
okresie postu możemy trochę pofolgować swoim apetytom i smakom.
- W sklepie Intermarché
w Rudzie Śląskiej każdy znajdzie wiele smakowitych produktów. W ofercie są jaja ekologiczne, z chowu ściółkowego, od kur zielononóżek, przepiórcze oraz majonezy, chrzany,
przyprawy, buraczki, barszczyki oraz wiele innych produktów
związanych ze świętami.
- Gdzie kryje się sekret waszych doskonałych wędlin?

- Wszystko zaczyna się od
mięsa. Nasze pochodzi z polskich hodowli. Dodajemy natu-

ralne przyprawy, aby wydobyć
z wędlin ich smak. Wędzimy w wysokiej klasy komorze - cie-

płym dymem ze spalania wiórków olchowo-bukowych. Co
ważne w naszym sklepie wędzimy na bieżąco, tak aby zagwarantować zawsze świeżą partię
wyrobów.

- Tak postępuje wielu
masarzy, a ich wyroby
nie są tak smaczne, jak
w Intermarché…
- Każdy masarz ma swój
sekret. Nasze wędliny, w tym
białe kiełbasy, szynki, wędzonki przygotowywane są według
sprawdzonych, oryginalnych receptur, dlatego smakują wybornie i swojsko. Kiełbasy są aromatyczne, a szynki kruche rozpływające się w ustach.

- Jakie atrakcje przygotowaliście Państwo na święta dla swoich klientów?
- Prezes sklepu Intermarché w Rudzie Śląskiej: Wielkanoc na Śląsku to przede wszystkim jaja, wędzonki, szynki i kiełbasy. Szczególnie polecamy kiełbasy suszone - Jałowcową oraz Myśliwskie, które idealnie nadają się na stół Wielkanocny. Dodatkowo przygotowaliśmy bogatą ofertę serów, warzyw, przypraw,
owoców, bakalii, które pozwolą Państwu przygotować wyjątkowe święta. Zapraszamy i życzymy spokojnych
Świąt w gronie najbliższych.

Ruda Śląska Halemba, ul. Kłodnicka 56 | Godziny otwarcia: 07:00-21:00 | Realizujemy talony pracownicze: KWK „Ruda”, KWK „Wujek”, Grupa JSW, SODEXO.
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Mokra gafa

To

zdjęcie jest hitem powiatowych stron społecznościowych. Na pewno
nie jest ono ilustracją tezy, że
mamy najlepiej oznaczone w regionie trasy rowerowe. Drogowskaz kieruje nas na
Łaziska i Mokrą. Łaziska, to wiemy. Ale
Mokra?
Kto pilnie uczył się
w szkole historii, temu
może zapalić się lampka. Mokra to sławna wieś, w okolicy której polscy
żołnierze stawili Niemcom dzielny opór
we wrześnu 1939 roku. Miejscowość leży
na północnych rubieżach naszego województwa, w pobliżu Częstochowy. Jest to
ważne miejsce, warto i trzeba je odwiedzić. Ale na rowerze z powiatu mikołowskiego do Mokrej, to ciężka wyprawa.
Trzeba przejechać przez całe wojewódz-

two, minąć kilkanaście miast, przeciąć kilka autostrad i dróg szybkiego ruchu. Nawet Artur Wnuk, pierwszy rowerzysta w powiecie, trzy razy by
się zastanowił zanim
ruszył na wyprawę
do Mokrej. Chyba, że
chodzi o Mokre, sołectwo w Mikołowie.
Ktoś powie, że się czepiamy, a w naszej gazecie też się zdarzają błędy. Owszem, nam
też - niestety - zdarzają się
wpadki, ale wydanie „Naszej Gazety” zawiera około 20-30 tys. słów. Ludzie, którzy akceptowali treść drogowskazów, mieli łatwiejsze zadanie,
bo musieli przeczytać i zrozumieć tylko dwa słowa. W jednym się pomylili,
czyli skuteczność ich korekty wyniosła 50 proc. W gazecie ci ludzie roboty raczej nie znajdą.

anie w polityce?

atnie takie trio
dem wystartować w wyborach samorządowych. W sumie nie jest
to jakaś sensacja. Nie jest tajemnicą, że ta trójka stanowiła przez
lata fundament stowarzyszenia
Dla Gminy i Powiatu, czyli grupy
trzymającej władzę w Mikołowie
i powiecie. Po ostatnich wyborach ich losy potoczyły się różnie.
Po dosyć nieoczekiwanej porażce w 2014 roku, z życia politycznego wycofał się były burmistrz
Marek Balcer. Adam Putkowski,
jego najbliższy współpracownik,
utrzymał się w grze dzięki sprytnemu manewrowi. Przeczuwając
możliwość porażki założył Gminy Ziemi Mikołowskiej, czyli GiPbis, ale w nowym opakowaniu.
Pomysł wypalił. Putkowski jest
w Radzie Powiatu Mikołowskiego
i uchodzi za wpływowego radnego. Najlepiej ma się z nich starosta Henryk Jaroszek, który słynie
z odporności na polityczne koniunktury i zawsze jest u władzy.
Raz rządzi z Platformą Obywatelską, raz z Prawem i Sprawiedliwością, a teraz kontroluje sytuację
dzięki luźnemu sojuszowi radnych, związanych biznesowo-towarzyskimi relacjami. Dlaczego
o tym piszemy? Z dwóch powodów. Podobno projekt GZM został
odstawiony do szafy, a cała ekipa
wystartuje pod szyldem GiP i pod
przywództwem
Putkowskiego.
I druga sprawa, do startu w wyborach szykuje się Henryk Jaroszek. To ciekawe i zabawne, bo
od ośmiu lat jedną z najpopularniejszych lokalnych plotek jest
rzekome wycofanie się starosty z
polityki. Porównać to można do

legendy o czarnej Wołdze porywającej dzieci. Jedni w to nie wierzą, a inni są w stanie podać nazwiska uprowadzonych. A wracając do tematu, rośnie liczba osób,
które na własne uszy słyszały, jak
starosta zapowiada start w wyborach i zwycięstwo. Jeżeli uda mu
się ta sztuka to przejdzie do historii, jako najdłużej urzędujący samorządowiec w Polsce. Wszystko
zaczęło się w 1973r. To był dobry

i ciekawy rok. W Nowej Hucie odsłonięto pomnik Włodzimierza
Lenina, w Fabryce Samochodów
Małolitrażowych w Bielsku-Białej zmontowano z włoskich części
pierwszego Polskiego Fiata 126p,
Elvis Presley rozwiódł się po sześciu latach małżeństwa z Priscillą, NRD i RFN zostały członkami
ONZ oraz najważniejsza sprawa:
Henryk Jaroszek został sekretarzem miasta Łaziska Górne.
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Bohaterka naszego artykuł „Układ zamknięty” wytoczyła prywatny akt oskarżenia przeciwko policjantom,
którzy - jej zdaniem - ją pobili i upokorzyli. Kiedy zachorowała i nie stawiła się na jedną z rozpraw, choć
przedstawiła zwolnienie lekarskie sędzina mikołowskiego sądu ukarała ją grzywną w wysokości tysiąca złotych.

Sztama
na wokandzie?

Od

dawna żaden nasz artykuł nie wywołał tylu
emocji, co „Układ zamknięty” z ubiegłego miesiąca.

Po tej publikacji zgłosiło
się wielu Czytelników,
którzy też chcą się
podzielić swoimi
„przygodami”
z mikołowskim wymiarem
sprawiedliwości.
Zapowiada się ciekawa seria.
W tym wydaniu wracamy do sprawy Ilony. Przypomnijmy, że cztery
lata temu, późnym wieczorem w Wa-

lentynki, wezwała policję, ponieważ
szedł za nią mężczyzna. Znała go
i jego porywczy charakter, zwłaszcza po alkoholu. I dlatego poprosiła
o pomoc. Dwóch policjantów przyjechało na mikołowski rynek i zajęło się… Iloną. Została poturbowana. Zatrzymano ją na mikołowskiej
komendzie, a później przewieziono
na policyjny „dołek” do Gliwic. Po
tym wszystkim zbadał ją lekarz, który stwierdził, m.in. stłuczenie klatki
piersiowej oraz podbiegnięcia krwawe i zasinienia ramion, nadgarstków,
ud, kolan i podudzi. Sprawa trafiła
do mikołowskiego sądu. Ilona została oskarżona o… pobicie i znieważe-

nie policjantów. Sędzina uniewinniła
ją z tych zarzutów, ale skazała za coś
innego. Ilona została uznana winną
„spowodowania niepotrzebnej czynność w postaci interwencji funkcjonariuszy policji”. Sprawą zajął się
Rzecznik Praw Obywatelskich, który
wniósł do Sądu Najwyższego w Warszawie wniosek o kasację wyroku
mikołowskiego sądu ze względu na
rażące naruszenie przepisów prawa
procesowego.

Wyrok już zapadł. Z tego,
co wiemy, Sąd Najwyższy
anulował wyrok
mikołowskiej sędziny.

Wrócimy do tematu za miesiąc,
kiedy dostaniemy pisemne uzasadnienie wyroku. Sprawa Ilony ma też
wątek równoległy. Podczas rozprawy sędzina dała wiarę jej słowom,
że to nie ona znieważyła i pobiła
policjantów, lecz było na odwrót.
Są też wyniki obdukcji lekarskiej.
To powinno wystarczyć, aby na ławie oskarżonych zasiedli funkcjonariusze, ale mikołowski prokurator nie postawił im zarzutów. Ilona
nie dała jednak za wygraną. Przygotowała prywatny akt oskarżenia. Proces toczy się w Mikołowie
i też prowadzi go sędzina. W lutym u Ilony nasiliły się objawy cho-

roby. Poszła do lekarza, którzy wykluczył jej udział w najbliższej rozprawie. Sąd nie uznał jednak tego
zwolnienia. Ilona została ukarana grzywną w wysokości 1 tys. zł.
Trudno zrozumieć taką decyzję.
Większość sądów respektuje zwolnienia od „normalnych” lekarzy,
zwłaszcza kiedy choruje oskarżyciel, któremu przecież nie zależy
na mataczeniu i przeciąganiu procesu. Sędzina zażądała jednak zaświadczenia od lekarza sądowego.
Pełnomocnik Ilony argumentował,
że w jej stanie nie powinna zbyt
dużo jeździć. Sędzina była jednak
nieugięta. Najbliższy lekarz z listy
dostępnej na stronie Sądu Okręgowego przyjmował w Bytomiu.
A tu kolejna niespodzianka. Zgodnie z artykułem 18 ustawy o lekarzu sądowym, koszt wystawienia
zaświadczenia finansuje budżet
państwa. Kartka na drzwiach gabinetu w Bytomiu, świadczyła, że jest
inaczej. Lekarz wywiesił informację, że usługa jest płatna.

Ilona szukając w sądzie
sprawiedliwości powoli
staje się ofiarę tego
systemu.
Jerzy Filar

Łóżkowe sprawy
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cje. Lubimy spać na twardym czy
miękkim materacu? Łóżko ma być
wysokie umożliwiające swobodne wstanie? A jeżeli nie jesteśmy
zdecydowani? Nie ma problemu. Wykwalifikowany personel sklepu w Orzeszu znajdzie rozwiązania na naszą kieszeń i potrzeby. Doradzą
czy wybrać łóżko drewniane albo z obiciem,
ze stelażem lub bez,
z wysokim, średnim czy niskim zagłówkiem. Do tego
dochodzą materace
firmy Janpol, które
można wypróbować
w salonie i wybrać
optymalny model.
Estella Tu również możesz
dobrać pościel, poduszki, koce, ręczniki, a także inne
akcesoria wystroju wnętrza.
- Oferujemy meble najwyższej
jakości spełniające najróżniejsze oczekiwania. Tkaniny są
wodo i plamoodporne. Do tego
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óżko to najważniejszy
mebel w sypialni, a dla
wielu z nas i w całym
domu. Gdzie znaleźć lepsze miejsce do regeneracji sił i odpoczynku?
Urządzając sypialnię
często zastanawiamy
się, jaki model łóżka
wybrać? Ale to nie
jest jedyny dylemat.
Cała sypialnia musi
się dobrze komponować, a do tego potrzebne są jeszcze:
pościel i prześcieradła firmy Estella, kołdry i poduszki, dodatki oraz lampa ultradźwiękowa.
Wszystko to i jeszcze więcej znajdziesz
w salonie wyposażenia sypialni
Perfetto w Orzeszu-Jaśkowicach.
Zaczynamy od łóżka. Jeżeli nie
jesteśmy zdecydowani to najlepiej
skorzystać z porad specjalistów,
którzy zapytają o nasze preferen-

proponujemy całą gamę materacy oraz pościeli i dodatków.
Szczególnie polecamy lampy ul-

Perfetto Salon wyposażenia sypialni
Orzesze-Jaśkowice, ul. Cynkowa 2a

(przy Fabryce Materacy Janpol)
www.facebook.com/PerfettoSalonWyposazeniaSypialni
Tel. 32 420 76 27, 32 420 76 28, 534 136 900
Godziny otwarcia: pn. - pt.: 8.00-16.00, sob. 9.00-12.00

tradźwiękowe z nawilżaczem powietrza firmy Madebyzen, które nie tylko
nawilżają powietrze, ale
także koją nerwy poprzez grę kolorów. Do
nawilżaczy
można
także dolać olejki aromatyczne, a do wybranych modeli możemy podłączyć ulubioną muzykę - zapewniają pracownicy salonu Perfetto.
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W ubiegłym roku dwóch nastolatków z powiatu
mikołowskiego popełniło samobójstwo.
Ilu nosi się z takim zamiarem? Zaburzenia
psychiczne wśród dzieci i młodzieży są jednym
z najpoważniejszych problemów współczesnej
Polski. Tymczasem w powiecie mikołowskim
dla tej grupy wiekowej nie ma psychiatry
zakontraktowanego przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Dyrektor katowickiego oddziału NFZ
nie widzi problemu.

Młodzi na krawędzi
K

iedyś życie było
prostsze. Nikt nie
wiedział, co to jest
hejt, stalking, mobbing. Ludzie budowali relacje w realnym, a nie fikcyjnym,
wirtualnym świecie. Ale tak
już było i nie będzie więcej.
W ubiegłym roku opublikowano wyniki badań przeprowadzonych w jednej ze szkół
w Polsce. Zapytano młodych ludzi, ilu mają przyjaciół. Niektórzy podawali ich liczbę w setkach. Okazało się, że mieli na
myśli znajomych z facebooka.
Zapomnieli, albo nie wiedzieli,
jaka jest różnica między przyjaźnią a „e-przyjaźnią”. Młodzież ponosi największą ofiarę
zmian cywilizacyjnych, technologicznych i obyczajowych. Samotność, brak akceptacji, niska
samoocena, złe relacje z rodzicami, to początek drogi, której
kres może być tragiczny. Samobójstwa są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów nastolatków. Niestety, w tej tragicznej statystyce Polska znajduje się w europejskiej czołówce.

W ubiegłym roku
z pomocy Poradni
PsychologicznoPedagogicznej
w Mikołowie skorzystało
1453 dzieci i młodzieży.
U części z nich zdiagnozowano autyzm, zaburzenia emocjonalne, stany lękowe, depresje, zespół Aspergera. Mniej
więcej co drugi pacjent poradni wymaga konsultacji psychiatrycznej. Aby zrozumieć problem, trzeba wiedzieć na czym
polega różnica. Psycholog potrafi zdiagnozować chorobę,
ale tylko psychiatra może przepisać leki. Ilu takich, zakontraktowanych przez NFZ fachowców pracuje w powiecie mikołowskim? Ani jeden. Młodzi ludzie z problemami, pomocy muszą szukać w Tychach, Katowicach, Zabrzu albo Siemianowi-

cach. Czas oczekiwania na wizytę może wynieść nawet dziewięć miesięcy. Kto ma szczęście, ten zostanie przyjęty po
pół roku. To igranie ze śmiercią.
- W przypadku pacjenta
z myślami samobójczymi nawet tydzień oczekiwania na
wizytę jest niedopuszczalny alarmuje Barbara Pepke, przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Polityki Społecznej Rady Powiatu.
Radni powiatowi poprosili o interwencję Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich.
- Popierając Państwa apel
zwróciłem się do Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o pilne podjęcie działań w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży powiatu mikołowskiego realnego dostępu do ochrony zdrowia - odpisał Adam Bodnar
powiatowym radnym.

Co na to śląski NFZ?
- Ambulatoryjne świadczenia psychiatryczne dla dzieci
i młodzieży powiatu mikołowskiego zostały zabezpieczone na poziomie optymalnym
- nie widzi problemu wicedyrektor NFZ w Katowicach.
W najbliższym czasie nie
ma mowy o utworzeniu w naszym powiecie etatu dla psychiatry.

Co najciekawsze,
w placówkach, które
mogą przyjąć nasze
dzieci i młodzież,
kontrakt z NFZ nie
został zrealizowany
w stu procentach.
Oznaczałoby to, że psychiatrzy mają wolne moce przerobowe. Nie chce się w to wierzyć skoro na wizytę pacjenci
z powiatu mikołowskiego muszą czekać miesiącami.

Oczywiście, rodzice mogą
uniknąć czekania i skorzystać
z komercyjnych usług. Nie
wszystkich jednak stać na prywatne wizyty u psychiatrów,
a poza tym od czego jest państwowa służba zdrowia? Zaburzenia psychiczne nie są jedynie domeną rodzin patologicznych, gdzie w parze z biedą
idą alkohol i przemoc. Do poradni psychologicznych tra-

fia wielu młodych ludzi z tzw.
dobrych domów. Nie brakuje im pieniędzy, bo rodzice
pracują od rana do wieczora.
W takich domach jest wszystko z wyjątkiem jednego: czasu dla bliskich. Rodzice widzą
swoje dzieci w przelocie i nie
potrafią rozróżnić młodzieńczego „focha” od głębokiej
depresji i myśli samobójczych.
Jerzy Filar

Barbara Pepke, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady
Powiatu Mikołowskiego:
Nie możemy się zgodzić ze stanowiskiem śląskiego NFZ, że problem w dostępie do opieki psychiatrycznej w powiecie mikołowskim nie istnieje. Problem jest
i to bardzo poważny, o czym świadczą,
m.in. tragiczne wydarzenia z ubiegłego roku. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, aby młody pacjent z poważnymi zaburzeniami czekał kilka miesięcy na wizytę u psychiatry.
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Jakość, trwałość, komfort - to wartości naszej pracy

Profilaktyka i leczenie paradontozy
Leczenie zachowawcze dorosłych i dzieci
Protetyka - korony, mosty, protezy
Leczenie kanałowe
Stomatologia estetyczna
Chirurgia, implanty, wybielanie
Indywidualny plan leczenia dostosowany do potrzeb Pacjenta
Bezpieczne metody leczenia l Nowoczesne technologie
Mikołów, ul. Pszczyńska 12A/2 (obok galerii PIK, wejście od dziedzińca), tel. 570 559 540
Czynne: pon., pt.: 9:00 - 14:00, wt., śr., czw.: 14:00 - 20:00
www.stomatologiadiament.pl | blog: www.zebyjakdiamenty.pl | stomatologia diament

Z tą reklamą - 50% rabatu na konsultację
o wartości 100 zł, bezpłatny przegląd.
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MIKOŁÓW

Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

Dzielenie Łączy
M

ateusz Handel, zastępca burmistrza Mikołowa,
w filmie zamieszczonym
na facebooku zapowiada nową akcję
społeczną „Dzielenie Łączy”. Chodzi
w niej o nadanie „drugiego życia”,
m.in. nieużywanym ubraniom i przeczytanym książkom. Te przedmioty
z powodzeniem mogą służyć innym
osobom.
Oczywiście osoba przynosząca daną
rzecz może również z punktu zabrać to,
czego potrzebuje. W specjalnie przygotowanym miejscu na parterze kamienicy przy ul. Jana Pawła II 1 można
zostawić także ubrania i przeczytane
książki. Wszystko odbywa się za darmo. Zastępca Burmistrza wierzy w odzew mieszkańców.
Punkt jest dostępny w godzinach 7:30 - 19:00. W przypadku
pytań prosimy o kontakt z Biurem Promocji, tel. 32 32 48 549.

Mikołów coraz skuteczniej pozysku
organizowanych przez Ministerstwo Spor
Pracy i Polityki Społecznej. Korzys

Inwestuje

w miesz

Najmłodsza grupa, to dzieci
korzystające ze Żłobka Miejskiego. W ramach programu „MALUCH+”
pozyskano w tym roku 54 tys. zł.
Pozwoli to na utrzymanie 30 miejsc
w żłobku przy ul. Krakowskiej 30.
Z kolei uczniowie szkół podstawowych do końca roku
wezmą udział w projekcie
„Ćwiczmy razem - ogólnodostępna oferta zajęć korekcyjnych dla dzieci mikołowskich
szkół i przedszkoli”. To program
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na
zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Program został przygotowany dla dwóch
grup wiekowych: przedszkolaków oraz
uczniów 10 szkół podstawowych. Całkowity koszt projektu wynosi 84 tys. zł,
a ministerialna dotacja to 32 tys. zł.
„Poznaj pierwsze kroki na
lodzie oraz nauka gry w hokeja na lodzie” - aktywna forma spędzania wolnego czasu w okresie zimowym dzieci w Mikołowie” to kolejny
projekt dla uczniów realizowany przez

Mateusz Handel,
zastępca burmistrza Mikołowa:
- To pomysł bazujący na zachodnioeuropejskiej koncepcji tzw. foodsharing.
W Mikołowie została ona nieco rozszerzona. Chodzi o to, by jedzenie, którego czasem zdarzy nam się kupić w nadmiarze
i którego nie zjemy przed okresem przydatności, nie zmarnowało się. Wystarczy zanieść je do wyznaczonego punktu. Stamtąd za darmo może je zabrać ktoś, komu
posłuży. W akcji chodzi przede wszystkim
o świadomość społeczną i zwrócenie uwagi
na problem marnowania żywności. Chcemy także promować dobre postawy społeczne oraz zwykłą ludzką życzliwość, bezinteresowność i empatię.

Maluch+ 

Pierwsze kroki na lodzie
Walka z wykluczeniem
Zajęcia korekcyjne
Postaw na rodzinę
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzięki tym zajęciom dzieci mogły uczyć się
jazdy na łyżwach. Kwota dotacji przekroczyła 10,5 tys. zł.
Zadaniem kolejnego, realizowanego w Mikołowie programu jest walka z wykluczeniem
społecznym. Na ten cel pozyskano
100 tys. zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Projekt nosi nazwę
„Nowe horyzonty aktywnej integracji
w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”. Uczestnicy programu wezmą udział w kursach
zawodowych, pracach w terenie pod
okiem instruktorów zawodu, treningach

System Informacji Przestrzennej to nowa interes
przygotowana przez Urząd Miasta, Współpracuje
iOS, Android i Windows. Może z niej korzystać ka

Chcesz wymienić piec? Urząd Ci dopłaci. SIP - nowa mobilna
dla mieszkańców
B
P
urmistrz zachęca mieszkańców do
korzystania z dopłat na wymianę
swojego źródła ogrzewana na bardziej ekologiczne. W określonych przypadkach z mikołowskiego urzędu uzyskać będzie można nawet do 3 tys. złotych. W ubiegłym roku magistrat przeprowadził nabór do projektu, w którym można skorzystać z dodatkowego źródła dofinansowania - Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zgłosiło się ponad 100
osób. Wniosek czeka już na rozpatrzenie
w Katowicach. Miejmy nadzieję, że uda
się pozyskać dopłaty kolejnych 2 tys. zł
dla każdego uczestnika projektu.

- Zachęcam mieszkańców do kontaktu z Urzędem i do zgłaszania się po
dopłaty na wymianę pieców. Bardzo
ważne jest, by nasza świadomość ekologiczna rosła, byśmy sami dbali o powietrze, jakim oddychamy - mówi Zastępca Burmistrza Mikołowa Mateusz
Handel. Zainteresowanie programem
jest naprawdę duże: w 2016r. dopłaciliśmy do 16 wymian źródeł ciepła. A już
rok później aż do 104. Niebawem przystępujemy do wypłaty kolejnych środków w łącznej wysokości 70 tys. zł.
Obecnie udzielane dofinansowanie jest najwyższe w historii miasta.
W związku z dużym zainteresowaniem

dopłatami z Wojewódzkiego Funduszu
w przyszłym roku najprawdopodobniej ponownie będzie prowadzony nabór do projektu dopłat. Efektem planowanych przez gminę działań ma być
ograniczenie niskiej emisji z indywidualnych palenisk. Uchwała Rady Miasta
reguluje sposób wypłacania dotacji na
demontaż starych oraz zakup i montaż
nowych kotłów grzewczych (elektrycznych, gazowych, olejowych lub na paliwo stałe - V klasy).
Szczegółowe informacje o dopłatach z Urzędu Miasta można
otrzymać pod numerem telefonu:
32 32 48 556.

Zdrowia, szczęścia, spokoju,
a także wyjątkowych
chwil w gronie najbliższych
życzy
w imieniu Rady Seniorów
przewodnicząca Janina Sojka

rzyjemny dla oka interfejs, rozbudowane, ale i orientacyjne menu
i prawdziwy, rzetelny bank wiedzy o Mikołowie; plan miasta, adresy, telefony, informacje o zabytkach - to tylko
niektóre z atutów.
Aplikacja podzielona jest na dwa
główne obszary. Pierwszy to Przyjazne
Miasto. Ten moduł to gratka dla osób lubiących aktywnie spędzać czas wolny.
Znajdziemy tutaj, m.in. informacje dotyczące tras rowerowych, terenów na rodzinne spacery czy ścieżki w sam raz na
jogging. Dzięki niemu będziemy mogli
na przykład zmierzyć ilość pokonanych
kilometrów. Użytkownicy aplikacji prócz
zaznaczonych wcześniej miejsc i tras,
będą mogli również zaproponować i zapisać swoje sportowe przebieżki, wymieniając się tym samym pomysłami z pozostałymi mieszkańcami. Aplikacja jest zintegrowana z miejskim kalendarzem wydarzeń, na bieżąco aktualizowanym w zakładce nadchodzących wydarzeń.
Warto również skorzystać z możliwości wpisania numeru kontaktowego ICE
(z ang. In case of emergency) - w razie wypadku lub zagrożenia wskazana wcześniej

osoba będzie mogła otrzymać informację
o zagrożeniu wraz z naszą lokalizacją.
Drugi z modułów to ukłon w stronę
osób troszczących się o wizerunek i wygląd miasta.
- Dajemy możliwość wygodnego zgłaszania problemów, usterek i uwag dotyczących przestrzeni publicznej. Będzie
można to zrobić z telefonu w dowolnym
miejscu i czasie, na przykład na spacerze. Przestrzeń publiczna należy do nas
wszystkich, a dla nas bardzo istotny jest
głos mieszkańca, stąd nowa możliwość
kontaktu - przekonuje Stanisław Piechula, Burmistrz Mikołowa.
Zakładka „Zgłoszenia Publiczne” pozwala łatwo i wygodnie powiadomić
urzędników o zaistniałym problemie. Wybierając jedną z ośmiu kategorii (bariery
dla niepełnosprawnych, dewastacja zieleni, dzikie wysypiska, uszkodzenia oznakowania, zagrożenia, uszkodzenie obiektów małej architektury, uszkodzenie nawierzchni dróg lub chodników czy uwagi do przestrzeni publicznej) można łatwo przyporządkować swoje zgłoszenie.
- Część zgłoszeń, które można będzie
zrealizować niezwłocznie przekażemy
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uje pieniądze w ramach konkursów
rtu i Turystyki oraz Ministerstwo Rodziny,
stają na tym wszyscy mieszkańcy.

nwestujemy

zkańców



54 tys. zł
10,5 tys. zł
100 tys. zł
84 tys. zł
1 mln zł
coachingowych, doradztwie zawodowym, a ich rodziny będą mogły również
skorzystać z pomocy w punkcie Konsultacyjnym przy Centrum Integracji Społecznej.
„Postaw na rodzinę” to projekt realizowany przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mikołowie. Placówka pozyskała
na ten cel blisko milion złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Zadaniem programu jest poprawa dostępu
i jakości usług społecznych dla osób
niepełnosprawnych, dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub
zależnych od pomocy innych. Przewi-

ująca aplikacja,
z systemami mobilnymi
żdy posiadacz smartfona.

aplikacja

specjalnej Grupie Interwencyjnej Zakładu Usług Komunalnych - zapewnia Burmistrz Piechula
Wszystkie oferowane w aplikacji rozwiązania dostępne będą również na
stronie internetowej - www.gis.mikolow.
eu/imap_wu. Aplikacja dostępna będzie
w marcu.

duje się także wsparcie dla opiekunów
osób niesamodzielnych mieszkających
w Mikołowie.
W programie można uczestniczyć
na trzy sposoby. Po pierwsze - usługi dziennej opieki środowiskowej,
w szczególności wsparcie asystenta
osoby niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu zamieszkania, pomoc sąsiedzka. Po drugie - wsparcie opiekunów nad osobami niesamodzielnymi, czyli wymiana
doświadczeń, zwiększenie umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, poradnictwo psychologiczne, prawne, coaching, seminaria ze specjalistami, usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami,
usługi opiekuńcze. Po trzecie - dowożenie posiłków osobom korzystającym
z ośrodka wsparcia, które nie mogą samodzielnie przyjść do stołówki.
Osoby zainteresowane udziałem
w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 32 32 42 667 lub
o zgłoszenie osobiste w godzinach urzędowania Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul. Kolejowa 2 pok. 104.
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Grupa Interwencyjna
W
ramach Zakładu Usług Komunalnych utworzono
„Grupę Interwencyjną”. Zajmie się szybkim usuwaniem drobnych usterek w przestrzeni publicznej. Pochylona miejska latarnia zagrażająca bezpieczeństwu przechodniów, dzikie wysypisko śmieci, przydrożne krzewy ograniczające widoczność kierowcom, niesprawny sprzęt na placu zabaw, uszkodzona wiata przystankowa - to
właśnie zadania dla nowej grupy.

Stanisław Piechula,

Nowe, milionowe inwestycje w Mikołowie cieszą mieszkańców, ale
i tak najbardziej zwracamy uwagę na
to, co nam przeszkadza. Małe problemy, z którymi stykamy się na co
dzień decydują o tym, jak postrzegamy jakość życia w mieście. Z tą myślą w strukturach Zakładu Usług Komunalnych utworzono „Grupę Interwencyjną”. Do jej zadań należy
szybka eliminacja drobnych usterek
w przestrzeni publicznej. Jej znakiem
firmowym jest czas reakcji. Problem
powinien zostać rozwiązany w ciągu
24 godzin.

- Mieszkańcy mogą zgłaszać usterki w tradycyjny sposób, a więc telefonicznie, e-mailowo, na piśmie,
ale także poprzez dostępną od niedawna telefoniczną aplikację SIP.
Przestrzeń publiczna należy do nas
wszystkich, jest wspólna, dlatego zależy nam, by mieszkańcy mieli swój
udział w jej pielęgnowaniu. Właśnie
z myślą o nich oddaliśmy do użytku to
wygodne narzędzie - tłumaczy Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
Każde zgłoszenie, które wpłynie
do Urzędu Miasta, przejdzie najpierw
weryfikację - trzeba będzie spraw-

burmistrz Mikołowa:
- Mieszkańcy mogą zgłaszać usterki w tradycyjny sposób, a więc telefonicznie, e-mailowo, na piśmie, ale
także poprzez dostępną od niedawna
telefoniczną aplikację SIP. Przestrzeń
publiczna należy do nas wszystkich, jest wspólna, dlatego zależy
nam, by mieszkańcy mieli swój udział
w jej pielęgnowaniu. Właśnie z myślą
o nich oddaliśmy do użytku to wygodne narzędzie.

dzić czy dotyczy terenu i infrastruktury miejskiej oraz czy może się nim
zająć „Grupa Interwencyjna”, czy też
jest to zadanie wymagające czasu
i powinny się nim zająć inne służby.
Pierwszych akcji „Grupy” możemy
spodziewać się już w marcu. Dzięki charakterystycznym kamizelkom
z logo miasta na pewno łatwo będzie
ją rozpoznać na naszych ulicach.

Karta Mieszkańca Gminy Mikołów

P

rogram Karty Mieszkańca Gminy Mikołów
został zapoczątkowany w maju ubiegłego roku. Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Mikołów płacących podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Mikołowie, a w zeznaniu
podatkowym deklarujących,
że ich miejscem zamieszkania
jest Gmina Mikołów.
Znaczną część dochodów budżetu gminy stanowią właśnie wpływy
z podatku dochodowego od osób fizycznych. Te pieniądze są wypracowane przez mieszkańców gminy, którzy płacą podatki na jej rzecz. Dzięki
tym funduszom możliwe są inwestycje, m.in. w poprawę jakości lokalnej
infrastruktury.
Mieszkańcy posiadający kartę
mogą korzystać obecnie ze zniżek
w blisko 60 obiektach i punktach zlokalizowanych na ternie gminy. Są tu
obiekty gminne, takie jak np. Kryta pływania czy Lodowisko, ale także obiekty handlowe i usługowe. Lista Parterów programu systematycznie się
zwiększa. Początkowo było ich około
20, obecnie jest około 50. Pełna lista
zniżek jest dostępna pod poniższym
linkiem: www.mikolow.eu/?id=953,

w gablocie z ogłoszeniami w Urzędzie Miasta Mikołów oraz w szklanej gablocie w przejściu z Rynku w
stronę ul. Św. Wojciecha (na kamienicy Rynek 3). Zaś Regulamin Pro-

gramu Karty Mieszkańca Gminy Mikołów oraz wszystkie dokumenty
związane z Programem są dostępne
na stronie Urzędu Miasta Mikołów:
www.mikolow.eu w zakładce Pro-

gram Karty Mieszkańca Gminy Mikołów. Karta mieszkańca jest wydawana
bezpłatnie w Wydziale Spraw Obywatelskich - budynek przy ul. K. Miarki 15
(Biały Domek).

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, spokojnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych
składają

StanisłAw Piechula
Burmistrz Mikołowa

Michał Rupik

PrzewodniczącyRady Miejskiej

10

MIKOŁÓW

NASZA GAZETA • marzec 2018r.

Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

u Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

u Zakład Inżynierii Miejskiej

Mistrzowie białego orlika Kolejne inwestycje ZIM

Na

stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbył się
VI Ogólnopolski Turniej „Mistrzowie Białego Orlika”. Odmłodzona reprezentacja Mikołowa zajęła dziewiąte miejsce
w gronie 24 zespołów z całej
Polski. Zawody polegały na rywalizacji pięcioosobowych drużyn w pokonaniu jak najszybciej testu sprawnościowego
(tor przeszkód), zawierającego podstawowe elementy jazdy na łyżwach: jazda w przód,
jazda po łuku, zatrzymanie, ba-

ul. Kosów

lans ciałem, utrzymanie równowagi. W tym roku najlepsi oka-

zali się zawodnicy z Mińska Mazowieckiego.

Skrzyżują szable

Zakład Inżynierii Miejskiej
Sp. z o.o. planuje przebudowę sieci wodociągowej przy
ul. Kosów w Mikołowie. Stary, stalowy wodociąg biegnący
za budynkami zostanie wyłączony z eksploatacji. Długość
nowych przewodów wodociągowych wynosi ok. 300 m.
Inwestycja powinna zostać
zrealizowana do końca lipca tego roku. Po wykonanych
robotach odtworzona zostanie nawierzchnia drogi. ZIM
prosi mieszkańców ul. Kosów
o wyrozumiałość za czasowe
utrudnienia w trakcie prowadzonej inwestycji. Telefon kontaktowy do Działu Inwestycji
i Remontów (32) 218 02 17.

drugiego etapu tej inwestycji
wymieniono ponad 600 m wyeksploatowanej sieci wodociągowej. Wartość zrealizowanych robót wyniosła 621 tys. zł.

ul. Pszczyńska

Zakończono przebudowę
odcinka sieci wodociągowej
przy ul. Pszczyńskiej. Stary
stalowy wodociąg wymieniono na nowy z rur PE o długo-

ci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Wiejskiej.
Stary, stalowy wodociąg wymieniano na nowy o średnicy
110 mm z rur PE i długości
245 m oraz wykonano nowe
przyłącza wodociągowe o łącznej długości 144 m.
Modernizacji poddano również sieć kanalizacji ogólnospławnej. Dzięki inwestycji
wymieniono prawie 200 m zde-

ul. Hubera

W

najbliższy weekend, 17 i 18 marca,
w Hali Sportowej MOSiR w Mikołowie odbędą się turnieje szermiercze. W sobotę o Puchar Burmistrza Mikołowa

oraz Dinozaur Cup, natomiast w niedzielę Turniej Małego Rycerza o Puchar Dyrektora MOSiR. Serdecznie zapraszamy kibiców oraz zawodników.

ZIM rozpoczął też przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hubera. Roboty budowlane prowadzone będą na parkingu przy
Urzędzie Skarbowym w Mikołowie oraz w terenie zielonym
przy budynkach wielorodzinnych. Przebudowane zostanie
ok. 160 m sieci kanalizacji sanitarnej. Termin zakończenia
inwestycji planowany jest na
koniec maja bieżącego roku.

ul. Podleska

Zakończono przebudowę
odcinka sieci wodociągowej
przy ul. Podleskiej. W ramach

ści ok. 300 m. Dzięki zrealizowanej inwestycji ograniczona
zostanie w rejonie ul. Pszczyńskiej liczba awarii, a co za tym
idzie strat wody. Wartość zrealizowanych robót to 284 tys. zł
brutto.

ul. Wiejska

Zakończono przebudowę
sieci wodociągowej oraz sie-

gradowanego rurociągu betonowego na nowy z rur PVC.
Do wykonania pozostało odtworzenie nawierzchni
z tłucznia kamiennego po robotach budowlanych. Prace
rozpoczną się niezwłocznie
przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Wartość zrealizowanych robót to
ok. 266 tys. zł.

u Zakład Gospodarki Lokalowej

Sołtysówka jak nowa

Kończą się prace remontowe Sołtysówki przy ul. Równoległej 2 w Mikołowie, które są realizowane przez konserwatorów Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie.

Kolejne termomodernizacje

Mickiewicza 10

Mickiewicza 2

Niebawem rozpoczną się prace związane z termomodernizacją kolejnych budynków Wspólnot
Mieszkaniowych. Już niedługo swoje oblicze zmienią budynki przy os. Mickiewicza 10 oraz Mickiewicza 2 w Mikowie.

/MiastoLaziskaGorne
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Sukces szyty na miarę

ŁAZISKA GÓRNE
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Sfinansowano ze środków Gminy Łaziska Górne

Od marca wszystkie łaziskie szkoły
podstawowe zaangażowane są
w realizację edukacyjnych projektów
skierowanych zarówno dla uczniów,
jak też po części nauczycieli.

„Akademia sukcesu” to projekt realizowany w Szkole Podstawowej
nr 2 im. Piastów Śląskich, w ramach
którego dzieci i młodzież biorą udział
w zajęciach rozwijających i wyrównawczych. W ramach projektu przewidziano również doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z kolei projekt
„Szyte na miarę” obejmuje pięć pozostałych łaziskich podstawówek
i przewiduje przeprowadzenie zajęć
rozwijających kompetencje matema-

tyczno-przyrodnicze uczniów, a także doposażenie pracowni do nauki
tych przedmiotów. Projekt zakłada też
objęcie uczniów indywidualnym doradztwem zawodowym, przewiduje
warsztaty samodzielnego uczenia się
z elementami kreatywności, rozwijające umiejętność myślenia twórczego, koncepcyjnego. Wsparcie związane jest z doskonaleniem nauczycieli
w zakresie nabycia uprawnień szkolnego doradcy zawodowego.

Aleksander Wyra,
burmistrz Miasta:
- Cieszy mnie, że nasze miasto sprawnie pozyskuje środki z funduszy unijnych.
Te infrastrukturalne są od razu widoczne dla wszystkich, natomiast te, których
w tej perspektywie finansowej jest zdecydowanie więcej są mniej widoczne,
a równie ważne, bo to inwestycja w kapitał ludzki, w naszych mieszkańców.

Szusowali w Istebnej
W

Istebnej na Złotym Groniu odbyły się XI Zawody
w Narciarstwie Alpejskim
o Puchar Burmistrza Łazisk
Górnych. Emocji i dobrej zabawy nie zabrakło. W szranki stanęło ponad 60 zawodniczek i zawodników, podzielonych na kategorie wiekowe.
Rywalizowano również w klasyfikacji OPEN.
Najmłodszym zawodnikiem
był niespełna pięcioletni Krzyś
Szlęzak, a najstarszym uczestnikiem Józef Kaleta. Wyniki na
stronie: www.mosir.laziska.pl.

W dniach 19-23 marca na terenie Łazisk Górnych odbędzie się zbiórka
odpadów wielkogabarytowych zbieranych w zabudowie jednorodzinnej.

Zbiórka wielkogabarytów
O
dpady 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, 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 odpowiednio wcześnie wystawione przed posesję.

Poniedziałek 19.03.

Barlickiego, Bukowa, Cegielniana, Chopina, Cicierz, Cieszyńska, Działkowców, Familijna (Fornalskiej), Górna, Hutnicza, Jana III Sobieskiego, Kąty, Kieszki, Kościelna, Łazy,
Łączna, Miarki, Młyńska, Moniuszki, Okrężna, Plac Ratuszowy, Pocztowa, Poręba, Słowików (Sawickiej), Starowiejska,
Skowronków (Marchlewskiego), Spokojna, Waryńskiego, Wąska, Wiejska, Wiosenna, Wróblewskiego, Zakątek, Zawadzkiego, Zielona.

Wtorek 20.03.

1 Maja, Astrów, Bratków, Brzozowa, Dębowa, Dworcowa,
Fiołkowa, Goździków, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwalii, Krokusów, Kwiatowa,
Leśna, Modrzewiowa, Narcyzów, Ogrodowa, Olchowa, Radosna, Różana, Rybnicka, Sienkiewicza, Sosnowa, Stara, św.
Jana Pawła II (Generała Świerczewskiego), Świerkowa, Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa, Zacisze.

Środa 21.03.

Cicha, Górnicza, Kałuże, Kamienna, Kopalniana, Krótka, Ligonia, Mikołowska, Mokierska, Pawła Wyry, Piaskowa, Pogodna, Polna, Poprzeczna, Potokowa, Stara Droga, Stroma,
Szkolna, Szybowa, Świętego Jana, Widokowa, Wierzysko,
Wieżowa, Wodna, Wodociągowa, Wspólna, Wyniosła, Zgody.

Czwartek 22.03.

Bażantów, Brada, Kolejowa, Kardynała Wyszyńskiego, Księdza Głowińskiego, Księdza Szwedy, Lipowa, Malinowa, Marta Waleska, Miodowa, Orzeska, Paprotna, Piękna, Powstańców, Prądna, Przyjaciół, Przysiółki, Pszczelna, Rolna, Salamander, Staszica, św. Barbary (Pstrowskiego) Torowa, Tuwima, Wyrska, Wyzwolenia, Zwycięstwa.

Piątek 23.03.

Górnośląska (22 Lipca), Boczna, Długa, Gajowa, Generała Sikorskiego, Gostyńska, Graniczna, Konopnickiej, Lasoki, Łąkowa, Miła,
Morcinka, Nowa, Osiedle Kościuszki, Pokoju, Południowa, Promienna, Słoneczna, Słowackiego, Stawowa, Wapienna, Zwałowa, Źródlana.

Sprawdź wiedzę

o Łaziskach
W

tym roku już po raz czwarty Towarzystwo Przyjaciół
Łazisk we współudziale
z Urzędem Miejskim organizuje Turniej Wiedzy o Łaziskach „Historia
i dzień dzisiejszy Łazisk Górnych.
Dzieje Łazisk od średniowiecza do
XXI wieku”. Konkurs obejmuje treści
dotyczące nazwy miasta, herbu, legend, topografii miasta, najważniejszych zabytków, elementów gwary,

instytucji kulturalnych, władz miasta,
najważniejszych faktów i postaci oraz
słynnych łaziszczan. Turniej Wiedzy
odbędzie się 15 maja w formie testu
pisemnego w trzech kategoriach wiekowych: dzieci szkół podstawowych,
młodzież szkół gimnazjalnych, młodzież szkół ponadgimnazjalnych i dorośli. Zapraszamy do licznego udziału
w konkursie! Szczegóły oraz regulamin na stronie: www.laziska.pl.
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Sfinansowano ze środków Gminy Orzesze

Budujemy za 6 mln złotych
W tym roku w Orzeszu zakończą się trzy wielkie i ważne dla miasta inwestycje. Dwie z nich rozpoczęły się
jeszcze w zeszłym roku, a najnowsza ruszy w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Aby zapewnić wykonanie
tych inwestycji Burmistrz Miasta pozyskał środki zewnętrzne na realizację tych wyjątkowych projektów.

Mirosław Blaski,

Żłobek już
prawie gotowy
Z początkiem września 2017 ruszyła
budowa żłobka, który będzie zlokalizowany tuż przy budynku gardawickiego
przedszkola, przy ul. Mlecznej. Przyjazne maluchom wnętrza będą się składały z sali zabaw oraz dwóch sypialni
(osobno dla każdego z dwóch szesnastoosobowych oddziałów). Obiekt zostanie także wyposażony w zaplecze
sanitarne oraz miejsce do wydawania
posiłków. Żłobek będzie połączony
z istniejącym budynkiem przedszkola.
Obok żłobka oraz na sąsiedniej
działce powstają dwa place zabaw
przystosowane do dzieci przedszkolnych i młodszych wychowanków nowej placówki.
Prace budowlane są już na ukończeniu, tak więc zgodnie z planem, od
pierwszego września 2018 roku placówka będzie w pełni funkcjonalna. Szczegółowe informacje na temat
rekrutacji dzieci zostaną ogłoszone
w najbliższych miesiącach.
Budowa nowego żłobka kosztowała miasto niecałe 1,6 mln zł, ale

burmistrz zadbał o dodatkowe finansowanie projektu w wysokości
409 tys. zł z rządowego programu
„Maluch+” 2018.

Nowe mieszkania
komunalne

Przy ulicy Ulbrycha trwa budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego na
cele komunalne, który zlokalizowa-

ny jest w otoczeniu dwóch istniejących obiektów o podobnej funkcji.
Będzie to budynek mieszkalny
wielorodzinny, częściowo podpiwniczony, o czterech kondygnacjach
nadziemnych, podzielony na dwie
symetryczne części, z których każ-

da posiada oddzielną klatkę schodową.
Posiada on następujące kondygnacje: piwnica, parter, I piętro, II piętro

oraz poddasze. Piwnica zawiera pomieszczenia komórek lokatorskich
oraz pomieszczenia techniczne.
Na parterze zaprojektowano sześć
mieszkań, z czego dwa z nich przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Na I i II piętrze, podobnie jak na
parterze, przewidziano usytuowanie
sześciu mieszkań. Poddasze w części centralnej budynku pomieści dwa
lokale mieszkalne, zaś jego pozostała część stanowić będzie poddasze
nieużytkowe. Ogółem budynek posiadał będzie 20 lokali mieszkalnych.
Wykonany zostanie również parking
obejmujący 35 miejsc postojowych dla
samochodów osobowych.
Inwestycja jest dofinansowana
z Banku Gospodarstwa Krajowego
w wysokości 35 procent kosztów
kwalifikowanych, tj. 1 mln zł. Wartość zamówienia po przetargu wynosi ponad 3 mln zł.

burmistrz Orzesza
Zrealizowane inwestycje to kolejne udogodnienia tak potrzebne w naszym Mieście, dlatego czynimy jak
najwięcej starań, aby podnieść standard życia mieszkańców. Cieszy mnie,
że nasze plany i obietnice są realizowane w tak szybkim tempie. Duża
w tym zasługa pozyskiwanych przez
Miasto funduszy zewnętrznych, które pozwalają na kolejne inwestycje
i działania integrujące lokalną społeczność, odciążając przy tym budżet miasta, z którego środki możemy
przeznaczać na realizację innych ważnych dla orzeszan projektów.

Zadanie dotyczy rewitalizacji części
OSP Orzesze na potrzeby funkcjonowania Orzeskiego Centrum Możliwości, a w jego ramach Punktu Aktywności Społeczno-Zawodowej (placówka
oferująca wsparcie dla osób bezrobot-

W efekcie odnowiona część budynku stworzy dobre warunki techniczne
do wprowadzenia nowych usług społecznych dla mieszkańców obszarów
rewitalizowanych Miasta Orzesze.
Część budynku, po przeprowadzeniu inwestycji będzie w pełni
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na działce wykonana zostanie dobudowa klatki schodowej z platformą pionową dla osób
niepełnosprawnych oraz zadaszone dojścia z tyłu budynku OSP. Ponadto, budynek będzie wyposażony
w sieć komputerową, dzięki której
będzie można wykorzystywać cyfrowe zasoby internetowe do zajęć prowadzonych w ramach Orzeskiego
Centrum Możliwości.
Orzeskie Centrum Możliwości przeznaczone będzie na czasowy pobyt
ok. 24 dzieci, świetlica połączona jest
funkcjonalnie z salą konferencyjną
przeznaczoną dla ok. 50 osób.
Aby zrealizować tak potrzebne dla
naszego miasta zadania został złożony wniosek o jego dofinansowanie z Funduszy Unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Z początkiem roku projekt uzyskał

nych, wykluczonych bądź zagrożonych
izolacją społeczną) oraz Przystani dla
Młodych (placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży) w Orzeszu.
Projekt obejmował będzie przebudowę i modernizację istniejących pomieszczeń części budynku w celu dostosowania ich na potrzeby funkcjonowania punktu i placówki wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem przyległego terenu.

dofinansowanie w wysokości 95%
kosztów kwalifikowalnych, tj. ponad
1 mln zł. Łączna wartość całego zadania to niecałe 1.4 mln zł.
Chociaż te inwestycje zostaną zrealizowane do końca tego roku, to Miasto nie zwalnia tempa i szykuje się do
kolejnych ważnych z punktu widzenia
mieszkańców projektów, które będą realizowane w kolejnych latach.

Orzeskie Centrum
Możliwości
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

/gminawyry
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Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

Piłka w grze
Rozmowa z Michałem Dudkiem,
prezesem klubu Raki Gostyń oraz organizatorem
w Gostyni - XI edycji Turnieju Piłkarskiego
Deichmann Minimistrzostwa.

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości,
wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego,
oraz smacznego święconego w gronie najbliższych
wszystkim mieszkańcom życzy:
Wójt Gminy Wyry
Barbara Prasoł
Przewodniczącza Rady Gminy Wyry
Elżbieta Słomka

Foto: Facebook Raki Gostyń

Radni Gminy Wyry

Michał Dudek z podopiecznymi z klubu Raki Gostyń.
- Co Pana skłoniło do włączenia Gminy Wyry i przede wszystkim Gostyni do organizacji ogólnokrajowego turnieju?
- Zostałem prezesem klubu, gdzie
trenują uczniowie z gostyńskiej

podstawówki, a ponieważ podczas
pierwszych edycji pracowałem jako
dziennikarz sportowy i relacjonowałem ten turniej - głównie jego
tyską część - postanowiłem spróbować włączyć naszą małą miej-

scowość do rozgrywek. Udało się!
Przyjechała komisja, która oglądała nasze boisko, bazę sportową i zaakceptowała ich stan. Staliśmy się
częścią turnieju.
- To trochę inny turniej niż
większość rozgrywanych w Polsce…
- Jest on adresowany do chłopców
i dziewcząt w wieku
od 4 do 13 lat. W Gostyni będziemy gościć drużyny z grupy U 13, czyli roczniki 2005-2006. W turnieju mogą uczestniczyć drużyny mające jakikolwiek wspólny mianownik, czyli jej członkowie są z jednego miasta, osiedla, wsi, chodzą
do jednej szkoły czy należą do klubu. Ale, co jest najważniejsze w tym
turnieju, nie grają na przykład Raki
z Gostyni kontra Fortuna Wyry, ale każda z drużyn wybiera sobie reprezentację narodową i w jej barwach gra.
A wszystkie pod jednym szyldem miasta, w którym toczą się rozgrywki. Zatem na boisku możemy na przykład
zobaczyć Wybrzeże Kości Słoniowej
Gostyń kontra Anglia Gostyń. I także drużyna, która zwycięży rozgrywki
w naszej miejscowości nadal będzie
reprezentować barwy Gostyni.
- Skąd ten pomysł?
- Ideą turnieju jest rywalizacji w piłce nożnej kilkunastolet-

nich chłopców i tylko ich umiejętności powinny się liczyć. Organizatorzy chcą uniknąć wszelkich animozji klubowych, regionalnych. To
ma być czysta gra fair play, zabawa.
Oczywiście, w kolejnych etapach
drużyny reprezentują barwy miast,
z których wyszły, ale to jest raczej
promocja miasta. Zespoły, przez kilka weekendów, rywalizują piłkarsko bez obawy o wcześniejsze wyeliminowanie początkujących drużyn. Turniej jest przeprowadzany
w konwencji mistrzostw świata. Każdy uczestnik otrzymuje strój sportowy w barwach reprezentowanego

państwa, w którym rozgrywa swoje
mecze. Na koniec na każdego czeka imienny dyplom i pamiątkowy
medal. Najlepsi stają przed dodatkową szansą wyjazdu na ogólnopolski Finał Finałów i walki o wyjazd na
mecz Ligi Mistrzów. W planach jest
też wyjazd na spotkanie z Robertem
Lewandowskim.
- Rozgrywki w ramach turnieju prowadzone są w 38 dużych
miastach i tu nagle mała Gostyń.
Czy to się uda?

- A czemu miałoby się nie udać?
Mamy dobre boiska, miejsca parkingowe, dużo zapału i wsparcie centrali. Dzięki temu turniejowi nasza mała
gmina na pewno będzie dużo bardziej
znana w kraju. Tu muszę zaznaczyć,
że z naszego terenu w rozgrywkach
biorą udział Tychy i Mysłowice. Choć
jesteśmy nowi w turnieju to już dzwonią do nas drużyny z całego regionu,
a nawet z Wielkopolski, bowiem wielu myli się i myśli, że chodzi o Gostyń
koło Poznania. Już zgłosiło się 16 drużyn, ale szacujemy, że będzie ich koło
30. Starujemy 14 kwietnia.
- Turniej odbywa się po raz
11., czy z pierwszych
edycji narodziły
się gwiazdy?
- Wciąż jest trochę
za wcześnie, by analizować turniej
pod tym względem. Na pewno wpływa on na
młodych piłkarzy
i pokazuje, co daje
i czym jest gra
w piłkę nożną. Ale
w jego pierwszych
edycjach grali, m.in. Nikolas Wróblewski czy Jakub Kiwior. Pierwszy gra w GKS Tychy,
a drugi jest piłkarzem Anderlechtu. Także spotkanie z gwiazdami piłki: Lewandowskim czy Rasiakiem to
wielkie przeżycie dla uczestników
i może być impulsem do doskonalenia swoich umiejętności. Turniej
jest też imprezą rodziną. Na widowni zasiadają całe rodziny i kibicują wszyscy dobrze się bawią. Dlatego
chcemy dla nich zorganizować też
taką otoczkę ze stoiskami z jedzeniem, piciem. Zapraszamy mieszkańców naszego powiatu do zobaczenia rozgrywek i kibicowania.
Startujemy 14 kwietnia.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Beata Leśniewska
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Szusowali o puchar gminy

Zdrowych
i radosnych
Świąt Wielkanocnych,
szczęścia, spokoju
i pogody ducha
życzą

Tadeusz Zientek

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Adamczyk
Wójt Gminy

Wyniki rywalizacji:

Chłopcy z rocznika 2011 i młodsi
1. Biskup Alex
2. Smerczek Aleksander
3. Bielański Maciej
Dziewczyny z rocznika 2008-2010
1. Szala Zuzanna
2. Magdziorz Natalia
3. Korandy Hanna
Chłopcy z rocznika 2008-2010
1. Szala Jakub
2. Smerczek Bartosz
Dziewczyny z rocznika 2005-2007
1. Szala Paulina
2. Korandy Magdalena
Chłopcy z rocznika 2005-2007
1. Biskup Max
2. Pachnik Michał
3. Żylski Kamil
Dziewczyny z rocznika 2002-2004
1. Smerczek Marlena
2. Kurzik Wiktoria
Chłopcy z rocznika 2002-2004
1. Żylski Mateusz
2. Grabarczyk Patryk
3. Szala Paweł
Kobiety z rocznika 1969 - 2001
1. Rosiak Karolina
2. Smerczek Elżbieta
3. Kubica Bożena
Mężczyźni z rocznika 1969 - 2001
1. Smerczek Klaudiusz
2. Korandy Adam
3. Szala Aleksander
Kobiety z rocznika 1968 i starsze
1. Matras Teresa
Mężczyźni z rocznika 1968 i starsi
1. Zuber Karol
2. Nocoń Piotr
3. Jasiulek Józef

Na

stoku narciarskim WisłaSoszów odbyły się III Zawody Narciarskie o Puchar Gminy Ornontowice. Uczestników
zawodów przywitał wójt gminy Kazimierz
Adamczyk. Do rywalizacji przystąpiło
48 zawodników w 6 kategoriach wiekowych, osobno dla dziewcząt i chłopców.
Najszybszym zawodnikiem okazał się
Klaudiusz Smerczek, który w nagrodę
otrzymał Puchar Gminy Ornontowice.

„Szac” w kwietniu
Zwycięzców udekorowali Kazimierz
Adamczyk, wójt Ornontowic oraz Jerzy Jarosz, dyrektor Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy.

Kanalizacja przy ul. Granicznej i Nowej

Urząd Gminy Ornontowice podpisał umowę na budowę 1,8 km
sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej.

O

peracja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Zgodnie z planem inwestycja powinna zostać ukończona
do końca lipca tego roku. Szczegółowych informacji na temat
realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji
w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.
W związku z prowadzonymi inwestycjami Urząd Gminy
zwraca się z apelem do mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym
pracami budowlanymi.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Warto ogłaszać się w „Głosie Ornontowic”

S

erdecznie zapraszamy osoby
prywatne, firmy i instytucje
do jednorazowego bądź cyklicznego zamieszczania reklam/
ogłoszeń w miesięczniku samorządowym „Głos Ornontowic”.
Przygotowaliśmy nowy, bardzo korzystny cennik!
„Głos Ornontowic” jest miesięcznikiem bezpłatnym, jego aktualny na-

kład to 900 egzemplarzy (planujemy
zwiększenie nakładu w najbliższym
czasie).
Miesięcznik jest kolportowany do
kilkunastu miejsc na terenie Ornontowic. Wysyłany jest także do sąsiednich
gmin w ramach wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto wersja elektroniczna
jest do pobrania ze strony: www.centrumarteria.pl.
Cennik reklamowy oraz formularz
zamówienia można pobrać ze strony:
www.ornontowice.pl, www.centrumarteria.pl oraz w siedzibie Urzędu
Gminy Ornontowice.

Uwaga! Kwoty zawarte w cenniku są
cenami brutto. Projekt ogłoszenia/reklamy wliczony jest w cenę.
W przypadku chęci skorzystania z naszej
oferty prosimy o wypełnienie formularza
i dostarczenie lub przesłanie go na adres:
Urząd Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice
Podpisany skan zamówienia można
przesłać także elektronicznie:
glosornontowic@interia.pl
Osoba do kontaktu w tej sprawie:
Iwona Skrzypczyk
tel. 32/ 33 06 225
informacja@ornontowice.pl

Z

bliża się długo wyczekiwana
przez widzów premiera najnowszego spektaklu ornontowickiego Teatru Naumiony.
Cztery dojrzałe kobiety opowiadają w nim
historie swojego życia
- oglądamy tu miłość,
namiętność, żal, nienawiść, przebaczenie,
uczucia, którymi w młodości przepełniona jest
ich codzienność. Jest
też on - mężczyzna, który je wszystkie
łączy. Wybory, jakich dokonały w młodości, decyzje jakie podjęły oraz przeznaczenie, które zmieniało ich los, młodzieńczy entuzjazm i dojrzała refleksja
nad swoim życiem.

„Szac”, nowy spektakl Teatru Naumiony, to nie próba człowieka lecz
historie, w których może się przej-

rzeć każda śląska rodzina. Aktorzy
wraz z reżyserką Iwoną Woźniak intensywnie przygotowują się do nowego spektaklu, na który premierowo
zaproszą ornontowicką publiczność
już w kwietniu.

POMAGAMY
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Inteligentny mózg został uwięziony w bezwładnym ciele
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Przekaż

Pomóżmy

dla Lenki

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

Wiktorii z Ornontowic!

KRS 0000064561

Kilkunastogodzinna
jazda samochodem
do Belgii bardzo
męczy Wiktorię.

z dopiskiem Lena Jeka

PODARUJ
PAULINIE
PODATKU

na rehabilitację!
Paulina ma Zespół Downa.
Jest podopieczną

FUNDACJI DZIECIOM
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

KRS 0000037904
z dopiskiem

21010 KOLAŃSKA PAULINA

Rodzice zbierają pieniądze na podróże do Belgii, rehabilitację i sprzęt dla Wiktorii
poprzez Fundację Rodzin Górniczych nr krs: 0000127003,
w rubryce cel szczególny proszą o wpisanie 1% dla Wiktorii Kobielskiej.

W

iktoria Kobielska z Ornontowic ma osiem
lat. Jest ślicznym, pogodnym, ciekawym ludzi i świata dzieckiem. Ale Wiktoria nie może cieszyć się życiem, jak jej rówieśnicy. Cierpi na rdzeniowy zanik mięśni
(SMA). Choroba zaatakowała ją
jeszcze w wieku niemowlęcym.
Wiktoria żyje dzięki uporowi rodziców oraz respiratorowi. Nie
mówi, leży, jest karmiona dojelitowo, ponieważ nie może przełykać. Inteligentny mózg został
uwięziony w bezwładnym ciele. Kontaktuje się z rodziną i na-

uczycielem za pomocą kamery,
monitora i specjalnego oprogramowania reagującego na ruch
gałek ocznych.
Wiktoria uczy się w domu.
Przychodzi do niej Aleksander
Zazulak, nauczyciel z Zespołu Szkół Specjalnych w Mikołowie, który dostrzega potencjał
drzemiący w dziewczynce. Jest
tylko jeden sposób, aby poprawić los Wiktorii. Potrzebny jest
lek - Spinraza, wstrzymujący postęp choroby i cofający jej skutki. Niestety, w Polsce ta terapia
nie jest refundowana.
- Podobny program jest
w Belgii. Kiedy dowiedzieli-

śmy się, że mogą nas tam przyjąć, w ogóle się nie zastanawialiśmy. Zdrowie naszego dziecka jest najważniejsze. Sam lek
jest bezpłatny, ale za obsługę
w szpitalu musimy zapłacić każdorazowo ponad 1200 euro. Zanim lek zostanie podany, muszą
być wykonane badania - substancja jest podawana do rdzenia kręgowego, co nie jest prostą sprawą, ponieważ Wiktoria
ma powykrzywiany kręgosłup opowiadają rodzice Wiktorii.
Pokonanie trasy między Ornontowicami a Belgią jest bardzo męczące dla dziewczynki.
Kilkanaście godzin musi spę-

dzić w samochodzie. Ale nie ma
wyjścia. Bez tego leku Wiktoria
nie ma szans na poprawę.
- W pierwszym roku dziecko musi otrzymać pięć dawek.
Później przez całe życie jeden
zastrzyk co cztery miesiące.
Widzieliśmy rezultaty podawania Spinrazy u innych dzieci i to
naprawdę działa. Nasza Wiktoria dostała na razie trzy dawki
i już widać drobne postępy.
Wiktoria przez cały czas jest
rehabilitowana, ale podawaniu leku przydałoby zwiększyć
częstotliwość zajęć. W naszym
przypadku potrzebny jest rehabilitant mobilny, bowiem prze-
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Za życzliwość i pomoc dziękujemy. Rodzice
wożenie Wiktorii z respiratorem to trudna operacja - wyjaśnia mama Wiktorii.
Dzięki lekowi i rehabilitacji Wiktoria otrzyma szansę na
samodzielnie oddychanie, jedzenie, mówienie, a nawet siedzenie czy chodzenie. Nieste-

ty, choroba poczyniła już takie
spustoszenia w jej organizmie,
że nie da się już cofnąć wszystkich zmian. Będzie niepełnosprawna, ale jej życie nabierze innego wymiaru. Nie będzie już zamknięta w czterech
ścianach.

Połączyć
dwa światy
Zespół Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie
zaprasza 21 marca na Dzień Otwarty Szkoły
połączony z obchodami Światowego Dnia
Wiedzy na temat Autyzmu.

To

wydarzenie adresowane jest głównie
do rodziców dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie, autystycznych oraz z zespołem Aspergera. O godz. 8.00 rozpoczną się zajęcia otwarte, podczas których będzie można zobaczyć, jak wygląda zwyczajny
dzień w szkole. O godz. 9.30 organizatorzy zapraszają na występy artystyczne uczniów, przygotowane i realizowane w ramach
kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.
Kolejnym punktem programu
będzie spotkanie z rodzicami i dyrektorem szkoły oraz konsultacje
z psychologiem i specjalistami.
Zaplanowano również spotkanie skierowane do rodziców
dzieci ze spektrum autyzmu
„Połączyć dwa światy”.

- W czasie konsultacji i spotkania tematycznego zapewniamy opiekę nad dziećmi. Rodziców niedysponujących czasem wolnym w godzinach
porannych zapraszamy wraz
z dziećmi ze spektrum autyzmu
na drugą edycję spotkania „Połączyć dwa światy” o godzinie
16.00. Zainteresowanych rodziców oraz dzieci serdecznie zapraszamy do obejrzenia szkoły i zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną, opiekuńczą oraz
szerokim zakresem zajęć specjalistycznych - zachęcają organizatorzy Dni Otwartych w Zespole Szkół nr 2 Specjalnych
w Mikołowie.
Więcej informacji: tel:
32 219 80 61, www.zs2smikolow.pl, www.facebook.com/ZSS2Miko/.

Sportowe Osobowości Pow
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Najlepsi z n
Propozycje potraw do zamówienia
na Wielkanoc:

1 p.
 żurek wielkanocny
1 p.
 zupa cebulowa z grzankami i serem
1 p.
 rosół domowy z makaronem ręcznie robionym
 zestaw zimnych mięs pieczonych, podawanych
na zimno (schab z morelą, łopatka wieprzowa
w ziołach, karczek po myśliwsku)
3x 200 g.
0,5 kg.
 pasztet wykwintny, pieczony
0,5 kg.
 pieczeń rzymska z jajkiem
5 p.
 wyborny chrzan wielkanocny (z jajkiem)
5 p.
 sos tatarski
1 p.
 rolada śląska wołowa
1 p.
 rolada śląska wieprzowa
1 p.
 udko z kaczki pieczone
1 p.
 roladka z indyka ze szpinakiem i pomidorem suszonym
 roladka z polędwiczek wieprzowych z porem i boczkiem 1 p.
1 p.
 pieczeń ze schabu z farszem jajeczno-warzywnym
1 p.
 łopatka wieprzowa faszerowana mięsem i grzybami
1 p.
 karczek pieczony
1 p.
 sos mięsny
1 p.
 sos borowikowy
1 p.
 kluski śląskie (surowe- do ugotowania)
1 p.
 sałatka z kapusty czerwonej
1 p.
 surówka z kapusty białej
1 p.
 surówka z marchewki z owocami
1 p.
 surówka z selera z orzechami
1 p.
 szarlotka z kruszonką
1 p.
 tiramisu

8,00 zł
7,00 zł
7,00 zł

60,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
9,00 zł
9,00 zł
19,00 zł
16,00 zł
21,00 zł
17,00 zł
18,00 zł
15,00 zł
14,00 zł
12,00 zł
2,50 zł
3,00 zł
5,00 zł
3,00 zł
3,00 zł
3,50 zł
4,00 zł
6,00 zł
8,00 zł

Przykładowe zestawy potraw

„Śniadanie wielkanocne” zestaw dla 5 osób - cena 180 zł.

5 p.
 żurek wielkanocny		
 mięsa pieczone, podawane na zimno		 1 zest.
 pasztet wykwintny, pieczony		 0,5 kg.
 pieczeń rzymska z jajkiem		 0,5 kg.
5 p.
 wyborny chrzan wielkanocny (z jajkiem)		
5 p.
 sos tatarski		

„Obiad wielkanocny” zestaw dla 5 osób - cena 300 zł.

 zupa cebulowa z grzankami i serem żółtym		
 rolada śląska- wieprzowa		
 udko z kaczki		
 pieczeń z indyka ze szpinakiem i pomidorami suszonymi		
 sos mięsny		
 kluski śląski		
 sałatka z kapusty czerwonej		
 surówka z kapusty białej		
 tiramisu		

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. Oto tegoroczna dziesiątka laureatów.

Burmistrz Sta

Adam Lewandowski, radny pow
ale przestał. Szkoda. Może byłby

5 p.
4 p.
3 p.
3 p.
7 p.
5 p.
4 p.
3 p.
5 p.

Zamówienia można składać:
telefonicznie 32 22 14 048
lub osobiście w naszej restauracji

Potrawy prosimy zamawiać najpóźniej do 24.03.2018r.
Odbiór przygotowanych potraw w sobotę 31.03.2018 r.
w godzinach 12.00-14.00 w Restauracji WEGA
Orzesze-Gardawice, ul. Katowicka 5
Zalety pakowania próżniowego:
Przy pakowaniu próżniowym po odciągnięciu powietrza z tlenem woreczek z foli banerowej zostaje szczelnie zamknięty, co powoduje zahamowanie lub spowolnienie procesu psucia się produktów, a okres ich przechowywania wydłuża się 3-5 krotnie. Smak i witaminy zostają przy tym
zachowane, a produkty chronione są przed obsychaniem i utlenianiem,
bakteriami i pleśnią. Pakowarka pakuje produkty w folię banerową, która zapewnia szczelność opakowania, odporność i wytrzymałość oraz zapewnia świeżość towary.

Pełna oferta cateringowa na:
www.restauracja-wega.pl
Orzesze-Gardawice,
ul. Katowicka 5, tel. 32 22 14 048

Po raz szósty,
w gościnnych
progach Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Mikołowie, przy dopisujących apetytach dzięki poczęstunkowi przygotowanemu przez orzeską restaurację „Wega”, przyznaliśmy
wyróżnienia
„Sportowych
Osobowości Powiatu Mikołowskiego”. W sumie, od
2013 roku, statuetkami uhonorowaliśmy 60 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

Zbigniew Długaj

Mirosław Franke

Krzysztof Gersok

Sebastian Hendel

Jeden z grupy pasjonatów siatkówki, który przyczynił się do rozwoju tej dyscypliny sportu w powiecie mikołowskim. Absolwent AWF
w Katowicach i Warszawie. Trener
II klasy piłki siatkowej, instruktor
pływania, instruktor fitness, młodszy ratownik WOPR. Jego życiowe
motto: Profesjonalizm nigdy nie
jest dziełem przypadku. Pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm
daje jakość. A jakość to jest luksus
w życiu.
Dziewiąte miejsce w gronie 67
startujących zespołów w Mistrzostwach Śląska w siatkówce halowej
w kategorii młodziczek, I miejsce
w Mistrzostwach Śląska w kategorii
młodziczek w siatkówce plażowej
dziewcząt (UKS Trójka Mikołów)
i dziewiąte w Mistrzostwach Polski, mistrzostwo Powiatu i Rejonu
w siatkówce halowej plażowej
dziewcząt z Gimnazjum nr 1 Mikołów są najlepszymi legitymacjami.
A idąc tropem jego zawodowego
motta, to jeszcze nie koniec!

Chodzący przykład tego, że na
uprawianie sportu nigdy nie jest
za późno, a trudne początki nie powinny zniechęcać.
W wieku 40 lat okazało się, że
z powodu nadwagi z jego zdrowiem nie jest najlepiej. Sama dieta nie przynosiła oczekiwanych rezultatów. Postanowił więc biegać.
Po trzech latach trenowania postanowił sprawdzić się w zawodach
i w roku 2008 pokonał trasę dziesięciu kilometrów w Mikołowskim
Biegu Ulicznym im. Henryka Biskupiaka. Jeszcze tego samego roku
wystartował w najstarszym maratonie w Europie w Kosicach na Słowacji, finiszując z czasem 4 godziny 14 minut. Do dziś przebiegł dziewięć maratonów, a jego aktualny
rekord, to Cracovia maraton 2015
z czasem 3 godziny 38 minut.
Kiedy w kwietniu 2014 roku w Mikołowie powstało Stowarzyszenie
Turystyczno - Sportowe Biegaton,
dołączył do grupy i aktualnie jest
wiceprezesem Stowarzyszenia.

Przygodę z piłką rozpoczął mając 11 lat. Oczywiście w Łaziskach.
Grał we wszystkich grupach młodzieżowych, by w roku 2006 roku
trafić do kadry zespołu seniorów. W pierwszym zespole seniorów „Polonii” Łaziska Górne debiutował w 2008 roku i był jednym
z tych, którzy wywalczyli awans do
trzeciej ligi. W zespole trampkarzy
Krzysztof Gersok z reguły był jednym z najskuteczniejszych napastników, ale jak przybywało mu lat
i doświadczenia, trenerzy przesuwali go do tylnych formacji, by na
końcu zrobić go obrońcą.
Krzysztof Gersok w dwunastu sezonach, w barwach Polonii rozegrał
już 300 spotkań. Ma ugruntowaną
pozycję w zespole i jako najdłużej
grający w drużynie zawodnik, został
kapitanem drużyny. Z łaziskim sportem związany jest nie tylko jako zawodnik Polonii. Zawodowo pracuje
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, więc wie, co się dzieje nie tylko
na boisku piłkarskim.

Trener, który uważa, że póki co,
jego powołaniem jest szkolenie
młodzieży i wszelkie kuszenie go
ławką trenerską dorosłego futbolu
spełza na niczym. Jest wychowankiem Uranii Ruda Śląska. Grał także w Śląsku Świętochłowice, Ruchu Radzionków, Slavii Ruda Śląska i na koniec Polonii Łaziska.
W tym klubie pracuje do dziś. Jako
trener. Ponieważ twierdzi, że najzdolniejsi juniorzy powinni poznawać „dorosłą” piłkę i trenować
z seniorami, „rokującą” młodzież
Polonii powołuje do kadry drużyny rezerw, aby tam zdobywała doświadczenie w „dorosłej” piłce.
W jego pracy z młodzieżą priorytetem jest szkolenie. Wynik według niego jest sprawą drugorzędną. Póki co, jego podejście do szkolenia przyszłych mistrzów zdaje egzamin, a dowodem na to są wyniki
osiągane w rozgrywkach klasy „B”
z najmłodszym zespołem w grupie.

wiatu Mikołowskiego 2017
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najlepszych

TROFEA

DRUK CYFROWY

PUCHARY

SPRZĘT SPORTOWY

SPORT ACTIVE
sklep@sport
e24.pl
Wyry ul.Słoneczna 2
Tel. 602395561

anisław Piechula - jak zawsze - w centrum uwagi.

wiatowy, kiedyś trenował karate,
y bohaterem gali, a nie gościem.

Aleksander Wyra (z prawej), burmistrz Łazisk Górnych,
podobnie jak pozostali samorządowcy przygotował upominki
dla sportowców ze swojego miasta.

Dyskusja na szczytach samorządowej władzy, Mirosław Blaski (z lewej), burmistrz Orzesza
i Kazimierz Adamczyk, wójt Ornontowic.

Na trzy dni przed Świętem Kobiet panie trzymały się razem.
Irena Radomska, dyrektorka I LO w Mikołowie
i Barbara Prasoł, wójt gminy Wyry.

Sebastian Idczak

Grzegorz Jurowicz

Wiktoria Loska

Henryk Orłowski

Małgorzata Rencz

Michał Zając

Przedstawiciel „tyskiej” szkoły trenerskiej. Odnosił sukcesy jako piłkarz i jako szkoleniowiec. Wychował
dwóch reprezentantów Polski U-17
i dwóch kadrowiczów pierwszego zespołu GKS Tychy. Wypatrzyli go działacze Fortuny Wyry. Przekonali do
zmiany klimatu i pod jego pieczą wyrski klub być może wreszcie wywalczy
awans do ligi okręgowej. W rundzie jesiennej Fortuna pod jego pieczą odniosła 12 zwycięstw, trzy mecze zremisowała, nie przegrywając żadnego i na
półmetku jest liderem rozgrywek.
Sebastian Idczak uważa, że trener podobnie jak lekarz, musi się stale uczyć. Zdobywanie kolejnych kwalifikacji towarzyszy mu w drodze trenerskiej. W 2004 roku zdobył uprawnienia Instruktora Piłki Nożnej, potem Trenera UEFA „B”, w 2011 roku we
Wrocławiu Trenera II klasy, Dyplom
COERVER COUTCHING 2014, w ubiegłym roku w Białej Podlaskiej Trenera
UEFA „A”. Najbliższym zadaniem nałożonym na siebie jest awans z Fortuną Wyry do ligi okręgowej!

(W imieniu chorego laureata
nagrodę odebrał Marian Spendel,
prezes UKTS Sokół Orzesze).
Jest przykładem wymierającej
grupy osób przywiązanych do „barw
klubowych”. Tam, gdzie zaczął jako
zawodnik, pozostaje w gronie działaczy, nie licząc na laury i apanaże.
Był uczniem Szkoły Podstawowej
nr 2 w Orzeszu i tam połknął bakcyla
tenisa stołowego. Na stołach pingpongowych rozstawionych w korytarzach szkolnych grał z kolegami
w każdej wolnej chwili. Z sekcją tenisa stołowego w Orzeszu związał się
na dobre i na złe. Przez wiele lat grał
w III lidze, świętował awans do drugiej ligi i w tej klasie rozgrywek doskonalił swoje umiejętności. Był wiodącym zawodnikiem zespołu, przez
wiele lat prowadził kolegów do boju
jako kapitan. Lat jednak przybywało, różnego rodzaju obowiązków też,
a sił niestety już nie. Swojej pasji jednak nie rzucił. Dzisiaj jest członkiem
Zarządu UKTS Sokół Orzesze i pełni
funkcję skarbnika klubu.

Przygoda Wiktorii z jeździectwem rozpoczęła się w 2009 roku.
Zaczynała od jazd rekreacyjnych.
Ani się obejrzała, jak została zawodniczką. W 2013 roku wystąpiła
na pierwszych zawodach. Od tego
czasu zaczęła jeździć sportowo, reprezentując Klub Jeździecki „Profit”.
Na szkolonym od podstaw czteroletnim Gauguinie zajęła czwarte
miejsce podczas Mistrzostw Polski
Młodych Koni w Strzegomiu. Osiągnięcie tym większe, że rywalizowała z dużo starszymi i doświadczonymi zawodnikami.
Na swoim podstawowym koniu
- „Dobrym Duchu” dwukrotnie wywalczyła tytuł mistrzowski w kategorii Junior w Mistrzostwach Śląska
oraz Halowych Mistrzostwach Śląska w Ujeżdżeniu w Zbrosławicach,
a także wicemistrzostwo w Halowym Pucharze Śląska Opolskiego
w Ujeżdżeniu w Zakrzowie. A przecież jest ona dopiero na początku
sportowej kariery. Więcej o Wiktorii
Losce piszemy na stronie 28.

Ukończył katowicki AWF i jako
nauczyciel wychowania fizycznego przepracował 42 lata. Głównie
w szkole w Bujakowie, a także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ornontowicach.
Równolegle z pracą zawodową
udzielał się, jako działacz sportowy. Przez wiele lat był prezesem klubu sportowego LKS 45 Bujaków. Od
ponad 30 lat zajmuje się szkoleniem
sportowym dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego. Rozwinął
sekcję tenisa stołowego w LKS 45
Bujaków, gdzie w roku 2001 wprowadził drużynę żeńską do II ligi, a drużynę męską do trzeciej. W Mistrzostwach Śląska Ludowych Zespołów
Sportowych sekcja tenisa stołowego zdobyła w punktacji zespołowej
trzykrotnie pierwsze miejsce.
Od kwietnia 2006 roku rozpoczął
zajęcia sportowe z młodzieżą GKS
Gwarek Ornontowice. Sekcja tenisa
stołowego w tym klubie rozwijała
się i zaczęła osiągać znaczące sukcesy na arenie sportowej Śląska.

Pokochała bieganie, kiedy jej rówieśniczki dawno pokończyły sportowe kariery. Zaczęła od chodzenia „z kijkami”, ale szybko się okazało, że Nordic Wolking to dla niej
za mało. Spróbowała sił w biegach.
Zaczęło się od treningu polegającego na przebiegnięciu 300 kilometrów w miesiącu. Zaczęła zdobywać
wiedzę na temat treningu, taktyki
biegania, logistyki, dietetyki sportowej. I startowała z coraz większym
powodzeniem. Od dystansów na
5 km do maratonów i biegów ultra
włącznie. W ubiegłym roku wzięła udział w 40 biegach i tylko cztery razy nie stanęła na podium. Na
pewno wyczynem był bieg górski
na dystansie 50 kilometrów w rumuńskiej Transywanii, sukcesem trzecie miejsce w kategorii „open”
w Maratonie Silesia, które sprawiło, że stała się rozpoznawalna
w gronie biegowej braci. Rok bieżący rozpoczęła od startów z sukcesami i wcale nie zamierza zwalniać
kroku na obranej trasie.

Urodzony i wychowywany w Mikołowie, od 18 roku życia zaczął trenować sporty walki w dyscyplinie Muay
Thai. Miał do tego smykałkę, bo po
kilku miesiącach treningu, stoczył
dwie amatorskie walki które wygrał.
Zdobył w dyscyplinie K-1 Niemieckiej
federacji MAA-I Pasy Mistrza Europy
oraz Pas Mistrza interkontynentalnego. W 2016 roku został powołany do
kadry Polski federacji WKF i wystartował w Mistrzostwach Świata, gdzie
wywalczył piąte miejsce. W roku 2017
zdobył amatorskie wicemistrzostwo
Austrii w kickboxingu low kick i wtedy
postanowił, że to będzie jego dyscyplina. W październiku 2017 na Pucharze Europy na Węgrzech zdobył brązowy medal w dyscyplinie K1, a w listopadzie dostał szansę walki o pas
Mistrza Świata „pro am” w dyscyplinie „low kick”. Po pięciorundowej,
trudnej walce z kontuzjowaną ręką,
odniósł zwycięstwo, osiągając swój
życiowy cel. Obecnie przygotowuje się
do walki rewanżowej, gdyż wywalczonego pasa nie zamierza oddawać.
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W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mikołowie odbyła się VI Wojewódzka Gala Taneczna.
To jedna z najciekawszych imprez adresowanych do młodzieży w naszym regionie.

Zatańczyli w Mikołowie
G

alę organizuje Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. W imprezie wzięło udział 36 zespołów
w trzech kategoriach wiekowych:
9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 16 lat. Zaprezentowało się 576 tancerek i tancerzy z 17 miast województwa śląskiego (Mikołów, Pyskowice,
Czerwionka-Leszczyny, Chrzanów, JastrzębieZdrój, Szczerbice, Tarnowskie Góry, Żywiec,
Zabrze, Rybnik, Katowice, Wyry, Żory, Siemianowice Śląskie, Krzepice, Kamienica Polska,
Konopiska). Ognisko Pracy Pozaszkolnej często gości na łamach „Naszej Gazety” nie tylko dzięki nagrodom i wyróżnieniom, ale także z powodu problemów lokalowych. Dyrektor oraz rodzice dzieci biorących udział w zajęciach OPP od lat bezskutecznie starają się
o większy lokal, niż parterowe pomieszczenia
przy ul. Miarki 9.

- Poziom tegorocznej edycji był bardzo
wysoki. Zespoły zachwyciły przygotowaniem fizycznym, umiejętnościami tanecznymi,
opanowaniem choreografii, doborem strojów, rekwizytów, makijażu. Chciałbym
podziękować
za
pomoc w organizacji imprezy Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Miasta Mikołowa, mikołowskiemu Miejskiemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji oraz nauczycielom Ogniska Pracy Pozaszkolnej - mówi Radosław Tarczoń, dyrektor OPP.
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PSS Społem „ZGODA” Mikołów | www.spolem-mikolow.pl
PROMOCJA WAŻNA DO 31 MARCA lub wyczerpania zapasów

Koncentrat
pomidorowy
200g

Groszek
konserwowy
400g

Kukurydza
konserwowa
400g

0,89

Chleb Razowy
500g

Paluch
Rustica
60g

2,89

15,90

Oferta ważna od 1-17.03.2018r.

Od 1921r.

2,49

2,99

Kiełbasa
biała parzona
1kg

1,99

21,99

Oferta ważna od 18-31.02.2018r.

0,69

21,99

Frankfuterki
1kg

Chleb Graham
500g
Polędwica Sopocka
1kg

Bułka
Grahamka
100g

2,19

Producent „PSS Zgoda” Mikołów

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

20,90
Szynka
gotowana
w siatce
1kg

Łaziska Górne, ul. Szkolna 14
Łaziska Górne, ul. Górnośląska 2

W placówkach PSS Społem akceptujemy karty:

Zapraszamy na I piętro DH „ Zgoda”

Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów kuchennych oraz szkła i porcelany.

W „Naszej Gazecie” znajdziemy
wszystkie najważniejsze informacje.

Dla
Pani i Pana
Domu

dom • ogród • motoryzacja • finanse • budownictwo • zdrowie • uroda • Kuchnia ...
Mikołowska Spiżarnia,
mieszcząca się przy
ul. Pszczyńskiej,
w starej kamienicy, w centrum
Mikołowa - naprzeciwko stacji
paliw (Shell) na dobre wpisała się
w zakupowy krajobraz powiatu.
Oferowane tu specjały produkują
małe, rodzinne firmy. Żywność
dostępna w Mikołowskiej Spiżarni
powstaje zgodnie z tradycyjnymi,
sprawdzonymi przez pokolenia
recepturami, a Klienci bardzo cenią
sobie jej jakość.

Po białą
kiełbasę
i jaja

Ś

więta Wielkanocne już za kilkanaście dni. W mikołowskiej Spiżarni czekają na klientów pyszne wyroby wędliniarskie z Piekar Śląskich, gdzie szynki i kiełbasy robi
się w tradycyjny sposób. Mięso najpierw
leży pięć dni w solance, następnie jest

wędzone dymem z drzewa olchowego.
W ten sposób powstają pyszne, soczyste
i naturalne wyroby.
- Zapraszamy przed świętami po białe kiełbasy surowe i parzone oraz szynki.
Wszystko jest dobrze doprawione i smakowite - zapewnia właścicielka Spiżarni.

Święta ze smakołykami
z Mandarina
Zapraszamy do skorzystania z naszej świątecznej
oferty słodyczy i ciast wielkanocnych. Tradycyjnie polecamy drożdżowe ciasta firmy Consonni na bazie włoskiego ciasta Panetton - szczególne na tę wyjątkową okazję.
Nowością są ręcznie robione czekolady w kształcie pisanek oraz kolorowe mazurki do koszyczka.
Polecamy także nowe smaki herbat i kaw, które wprowadzą Was prawdziwy świąteczny nastrój. Po obfitym śniadaniu wielkanocnym polecamy zieloną herbatę „Owoce Pasyjne” oraz ulubioną przez naszych klientów czerwoną herbatę „Pu-erh Fitness”. Wśród kaw na
szczególne polecenie zasługują smakowe Marcepanowa
i Ajerkoniakowa.
Istnieje możliwość zamówienia koszyczków z łakociami, kawami, herbatami, przyprawami, które stanowią
doskonały prezent dla najbliższych.

Klaudia Klyszcz,
właścicielka sklepu Mandarin
w Łaziskach Górnych.

Prawdziwie rodzinnych i Słodkich
Świąt Wielkanocnych
życzą właściciele sklepu MANDARIN.

Co to za święta Wielkanocne bez
kolorowych pisanek? W Spiżarni czekają na klientów jaja wiejskie oraz od
kur zielononóżek z małego gospodarstwa. Są także sery korycińskie:
z czarnuszką, pomidorami suszonymi, żurawiną, kozieradką, wiosennymi warzywami. Smak tego
lokalnego przysmaku zależy zarówno od zastosowania różnych
ziół i naturalnych dodatków smakowych,
jak i od czasu leżakowania, a nawet od
pory roku, w której został
wytworzony.

Polecamy też wędliny z Sulechowa koło Zielonej Góry - przydomowej
masarni, gdzie wędliny są poddawane
procesowi długotrwałego peklowania
z zastosowaniem ziół i wędzone w tradycyjny sposób na olchowym, śliwkowym i wiśniowym drzewie .
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Serdeczne życzenia
radości i siły
płynącej z istoty
Świąt Wielkanocnych,
by uśmiech i wiosenny
optymizm towarzyszyły
Państwu każdego dnia.

Soczewki jednoogniskowe pulseo
wspomagają akomodację i chronią wzrok

Na co dzień pracujesz przed komputerem, często korzystasz ze smartfonu i telefonu, odczuwasz zmęczenie wzroku? Soczewki firmy JZO PULSEO TM są dla ciebie. Specjalnie zaprojektowane, aby spełniać potrzeby osób w wieku 18-40 lat, które często korzystają z obszarów do bliskiego widzenia. System Activ’ Boost zastosowany w tych soczewkach pomaga zmniejszyć wysiłek akomodacyjny, aby dopasować wzrok do widzenia bliży, szczególnie podczas korzystania z ekranów. Dostępne są w 3 wersjach: +0.3 dioptrii, +0.6 dioptrii, +0.9 dioptrii. Wybór wersji uzależniony
jest od wieku użytkownika: dla osób 18-30 lat (0.3 dp), 30-40 lat (0.6 dp) i 40-45 lat
(0.9). Dzięki asferycznej konstrukcji soczewka jest bardziej płaska i cieńsza, co czyni ją estetyczną, a z powłoką IDEAL MAX BLUE UV stanowi idealne rozwiązanie dla
osób pracujących z monitorami.

Informacje o nowościach i promocjach na facebooku:

facebook.com/optica.biel lub www.optica-biel.eu
Orzesze
ul. Rybnicka 3
tel 737 14 59

Łaziska Górne
ul. św. Jana Pawła II 4c

(dawna ul. Świerczewskiego)

tel 694 028 964

Łaziska Górne
ul. Barlickiego 1
tel 738 93 78

85ZŁ
+1ZŁ
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KUP L DULUX
KOLORY ŚWIATA
I ODBIERZ ZA ZŁ
L BIAŁEJ FARBY

1

3
S T U D I O K u r pa s
Wąska 9 | Łaziska Górne | tel. 32 738 92 33
www.kurpas.com.pl | biuro@kurpas.com.pl

UMÓW SIĘ
Z DIETETYKIEM
Kochani!
Przedstawiam Dzisiaj, lżejsza o 23
Kochani!
Przedstawiam
naszą kolejną,
naszą
kolejną,
odważną kilogramy,
wygląda odważną
pięknie,
BOHATERKĘ!
BOHATERKĘ!
ludzie nie poznają jej na ulicy,
Pani
Ewa
jest
wulkanem
energii,
wiecznieniejej
uśmiechniętą
Pani Ewa jest wulkanem a to jeszcze
ostatnie
i
pozytywnie
nastawioną
do
życia
mamą
dwóch
cudownych
energii, wiecznie uśmiechnię- słowo Pani Ewa jest nadal w
Ponastawioną
ciąży trudno
jej wrócić do wagi, którą
tąchłopców.
i pozytywnie
do było
trakcie
kuracji, jeszcze kilka
pamiętała sprzed kilku lat. Pani Ewa trafiła do nas dzięki
życia
mamą
dwóch kilogramów dzieli ją od
koleżance, zadowolonej z efektów naszej kuracji.
cudownych chłopców. Po wymarzonej wagi.
Dzisiaj, lżejsza o 23 kilogramy, wygląda pięknie, ludzie
ciąży trudno było jej wrócić do Trzymamy mocno kciuki
nie poznają jej na ulicy, a to jeszcze nie jej ostatnie słowo.
wagi, którą pamiętała sprzed i walczymy dalej! - mówi
Pani Ewa jest nadal w trakcie kuracji. Jeszcze kilka
kilku
lat. Pani Ewa trafiła do Lucynawagi.
Kasprowska,
kilogramów dzieli ją od wymarzonej
nas- Trzymamy
dzięki koleżance,
dietetyk dalej! - mówi
Naturhouse
mocno zadow
kciuki i walczymy
Lucyna
olonej
z
efektów
naszej
w
Mikołowie
Kasprowska, dietetyk Naturhouse w Mikołowie
kuracji.

tel. 696 087 207
Łaziska Górne
os. Centrum 6

przed

-23 kg
po

tel. 669 91 61 93
Mikołów
ul. Krakowska 25

SCHUDNIJ Z DIETETYKIEM
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domowe wypieki, ciasta na zimno,
desery, kawa, herbata
ZAMÓW TORTY I CIASTA
NA KOMUNIE I URODZINY
ZAPRASZAMY
ul. Okrzei 29, Mikołów, tel. 511 299 855

Spokojnych,
radosnych,
pełnych miłości
i refleksji
Świąt
Wielkanocnych

Lekarz leczy,
natura uzdrawia
M

życzy
redakcja

asz słabą odporność, problem z krążeniem, alergiami, nadwagą, bólami stawów, dolegliwościami gastrycznymi,
bólem głowy - przyjdź na bezpłatne
konsultacje do sklepu Zielarsko-Medycznego w Łaziskach-Górnych.
To tu jego właścicielka - Ewa Jegła
zielarka, znawczyni naturalnych, nieszkodliwych terapii leczniczych, zwolenniczka zdrowego odżywiania i zdro-

„Naszej Gazety”

wego stylu życia zapozna nas z naturalnymi metodami pomagającymi nam odzyskać zdrowie oraz poprawić nasze
samopoczucie. Ponadto zapozna nas z:
właściwościami leczniczych ziół, produktami bogatymi w składniki odżywcze, oczyszczającymi organizm z toksyn
oraz metali ciężkich. Opowie o zagrożeniach związanych z niewłaściwą dietą
oraz o najnowszych odkryciach w zakresie naturalnych środków leczniczych.

Łaziska Górne, ul. Wąska 4, tel.: 32 224 23 82, 509 781 555, czynne: 900-1700

Jedwabie, wełny, bawełny

B

awełny najwyższej jakości, jedwabie z Milanówka, Hiszpanii czy Holandii, flanele,
materiały na płaszcze, garsonki i sukienki, dzianiny, a także tkaniny dekoracyjne możesz
znaleźć w sklepie z tekstyliami w Łaziskach Górnych. Tkaniny dekoracyjne są zarówno we wzorach klasycznych, żakardowych, jak i najnowszych
,,ombre”. - Handlujemy tkaninami w tym samym
miejscu od 1920 roku. Mamy spore doświadczenie w tym fachu i dlatego oferta w naszym sklepie
jest najlepsza na Śląsku - zapewniają właściciele.

W sklepie znajdziecie Państwo szeroki wybór
pierzastwa: jaśki, poduszki, kołdry antyalergiczne,
pierze i puchy z polskich gęsi produkowane przez
zakład, którego tylko 8% produktu jest sprzedawane w Polsce, reszta jest wysyłana do Skandynawii,
Japonii i Australii.
Sklep Tekstylia znajduje się naprzeciwko
NEONETU.

Tkaniny z najwyższej
półki, pościel, firany,
poduszki, narzuty i koce
Klienci znajdą tu tkaniny najwyższej jakości,
a także dodatki krawieckie i artykuły pasmanteryjne, m.in. kamelówki, flizeliny, nici, nożyczki,
szpilki, gumki wszelakich grubości, igły oraz taśmy do firan. U Nas można nie tylko kupić materiał na wymarzoną kreację, ale także dodatki.
Sklep oferuje również gamę pościeli z bawełny,
kory czy satyny, a także firan. Mamy w sprzedaży
narzuty w kompletach z fotelami do salonu, narzuty sypialniane oraz koce. Klienci znajdą u Nas
również szeroki wybór bielizny stołowej, serwetek, bieżników i obrusów całorocznych oraz
okolicznościowych.

Łaziska Górne,
ul. Barlickiego 3
Tel. : 32 224 17 83
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 9-17, sobota 9-13
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AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
EWELINA KANIA
tel 693 32 70 10, 516 55 06 13
e-mail: au.ewelinakania@gmail.com

Zapewniamy kompleksowe
doradztwo w zakresie ubezpieczeń:
P komunikacyjnych
P mieszkaniowych
P działalności gospodarczej
P rolniczej
P podróżniczych
a także:
P OC ogólna, zawodowa
P OC medyczna
P OC przewoźnika
P NNW
P ubezpieczenia edukacyjne

Dodatek
dla pani
i pana domu
to miejsce
na reklAmę
dla naszej
firmy.
trzeba
zadzwonić!
tel. 790 887 729
lub 606 221 496

Odwiedź nas w naszych placówkach
od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00

Mikołów, ul. Karola Miarki 11
(Dom Handlowy Zgoda)

Orzesze, ul. Rybnicka 1
(nad Alior Bank, wejście od podwórza)

KUPON RABATOWY !!!

Dodatkowy rabat 20zł na ubezpieczenia
majątkowe i komunikacyjne*
* do polis > 200 zł
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Ręcznie wykonane kołdry zachowują
właściwości nawet przez 15 lat.

Z puchu i pierza

S

ypialnia to miejsce, gdzie ładujemy akumulatory. Do tego potrzebne jest wygodne łóżko z dostosowanymi do naszych potrzeb poduszkami i kołdrami. Jeżeli chcemy zapewnić sobie komfort i wygodę, to
warto skusić się na ręcznie
wykonywane w orzeskiej pracowni kołdry i poduszki z puchu, z pierza oraz wełny. Oferowane tutaj pierze i puch jest
polskie, wysokiej jakości i ręcznie darte. Kołdry z pierza zachowują swoje właściwości nawet przez 15 lat.
Rozmiary i grubości
są wykonywane pod konkretne zamówienie. Terminy realizacji są krótkie, a produkty najwyższej jakości. Ponadto regenerujemy kołdry.

- Klienci często przychodzą i mówią o swoich potrzebach, a my proponujemy optymalne rozwiązania, doradzamy pokazujemy próbki pierza i puchu
oraz mówimy o ich właściwościach. Jedni wolą twardsze poduszki, inni lubią się zapadać w puch. Naszym zadaniem jest stworzenie poduszki i kołdry, która spełni oczekiwania klienta - zapewnia właściciel pracowni.

Tel. 504-439-474 

• Orzesze, ul. Rybnicka 55,
• Pszczyna, ul. Kopernika 26,
• Tychy, ul. Sienkiewicza 38,
• Czerwionka, ul. Furgoła 22,
• Lędziny, ul. Hołdunowska 9,

Firma istnieje od 1997 roku
pon. i czw. 9.00-16.00
wtorek 9.00 16.00
środa 9.00-16.30
piątek 9.00-16.00
sobota 9.00-13.00

Zakładanie i pielęgnacja zieleni
Ü projektowanie ogrodów
Ü zakładanie, koszenie trawników i nieużytków
Ü systemy automatycznego nawadniania
Ü porządkowanie ogrodów
Ü cięcia pielęgnacyjne roślin
Ü wycinka drzew za pomocą wysięgnika koszowego
Ü usługi glebogryzarką separacyjną, rębakiem
Szczegóły oferty znajdziesz na: www.ogrody-morago.pl

Wypożyczenia profesjonalnego
sprzętu ogrodniczego
ul. Rycerska 14, Orzesze
biuro@morago.pl
+48 506 668 557
www.ogrody-morago.pl

Metbox Kurpas Sp.J.
Orzesze, ul.Rybnicka 1a
tel. 608 507 339, 602 719 519

www.metbox.pl

- ogrodzenia i balustrady
- napędy do bram
- bezpłatny pomiar i doradztwo
- nieograniczony design
- konkurencyjne ceny
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Do Urzędu Miasta w Mikołowie wpłynął wniosek o powołanie zespołu
ds. polityki rowerowej. Wnioskodawcy chcą doradzać burmistrzowi i inicjować
działania służące rozwojowi transportu rowerowego w mieście.

Chcą radzić
o rowerach

W

styczniowym numerze „Naszej Gazety” pisaliśmy o „mikołowskim skansenie
rowerowym”. Maciej Rochel podpowiadał urzędnikom, jak zmienić niebezpieczne przejścia dla pieszych,
Aleks Kopia (śląski oficer rowerowy) sugerował, gdzie szukać wzorców. Nie da się ukryć, że infrastruktura rowerowa nie jest mocną stroną
Mikołowa. Miasta wokół nas pracują nad politykami mobilności, budu-

ją drogi rowerowe i inwestują w infrastrukturę.

Mikołów zdaje się
pozostawać daleko w tyle
„rowerowego peletonu”.
Wystarczy przeanalizować projekt
planowanej przebudowy terenów
przy dworcu PKP, by przekonać się,
że o bezpiecznym przejeździe rowerem przez centrum miasta urzędnicy nie myślą. Inicjatorem powołania

zespołu jest Artur Wnuk, prezes Stowarzyszenia Reta. To nie jest nowy
pomysł. Podobne zespoły istnieją
w wielu polskich miastach. Ich zadania, kompetencje i style pracy są różne, tak jak różne są miasta - rozlokowanie osiedli, szkół, kościołów i dworców komunikacji publicznej. Ważne
jest też sąsiedztwo innych miast.
- W Katowicach zespół sprawdza
się bardzo dobrze. Wydaje się, że
wszyscy są zadowoleni i miasto, i rowerzyści działający w zespole. Co

prawda w Katowicach jest to jedynie
ciało doradcze a nie decyzyjne, nie
mniej jest to bardzo dobry przykład
na bezpośrednią współpracę miasta
z mieszkańcami - komentuje Grzegorz Ossoliński, wiceprezes Stowarzyszenia „Rowerowe Katowice”.
„Rowerowe Katowice” to nie jedyne stowarzyszenie, które poparło pomysł powołania zespołu. Wniosek
poparły licznie mikołowskie stowarzyszenia, radni Krystyna Świerkot,
Sylwester Czarnota i Remigiusz Kuś
oraz mieszkańcy Mikołowa sprzyjający temu pomysłowi.
- Jestem jak najbardziej za utworzeniem takiego zespołu - deklaruje Urszula Tkocz z zespołu ds. sportu, turystyki i rekreacji Mikołowskiej
Rady Seniorów.
- Jeśli zbierzemy opinie tych, którzy jeżdżą, tych którzy chcieliby jeździć, ale nie czują się bezpiecznie
i połączymy to z opiniami urzędników, choć niekoniecznie tylko „drogowców” - wierzę, że uda się zmienić sposób myślenia o poruszaniu
się po Mikołowie - dodaje Wnuk.
Wniosek trafił do Urzędu Miasta
5 marca.

Jeśli władze Mikołowa
poprą inicjatywę,
mikołowski oficer
rowerowy zyska doradcę
i sojusznika.

Artur Wnuk,
inicjator powołania zespołu i prezes
Stowarzyszenia Reta
- Chcemy stworzenia systemu
zrównoważonego transportu w Mikołowie. Chcemy, aby o rowerze pomyśleć jak o bezpiecznym środku
transportu. O dojazdach do szkoły,
pracy, na basen, do MDK czy do biblioteki, na drobne zakupy. Więcej
rowerzystów to mniejszy ruch samochodowy, mniej korków, większa dostępność parkingów. Każdy logicznie
myślący kierowca popiera budowę
dróg rowerowych. Dużo pracy i wiele
lat wysiłków przed nami, ale zacząć
trzeba jak najszybciej.

Na pracy zespołu skorzystają
wszyscy mieszkańcy Mikołowa, choć
na realne zmiany trzeba będzie nieco poczekać.
- Taki zespół będzie służył jako
grupa doradców, którzy na co
dzień jeżdżą rowerem, znają potrzeby osób korzystających z tego
środka transportu, a także podróżują po kraju i Europie podglądając, jakie nowinki wprowadzają nasi sąsiedzi. Dzięki temu, każdy mieszkaniec Mikołowa będzie
mógł odczuć drobne, ale znaczące zmiany, które zachęcą do korzystania z roweru na co dzień - mówi
Maciej Rochel, jeden z sygnatariuszy wniosku, współautor projektu
Rowerowy Mikołów.
Beata Leśniewska
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autoryzowany przedstawiciel:

rowery ı akcesoria ı serwis ı ROWERY ELEKTRYCZNE

Mikołów ul. Więcka 6 (naprzeciw DH Zgoda)
tel. 666-230-444 (sklep) ı tel. 666-312-444 (serwis) ı www.somir-bike.pl
Zapraszamy: pn-pt 9.00-17.00 ı sobota 9.00-13.00
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Młodzież na medal!
Ponad 1100 uczestników z 15 województw wzięło udział w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych „Podkarpackie 2018”. Wśród
nich Karolina Szewczyk i Maksymilian Duda z Mikołowa.
minus 17 stopni i oblodzone
lądowanie nie sprzyjały dobrym lotom. Już podczas treningów miałam niemały problem z wykonaniem czystego skoku - mówi Karolina,
siedemnastoletnia snowboardzistka z Mikołowa.
„Big Air” to stosunkowo
prosta dyscyplina. Polega na
skoku na skoczni i wykonaniu
triku (dowolnego graba lub
rotacji), które są punktowane w zależności od trudności.
Liczy się też wysokość skoku
i czyste lądowanie.
Karolina Szewczyk w trakcie jednej z ewolucji.

C

zwarta edycja
OOM rozgrywana
była od 1 lutego
do 8 marca na arenach sportowych siedmiu miast
województwa podkarpackiego. Różne dyscypliny podzielone na bloki - sporty zimowe,
halowe i letnie. Zawodnicy zdo-

bywali punkty dla swoich województw walcząc o zwycięstwo
w klasyfikacji generalnej.
- Chyba najbardziej cieszę się z medalu zdobytego
w konkurencji Big Air, tym
bardziej, że w eliminacjach
byłam dopiero piąta. Dodatkowo temperatura sięgająca

Od Igrzysk
Olimpijskich
w Pjongczangu „Big
Air” jest dyscypliną
olimpijską.
W Slopestyle’u dodatkowo pojawiają się przeszkody
w postaci rurek oraz tak zwanych boxów, po których należy przejechać również wykonując jakiś trik.
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KREDYTY
Oferty kilkunastu banków
oraz
firm pozabankowych
Nie wiesz, który
bank wybrać?

Masz za
dużo rat?

Masz zajęcia
komornicze?

Wszystkich problemów pozbędziesz się u NAS!

Zadzwoń i umów się na bezpłatne
spotkanie z Doradcą.
Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 4
tel. 660 178 173, 660 178 174
Tarnowskie Góry, ul. Piłsudskiego 9
tel. 572 550 340, 572 550 341
przerwie, tak naprawdę daje
mi największą radość - mówi
Karolina.

Maksymilian Duda.
Z OOM Karolina przywiozła
łącznie trzy medale, dwa złote
i jeden srebrny. Pierwsze spotkanie Karoliny z deską miało
miejsce dziesięć lat temu. Od
czterech lat trenuje w klubie
sportowym Alpino Freestyle
Team pod okiem trenera Tomasza Zbiciaka, reprezentuje
AZS AWF Katowice.
- Staram się być na desce
kiedy tylko pozwalają mi na
to warunki pogodowe i szkoła. Możliwość jazdy na desce
po każdej nawet najkrótszej

W ramach OOM
odbyły się także
Mistrzostwa Polski
kadr wojewódzkich
rocznika 2004
w koszykówce.
Reprezentacja Śląska po
wygraniu swojej grupy w półfinale pokonała reprezentację
Mazowsza 72:66, a w wielkim
finale wygrała z reprezentacją
Dolnośląskiego 66:55.
- Grało nam się wspaniałe,
byliśmy dobrze przygotowani fizycznie, jak i mentalnie na
wysokim poziomie. Najtrudniejszym meczem był półfinał z kadrą Mazowsza, gdzie

walczyliśmy o wynik do ostatniego gwizdka - mówi jeden
z wyróżniających się graczy
kadry Śląska, mikołowianin
Maksymilian Duda.
Trenuje koszykówkę od
dwóch lat. Jest uczniem i zawodnikiem UKS SP 27 Katowice. Przy wzroście 198 cm jest
czołowym zawodnikiem klubu, był też najwyższym koszykarzem turnieju. Miał rekordową liczbę „zbiórek” w jednym meczu (18), a także w całym turnieju (60). Uczestnictwo w zawodach było bardzo istotne dla młodych koszykarzy. Spośród 95 zawodników rocznika 2004 jedynie
12 otrzyma powołanie do reprezentacji Polski. Trzymajmy kciuki!
Artur Wnuk
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Kosmetologia, Drogeria, Wellness

Odwiedź naszą drogerię
i podaruj ukochanej osobie
piękno na Wielkanoc.
W ofercie m.in. bony podarunkowe
i gotowe zestawy upominkowe.
Oferujemy również profesjonalne
zabiegi laserowe.

Serdecznie zapraszamy!
ul. Pszczyńska 372 – parter budynku koło apteki, 43-176 Gostyń, tel. 512 209 573,

Estetic-Studio-694099570710412
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Święta Wielkanocne dla
wielu z nas kojarzą się
głównie z prezentami,
rodzinną imprezą
i polewaniem wodą. Takie
mamy czasy, że uciekają
nam sprawy ważne, które
przez pokolenia budowały
poczucie więzi i wspólnoty.
Nie ulegajmy tym trendom.
Pamiętajmy, że na
szacunek zasługuje tylko
ten, który szanuje tradycję.
Dla wielu osób tradycja
idzie w parze z wiarą. Dla
wierzących i niewierzących
przygotowaliśmy
podstawowe informacje
o genezie Wielkiego
Tygodnia i Świąt
Wielkanocnych.
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Misterium
Palmowa Niedziela

Zwyczaje i obrzędy wielkanocne
rozpoczynają się od Palmowej Niedzieli. Według Ewangelistów, Chrystus wjechał do Jerozolimy na pięć
dni przed ukrzyżowaniem. Opisując
ten wjazd św. Jan wspomina, że zgromadzony tam lud witał go palmowymi
gałązkami. Stąd też zapewne i nazwa
- Palmowa Niedziela i zwyczaj święcenia palmy. Ponieważ palmie przypisywano właściwości lecznicze i czarodziejskie, w minionych czasach po powrocie z kościoła, dla zdrowia chłostano się poświęconymi palmami. Dziś
w wielu regionach zwyczaje robienia
palmy urosły do rangi sztuki, a wiele
z takich palm, to prawdziwe arcydzieła. Natomiast powszechnym obyczajem jest święcenie wiązanek palmowych, które potem zatyka się za obrazem lub wiesza na ścianie i trzyma do
następnej Palmowej Niedzieli.

Wielki Poniedziałek,
Wielki Wtorek
i Wielka Środa

Jest to nadal okres żałoby oraz zadumy nad śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Dopiero Wielka Środa jest
dniem, w którym chrześcijanie obchodzą pamiątkę sprzedania Jezusa Chrystusa faryzeuszom przez Judasza za
30 srebrników. W tę środę gospodarze
wychodzili z poświęconą w poprzednim
roku wodą święcić pola, aby dobrze rodziły. Jak pisze ks. Jędrzej Kitowicz - za
grzechy nasze był od Judasza wtenczas
zaprzedany... Polacy w ten dzień mięsa
nie jadali...

Wielki Tydzień
W naszej kulturze Wielki Tydzień jest
czasem przygotowania i oczekiwania Niedzieli Zmartwychwstania. Dawniej w ciągu
całego Wielkiego Tygodnia powszechnie

uczestniczono w nabożeństwach upamiętniających wjazd Chrystusa do Jerozolimy,
zapowiadający Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, a ludowe wróżby wielkotygodniowe przepowiadały pogodę na cały
rok. I tak: Wielka Środa, to wiosna, Wielki

Czwartek - lato, Wielki Piątek wróżył pogodę na żniwa i wykopki, a Wielka Sobota była odnośnikiem do pogody w zimie.
Dziś Wielki Tydzień to w większości czas
przedświątecznych porządków i przygotowań do Świąt.
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Wielki Czwartek
Wielki czwartek nazywany też Cierniowym, do dziś jest pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Wieczorem w kościołach
odprawiana jest „Msza Wieczerzy Pańskiej”, która rozpoczyna Triduum Paschalne. W jej trakcie podczas śpiewu „Chwała na wysokości” biją wszystkie dzwony
w świątyni. Po zakończeniu śpiewu dzwony i organy milkną. Podczas „Mszy Wieczerzy Pańskiej” konsekruje się dostateczną ilość komunikantów tak, by wystarczyły na dzień obecny i następny. Po zakończeniu Wieczerzy, na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy,
Najświętszy Sakrament przenosi się do
„Ciemnicy”, gdzie adoruje się go do późnych godzin nocnych i przez cały Wielki
Piątek. Po zakończeniu liturgii z ołtarza
zdejmuje się świece, mszał, krzyż, obrusy. Tabernakulum zostaje otwarte i puste,
a „Wieczna lampka” zgaszona.

Wielki Piątek
Wielki Piątek to jeden z dwóch dni
w roku, w którym nie odprawia się
mszy św. Jest dniem najgłębszej żałoby;
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dniem skupienia, powagi, pobożności
i praktyk religijnych. Tego dnia obowiązuje post ścisły, a po południu odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
Nabożeństwo Wielkiego Piątku jest
pamiątką męki i śmierci na krzyżu Jezusa Chrystusa. Kapłani celebrują Liturgię
w czerwonych ornatach. Liturgia zaczyna się bez pieśni, główny kapłan celebrujący leży kilka minut krzyżem przed
ołtarzem. Dalej następuje Liturgia Słowa Bożego - w jej skład wchodzą dwa
czytania, psalm (bez organów) oraz opis
Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. Po
kazaniu następuje Adoracja Krzyża. Po
adoracji Najświętszy Sakrament zostaje
przyniesiony z Ciemnicy i następuje Komunia św. Po jej zakończeniu Jezus pod
postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do Grobu, gdzie zaczyna się
adoracja.
Z Wielkim Piątkiem związanych jest
wiele tradycji. Pierwsza z nich, to groby. Zwyczaj strojenia Grobów Chrystusowych przywędrował do nas z Niemiec
lub Czech i stał się prawdziwą sztuką.
Polskie groby wielkanocne, oprócz elementów religijnych, ukazywały naszą
symbolikę ludową i narodową, co szczególnie w okresach narodowej niewoli
było podkreślaniem polskości. Zresztą
takich elementów przy wystroju grobów
nie brakuje do dziś. Starą, polską tradycją było odwiedzanie grobów. W miastach, gdzie było więcej kościołów, należało odwiedzić wszystkie, spędzić kilka chwil na modlitwie oraz złożyć datek
na biednych (panował zwyczaj kwestowania przed kościołami). Do wielkopiątkowych obrzędów ludowych należały:
pogrzeb żuru i śledzia, obmywanie się
w rzekach i strumieniach przed wschodem słońca (zabezpieczenie przed chorobami), sadzenie nowych drzew owocowych, robienie masła, zakaz tkania
i przędzenia oraz - malowanie pisanek.

Wielka Sobota
W Wielką Sobotę Kościół trwa przy
Grobie Pańskim rozważając Mękę
i Śmierć Chrystusa. Dawniej przed Liturgią Wigilii Paschalnej niszczono ołtarz i budowano nowy. Formalnie Wielka
Sobota posiada tylko teksty Liturgii Godzin, nie ma natomiast formularza Mszy
Świętej, a Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania.
Wieka sobota - to dzień „święconego”. Święcone, to kulminacja świątecznych przygotowań i stary słowiański obyczaj. Po porannym święceniu
wody i ognia, do kościoła przynosiło się
(i przynosi) kosz wypełniony świątecznymi wiktuałami. Królują w nim jajka, ale
nie może zabraknąć wędlin, chrzanu,
soli, chleba i baranka. Dziś są to małe
koszyczki z symboliczną ilością potraw.
Dawniej, szczególnie na wsiach, były to
kosze z kopą jaj, bochnem chleba, pętami kiełbasy, szynką itd.

Wielka Niedziela
Obrzędy religijne Wielkiej Niedzieli
połączone są z Wielką Sobotą. W wielu
regionach bezpośrednio po Wigilii Paschalnej, rozpoczyna się procesja rezurekcyjna i msza rezurekcyjna. Są też regiony, w których rezurekcja jest osobną
mszą św. rozpoczynającą wielkanocny
poranek (do XVIII wieku msze rezurekcyjne odprawiane były o północy, potem świętowano rezurekcję rano). Jakby
na to nie patrzeć, chrześcijańska tradycja Niedzieli Wielkanocnej rozpoczyna
się od zapowiadanej uroczystym biciem

ŚWIĘTA

Mediacje
w redakcji
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dzwonów Prymarii, czyli pierwszej mszy
św. po Zmartwychwstaniu Pana. Po niej
zaczyna się „uczta dla ciała”.
Można powiedzieć, że Wielkanoc
w Polsce, to rodzinne święto poświęcone jedzeniu. Stąd też do dziś śniadanie wielkanocne w naszych domach,
to prawdziwy rytuał. Przez całe wieki było ono nagrodą za rygorystyczne
przestrzeganie 40-dniowego postu. Musiał się on solidnie dać we znaki, skoro
w Wielki Piątek na drzewie wieszano
śledzia oraz urządzano pogrzeb żurowi.
Wreszcie można było zasiąść do stołu
i rozpocząć biesiadowanie od podzielenia się święconym jajkiem. Z największym przepychem urządzano „święcone” w bogatych dworach. Serwowano tyle dań, ile pór roku, miesięcy, a nawet tygodni. Stoły szlachty, mieszczan
i chłopów nie były już tak okazałe, ale
też zastawione jadłem i trunkiem. Zgodnie z tradycją święcone składało się
przede wszystkim z dań zimnych, głównie mięs, jaj na twardo i ciast, jako że
w Wielkanoc nie godziło się gotować ani
rozpalać „wielkiego” ognia pod kuchnią.
Najważniejsza zawsze była szynka, najlepiej cała i z kością, uwędzona w dymie jałowcowym. Nie mogło też zabraknąć kiełbas ani półmiska z upieczoną
w całości głową z jajkiem w ryjku. Na
bogatszych stołach głowiznę zastępowały pieczone prosiaki. Wśród ciast królowały baby wielkanocne, mazurki i serniki. Nie brakowało też przeróżnych
placków, kołaczy i innych słodkich wypieków. Śniadanie takie zamieniało się
w trwającą nawet do wieczora biesiadę.
Czasy się zmieniły i nasze śniadania
wielkanocne też. Nie są tak wystawne
jak dawniej, ale wiele tradycji przetrwało. Nie może zabraknąć na nich jajek
i święconego, na stole stoi baranek (najczęściej z cukru), wędliny podajemy
w inny sposób niż dawniej, a to wszystko uzupełniane jest sałatkami ze świeżych warzyw. Cóż, prawda czasu! Ale
póki co, pizzy na wielkanocne śniadanie
nikt nie zamawia.

W pierwszy piątek marca telefoniczny dyżur pełniła w naszej redakcji
Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń, mediator sądowy. Podczas konsultacji
udzieliła kilkunastu porad i podsunęła pomysły, które - mamy nadzieję przywróciły Państwu nadzieję na rozwiązanie trudnych, życiowych sytuacji.
Warto też pamiętać, że nie w każdej sytuacji mediator może interweniować.
Czytelnik: Spółdzielnia wyrzuciła mnie z mieszkania, a ja uważam, że stało się to bezprawnie. Proszę
o wynegocjowanie warunków mojego powrotu.
Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń: Obawiam się, że
w pańskiej sytuacji interwencja mediatora nie będzie skuteczna, ponieważ spółdzielnia jest przekonana o słuszności swojej decyzji i nie zamierza szukać z Panem porozumienia. Jeżeli uważa Pan, że ma rację, proszę skierować
sprawę na drogę sądową.
Czytelniczka: Po 30 latach małżeństwa rozwodzimy
się z mężem. Mamy sporo majątku do podziału, a trud-

no oszacować, co do kogo należy i kto wniósł większy
wkład. Poinformowałam męża, że zamierzam poprosić
Panią o pomoc, ale on nie chce się zgodzić na mediatora.
Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń: Na mediacje muszą się zgodzić obie strony. Pani mąż nie musi ze mną
rozmawiać, ale powinien sobie uzmysłowić, że jeżeli nie
zgodzi się na mediacje, waszymi sprawami majątkowymi
zajmie się sąd. A wyrok wcale nie musi być korzystny dla
Pani męża. Poza tym, przy długotrwałej i skomplikowanej
sprawie rosną koszty procesowe i honoraria dla adwokatów. Dzięki mediacji nikt nie przegrywa, a cała procedura jest tańsza.

Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń zgodziła się udzielać porad na łamach „Naszej
Gazety”. Jeżeli mają Państwo problem, który można rozwiązać za pośrednictwem mediatora prosimy o pytania do redakcji (tel. 32-209-18-18, e-mail: redakcja@naszagazeta.info)
bądź bezpośrednio do kancelarii Skuteczne Mediacje, tel.: 607 053 493,
www.facebook.com/SkuteczneMediacje, e-mail: malgorzata.bohosiewicz@gmail.com
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Specjalne rabaty
dla g rnik w
na wszystkie modele KIA
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Poniedziałek
Wielkanocny
W kalendarzu liturgicznym Kościoła
rzymskokatolickiego nie ma „drugiego
dnia świąt wielkanocnych”. Poniedziałek wielkanocny jest po prostu kolejnym
dniem Oktawy Wielkanocnej, trwającej
przez osiem dni począwszy od pierwszej
Niedzieli Wielkanocnej. Ten dzień zwany też Lanym Poniedziałkiem lub Śmigusem - dyngusem jest dniem wolnym
od pracy i społecznym obyczajem w naszym kraju. W naszej tradycji tego dnia
dla żartów polewa się wodą innych, nawet nieznajomych. Tradycja polewania wywodzi się z pogańskich zwyczajów związanych z symbolicznym budzeniem się przyrody do życia i odnawialnej zdolności ziemi do rodzenia. A do
tego potrzebna była woda. W symbolice chrześcijańskiej mówi się, że zwyczaj polewania wywodzi się z Jerozolimy,
gdzie schodzących się i rozmawiających
o zmartwychwstaniu, Żydzi polewali
z okien wodą, aby rozpędzić zgromadzonych rozpowiadających te wieści. Inne
zwyczaje Poniedziałku Wielkanocnego,
to czynienie sąsiadom psikusów, chodzenie chłopców „z kogutkiem” i dziewcząt „z gaikiem” oraz zbieranie podarunków za śpiewy. Dziś z tych barwnych
zwyczajów, praktycznie pozostał jeden polewanie. I to nie zawsze wyłącznie dla
żartu i pielęgnowania tradycji.
Tadeusz Piątkowski

Nowa Kia Stonic ju od

54 990 PLN

Nowa Kia Stonic. Wra e nigdy do .
Kia Stonic to samoch d zaprojektowany dla tych, kt rzy czerpi z ycia gar ciami i ch tnie
podejmuj wyzwania. Ten dynamiczny, kompaktowy crossover powsta z my l o osobach
ciekawych wiata. Oferowany jest w wielu wersjach kolorystycznych nadwozia,
jedno i dwukolorowych. To propozycja dla urodzonych indywidualist w.

ETRANS | Autoryzowany Dealer
aziska G rne, ul. Le na 1, tel. 32 32 57 412, www.etrans.pl

7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczeg owe okresy gwarancji oraz jej warunki okre lone s w ksi ce gwarancyjnej.
Ka dy nowy samoch d marki Kia, fabrycznie wyposa ony w system nawigacji firmy LG,
umo liwia korzystanie przez 7 lat z najnowszych wersji map bez ponoszenia dodatkowych koszt w.

Miarka w akcji
Nie od dziś wiadomo jak ważna jest dla zdrowia aktywność fizyczna. W naszej szkole
sport stanowi ważną część życia codziennego. Gabloty wypełnione pucharami i dyplomy
za najwyższe miejsca w różnych dyscyplinach zajmują sporą część budynku, motywując
każdego do angażowania się w różnego rodzaju zawody i konkurencje. Zachęcamy do
działania, bo sport to najlepszy trening nie tylko dla ciała, ale i charakteru.

Najlepszy trening charakteru
W naszej szkole jest także wielu utalentowanych sportowców realizujących swoje
pasje w różnych dyscyplinach sportowych. Oto kilka sylwetek młodych - zdolnych,
którzy osiągają sukcesy na szczeblu nie tylko krajowym, ale i światowym.
Martyna Koppens

Zuzanna Mamok

K

ung-Fu poznałam dzięki mojemu kuzynowi. To właśnie on
zainspirował mnie tą sztuką
walki. Gdy zaczęłam chodzić na zajęcia, od razu mi się ten sport spodobał i trwa to do dzisiaj. Trenuję już
bardzo długo, zaczęłam, gdy miałam
7 lat. Uprawiam Chan Shaolin Si, Dju-Su Kung-Fu oraz Combat - czyli sztukę samoobrony na ulicy.
Na początku traktowałam to jako
pasję, dopiero z czasem zaczęłam
wiązać z tym moją przyszłość. Od
roku pomagam mojemu Mistrzowi
na treningach z małymi dzieciakami
i dzięki temu widzę jaką przyjemnością jest uczyć kogoś tak wspaniałego sportu jakim jest Kung-Fu.
Biorę udział w zawodach na szczeblu europejskim oraz na szczeblu
ogólnoświatowym, a także w pokazach. Moim największym osiągnięciem jest zdobycie trzeciego miejsca na europejskich zawodach w Budapeszcie.

Pole Dance poznałam przez przypadek. Jest to taniec na drążku pionowym z elementami akrobatyki, gimnastyki, a nawet baletu. Może być
prowadzony w formie fitnessu w celu
zwiększenia kondycji lub jako trening
sportowy, gdzie nacisk kładzie się,
m.in. na wytrzymałość, elastyczność
oraz grację. Wcześniej się tym nie interesowałam, a nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Kiedyś
moja babcia opowiadała mi historię.
Gdy była młodsza, wybrała się do Rosji, tam zobaczyła kobietę tańczącą
na rurze, wtedy było to bardzo kontrowersyjne, ale jej się to spodobało,
uważała to za coś pięknego. Pokazała mi, jak to wygląda, jak się nazywa.
Zauroczyłam się tym na tyle, by od
razu zapisać się na pierwsze zajęcia.
Trenuję ponad dwa lata. Biorę tak-

Obozy narciarskie

Jesteśmy młodymi dziennikarzami
z I Liceum Ogólnokształcącego
im. Karola Miarki, stawiającymi
pierwsze kroki w świecie mediów.
Redagujemy szkolny fanpage,
bierzemy udział w warsztatach
dziennikarskich, przeprowadzamy
wywiady i piszemy felietony.
To nasz kolejny artykuł, mamy
nadzieję, że spodoba się Państwu
i będziemy mogli spotkać się także
w następnym numerze. Redakcja:
Justyna Tkocz, Patrycja Przybytek,
Wiktoria Tabor, Marcelina
Kolarczyk, Wiktoria Szwerthalter,
Zofia Tkocz, Paulina Radomska,
Angelika Szymura; opiekun Izabela Machnicka

W sporcie cenię
zdyscyplinowanie
Rozmowa

z Pawłem Stobieckim,
nauczycielem
wychowania fizycznego

że udział w zawodach. Moimi pierwszymi były te w październiku: Pole Art
of Poland, podczas których udało mi
się zająć pierwsze miejsce w mojej
kategorii i tym samym uzyskać tytuł
mistrzyni Polski Pole Art 2017 w kat.
Młodzież Profesjonaliści. Teraz przygotowuję się na Pole Art Experience,
który odbędzie się w marcu w Opolu
oraz na II Mistrzostwa Polski Pole Art

Wiktoria Loska

M

oja przygoda z jeździectwem rozpoczęła się 9 lat
temu, kiedy zaczęłam
swoje pierwsze jazdy rekreacyjne. Od 4 lat jeżdżę sportowo i biorę
udział w różnych zawodach. W tym
sporcie najbardziej cenię bezpośredni kontakt ze zwierzęciem. Inne
dyscypliny nie dają takich samych
odczuć związanych ze zwierzęciem
jak właśnie jazda konna. Lubię w nim

IPSF w maju w Katowicach. Ogromnie się cieszę, że udało mi się na nie
dostać. Mam nadzieję, że na kolejnych zawodach również będę miała
okazję wystąpić. Pole Dance jest dla
mnie wciąż ogromnym wyzwaniem,
bo za każdym razem widzę coś innego. Tutaj wszystko się łączy. Nie ma
jednego stylu, który jest narzucony
akurat w tym sporcie.

także brak przewidywalności. Moją
inspiracją jest mistrzyni olimpijska
Charlotte Dujardin, która wielokrotnie zdobyła podium podczas zawodów jeździeckich. Wiążę swoją przyszłość z jazdą konną. Chcę jeździć
zawodowo, a także szkolić ludzi oraz
konie. W tym roku zmieniłam klub,
wiążę z nim sporo planów i mam nadzieję, że będę mogła ciągle się rozwijać i coraz wyżej startować.

- Jaki sport lubi Pan najbardziej?
- Siatkówka oraz narciarstwo to
dwie dyscypliny, którymi udaje mi się
amatorsko zajmować oraz które bardzo lubię.
- Co najbardziej ceni Pan
w sporcie?
- Zdyscyplinowanie. Aby zdobywać
wyniki, sukcesy, człowiek musi być
zdyscyplinowany. Cały dzień ustawiony jest wtedy pod sport i trening. Jest
to jedna z najważniejszych cech, jakie
cenię w sporcie.
- W jakim sporcie nasza szkoła
zdobywa najwięcej osiągnięć?
- Jest to indywidualnie uzależnione od konkretnej osoby i jej umiejętności, jednakże od dłuższego czasu
na pewno jest to piłka siatkowa. Dużo
osiągnięć zdobywamy w sportach indywidualnych, tenisie stołowym, narciarstwie, a także w szachach. Nasi
uczniowie uczęszczają do różnych
pobliskich klubów, które rozwijają pasję naszych zawodników, a to
przekłada się później na osiągnięcia
w różnych zawodach, w których nasi
uczniowie chętnie biorą udział.

Siatkarski szał

W

T

radycją naszej szkoły są obozy
narciarskie, na które co roku wyjeżdżają klasy pierwsze. Obóz
jest szansą dla osób, które nie potrafią jeździć na nartach, na nauczenie się
tej niełatwej sztuki. To także okazja dla
osób zaawansowanych na doskonale-

nie umiejętności. Nauczyciele, którzy
opiekują się grupami, są wykwalifikowanymi instruktorami i każdy, kto pod
ich okiem uczył się jeździć na nartach po tygodniu opanował tę sztukę i mógł
dołączyć do grona osób dobrze jeżdżących na nartach.

śród wielu wyróżnień znajdują się trofea wywalczone przez drużyny siatkarskie. Ten sport cieszy się sympatią
wielu uczniów i często pojawia się na
szkolnych uroczystościach. Dobrym
przykładem są obchody 95-lecia naszej szkoły, kiedy to w ramach świętowania uczniowie rozegrali mecz
przeciwko nauczycielom.
Siatkówka stanowi również wypełnienie większości lekcji wychowania
fizycznego.

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

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie rozbudowuje się i organizuje liczne imprezy proekologiczne
dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ścieżka dydaktyczna
przez Fiołkową Górę

Od

dłuższego
czasu Śląski
Ogród Botaniczny starał się o stworzenie ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej, która łączyłaby dwie części
Ogrodu: Żółty i Czerwony, bez konieczności poruszania się bardzo niebezpieczną drogą asfaltową - ulicą Sosnową.
I wreszcie się udało! Ogród
pozyskał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-

towicach na realizację projektu „Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza na obrzeżach Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie”, dzięki czemu powstanie dwukilometrowy trakt przez
urocze tereny Fiołkowej Góry
(340 m n.p.m.).
Tereny naturalne i półnaturalne należące do Ogrodu charakteryzują się niezwykle bogatą
przyrodą ożywioną i nieożywioną. Zbiorowiska czyżni śródpolnych, starych zarośli leszczynowych, nawapiennych ziołorośli
czy muraw są unikalne dla całego regionu. Realizacja pro-

jektu pozwoli skierować uwagę
odwiedzających na najwartościowsze ze względów przyrodniczych obszary. Ponadto jest to
idealna forma promowania aktywności fizycznych i rekreacji
w urozmaiconym terenie na łonie natury.
Wzdłuż trasy stanie 25 tablic edukacyjnych i informacyjnych oraz 5 stanowisk terenowych gier dydaktycznych. Tematy, poruszane na poszczególnych stacjach, będą odnosić
się do przyrody, a także niezwykle bogatej i interesującej kultury przemysłowej Mikołowa Mokrego. Dodatkowo na każdej z tablic pojawi się kod QR,
odsyłający do strony internetowej, gdzie dociekliwi miłośnicy przyrody i historii znajdą dodatkowe informacje na interesujące ich tematy. Zaś gry edukacyjne pozwolą na sprawdzenie
swojej wiedzy oraz dostarczą
rozrywki całym rodzinom.
Zakończenie projektu planowane jest na drugą połowę
roku.
Katarzyna Mućka

Ćwierć wieku w służbie ochrony przyrody
W

ojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
I Gospodarki Wodnej w Katowicach świętował
25 lat działalności. Z tej okazji
w Operze Śląskiej w Bytomiu
miała miejsce uroczystość podsumowująca ćwierć wieku pracy
Funduszu w trosce o lepsze środowisko. W tym czasie wydał na
wsparcie setek inicjatyw proekologicznych ponad osiem miliardów złotych. W naszym regionie
praktycznie nie ma inwestycji
w tym zakresie, w której Fundusz
nie miałby swego udziału finansowego lub merytorycznego.
- Jest wiele instytucji i podmiotów, z którymi współpraca przekłada się na nasze sukcesy - podkreślał Andrzej Pilot, prezes Funduszu. - Znaczącej poprawie uległa gospodarka wodno-ściekowa, udało
się ograniczyć wysoką emisję,
bo zakłady pomontowały filtry. Ponadto od 2003 roku Fundusz prowadzi działania służą-

Podczas uroczystej gali wyróżniono statuetkami EkoKARLIK 25-lecia samorządy i instytucje współpracujące z Funduszem.
ce ograniczaniu niskiej emisji
i należą one do sztandarowych
przedsięwzięć WFOŚiGW.
Podczas uroczystej gali wyróżniono statuetkami EkoKARLIKA 25-lecia wiele osób działających wspólnie z Funduszem na rzecz ochrony środowiska, m.in. za aktywne działania na rzecz walki ze smogiem i wprowadzenie uchwały
antysmogowej dla regionu wy-

różniony został marszałek Wojciech Saługa. Pozostałe wyróżnienia trafiły, m.in. do Wiktora
Skworca, arcybiskupa metropolity katowickiego, Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza, Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia, Andrzeja Dziuby, prezydenta Tychów, Piotra
Kuczery, prezydenta Rybnika
czy Marcina Krupy prezydenta Katowic. A także do instytu-

cji, m.in. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki
Śląskiej, Policji, Chorągwi Śląskiej ZHP oraz fundacji.
Wyróżniono również pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
którzy zostali uhonorowani Złotymi i Srebrnymi Odznakami
Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Historia i zadania
Przypomnijmy, że Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powstał
w 1993 roku. Jest publiczną instytucją finansową, realizującą politykę ekologiczną województwa
śląskiego. Realizując swoją misję, koncentruje się na: wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez administra-

cję publiczną, przedsiębiorców,
instytucje i organizacje pozarządowe, zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na
ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Dofinansowuje zadania dotyczące ochrony wód, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni
ziemi, atmosfery, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej, zapobiegania poważnymi awariami
oraz profilaktyki zdrowotnej.
- Ta mrówcza praca wszystkich, którym stan naszego środowiska leży na sercu, jest nie
do przecenienia. Fundusz jest
w tym wypadku pionierem, od
kilkunastu lat prowadzi inwestycje i działania edukacyjne
w walce ze smogiem. Jestem
przekonany, że to nowe pokolenie, które kroczy za nami, ma
zdecydowanie większą świadomość ekologiczną i wiedzę,
która pozwoli myśleć o przyszłości z optymizmem - mówił
marszałek Wojciech Saługa.
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Prezydent Miasta Świętochłowice Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

1. Położonej w Świętochłowicach w rejonie
ul. Śląskiej będącej własnością Gminy Świętochłowice, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 4274/2 o powierzchni 10 503 m2, dla której prowadzona
jest księga wieczysta KA1C/00012432/8 przez
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Chorzowie. W dziale III wpisane ograniczone prawo rzeczowe - „nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie
przechodu i przejazdu przez działkę nr 4070
pasem o szerokości 5 metrów biegnącym
do ulicy Ceramicznej, zgodnie z przebiegiem
zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego Aktu notarialnego - kolorem zielonym - na rzecz każdoczesnych
właścicieli i posiadaczy działki gruntu 4072
objętej księgą wieczystą KA1C/00044410/1”.
Dział IV w/w księgi wolny jest od wpisów.
2. Teren oddalony o ok. 5 km od autostrady A4, o ok. 3 km od Drogowej Trasy Średnicowej oraz
o ok. 1,5 km od linii kolejowej Katowice - Gliwice. Nieruchomość jest niezabudowana, zlokalizowana w pobliżu ronda stanowiącego rozwidlenie ulic o zasięgu ponadlokalnym, w bezpośrednim
sąsiedztwie budownictwa wielorodzinnego, zabudowy handlowo-usługowej i stacji paliw. Dojazd
do nieruchomości od strony ul. Śląskiej przez ul. Zieloną. Gmina Świętochłowice w 2014r. zrealizowała projekt mający na celu zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów przemysłowych
w Świętochłowicach, usytuowanych po południowej stronie - ul. Zielona w dzielnicy Zgoda - 1 etap.
Zakres przeprowadzonej inwestycji obejmował :
1) budowę drogi dla kategorii obciążenia ruchem KR4 wraz z chodnikami, zjazdami i zieleńcami,
2) podniesienie niwelety jezdni istniejącej drogi,
3) budowę oświetlenia,
4) budowę kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami,
5) budowę kanalizacji deszczowej,
6) przebudowę oraz zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowych,
7) przebudowę skojarzonej napowietrznej sieci rozdzielczej Nn. i oświetleniowej,
8) przebudowę istniejącej infrastruktury teletechnicznej.
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość zlokalizowana
jest na obszarze oznaczonym symbolem „U” - tereny zabudowy usługowej. W odległości 15 m
od granicy działki biegnie sieć energetyczna, 80 m sieć gazowa, w odległości 20 m sieć wodociągowa oraz w odległości 100 m od granicy działki znajduje się kanalizacja sanitarna i deszczowa.
Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Polska Energia S.A. zostaną określone na
wniosek przyszłego inwestora, który określi moc i ilości energii niezbędnej z uwagi na rodzaj
przewidzianej inwestycji. Dostawa gazu może nastąpić z rurociągu niskoprężnego, po uzgodnieniu z PGN i G S.A. warunków przez przyszłego inwestora, w zależności od zapotrzebowania.
4. Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 21 lipca 2017r.
5. Drugi przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 6 października 2017r.
6. Trzeci przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 15 grudnia 2017r.
7. Cenę wywoławczą do czwartego przetargu ustala się w wysokości: 400 000,00 zł (słownie
złotych: czterysta tysięcy). Do w/w będzie doliczony podatek VAT.
8. Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
9. Wadium w wysokości 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy) należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez PKO Bank Polski nr 73 1020 2313 000 3602 0574 0586 do
dnia 2 kwietnia 2018r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego) tytułem: „GN/2017/wadium do przetargu ul. Śląska” lub w kasie
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.
10. 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.
11. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełnią warunki wynikające z ustawy z dnia
24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r., poz. 2278).
12. 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.
13. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia
umowy notarialnej.
14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
15. Cenę nabycia nieruchomości, należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach prowadzone przez PKO Bank Polski nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545, na
3 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej.
16. 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.
17. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba, która wygrała przetarg zostanie powiadomiona
na piśmie.
18. Uczestnik, który wygra przetarg nabywa nieruchomość na zasadach określonych w ustawie
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.).
19. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem: www.swietochlowice.pl
w BIP.
20. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 349 19 31.
21. Prezydent Miasta może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

1. Będącej własnością Gminy Świętochłowice,
położonej przy ul. Śląskiej 46, 48, 52, 54,
58, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 4173/4 o powierzchni
14 448 m2, zapisaną w księdze wieczystej
KA1C/00012432/8 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg
Wieczystych. W Dziale III w/w księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością. Dział IV - wolny jest od wpisów.
2. Nieruchomość położona przy ul. Śląskiej 46,
48, 52, 54, 58, w strefie pośredniej miasta,
w dzielnicy Zgoda, niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta samosiejkami drzewami i krzewami. Znajduje się w sąsiedztwie terenów usług, zabudowy mieszkaniowej
wysokiej intensywności, terenów inwestycyjnych niezagospodarowanych. Dojazd do nieruchomości ul. Śląską - drogą o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie niepełne, przyłącza możliwe
do realizacji w południowo-wschodniej granicy nieruchomości: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna. Nieruchomość będzie objęta wnioskiem o włączenie do Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
3. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą
Nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i ul. Ceramicznej dla nieruchomości obowiązuje zapis Z2.4U. Przeznaczenie podstawowe: U - tereny zabudowy usługowej. Przeznaczenie dopuszczalne: dla terenu
Z2.4U - składy, magazyny, logistyka.
4. Cena wywoławcza - 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) (do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%). Nabywca nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych
(PCC) na podstawie art. 2 pkt 1 ppkt g) ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1150).
5. Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 29 listopada 2017r., drugi przetarg ustny, nieograniczony odbył się w dniu 23 lutego 2018r. Przetargi
zakończyły się wynikiem negatywnym.
6. Trzeci przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 11 maja 2018r. o godz. 1000
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w kwocie 80 000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), przelewem na konto w PKO BP SA
nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 7 maja 2018r., z dopiskiem „GN/2018/wadium
do przetargu ul. Śląska 46-58”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości
postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1%
ceny wywoławczej.
9. W dniu przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej:
1) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko,
imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL,
2) dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z Krajowego Rejestru
Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby
prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania
przetargowego,
3) kopię dowodu wniesienia wadium,
4) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
5) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.
10. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia
24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz. 2278).
11. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny
nabycia prawa własności nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
12. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego,
do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w PKO BP SA
nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce
i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy
nabycia prawa własności nieruchomości, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12
niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy.
14. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów
w księgach wieczystych ponosi nabywca.
15. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121, z późn. zm.).
16. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
17. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie codziennej ogólnokrajowej, na stronie internetowej: www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
18. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 349 19 31.
Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Bartosz Karcz
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Sprintem przez sportowe areny
Piłka nożna
W rozegranych meczach kontrolnych
drużyny klubów powiatu mikołowskiego
uzyskały rezultaty:
Polonia Łaziska pokonała rezerwy GKS-u
Tychy 4:1, Dąb Gaszowice 2:0, zremisowała
z BKS-em Bielsko 2:2, pokonała Górnika
Brzeszcze 6:1.
Gwarek Ornontowice wygrał z Unią Książenice 4:1, Slavią Ruda Śląska 3:2, Przyszłością Ciochowice 3:2, rezerwami Piasta
Gliwice 1:0.
Orzeł Mokre przegrał z Wilkami Wilcza 1:3, Ruchem Radzionków 3:5, Górnikiem Wojkowice 1:4, LKS-em Dekor Bełk
0:9, zespołem juniorów Górnika Zabrze
3:4, zremisował z Górnikiem 09 Mysłowice 2:2.
AKS Mikołów pokonał Ostoję Żelisławice 3:0, przegrał ze Slavią Ruda
Śląska 1:3.
Fortuna Wyry pokonała JUWE Tychy
5:4, przegrała z Zantką Chorzów 2:3, pokonała Krupińskiego Suszec 4:1, przegrała
z MK Katowice 3:4.
Burza Borowa Wieś pokonała Orły Bojszowy 8:2, Naprzód Świbie 4:2, Strażaka
Mikołów 5:3, zremisowała z Jednością Przyszowice 3:3.
Strażak Mikołów uległ Gwieździe Chudów 1:2, Burzy Borowa Wieś 3:5, zremisował z Piastem Pawłów 4:4.
Rezerwy AKS-u Mikołów pokonały Polaris Żory 9:0.

LKS Woszczyce zremisował z Victorią
Katowice 4:4, uległ Dębowi Dębieńsko 2:3,
pokonał Młodość Rudno 4:3, zremisował
z FC Katowice 1:1.
LKS Gardawice pokonał Zantkę Chorzów
3:1, uległ Górnikowi MK Katowice 1:5, JUWE
Tychy 1:4,
LKS Bujaków przegrał ze Społem Zabrze
0:3, Borowikiem Szczejkowice 1:9.
Rezerwy Polonii Łaziska przegrały z ZET-em Tychy 0:4.
Tenis stołowy II
liga mężczyzn
AKS Mikołów przegrał z Dąbrowiakiem
Dąbrowa Górnicza 3:7, pokonał Odrę Kąty
Opolskie 8:2.
Druga drużyna Sokoła Orzesze pokonała
LZS Chepsa Żywocice 10:0, przegrała z Viretem Zawiercie 1:9.
Siatkówka
W rozgrywkach II i III ligi siatkówki drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:
II liga kobiet
Polonia Łaziska przegrała z Polonią
Świdnica 0:3, TKS-em Tychy 1:3, Silesią Volej Mysłowice 0:3, Olimpią Jawor 0:3.
I liga śląska kobiet
W drugim etapie rozgrywek Burza Borowa Wieś pokonała Victorię Cieszyn 3:1.
I liga śląska mężczyzn
W drugim etapie rozgrywek UKS Trójka Mikołów przegrała z Gwiazdą Tarnowskie Góry
2:3, Eco Teamem Częstochowa 1:3, Tygrysami
Tapi
Krzepice 1:3.

W Mikołowie rozegrano finały Mistrzostw Polski U16 w futsalu, w których do walki o tytuł mistrzowski stanęło
16 najlepszych drużyn w tej kategorii wiekowej. W tym gronie znalazła się drużyna organizatora - Kamionki Mikołów,
ubiegłorocznego wicemistrza kraju. Po trzech dniach zmagań tytuł mistrzowski wywalczył Rekord Bielsko-Biała, który
zdetronizował BSF Bochnię, wygrywając w finale 5:1. Kamionka w „małym finale” pokonała 6:0 Toruńską Akademię
Futsalu i stanęła na najniższym stopniu podium dla zwycięzców.

W

pierwszym meczu
fazy grupowej gospodarze imprezy zmierzyli się z JKS-em
Jarosław. Mecz do łatwych nie należał, ale ubiegłoroczni wicemistrzowie Polski pewnie rozstrzygnęli go
na swoją stronę, wygrywając 5:2,
a bramki zdobyli: Oskar Machulec
2 oraz Paweł Szary, Filip Wiesiołek
i Jakub Nowak po jednej.
Drugi mecz Kamionki był meczem
o awans do drugiej fazy. Po zwycię-

stwie nad Jarosławiem „wyjście”
z grupy zapewniła sobie już Bochnia, stąd też zwycięstwo gospodarzy
z Gwiazdą Toruń gwarantowało im to
samo, bez względu na wynik ostatniego meczu. Teoretycznie najsłabszy zespół w grupie wydawał się nie
utrudniać zadania i tak było. Torunianie podopiecznym Leszka Latacza
poprzeczki za wysoko nie zawiesili,
mikołowianie urządzili sobie festiwal
strzelecki. Trzy gole Piotra Załuskiego oraz „trafienia” Oskara Machul-

Wyniki spotkań w fazie grupowej:
Jantar Ustka - MOKS Słoneczny Stok Białystok 1:7
Rekord Bielsko-Biała - SPN Szamotuły 4:1
Góral Tryńcza - TAF Toruń 4:6
Junior Hurtap Łęczyca - KTS-K GOSRiT el professional Luzino 11:0
BSF ABJ Bochnia - Gwiazda Toruń 9:1
Kamionka Mikołów - JKS 1909 Jarosław 5:2
Red Dragons Pniewy - Malwee Łódź 1:0
Gwiazda Ruda Śląska - Fablok Chrzanów 1:2
Jantar Ustka - SPN Szamotuły 2:1
Rekord Bielsko-Biała - MOKS Słoneczny Stok Białystok 3:1
Góral Tryńcza - KTS-K GOSRiT el professional Luzino 6:1
Junior Hurtap Łęczyca - TAF Toruń 0:2
BSF ABJ Bochnia - JKS 1909 Jarosław 2:0
Kamionka Mikołów - Gwiazda Toruń 8:1
Red Dragons Pniewy - Fablok Chrzanów 3:1
Gwiazda Ruda Śląska - Malwee Łódź 6:1
MOKS Słoneczny Stok Białystok - SPN Szamotuły 2:3
Rekord Bielsko-Biała - Jantar Ustka 11:1
TAF Toruń - KTS-K GOSRiT el professional Luzino 5:4
Junior Hurtap Łęczyca - Góral Tryńcza 3:0
Gwiazda Toruń - JKS 1909 Jarosław 7:2
Kamionka Mikołów - BSF ABJ Bochnia 1:1
Malwee Łódź - Fablok Chrzanów 4:5
Gwiazda Ruda Śląska - Red Dragons Pniewy

ca, Bartosza Bruna, Oskara Wolnego,
Błażeja Prochownika i Pawła Szarego
przy stracie tylko jednej bramki, pozwoliły wygrać mecz 8:1 oraz wykonać zadanie.
Ostatni mecz grupy „C” był spotkaniem o rozstawienie w ćwierćfinałach. Zarówno Kamionka jak i Bochnia
przystępowały do niego z identycznym dorobkiem: sześcioma punktami i stosunkiem bramek 13-3. Mecz
zakończył się remisem 1:1 (bramka Oskara Wolnego), a o pierwszym
miejscu w grupie zadecydowało losowanie. W nim szczęście uśmiechnęło się do mikołowian i to oni „wyszli” z grupy na pierwszym miejscu.
Do fazy pucharowej awans wywalczyli: Rekord Bielsko, MOKS Białystok, TAFT Toruń, Junior Hurtap Łęczyca, BSF ABJ Bochnia, Kamionka Mikołów, Red Dragons Pniewy
i Gwiazda Ruda Śląska.
W ćwierćfinale rywalem Kamionki
był sąsiad „zza miedzy”, czyli Gwiazda Ruda Śląska. Rywal znany podopiecznym trenera Latacza, ale jednocześnie niewygodny. Zwycięstwo
w tym meczu dawało przepustkę do
strefy medalowej. Gospodarze swoją szansę wykorzystali w stu procentach. Dwie bramki Jakuba Nowaka oraz „trafienia” Piotra Załuskiego, Pawła Szarego i Filipa Wiesiołka
nie pozostawiły cienia wątpliwości,
kto w tej konfrontacji jest górą. Zwycięstwo 5:0 dało awans do półfinału,
gdzie już czekał bielski Rekord.
W pozostałych ćwierćfinałach Rekord Bielsko pokonał Juniora Hurtap

Łęczyca 2:1, MOKS Białystok przegrał z TAF-em Toruń 0:3, a BSF ABJ
Bochnia pokonał Red Dragons Pniewy 2:1.
Rekord Bielsko - Kamionka
Mikołów 3:2
Mecz półfinałowy nie ułożył się
po myśli gospodarzy. Prowadzenie
Rekordu 2:0 postawiło miejscowych
w trudnej sytuacji. Trzeba było odrabiać straty. Na gola kontaktowego
Piotra Załuskiego bielszczanie odpowiedzieli trzecią bramką i znów
trzeba było ruszyć w pościg. Kolejny
„kontakt” po strzale Filipa Wiesiołka
dał gospodarzom jeszcze nadzieję
i taka się pojawiła. W ostatnich sekundach meczu sędziowie podyktowali dla gospodarzy przedłużony
rzut karny i wydawało się, że jeszcze nie wszystko stracone. A jednak,
tej szansy miejscowi nie wykorzystali i do finału awansowali bielszczanie.
W drugim półfinale obrońca tytułu BSF ABJ Bochnia pokonał TAF Toruń 3:1.
Mecz o III miejsce
Kamionka Mikołów
- TAF Toruń 6:0 (3:0)
Bramki: Jakub Nowak 3, Oskar Machulec 2, Jakub Małysa.
Do spotkania o brązowy medal gospodarze przysąpili mocno skoncentrowani. Już w drugiej minucie wywalczyli karnego, którego na gola
zamienił Jakub Nowak. Kilkadziesiąt
sekund później mocny strzał z dystansu wylądował w bramce TAF-u
i było 2:0. Jeszcze w tej części meczu

„przedłużony” rzut karny wykonywał
Nowak. Bramkarz torunian karnego
obronił, ale wobec dobitki Jakuba był
już bezradny.
W drugiej połowie gospodarze
nie zwalniali tempa. Nadal atakowali
i zdobywali kolejne bramki. Czwartą,
po indywidualnej akcji - Nowak, piątą
- Machulec, a kropkę nad „i” postawił Jakub Małysa. Torunianie chcieli strzelić choć honorową bramkę
i mieli ku temu kilka okazji, ale za
każdym razem na drodze stawał
im doskonale dysponowany Łukasz
Szczepek.
Finał:
Rekord Bielsko Biała - BSF ABJ
Bochnia 5:1
Bramki: Daniel Iwanek 2, Bartosz
Guzdek, Michał Groń i Patryk Pietyra dla Rekordu oraz Paweł Matras dla
BSF ABJ.
Kolejność końcowa
Mistrzostw Polski U16:
1. Rekord Bielsko Biała
2. BSF ABJ Bochnia
3. Kamionka Mikołów
4. TAF Toruń
Brązowy medal MP U16 dla Kamionki Mikołów wywalczyli: Łukasz
Szczepek, Mateusz Kaczmarczyk - Paweł Szary 3, Bartosz Brun 1, Szymon
Słupik, Filip Wiesiołek 4, Tobiasz Nawrocki, Błażej Prochownik 1, Dawid
Woźniak, Jakub Nowak 6, Oskar Machulec 5, Piotr Załuski 6, Oskar Wolny
2, Jakub Małysa 1. Trenerem zespołu
był Leszek Latacz.
Tadeusz Piątkowski
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Mikołów - Centrum:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Biały Domek, Miarki 15
• Starostwo Powiatowe, ul. Żwirki i Wigury 4a
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Karola Miarki 9
• Sklep PSS Społem, ul. Rybnicka 23
• Księgarnia, ul. Rybnicka 23
• Salwator Park, Pl. Salwatorianów 1
• Tele Pizza, ul. Pszczyńska 6
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• F.H.U Fabryka Słodkości, ul. Okrzei 29
• Redakcja „Naszej Gazety”, Rynek 18
Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 48
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 79
Mikołów - Kamionka:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123
• Cukiernia-Piekarnia Janosz, ul. Katowicka 120
• PSS Społem, ul. Paprotek 7
• Eko Bio Organic Centrum, ul. Kościuszki 61
Mikołów - Śmiłowice:
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa
Mikołów - Borowa Wieś
• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”, ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”, ul. Strażacka 54
Mikołów Paniowy:
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25
Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek, ul. W. Polskiego 21
Łaziska Górne:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• Kopalnia „Bolesław Śmiały”
• Delikatesy Centrum, ul. Wyszyńskiego 2
• Miejska Biblioteka Publiczna,

ul. św. Jana Pawła II 1
• Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, ul. Ogrodowa 50
• ABC, ul. św. Jana Pawła II 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2
• My Center, ul. Orzeska 5
• Sklep Kurpas farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1
• Optica, ul. św. Jana Pawła II 4c
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. Górnośląska 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13
• Sklep ABC po sąsiedzku, ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans, ul. Cieszyńska 48a,
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”
Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Główna 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy, ul. Główna 91
• Sklep Rabat, ul. Główna 109
• Pawilon Handlowy, ul. Główna 58
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Główna 58
• Piekarnia „Garus”, ul. Główna 56
• Sklep spożywczy „Armac”, ul. Główna 103
• Sklep spożywczy „Jumo”, ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2
Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”, ul. Pszczyńska 347
• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141
Orzesze:
• Urząd Miasta, ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2

• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92
• Sklep ABC, ul. Słowiańska 26
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158
• Sklep „Emilia”„Od i Do”, ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
• ATN, ul. Krasickiego 10
• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
• Sklep spożywczo-warzywny,
ul. Rybnicka 98
• Elport, ul. Rybnicka 105a
• Piekarnia - Cafe Bar Jan Szmajduch,
ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Delikatesy „Od i Do”, ul. Żorska 172
• Sklep monopolowy, ul. Długosza 31
• Sklep spożywczy ABC, ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”, ul. Katowicka 1
• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 45
• Alior Bank - Placówka Partnerska,
ul. Rybnicka 1
• Zajazd Kasztelański, ul. Piastowska 29
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

Wśród osób, które do 31 marca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki,
rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest
Hanna Nowicka z Mikołowa. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!
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ul. Stefana Okrzei 3, 43-190 Mikołów
Placówka Partnerska T: 798 704 636

