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oseł Krystyna Pawłowicz nawrzucała JeanClaude’owi Junckerowi,
przewodniczącemu Komisji
Europejskiej, że jest alkoholikiem i powinien coś z tym zrobić. List wywołał oczywiście
burzę. Byłem przekonany,
że zacznie się dyskusja nad
Junckerem, ale oberwało się
przede wszystkim samej Pawłowicz. Skojarzyła mi się sytuacja towarzyska, kiedy ktoś
na imprezie puszcza bąka.
Wszyscy udają, że nic się nie
dzieje, dopóki ktoś nie powie,
że śmierdzi. I właśnie do niego mają później pretensje.
A wracając do Junckera. W
świetle kamer zjeżdża z krzesła, człapie na sztywnych nogach w krzywo zapiętej marynarce, chce sobie strzelić
„miśka” z Papieżem. Jeżeli on
to wszystko robi na trzeźwo,
to Europa ma naprawdę wyjątkowo głęboki kryzys przywództwa. Szkoda, że tej sytuacji nie potrafił wykorzystać
PiS. Zamiast lansować Saryusz-Wolskiego należało wprowadzić do gry Aleksandra
Kwaśniewskiego, światowej
klasy eksperta od choroby „filipińskiej”. Minister Waszczykowski, zamiast męczyć się
na konferencjach prasowych,
powinien kanałami dyplomatycznymi i szpiegowskimi, zasugerować liderom państw
unijnych, że Polska znajdzie
dla Junckera kumpla do kielicha. Kto wie, może problemy
przewodniczącego KE biorą
się właśnie stąd, że musi pić
do lustra. Na pierwszy rzut
oka widać, że unijne towarzystwo jest sztywne, nadęte i trzeźwe aż do bólu. Jak tu
z takimi pracować? Przecież
i tak wiadomo, że problemy
Unii Europejskiej są zbyt poważne, aby brać się za nie na
trzeźwo.
Jerzy

M

niej więcej wiem,
jak działa rynek wydawniczy.
Zresztą każdy biznes funkcjonuje
podobnie. Jak jest popyt, to
jest podaż. Interes się kręci, jeżeli klienci zainteresowani są usługą. Dlatego nie
wiem i nie „ogarniam”, dlaczego z centrum Mikołowa zwinął się sklep mięsny
„U Kapeckiego”. Myślę, że
większość mieszkańców nie
tylko tego miasta, wie o jaką
placówkę chodzi. Robili tam
zakupy nawet klienci spoza
powiatu. Moja znajoma przyjeżdżała z Rudy Śląskiej po
parówki z móżdżkiem cielęcym. Jej syn nie chciał jeść niczego innego, a nigdzie indziej nie ma tego specjału. Jest tak zdeterminowana, że zamierza jeździć po
parówki do Jaworzna, bo teraz tam jest najbliższy sklep
firmy „Kapecki”. Na niektóre wyroby należało się zapisywać wcześniej. Gęś faszerowana, boczek pieczony, kiełbasa niedźwiedzia…
Niełatwo będzie o tym zapomnieć, ale trzeba, bo do Jaworzna raczej nie pojadę na
zakupy. Sklep miał certyfikat
stowarzyszenia „Optymalni”,
które lansuje dietę opartą,
m.in. na mięsie. Generalnie,
byłam przekonana, że sklep
się nie zwinie, ale rozbuduje sieć w naszym powiecie.
Oczywiście, każdy właściciel
podejmuje własne decyzje
biznesowe. Może zamykać
i otwierać sklepy tam, gdzie
chce. Mimo wszystko szkoda,
tym bardziej, że same ekspedientki podkreślały, że interes się kręcił. Ten tekst nie
jest kryptoreklamą, bo trudno promować coś, czego nie
ma. Piszę, bo jak wielu mieszkańców, byłam stałą klientką
tego sklepu, a teraz „Kapecki” zagrał nam na nosie.
Beata
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Po wielu latach starań powstała w końcu
Metropolia Śląska. Oczywiście, podpis
prezydenta Andrzeja Dudy to dopiero
początek drogi. Na końcu jest zintegrowana
komunikacja, projekty inwestycyjne,
a nawet wspólna edukacja i opieka
zdrowotna. Kto wie, czy za kilkanaście lat
nie powstanie jedno, wielkie, śląskie miasto.
Do metropolii przystąpią: Mikołów, Łaziska
Górne i Wyry. Co to może oznaczać dla powiatu mikołowskiego?

Czy powiatowi mikołowskiemu

grozi rozpad?
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ytanie w tytule jest
prowokacyjne. Na
pewno powiatowi
nie stanie się nic
złego w najbliższym czasie. Co
to znaczy najbliższym? Wszystko zależy
od tempa integracji. Zaproszenie, m.in. gminy Wyry, najlepiej świadczy, że w myśleniu
o kształcie i przyszłości metropolii pojawił
się świeży, dobrze rokujący oddech. Jeszcze niedawno wiejski charakter gminy byłby
przeszkodą nie do przejścia. W marcu Górnośląski Związek Metropolitalny dał jednak
sygnał, że w projekcie integracyjnym brane
są pod uwagę także mniejsze miejscowości.
To logiczne posunięcie.

Bez gminy Wyry, na mapie
metropolii, między Tychami,
Mikołowem i Łaziskami
Górnymi, pojawiłaby się dziura.
A tak obszar tworzy zwartą całość. Na temat przystąpienia do metropolii, w konsultacjach społecznych wypowiedzą się także
mieszkańcy. Trudno jednak oczekiwać, aby
w Mikołowie, Łaziskach Górnych czy Wyrach, pojawiły się głosy sprzeciwu. Obecność w metropolii może dać tylko korzyści.

Barbara Prasoł,
wójt gminy Wyry
Nie kryłam zaskoczenia, kiedy z Katowic przyszło zaproszenie, aby gmina Wyry przystąpiła do Metropolii. Nie zmarnujemy takiej szansy. Naszym atutem jest doskonała przestrzeń do życia i wypoczynku. Możemy stać się atrakcyjnym zapleczem rekreacyjnym dla mieszkańców centrum aglomeracji. Liczę także na to,
że „Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń” stanie się
reprezentacyjną imprezą nie tylko powiatu
mikołowskiego, ale całej metropolii.

SOSNOWIEC
RUDA
ŚLĄSKA

KATOWICE
JAWORZNO

MIKOŁÓW

MYSŁOWICE

ORNONTOWICE
ŁAZISKA
TYCHY

WYRY
ORZESZE

Nowa struktura pełną parą ruszy od stycznia przyszłego roku. Na początek, wspólny budżet może wynieść nawet 300 mln zł.
Jako pierwsze zadanie, które należy pilnie
rozwiązać, samorządowcy wskazują organizację, integrację i koordynację transportu. Ale to nie wszystko. Do zadań metropolii należeć będzie także kształtowanie ładu
przestrzennego na swoim terenie, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajo-

Aleksander Wyra,
burmistrz Łazisk Górnych
Sposób funkcjonowania
współczesnego społeczeństwa, szczególnie w dużych skupiskach miejskich,
gdzie wiele potrzeb i kwestii często wykracza
poza obszar poszczególnych miast wymaga
nowych rozwiązań, dlatego właśnie metropolia jest niezbędna. To wielka możliwość i wyzwanie. Przystąpienie Łazisk Górnych do metropolii jest koniecznością i szansą. Szczególnie liczę na zoptymalizowanie i ujednolicenie
zadań związanych z transportem zbiorowym.

wych i wojewódzkich,
promocja
związku
i jego obszaru. Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa daje
więcej możliwości. Dopuszcza, m.in. możliwość cedowania na metropolię służby zdrowia, oświaty, a nawet bezpieczeństwa. Jeżeli integracja będzie głęboka i skuteczna, prawie 2,5 milionowy śląski organizm miejski,
pod względem potencjału gospodarczego
i perspektyw rozwojowych daleko w tyle zostawi Warszawę i będzie równał do Monachium, Wiednia czy Mediolanu. Jeżeli teza
o rozpadzie powiatu mikołowskiego brzmi
za ostro, to na pewno ma sens pytanie: czy
grozi nam powiat dwóch prędkości?  (fil)

Stanisław Piechula,
burmistrz Mikołowa
Największe znaczenie
dla Mikołowa ma finansowa strona integracji z metropolia śląską, czyli dodatkowe pieniądze z podatków, które trafią
do miast członkowskich. Zależy nam szczególnie na organizacji wspólnego transportu, do którego dopłacamy obecnie około
8,5 mln zł. Gdyby te pieniądze wróciły do
miasta, moglibyśmy zrealizować szereg
ważnych inwestycji.
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Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych
nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego w gronie najbliższych.
życzy
Krystyna Świerkot
radna i prezes Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków
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Po lutowej aferze z bakteriami coli w wodzie,
mikołowskie sołectwa domagają się, aby miasto
zrezygnowało z własnego ujęcia Rusinów
i przełączyło się na ujęcie w Goczałkowicach.

Studnia nasza,

kasa wasza

ieszkańcy
sołectw Śmiłowice,
Borowa Wieś,
Bujaków i Paniowy, wciąż mają w pamięci ostatni weekend lutego, kiedy ogłoszono komunikat, że w wodzie
odkryto bardzo groźne bakterie
coli. Niebezpieczeństwo zostało usunięte, nikomu nic się stało, ale problem pozostał. Rezygnacji z ujęcia Rusinów i przyłączenia do wodnej magistrali Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach domagają się sołtysi, a także radni opozycyjni wobec burmistrza Stanisława Piechuli. Jest to cenna sprawa, że
samorządowcy chcą walczyć
o lepszą wodę dla mieszkańców, choć szkoda, że czekali z tym aż do wybuchu „bakteryjnej” afery. Od dwóch lat alarmujemy na naszych łamach,
że woda w sołectwach jest za

twarda, niszczy sprzęt domowy
i może mieć wpływ na zdrowie.
Po naszych artykułach, mieszkanka Borowej Wsi wystąpiła nawet na sesji Rady Miejskiej, z apelem do samorządowców, aby coś z tym zrobili.
Jej głos przeszedł jednak bez
echa. Problem z ujęciem Ru-

sinów nie rozpoczął się w tej
kadencji. Wszyscy samorządowcy, począwszy od czasów
pierwszego burmistrza Eugeniusza Wycisło, muszą doskonale wiedzieć, że jedyną zaletą własnego ujęcia głębinowego jest cena. Czerpanie wody
z miejskiej studni jest tańsze,
niż umowa z GPW, gdzie metr

sześcienny kosztuje 2,19 zł. Dopiero zatrucie bakteriami coli
zmusiło mikołowskich samorządowców do zainteresowania
się aspektem zdrowotnym ujęć
głębinowych. Mają w tym wiele do nadrobienia, ponieważ
w województwie śląskim często organizowane są dyskusje
i panele poświęcone sprawom
wody. Niestety, jeszcze nigdy
nie widzieliśmy na takiej konferencji kogoś z Mikołowa. Skoro
radni zaczęli się nagle martwić
o zdrowie mieszkańców, dlaczego nie pochylą się z troską
nad ich finansami? Większość
mieszkańców Mikołowa korzysta z dobrej, górskiej wody dostarczanej przez GPW. Sołectwa skazane są na gminną studnię Rusinów, której jedyną zaletą jest niski koszt eksploatacji.
Dlaczego w takim razie, w całym mieście obowiązuje jedna
stawka za wodę? 
(fil)

Łukasz Czopik, prezes Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów
Swoista „samowolka” w gospodarowaniu zasobami wodnymi nie powinna mieć miejsca. Trzeba nazywać sprawy wprost. Głupotą jest postawa
lokalnych samorządowców, którzy kopią własne
studnie mówiąc, że będzie taniej i pewnej. To są działania nieekonomiczne, nieekologiczne i szkodliwe dla regionu.
Prof. Andrzej Kowalczyk,
hydrolog, rektor Uniwersytetu Śląskiego
Województwo śląskie ma bogatą historię przemysłową, co ma również odzwierciedlenie w degradacji środowiska, w tym wód podziemnych.
Warto więc, abyśmy mieli świadomość, że woda
jest świadkiem historii ziemi, że ma bardzo długą pamięć. Pamięta
wprowadzone do niej zanieczyszczenia i inne zagrożenia oraz presje,
na skutek czego ulega degradacji. Z tego powodu dla wielu miast
aglomeracji woda podziemna może być czynnikiem ograniczającym
dalszy rozwój.
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Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności i radości życzy
właściciel z załogą Best Trans
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Kładka wraca
N

Niech zmartwychwstały Chrystus
napełni Was radością, spokojem
i wiarą w dobro świata.
Życzymy wszystkim mieszkańcom
Ziemi Mikołowskiej
spokojnych, rodzinnych i spędzonych
w pięknej atmosferze Świąt Wielkanocnych.
Izabela Kloc,
Poseł na Sejm RP
oraz
Adam Lewandowski
pełnomocnik PiS
w powiecie mikołowskim

iektórym urzędnikom przewraca się w głowach i myślą, że skoro dorwali się na
państwowy stołek, to są królami świata. Konkretnie mamy na myśli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dotarliśmy do intrygującej
korespondencji między Adamem
Lewandowskim, przewodniczącym
Rady Powiatu Mikołowskiego i zastępcą dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA.
Lewandowski chciał się dowiedzieć,
czy jest szansa na budowę kładki dla
pieszych nad DK 81 w Mikołowie,
pomiędzy ul. Pokoju i marketem Auchan. Problem jest znany od lat i zazwyczaj powraca, kiedy w tej okolicy dochodzi do wypadku, czyli dosyć
często. O budowę kładki wnioskują nie tylko mieszkańcy, ale także powiatowa Komisja Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ekologii. Bez woli i akceptacji GDDKiA, w pasie „Wiślanki”
nie da się niczego zrobić. Do kogo
więc pisać w sprawie kładki, jak nie
do dyrektora tej instytucji? Odpowiedź przyszła. Trudno ją nazwać
chamską, ale już na pewno lekcewa-

żącą. Dyrektor odpisał, że w tamtym
roku informował w tej sprawie posła
Michała Wójcika i w związku z tym
przesyła kopię korespondencji. Podobno Adam Lewandowski wściekł
się nie na żarty, ale trudno mu się dziwić. Michał Wójcik jest posłem z Katowic, któremu sprawy powiatu mikołowskiego nie są bliskie, by nie powiedzieć, że mało go obchodzą, ponieważ to nie jest jego okręg wyborczy. A po drugie, nie wiadomo, czy
sam poseł życzy sobie, aby jego korespondencja stała się publiczną lekturą. Lewandowski oczekiwał konkretów, a dostał ogólniki. A swoją
drogą, najlepszy argument, aby GDDKiA nie musiała nic robić w tej sprawie, dał poprzedni burmistrz Marek Balcer. W 2007 roku zaproponował on, że najlepszym rozwiązaniem
problemów mieszkańców Mikołowa
udających się na zakupy będzie uruchomienie bezpłatnej linii autobusowej dojeżdżającej pod Auchan, Leroy
Merlin i Decathlon. Oczywiście, takiej linii nie ma, ale GDDKiA zawsze
może powiedzieć, że samorządowcy
nie chcą przecież kładki.

Zatargi
o przetargi
Od

grudnia ubiegłego roku trwa interesująca dyskusja między komisją rewizyjną Rady Powiatu a władzami starostwa. Chodzi o kontrolę zamówień do 30 tys. euro. To
kupa forsy. Mniej więcej 120 tys. zł. Jako firma wydawnicza często bierzemy udział w przetargach, ogłaszanych przez tzw. sektor publiczny. Nie jest to łatwy rynek.
Aby coś wygrać, trzeba mieć najwyższe referencje i najniższe ceny. Od tej surowej reguły bywają wyjątki i należy do nich powiat mikołowski. Przy wyborze wykonawcy do 30 tys. euro, starostwo stosuje uproszczone reguły. Nie ogłasza przetargów, ale wysyła zapytania ofertowe do trzech firm. Przedsiębiorcy, jeżeli czytają „plotki”, zapewne uśmiechają się teraz pod nosem, bo wiedzą, że to jest najprostsza droga do „ustawki”, czyli - fachowo - zmowy cenowej. Oczywiście, nie twierdzimy, że
tak się dzieje w starostwie. Mówimy o sytuacjach hipotetycznych. Można sobie wyobrazić, że zapytania ofertowe trafiają do kręgu zaufanych firm. Ich właściciele, zamiast licytować kto da mniej, ustalają między sobą ceny.
Wszystkie są zbliżone do siebie i sięgają maksymalnego
progu. Raz wygra ten, a przy kolejnym zleceniu inny, ale
swój. W większości instytucji państwowych i samorządowych zamówienia publiczne znajdują się pod szczególną kontrolą i odpowiada za nie jedna osoba. To jest dobre rozwiązanie, bo taki urzędnik pilnuje, aby przy zlecaniu robót i usług nie działy się cuda, bo inaczej poleci jego głowa. W starostwie nie ma takiego człowieka,
a odpowiedzialność za zamówienia została rozproszona
między naczelników wydziałów, którzy decydują o tym,
do kogo wysłać zapytanie ofertowe. Nie podoba to się
powiatowym radnym z komisji rewizyjnej. Zaproponowali m.in. aby w przypadku zamówień, których wartość
przekracza 15 tys. zł stosowna informacja znalazła się na
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. Taka procedura
jest bardziej przejrzysta i nie ma zarzutu, że dana oferta została wysłana tylko do kilku wybranych firm. Oficjalny wniosek o zmiany w procedurach zamówień publicznych został wystosowany w grudniu ubiegłego roku. Minęły cztery miesiące, a starostwo nie zareagowało.
Przemysław Marek,
radny powiatowy
Chodzi nam o to, aby procedury zamówień publicznych były bardziej przejrzyste
i przynosiły oszczędności powiatowi.
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PRYWATNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE OXFORDZIK

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

Zapewniamy:
*
*
*
*
*
*
*
*

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

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

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

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

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

Pltki

Sobie nagrabił… UBEZPIECZENIA
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KOMUNIKACYJNE

P

roszę nie myśleć, że w starostwie powiatowym rozmawiają tylko o tak poważnych sprawach, jak zamówienia publiczne. Hitem ostatniej sesji Rady Powiatu było
wystąpienie mieszkańca ul. Rybnickiej
w Mikołowie, który zgrabił w otoczeniu swojej posesji liście i… sobie nagrabił. Do incydentu doszło w listopadzie, czyli w porze jak najbardziej liściastej, ale afera wybuchła dopiero
w marcu. Rybnicka jest przyjemną dla
oka ulicą, ocienioną drzewami - niestety - liściastymi. Jakie to ma znaczenie, że klony i dęby są ładne, jeżeli tyle
zgryzoty potrafią sprawić urzędnikom?
Droga należy do powiatu. Drzewa chyba do miasta, skoro w magistracie trzeba konsultować plany wycinki. Ale do
kogo należą liście?! Tego nie wie nikt,
a skoro tak, to bezpieczniej jest nie stawiać takich pytań. Nieświadomy skali
problemu mieszkaniec Rybnickiej postanowił zrobić porządek w otoczeniu swojej posesji. Na jego usprawiedliwienie przemawia fakt, że nie miał
złych intencji, a działał z dosyć naiwnych, obywatelskich pobudek. W każdym razie po pierwszym sprzątaniu
uzbierał 15 worków. Każdy wie, że zebranie liści to pestka w porównaniu z
problemem, jak się ich pozbyć. Miesz-

OC, AC, NNW, ASSISTANCE, SZYBY

MAJĄTKOWE

DOMY, MIESZKANIA, DOMKI LETNISKOWE

FIRMOWE
NNW, KOSZTY LECZENIA

Reprezentujemy wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe

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

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

kaniec Rybnickiej zadzwonił najpierw
do miasta, ale odesłano go do powiatu. Tam padło pytanie: ile jest worków?
Kiedy padła liczba, urzędnik orzekł,
że liści jest za dużo, aby mogły należeć do powiatu. W końcu ktoś pojawił się po worki, ale nie wziął wszystkich. Po resztę liści zjawili się na drugi dzień pracownicy, tym razem z miasta. Na szczęście, ta historia skończyła się happy endem, ale ciarki po plecach lecą, kiedy to się czyta. Skoro podział kompetencji między starostwem
powiatowym a urzędem miasta zaczyna szwankować przy zeschłych liściach, to co się dzieje przy poważniejszych sprawach?

Krystyny to fajne
dziewczyny

(a zwłaszcza jedna)

Im głębiej w las,
tym jaśniej
P

ilnie śledzimy wszelkie medialne wzmianki o miejscowościach naszego powiatu.
Mistrzem ostatnich miesięcy, z wiadomych powodów, jest Mikołów,
choć do polsatowskich „Wydarzeń”,
między wojny w Syrii i w naszym
Sejmie, trafiła gmina Wyry, ograniczona w przekazie do „śląskiej miejscowości Gostyń”. Dziennikarze
z Warszawy słabo orientują się
w geografii, topografii, nazewnictwie i podziale administracyjnym

miejscowości, które leżą poza województwem mazowieckim. Ale na
darmową reklamę nie ma co narzekać. Polsat sprowadziła do gminy
Wyry sensacyjna informacja o latarniach biegnących w las. Szybko się
wyjaśniło, że to nie jest pas startowy dla kosmitów ani tajna baza wojskowa ministra Macierewicza. Początkowo podejrzewano, że władze
gminy na wieść o tym, że Wyry mogą
przystąpić do metropolii śląskiej,
postanowiły na skróty, przez las, wy-

rąbać autostradę do Katowic. Prawda okazała się bardziej prozaiczna.
Dębowa należy do najatrakcyjniejszych i najszybciej rozwijających się
gostyńskich ulic. Wcześniej pociągnięto tam kanalizację i sprzedano
wiele działek pod budowę domów.
Wkrótce zabudowa sięgnie także
lasu. Gmina dostała dofinansowanie na rozbudowę oświetlenia i skorzystała z okazji dopisując - niejako
na zapas - do planów elektryfikacyjnych także ulicę Dębową.
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W kwietniu 50% zniżki
NA UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA

JEŚLI TERAZ NIE UBEZPIECZASZ SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI W WARCIE SKORZYSTAJ Z NASZEJ PROMOCJI

Odbierz 50% zniżki na ubezpieczenie domu i mieszkania dla nowych klientów Warta!

Dobierz ubezpieczenie do swoich potrzeb:
Ty i Twoi bliscy

Twój sprzęt

Twój rower

Twoje finanse

Twój ogród

Dodatkowy pakiet korzyści

OC w życiu prywatnym

13

marca to święto Krystyn. Bawią się na swoich imieninach w najróżniejszych zakątkach kraju. Od 20 lat
przebierają się, organizują barwne
pochody. Jednym słowem, wyjątkowe kobiety o pięknym imieniu. W jubileuszowym, XX zjeździe w Katowicach, uczestniczyło 700 Krystyn. Imprezę poprzedził internetowy plebiscyt na „Krystynę XX -lecia”. Trzecie miejsce zdobyła Krystyna Pucher
z Łazisk Górnych.

Nasza Krysia, to kobieta zawsze
w ruchu. Powiedzieć, że jest animatorką życia kulturalnego, to nic nie
powiedzieć. Jest założycielką i prowadzącą zespół wokalny „Krystynki”, śpiewa razem z mężem w zespole
Optima, prezesuje Stowarzyszeniu Artystycznemu „Krystynki”, należy do Zarządu Ligi Kobiet przy KWK „Bolesław
Śmiały”, pisze scenariusze i reżyseruje przedstawienia muzyczne z udziałem dzieci i dorosłych itd, itp. Jednym
słowem Krystyna przez duże „K”.

Ubezpieczenie roweru poza domem
oraz świadczenia medyczne w razie zdarzenia

Ubezpieczenie małej architektury, zabezpieczenie
przed graffiti i ubezpieczenie roślinności ogrodowej

Ubezpieczenie sprzętu poza domem, np. w razie
napadu na ulicy czy kradzieży z bagażnika samochodu

Ubezpieczenie od utraty pracy, utraty czynszu
od najemcy oraz nieuprawnionego użycia karty płatniczej

m.in. ubezpieczenie telefonu, laptopa, rzeczy gości,
przedmiotów wypożyczonych

Zapytaj doradcę w placówce CUK o najlepszą ochronę
Twojego majątku lub zadzwoń na infolinię 22 33 00 300

CUK UBEZPIECZENIA - Oddział Mikołów
43-190 Mikołów, ul. Katowicka 1
tel. 32 738 04 44, kom. 725 880 008, e-mail: a.klimowicz@cuk.pl

SAMORZĄD
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PODARUJ
PAULINIE
PODATKU

na rehabilitację!
Paulina ma Zespół Downa.
Jest podopieczną

FUNDACJI DZIECIOM
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

KRS 0000037904
z dopiskiem

21010 KOLAŃSKA PAULINA

Za życzliwość i pomoc dziękujemy. Rodzice

Po raz pierwszy w Mikołowie i całym powiecie, burmistrz może zostać odwołany w czasie trwania
kadencji. Inicjatorzy tej akcji muszą zebrać trzy tysiące podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie
referendum. Ale to dopiero połowa sukcesu. W referendum, aby było ważne, musi zagłosować
co najmniej 30 proc. osób uprawnionych do głosowania, czyli około siedem tysięcy.

Mikołowskie wojny

S

tatystyka wszystkich referendów o odwołanie władz lokalnych jest podobna. Zazwyczaj 90 proc. osób głosuje na tak. I mniej więcej 90 proc.
referendów jest nieważnych z powodu zbyt niskiej frekwencji. W tej
grze liczb nie ma niczego zaskakującego. Do urn idą przede wszystkim ludzie mocno zmotywowani, którzy mają dość obecnej władzy. Ci,
którzy podczas terminowych wyborów głosowali za burmistrzem,
w czasie referendum siedzą zazwy-

czaj w domu, zgodnie z zasadą, że
już raz podjęli decyzję i to wystarczy.
W referendach kluczową rolę odgrywają emocje. W 2005 roku przeprowadzono nieskuteczną próbę odwołania Grzegorza Osyry, ówczesnego prezydenta Mysłowic. Opozycja
w mieście miała mu sporo do zarzucenia. Na referendum zdecydowano się jednak wtedy, gdy padły podejrzenia, że w czasie kampanii wyborczej Osyra mógł się sam okaleczyć, aby wzbudzić współczucie wyborców. Miasto aż wrzało od emocji,

ale ostatecznie do urn poszło 16 proc.
uprawnionych. Referendalną weteranką jest Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. W pierwszej kadencji próbowano ją odwołać dwa
razy. Pierwszą inicjatywę referendalną ogłoszono po rzekomym samobójstwie popularnej w mieście skarbniczki. Jej śmierć wiązano z konfliktem z prezydent Dziedzic. Do urn
poszło sporo rudzian, ale do progu
30 proc. zabrakło kilku punktów procentowych. Jakby nie spojrzeć na mikołowskie zamieszanie, Stanisław

Fragmenty oświadczenia do mediów
burmistrza Stanisława Piechuli
O referendum moi przeciwnicy mówili od samego początku tej kadencji, gdy tylko udało mi się wygrać wybory. Mieszkańcy, wybierając nowego burmistrza, zakończyli ponad dwudziestoletni okres rządów jednej grupy, która od lat dzieliła się mikołowską władzą. Wygrane wybory przez burmistrza spoza ówczesnej ekipy były nie lada zaskoczeniem
i zwycięstwem nas wszystkich nad skostniałym układem. Wreszcie razem zaczęliśmy zmieniać Mikołów i otworzyliśmy go na mieszkańców.
Miasto jest w dobrych rękach, zarządzane jest demokratycznie i transparentnie, a mieszkańcy wreszcie mają wpływ na rozwój swojego miasta.(…) Referendum to prawo
i narzędzie demokracji, ale w tym przypadku to wyłącznie gra polityczna przegranych i niezadowolonych. W ten sposób - za pieniądze Mikołowian, bo koszty referendum muszą zostać zapłacone z miejskiej kasy w wysokości prawie 100.000,00 zł - poprzednia ekipa chce przypomnieć o sobie. Wystarczy
zobaczyć, kto wnioskuje o referendum i sprawa staje się zupełnie jasna. W większości są to radni lub
zwolennicy ugrupowania byłego Burmistrza Balcera i ugrupowania byłego Wiceburmistrza Putkowskiego, a do tego dochodzą zwolennicy PiS. Oni również mają w tym swój polityczny interes, bo w razie
odwołania mnie w referendum, to właśnie rząd PiS wyznaczy komisarza dla naszego miasta. Taki scenariusz sparaliżuje i zatrzyma wszystko, co zostało dotychczas rozpoczęte.
Uważam Mikołów za miasto z ogromnym potencjałem, cenię mieszkańców Mikołowa, wierzę
w ich mądrość wyboru i ufam, że kierować się będą merytorycznymi argumentami, a nie politycznymi rozgrywkami. Sądzę, że referendum na nieco ponad rok przed wyborami to marnowanie cennego czasu i pieniędzy mieszkańców Mikołowa. To robienie sobie kampanii wyborczej za publiczne pieniądze przez wyżej wymienionych. Polityków, którzy poza krytyką i destrukcją nie mają nic do zaproponowania, nie potrafią przeboleć demokratycznej przegranej i współpracować ponad podziałami dla dobra naszego miasta. Wierzę w zdrowy rozsądek Mikołowian i mam nadzieję, że zbojkotują
tą szkodliwą dla miasta inicjatywę.

Piechula dostarczył solidnego paliwa swoim przeciwnikom. Przyznanie
się do romansu z asystentką uczyniło
miasto sławnym, choć trudno uznać
taką formę promocji za pożądaną.
Oczywiście, negatywny odbiór „afery endorfinowej” nie przesądza o wyniku referendum. Wiele prób odwoła-

nia burmistrza czy prezydenta zakończyło się fiaskiem, ponieważ inicjatorzy akcji nie podsunęli mieszkańcom
żadnej alternatywy. Podobnie jest
w Mikołowie. Z przekazu płynącego
ze strony referendystów dowiadujemy się, że Stanisław Piechula jest zły.
A kto będzie dobry? 
(fil)

Mirosław Duży,
lider Platformy Obywatelskiej w powiecie mikołowskim
- Wśród inicjatorów referendum znalazła się, m.in. szefowa mikołowskiego koła Platformy Obywatelskiej. To dosyć zaskakująca
sytuacja.
- Skierowałem do sądu koleżeńskiego Platformy Obywatelskiej wniosek o usunięcie tej pani z szeregów partii. Nie konsultowała swojej decyzji z powiatowymi i regionalnymi władzami PO, a przecież musiała mieć świadomość, że ta sytuacja zostanie
politycznie wykorzystana przeciwko nam.
- Popiera Pan postawę burmistrza Piechuli?
- Każdy samorządowiec i polityk, który decyduje się na upublicznienie swojego życia prywatnego, ryzykuje, że odbije się to na jego karierze. Mieszkańcy na pewno takie sytuacje biorą pod uwagę podczas wyborów. Natomiast na pewno nie jest to powód do przeprowadzenia referendum. Burmistrzowi Piechuli nie postawiono żadnych zarzutów karnych, udaje mu się spinać miejski budżet, pomimo że odziedziczył
po poprzedniku fatalną sytuację finansową. Jak każdemu z nas, także Stanisławowi
Piechuli można coś zarzucić, ale na pewno nie to, że źle rządzi Mikołowem.
Adam Lewandowski,
pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w powiecie mikołowskim
Część mieszkańców Mikołowa mówi burmistrzowi „sprawdzam”
i ich wolę należy uszanować. Oczywiście, wezmę udział w referendum. Nie dziwi mnie taki rozwój sytuacji w Mikołowie. Nie powiem,
że mam z tego powodu satysfakcję, ale już w 2014 roku, po wyborach samorządowych, ostrzegałem, że Stanisław Piechula może nie sprawdzić się w nowej roli. Dziwi mnie, że burmistrz wykorzystuje tę niekomfortową dla siebie sytuację do politycznych gierek i straszy mikołowian Prawem i Sprawiedliwością, choć to przecież nie PiS
jest źródłem jego problemów.

Artur Wnuk,
przewodniczący Stowarzyszenia Reta
Referendum to święto demokracji, jeśli się odbędzie zamierzam
wziąć w nim udział. W pewnym sensie to forma konsultacji społecznych, których jestem zwolennikiem.
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REFERENDUM

Materiał sfinansowany ze środków Inicjatora Referendum

w sprawie odwołania Burmistrza Mikołowa
Stanisława Piechuli przed upływem kadencji

Informujemy, że w dniu 30 marca 2017r. ruszyła inicjatywa przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli przed końcem kadencji. W referendum Mieszkańcy Mikołowa
będą mogli wyrazić swoją opinię, czy chcą odwołania
Burmistrza Mikołowa. Inicjatorem przeprowadzenia referendum jest grupa Mieszkańców, w skład której wchodzą: Botor Henryk, Chmielorz Ewa, Czarnota Sylwester,
Czich Henryk, Hajduk - Bies Stanisława, Hetmański Piotr,
Hutnik Wojciech, Jakubiec Krzysztof, Kruszyna Mateusz,
Kuźnik Antoni, Pulińska - Leszczyszyn Iwona, Rogalski
Krzysztof, Świerkot Krystyna, Wieczorek - Pajonk Urszula.
Tak szerokie i niespotykane nigdzie w Polsce porozumienie mieszkańców, przedsiębiorców i reprezentantów różnych opcji politycznych (w tym PiS, PO, GiP
i OKS, które w zwyczajnych warunkach są wobec siebie twardą opozycją) wynika z troski o Mikołów. Uważamy, że pan Stanisław Piechula pełni stanowisko Burmistrza Mikołowa w sposób nieporadny, a jego kadencja
oprócz tego, że przynosi miastu realne finansowe straty, polega na ciągłym uprawianiu polityki, propagandy,
skłócaniu Mieszkańców i Radnych oraz szukaniu wymówek i usprawiedliwień dla swojej nieudolności. W związku z brakiem perspektyw na poprawę uznaliśmy, że Mikołów nie może już dłużej ponosić kosztów finansowych,
wizerunkowych i społecznych, będących efektem fatalnego zarządzania miastem.
Poniżej wymieniamy 15 przyczyn,
które podaliśmy w uzasadnieniu wysłanym
do Komisarza Wyborczego w Katowicach:
1. Wprowadza Mieszkańców w błąd co do sytuacji finansowej Mikołowa i sposobu wydatkowania publicznych
pieniędzy Mikołowian. Podając nieprawdziwe informacje
usprawiedliwia brak zaspokajania potrzeb Mieszkańców.
2. Wykazuje słabą aktywność i skuteczność w staraniach o pozyskiwanie dofinansowań ze źródeł zewnętrznych. Kiedy Mieszkańcy udzielają mu wskazówek, gdzie
i jak może ubiegać się o dotację odpowiada, że nie widzi
sensu składania wniosku o dofinansowanie, ponieważ
pewnie i tak go nie dostanie.
3. Od dwóch lat straszy Mikołowian ogromnym jego
zdaniem zadłużeniem miasta i jednocześnie chce obecnie zadłużyć Mikołów na kolejne 20 milionów złotych
w tym roku i przyszłym.
4. Postanowił przekazać za darmo na 30 lat ponad
50 hektarów gruntu pod budowę pola golfowego.
5. Na początku kadencji odwiedził wszystkie okręgi
wyborcze i od każdego z radnych zebrał listę wniosków.
Obiecał przedstawić Mieszkańcom oraz Radnym harmonogram rozwoju naszego miasta oparty o wyżej uzyskane informacje. Minęły prawie 2 lata, a Burmistrz Stanisław Piechula do tej pory nie przedstawił żadnego harmonogramu dla przyszłości Mikołowa.

6. Nie dba o majątek miasta i finanse miasta, wbrew
zapewnieniom składanym podczas kampanii wyborczej.
7. Jako reprezentant Mikołowa swoimi działaniami
szkodzi wizerunkowi Miasta. Posługując się marketingiem politycznym dba głównie o swój prywatny wizerunek, wykorzystując w tym celu media społecznościowe
i prasę opłacaną publicznymi pieniędzmi.
8. Wprowadza w błąd Mieszkańców Mikołowa, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje podczas spotkań, w mediach oraz na „oficjalnym profilu Burmistrza
Mikołowa” w portalu społecznościowym Facebook.
9. Wprowadza w błąd Radę Miejską nieprawdziwie
uzasadniając wnoszone przez siebie projekty uchwał po
to, by wprowadzeni w błąd Radni przegłosowywali je po
jego myśli.
10. Tworzy nowe etaty, które do tej pory nie były potrzebne i zatrudnia swoich znajomych.
11. Burmistrz Stanisław Piechula wykorzystując fakt,
że zarówno on jak i zatrudniona przez niego asystentka
mają nienormowany czas pracy, zamiast pracować „urzędował” ze swoją podwładną w jednym z katowickich hoteli. Kiedy dowiedział się, że o sprawie tej postanowiła napisać jedna z gazet, ubiegając publikację, szybko oświadczył publicznie na swoim profilu na Facebooku, że „jest
w swojej asystentce zakochany po uszy i chce z nią przebywać non stop”. Następnie stworzono dla niej stanowisko w jednej z gminnych jednostek, wbrew stanowisku
Rady Miejskiej, które przedstawił Przewodniczący Rady
Miejskiej w imieniu radnych.
12. Mikołów pod rządami Burmistrza Piechuli już nie
jest postrzegany jako jedno z lepiej rozwijających się
miast w Polsce. Obecnie, na skutek działań Burmistrza
Stanisława Piechuli, Mikołów staje się mało atrakcyjnym
Miastem do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia są fakty związane z ostatnim skandalem Burmistrza oraz kilka postępowań karnych toczących się w sądzie, prokuraturze oraz policji
w sprawach decyzji podejmowanych przez Burmistrza Stanisława Piechulę i jego najbliższych współpracowników.
13. Marnotrawi pieniądze publiczne na wykupowanie
reklam w czasopismach, w których bardzo ogólnie opisuje jakieś swoje bliżej nieokreślone plany, a następnie
chwali się Mieszkańcom w Internecie, że media zauważają jego „działania”.
14. W kontaktach z Mieszkańcami, którzy przedstawiają mu swoje problemy jest arogancki, prezentuje konfrontacyjną postawę i nie rozumie, bądź udaje że nie rozumie wagi poruszanych tematów. Nie wykazuje dobrej
woli i chęci kompromisowego rozwiązywania kryzysowych sytuacji.
15. Wbrew zapewnieniom składanym podczas kampanii brakuje przejrzystości działania władzy. Burmistrz
wybiórczo udziela informacji publicznych, o które wnioskują Mieszkańcy lub udziela je dopiero wtedy, gdy jego
decyzje o odmowie udzielenia informacji publicznej są
uchylane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Gdyby Państwo chcieli wspomóc organizację referendum, prosimy o kontakt
z pełnomocnikiem, Mateuszem Kruszyną pod numerem telefonu: 607 99 02 77.
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25 lat

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia, spokoju,
a także wyjątkowych chwil
w gronie najbliższych.
Radni Klubu GiP Ornontowice:
Kazimierz Adamczyk, Sławomir Bijak,
Tadeusz Zientek, Ryszard Milanowski,
Franciszek Gołąb, Eugeniusz Kaczor,
Janina Kozioł, Wojciech Kubicki,
Łukasz Machulik, Grzegorz Pałka,
Symeon Rzymski, Ryszard Zieliński

Nie wszyscy wiedzą, że popularny mikołowski
„Manhattan” to również szkoła i przedszkole, które
mieszczą się na parterze obu budynków. 21 marca
Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu szkole
imienia. O historii i planach Artur Wnuk rozmawia
z Tomaszem Macha, dyrektorem placówki.
- Od 1 września Szkoła
Podstawowa nr 11 na Recie będzie nosiła imię Janusza Korczaka, w tym
roku obchodzi też 25-te
urodziny. Co to oznacza
dla Pana, nauczycieli,
uczniów?
- Dla całej społeczności
szkolno-przedszkolnej, ale myślę że również dla naszej Gminy to wielkie święto. Można
powiedzieć, że 25 lat to piękny wiek. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w codziennym życiu społeczności lokalnej pomagając zdobywać
wiedzę i doświadczenie nowym pokoleniom mikołowian.
Z okazji urodzin placówki Gmina daje nam prezent w postaci nadania imienia szkole, a co
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za tym idzie wzmocnienia pozycji naszej szkoły w środowisku oświatowym.
- Od 1992 roku dzieci z Rety i okolic nie muszą już chodzić do szkoły
do centrum miasta, mamy
własną placówkę. Co
zmieniło się przez te lata?
- Początkowo placówka nosiła nazwę Ośrodek SzkolnoPrzedszkolny. W późniejszym
czasie otrzymała aktualną nazwę. Przez te 25 lat placówka poszerzyła się o nowe pomieszczenia, przede wszystkim udało się rozdzielić przedszkole i szkołę na dwa osobne
budynki. Dzięki temu możemy
przyjąć o 100 % więcej dzieci niż na początku. Na dzień
dzisiejszy mamy ponad 160
dzieci - 89 w przedszkolu i 73
w szkole.
- Dzięki wydzierżawieniu od Mikołowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
pomieszczeń w budynku przy ulicy Skalnej 12
szkoła od kilku lat „oddziela się” od przedszkola. Jak to dzisiaj wygląda?
- Tak jak wspomniałem szkoła ma możliwość rozwoju
i przyjęcia większej ilości dzieci. Wraz z szybkim rozwojem
Rety, pobliskiej Rety Śmiłowickiej i samych Śmiłowic można
zauważyć rosnące zainteresowanie rodziców naszą placówką. Warto podkreślić, że nadal to tylko, lub aż, klasy 1 do
3. Gdybyśmy wydłużyli naukę
w naszej szkole o starsze klasy,
zainteresowanie na pewno byłoby spore.
- Urząd Miasta analizuje możliwość wykonania
boiska
wielofunkcyjnego przy szkole. Szkoła nie
ma możliwości korzystania z Orlika, jak niektóre mikołowskie placówki,
nie ma również swojego
boiska. Salę gimnastyczną ma, ale jakby jej nie
było. Czy jest wreszcie
szansa, że coś się zmieni?
- Od początku objęcia stanowiska dyrektora podjąłem
wspólnie z rodzicami i nauczycielami starania pozyskania
sali gimnastycznej lub boiska
szkolnego. Wspólnie z Prze-

mysławem Ryszką próbowaliśmy wystartować z projektem
boiska w Budżecie Obywatelskim, niestety inwestycja okazała się nieosiągalna na możliwości budżetu. Chciałbym podziękować panu Janowi Nowackiemu, prezesowi Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który bez wahania, na
moją prośbę przekazał teren
pod budowę boiska. Po spotkaniach z władzami miasta
w osobach panów Burmistrza
Piechuli i Handla oraz z wielkim wsparciem Pani Dyrektor CUW Elżbiety Muszyńskiej

podjęto decyzję o rozpoczęciu
prac nad powstaniem boiska
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mikołowie. Pozostaje nam teraz cierpliwie czekać na postępy inwestycji.
- A inne potrzeby?
- Potrzeb dla obu placówek jest wiele, staramy się
je wspólnie z rodzicami i nauczycielami powoli zaspokajać, niestety nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić sami.
Trzeba wymienić instalację
elektryczną w przedszkolu,
potrzebny jest remont kuchni
i korytarza oraz remont łazienek, z których korzystają dzieci. Mam świadomość, że prace te wymagają dużych nakładów finansowych, ale rozkładamy je na lata. Trzeba mieć
plan i wyzwania, one nas mobilizują!
- Kto uczy się w Waszej
placówce?
- Większości, to dzieci z naszej okolicy, ale mamy coraz więcej dzieci spoza rejonu. Jest to dla nas wielkim zaszczytem, mobilizacją do dalszego działania i wzbogaca-

nia oferty dydaktyczno-wychowawczej. Podkreślenia wymaga niemalże rodzinna atmosfera placówki. Dzieci zaczynają u nas pobyt przeważnie od
3 roku życia i są w niej do
ukończenia 10 lat.
- A jakie ma Pan plany
na najbliższą przyszłość?
- Chcemy się rozwijać
wzbogacając bazę dydaktyczno-socjalną placówki. Podzielę
się marzeniem, nie tylko moim,
ale i rodziców oraz nauczycieli
jak również samych dzieci - by
w przyszłości placówka mogła

kształcić od przedszkola do
8 klasy. Czy to marzenie realne
nie wiem, ale ktoś kiedyś powiedział, że warto marzyć, bo
marzenia się spełniają.
- Czas na podziękowania i zaproszenie.
27 kwietnia spotykamy
się na oficjalnych uroczystościach...
- Tak. Chciałbym podziękować poprzednim dyrektorom,
byłym i aktualnym pracownikom placówki za ich codzienną pracę i wielkie zaangażowanie. To oni przez lata budowali atmosferę tego miejsca i jego charakter. Z okazji
naszych 25 urodzin składam
wszystkim ogromne podziękowania. Zapraszam wszystkich do wspólnego świętowania już 27 kwietnia. O godz.
9.00 rozpoczynamy mszą w parafii św. Antoniego na Recie,
a po zakończonej mszy w Miejskim Domu Kultury od godziny
11.00 przewidujemy występy
artystyczne, informację o historii placówki oraz oficjalne wręczenie informacji o nadaniu
imienia. Zapraszam serdecznie
wszystkich mieszkańców.
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Wiosenne porządki na Recie
M
imo nie najlepszej pogody kilkunastu mieszkańców
wzięło udział w Wiosennych Porządkach, nowej
inicjatywie Stowarzyszenia Reta. W akcji
udział wzięli również ministranci z parafii na Recie, którzy dołączyli do pozosta-

łych po sobotniej zbiórce. Mieszkańcy podzielili się na niewielkie grupy i przeszli
ulicami Rety zbierając w ciągu dwóch godzin blisko 20 dużych worków śmieci. Akcję skoordynowano z Zakładem Usług Komunalnych, który dostarczył worki i zobowiązał się do ich uprzątnięcia. - Gdy-

by każdy rozejrzał się i sprzątnął wokół
siebie takie akcje nie byłyby potrzebne trafnie zauważyła jedna z uczestniczek. Po
zakończeniu sprzątania wszystkich zaproszono na ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Artur Wnuk
Stowarzyszenie Reta
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Mieszkankom
i Mieszkańcom
Mikołowa
życzenia radosnych,
pełnych wiary,
nadziei i miłości
Świąt Wielkanocnych
składają

Mirosław Chmiel

Prezes Stowarzyszenia Wymyślanka

Artur Wnuk

Prezes Stowarzyszenia Reta
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Z am ó w domowe ciasta świąteczne !
Kto lubi dobre, zdrowe jedzenie, ten nie przejdzie obojętnie
obok sklepu przy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - naprzeciwko stacji paliw (Shell). W starej kamienicy zagościły naturalne, ekologiczne i swojskie produkty. Jak w spiżarni u babci.

O

ferowane tu produkty są wytwarzane w małych, rodzinnych firmach zgodnie
z tradycyjnymi, sprawdzonymi przez pokolenia recepturami. Klienci mogą tu
znaleźć chleby na zakwasie,
swojskie wędliny bez konserwantów i sztucznych dodatków, m .in. z Podlasia i Wielkopolski. A także jaja od kur zielono-

nóżek i przepiórek oraz nabiał:
jogurty naturalne, sery, twarożki, mleko prosto od krowy,
sery długodojrzewające - m.in.
z firmy Eko sery, Klimeko.
Spiżarnia oferuje również
duży wybór: miodów, ziół, przypraw, przetworów, chrzanów,
musztard, naturalnych ketchupów oraz majonezy i wiele innych
produktów.

Na zbliżające się święta
szczególnie polecamy ciasta
i wypieki domowe, m.in. serniki,
jabłeczniki, żurawinowe,
szarlotki, dyniowe, bezglutenowe.
Warto spróbować, ponieważ
nasze ciasta piecze pasjonatka
zdrowego jedzenia!

Przyjdź, postaw na zdrowe jedzenie!
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Pod patronatem „Naszej Gazety”
Po raz pierwszy widzowie obejrzą zmagania
rekonstruktorów także na telebimie.

Bitwa z komandosami
T
egoroczna,
trzynasta
edycji „Bitwy Wyrskiej
- Bój o Gostyń” zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. Impreza startuje 20 maja,
o godz. 14.00. Jak zawsze, inscenizacja oraz piknik forteczny odbędą się w Gostyni, na historycznych polach, w pobliżu Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939r. oraz w okolicach schronu bojowego „So-

winiec”. Udział zapowiedziało już ponad 200 rekonstruktorów, wyposażonych w broń i pojazdy z okresu II wojny światowej. Nie zabraknie także efektów pirotechnicznych. Po inscenizacji, żołnierze z 18 bielskiego batalionu powietrzno-desantowego zaprezentują pokaz wyszkolenia. Zobaczymy też pokaz
działania operatorów Jednostki
Wojskowej AGAT oraz Jednost-

ki Wojskowej Komandosów, a na
zakończenie pojawią się czołgi
Leopard 2 i rozpoznawczy TKS.
Ale to nie wszystko. W tym roku,
w organizację Bitwy zaangażowała się Jednostka Wojskowa
NIL. Miłośnikom wojskowości
nie trzeba tłumaczyć, o co chodzi. NIL to jednostka specjalna zajmująca się, m.in. zwiadem
elektronicznym i wsparciem
operacji komandosów. To jedna z najbardziej renomowanych
i „eksportowych” formacji polskiego wojska, uczestnicząca
w wielu tajnych misjach zagranicznych. NIL udostępni organizatorom bezpilotowe środki rozpoznawcze, a dzięki temu widzowie będą mogli zobaczyć przebieg Bitwy na dużym ekranie, na
terenie Pikniku Fortecznego.
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Seniorzy są ważni
Władze Mikołowa chcą wzmocnić znaczenie i udział
osób starszych w życiu miasta.

26

kwietnia, w Białym
Domku, odbędzie się
spotkanie z mieszkańcami powyżej 60 roku życia
oraz organizacjami działającymi na rzecz tej grupy wiekowej.
Przedstawiona zostanie tam robocza wersja statutu Mikołowskiej Rady Senioralnej. Osoby zainteresowane udziałem
w spotkaniu powinny zgłosić
swój udział na adres mailowy:

sabina.grzywok@mikolow.eu,
a wtedy otrzymają komplet
szczegółowych materiałów informacyjnych. Mikołowska Rada
Seniorów ma pełnić funkcję
konsultacyjną, doradczą oraz
inicjatywną. Przede wszystkim
chodzi o wzmocnienie udziału
osób starszych w życiu społeczności Mikołowa. Rada jest jednym z elementów polityki senioralnej, którą zamierzają realizo-

Asystenci osób starszych

F

undacja Zakątek Pokoleń
oferuje usługi asystenckie dla starszych mieszkańców Mikołowa. Projekt jest
realizowany w ramach rządowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ASOS 2017. Bezpłatne usługi asy-

stenckie polegają na zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa osobom starszym, pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego
oraz aktywizacji społecznej (asystowanie np. w wyjściach na spacer, do instytucji kultury, itp.). Fundacja zapewnia również bezpłat-

wać władze miasta. Wśród ważniejszych i ciekawszych projektów warto wymienić:
l Wprowadzenie w Mikołowie
ogólnopolskiej Karty Seniora.
l Program „Koperta Życia”.
l Stworzenie „Funduszu Senioralnego”, czyli systemu „małych grantów” wspierających
w Mikołowie inicjatywy na
rzecz osób starszych.
l Powstanie „Centrum Seniora”.
l Stworzenie kompleksowej
„mapy barier architektonicznych”, które utrudniają poruszanie się osobom starszym,
niepełnosprawnym, matkom
z małymi dziećmi. Zostaną
one sklasyfikowane i stopniowo niwelowane podczas realizacji miejskich inwestycji.
l Wydanie co dwa miesiące,
w gazetowej wersji, bezpłatnego „Informatora Mikołowskiego Seniora”, zawierającego aktualne kalendarium
wydarzeń, inicjatyw oraz imprez dedykowanych osobom
starszym.

ne wsparcie (psychologa, fizjoterapeuty i pedagoga) dla opiekunów osób starszych. W ramach
projektu powstanie w Mikołowie
Centrum Asystentury Społecznej
Osób Starszych (CASOS), które
będzie pełniło rolę punktu informacyjnego - koordynacyjnego dotyczącego kompleksowej obsługi
potrzeb osób starszych oraz ich
opiekunów.

Projekt - Usługi asystenckie dla osób starszych z chorobami otępiennymi
i osób starszych niesamodzielnych dofinansowany ze środków Programu Rządowego
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020”

Nowe życie „Abisynii”
Miejsce nazywane „Abisynią” albo „barakami” nie cieszy
się najlepszą opinią i należy do najbardziej zapomnianych
zakątków Mikołowa. Władze miasta chcą to zmienić.

S

tandard tych budynków
pozostawia wiele do życzenia. Nie ma tam gazu
i ciepłej wody. W większości
mieszkań nie ma nawet toalet.
Najgorzej „Abisynia” wygląda w czasie wiosennych roztopów i jesiennych deszczy. Teren wokół „baraków” rozmięka
po opadach i staje się grząskim
polem. To jest problem nie tylko dla osób starszych i mających kłopoty z poruszaniem się,

ale także dla dzieci. Okoliczne podwórka nie są najlepszym
miejscem do zabawy. Mieszkańcy sami starają się poprawić wizerunek „Abisynii”. Wielu z nich wiosną sadzi kwiaty
i maluje ogrodzenia. Rewitalizacji tego miejsca nie da się jednak przeprowadzić bez wsparcia ze strony miasta, a taki cel
postawili przed sobą urzędnicy mikołowskiego magistratu. Zaplanowano szereg dzia-

łań infrastrukturalnych. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Powstaną nowe
trawniki, dodatkowe oświetlenie uliczne i miejsca spotkań
dla mieszkańców ze stacjonarnym grillem. Do budynków doprowadzona będzie kanalizacja, a plac przed budynkami zostanie utwardzony. Część drobniejszych spraw już udało się
zrealizować. Wyremontowano,
m.in. „chlewiki”
- Abisynia przez lata była zapomnianym punktem na mapie
Mikołowa. Miejsce obrosło złą
sławą, a mieszkający tam mikołowianie byli stygmatyzowani. Brano ich za margines społeczny, a przecież nie zasłużyli
na taką opinię. Czas na zmiany
- mówi Mateusz Handel Zastępca Burmistrza Mikołowa.
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Mikołów zajął trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie
„Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”.

Przyjaźni mieszkańcom
P

ierwsze miejsca zajęła Częstochowa, a drugie Zabrze. Mikołów zdobywając trzecie pozostawił za
sobą kilkadziesiąt śląskich samorządów starających się o prestiżowy tytuł gminy przyjaznej
ekonomii społecznej. Od dwóch
lat w Mikołowie trwa prawdziwy rozkwit organizacji pozarządowych. Działa ich ponad
80. Miasto organizuje dla nich
szkolenia, warsztaty, prelekcje,
konferencje oraz indywidualne konsultacje. Dzień Wolontariusza, Targi Ekonomii Społecznej, Dzień Aktywności Społecznej, Dni Seniora, to tylko niektóre z przygotowanych przez samorząd imprez dedykowanych
organizacjom społecznym.
W imieniu Burmistrza Miasta
nagrodę za to osiągnięcie odebrała pani Izabella Konieczny Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.
- Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych

Mateusz Handel, zastępca burmistrza prezentuje wyróżnienie
dla Mikołowa.

668 tys. zł
przeznaczyło w ubiegłym roku miasto
na granty dla organizacji pozarządowych.
organizacji
pozarządowych.
Stale współpracujemy i pozyskujemy środki finansowe na
wspieranie inicjatyw prowadzo-

nych przez Centrum Integracji
Społecznej w Mikołowie - mówi
Izabella Konieczny, naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych.

Zielona rewolucja
H

asłem promocyjnym
Mikołowa
jest „ogród życia”. Takie słowa zobowiązują. Ruszyła odbudowa terenów zielonych
wokół Białego Domku.
To jedna z estetycznych i historycznych wizytówek Mikołowa. „Biały Domek” zbudował
w drugiej połowie XIX wieku
Heinrich Koetz, przedsiębiorca i magnat finansowy. To jeden
z najładniejszych mikołowskich
budynków, a także wyjątkowo

ważny dla mieszkańców. W „Białym Domku” znajduje się Urząd
Stanu Cywilnego. Takie miejsce
musi mieć godną oprawę.
- Po tym, jak przebudowany został pasaż jesionowy przy
rynku, kontynuujemy prace mające przywrócić dawne piękno naszego miasta. Chciałabym, by zielona przebudowa
objęła cały ten teren włącznie
z nową i dostojną aranżacją wokół pomnika Ofiar Faszyzmu.
Warto przypomnieć, że w zeszłym roku odnowiono fontannę przed „Białym Domkiem” -

mówi Anna Leginowicz, ogrodniczka miejska.
Zaplanowano szeroką i gruntowną renowację tego miejsca.
Powstaną, m.in. nowe rabaty
wzorowane na założeniach parkowych z drugiej połowy XIX
wieku. Budynek zostanie udekorowany stylowymi pojemnikami
na kwiaty, a wokół fontanny pojawią się półokrągłe pojemniki
z roślinnością. Specjalną aranżację zaplanowano dla wejścia do
Urzędu Stanu Cywilnego. Pojawią się trejaże na róże pnące, zaprojektowane z myślą o młodych
parach oraz altana dla nowożeńców, umożliwiająca przeprowadzenie sesji fotograficznej. Na
terenie parku zostanie wymieniona mała architektura, pojawią
się nowe ławki, kosze na śmieci,
karmniki i poidła dla ptaków.
Prace wokół Białego Domku
to początek czekającej Mikołów
prawdziwej zielonej rewolucji.

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, spokojnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych
składają

StanisłAw Piechula
Burmistrz Mikołowa

Michał Rupik

PrzewodniczącyRady Miejskiej

ORZESZE

Orzesze sportem stoi!
szy sołeckich. Dużym powodzeniem cieszy się joga
w Miejskim Ośrodku Kultury, prowadzona przez
profesjonalną instruktorkę, czy qigong oraz liczne
zajęcia w klubach działających na terenie miasta.
Młodsi orzeszanie też mają swoje ulubione
miejsca i sposoby na dbanie o formę fizyczną.
Z zaangażowaniem prowadzone lekcje wychowa-

Wiosenna energia
- newsy z orzeskiego sportu

n Zespół seniorów SMUKS
Orzesze po słabszym początku sezonu, odniósł trzy
zwycięstwa z rzędu: nad
ANBUD-em MKS Będzin,
SV MOSiR-em Zabrze, Klubem Sportowym Rudziniec. Obecnie na półmetku pierwszego etapu
rozgrywek IV ligi SMUKS Orzesze zajmuje trzecie miejsce.
n Na początku marca
w Szkole Podstawowej nr 8
w Mościskach odbył się
Miejski Turniej Dziewcząt
i Chłopców w Minipiłce Ręcznej. W grupie chłopców zwyciężyła drużyna z SP 10 z Woszczyc, a najlepsze okazały się dziewczęta z Mościsk.
n 8 kwietnia w Krakowie
na zaproszenie instruktora biegów ekstremalnych Krzysztofa Chomicza - gościli Niepokorni, którzy wystartowali w swoim pierwszym biegu przeszkodowym Spartan Race Poland.
n Na 37. Mistrzostwach Makroregionu Śląskiego oraz
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Karate Kyokushin, orzeska reprezentacja zdobyła dwa brązowe medale w kategorii kumite. Medale zdobyli: Robert Profaska oraz Rafał Warsiewicz.
n 1 i 2 kwietnia na Mistrzostwach Śląska Juniorów
w Łaziskach Górnych zawodnicy UKTS Sokół: Krzysztof
Pawłowski oraz Jakub Suchoń zdobyli srebrny medal
w deblu, a srebrny i brązowy medal zdobył Krzysztof Pawłowski.

Pogodnych,
przepełnionych
radością i miłością
Świąt Wielkanocnych
oraz serdecznych spotkań
z rodziną i przyjaciółmi
życzą

Mirosław Blaski
burmistrz Orzesza

Sylwia Krawczyk
zastępca burmistrza

Jan Mach

przewodniczący Rady Miejskiej

nia fizycznego w orzeskich szkołach są inspiracją
dla uczniów oraz wskazówką, że dobra kondycja fizyczna nie tylko sprzyja ogólnemu samopoczuciu,
ale będzie procentować w przyszłości. Nie brakuje chętnych do grania w siatkówkę, piłkę nożną czy tenisa stołowego, uprawiania sztuk walki,
w tym rycerskich, karate, judo…

Najmłodszych do ruchu specjalnie nie trzeba zachęcać. Na widok kolorowego placu zabaw,
na przykład takiego jak w centrum przy ulicy Wiosny Ludów czy w parku na Górze św. Wawrzyńca,
oczy same się śmieją, a nogi idą w ruch.
Korzystajmy zatem ze sprzyjającej aury, znakomitych warunków i… zielni, w której Orzesze jest zatopione, czego mogą pozazdrościć
mieszkańcy wielkich miast aglomeracji górnośląskiej.

Mistrzowie nagrodzeni

P

od koniec marca podczas uroczystej gali
burmistrz Mirosław
Blaski wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Machem wręczyli coroczne nagrody oraz wyróżnienia
uczniom z gminy Orzesze, którzy osiągnęli wysokie wyniki
w następujących dyscyplinach
sportowych: tenisie stołowym,
sztukach walki, pływaniu, walkach rycerskich, tańcu towarzyskim, jeździectwie, frisbee, boksie i judo.
W sumie nagrodzonych i wyróżnionych zostało 40 osób.
W swoich gratulacjach przedstawiciele władz miasta nie po-

fot. W. Krzemińska

W

iosna to idealny czas, aby zacząć spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu,
a już najlepiej aktywnie, czy to biegając,
uprawiając nordic walking czy jeżdżąc na rowerze.
W Orzeszu nie brakuje miłośników każdej z tych
dyscyplin. Co rusz można obserwować osoby korzystające z licznych siłowni powstałych w ramach
funduszy miejskich oddanych do dyspozycji mieszkańców, jak m.in. w Jaśkowicach czy sołectwach,
gdzie tego typu miejsca są finansowane z fundu-
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minęli również rodziców oraz
opiekunów i trenerów, bez których wsparcia, nieustającego

motywowania, ogromnego zaangażowania, a przede wszystkim wielkiej wiary w swoich

podopiecznych na pewno takich wysokich wyników nie udałoby się uzyskać.

J

Pokazali,
jak się jeździ
Z ortografią na ty!
W
Szkole Podstawowej nr 6 w Zawiści już po raz siódmy odbyło się Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii Miasta
Orzesze.
Konkurs tradycyjnie podzielono na trzy części. Jako
pierwsi z polską pisownią
zmagali się uczniowie szkół
podstawowych, wśród których najlepsza okazała się Patrycja Pisarzowska z SP 2. Następnie swoje dyktando pisali gimnazjaliści. W tej kategorii tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Julia Makosz z Gimna-

zjum nr 3. A wieczorem swój
tekst napisali dorośli mieszkańcy Orzesza, wśród których
najlepsza nie po raz pierwszy
okazała się Anna Makselon.
Dorosłym
uczestnikom
tekst dyktanda przeczytała
Małgorzata Szymańczyk - re-

fot. W. Krzemińska
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ak co roku w marcu na najwyższe wzniesienie powiatu mikołowskiego - Górę św.
Wawrzyńca w Orzeszu - zjechali miłośnicy kolarstwa z całej Polski, aby wziąć udział
w IX Otwartych Mistrzostwach Cross Country
2017 o Puchar Burmistrza Miasta Orzesza. Zawody połączone były z Akademickimi Mistrzostwami Śląska w Kolarstwie Górskim. Obie imprezy zorganizował Uczniowski Klub Sportowy
Sprint Orzesze.
W zawodach wzięło udział ponad dwustu
uczestników, z których najmłodszy miał zaledwie trzy lata, a najstarszy sześćdziesiąt siedem!
Zawodników dopingowała liczna publiczność, a wśród niej burmistrz Mirosław Blaski,
który na zakończenie, wraz z Eugeniuszem Buchalikiem i Tomaszem Jeleniem z UKS Sprint,
wręczał zwycięzcom puchary i medale.

daktor oficjalnej strony internetowej Orzesza, redaktor
i korektor publikacji naukowych i edukacyjnych, rzecznik prasowy Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Na Dyktandzie nie mogło
zabraknąć jego pomysłodawcy Czesława Pryszcza, który
umilał czas dorosłym uczestnikom oczekującym na wyniki,
opowiadając zabawne aneg-

doty, zadając podchwytliwe
zagadki czy wspominając zamierzchłe czasy, kiedy pełnił
funkcję radnego Orzesza.
Burmistrz Mirosław Blaski
składa gratulacje wszystkim
uczestnikom Dyktanda, którzy mieli odwagę zmierzyć się
z zawiłościami polskiej ortografii i interpunkcji, która należy do najtrudniejszych na
świecie.

/MiastoLaziskaGorne
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ŁAZISKA LAUREATKA
O

tym, że mamy bardzo utalentowane i zdolne dzieci i młodzież nie trzeba nikogo przekonywać. W tym roku szkolnym aż
61 łaziszczan - uczniów różnych typów szkół - od podstawowych, poprzez gimnazja, licea i absolwentów
otrzymuje stypendia za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe. To
na pewno powód do dumy. Mamy też
nasze, już nie tylko lokalne, wielkie
talenty w dziedzinach artystycznych,
do jakich niewątpliwie należy sztuka recytacji. Takim recytatorskim bry-

lantem, a właściwie „brylancikiem”
jest Marysia Kwiatkowska, uczennica trzeciej klasy Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy
w Łaziskach Górnych. Marysia wyrecytowała I miejsce w szkole i powiecie ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „Mały OKR 2017”, co zaprowadziło ją wprost na deski znanego
w całej Polsce teatru „Korez”. Tam,
za recytację wiersza Danuty Wawiłow
„Daktyle” zdobyła wyróżnienie. Utalentowanej łaziszczance gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

DOBRE WYCHOWANIE
S
potkanie podsumowujące w siedzibie Miejskiego Ośrodka Rodziny i Dziecka, które odbyło
się 29 marca z udziałem burmistrza
Aleksandra Wyry i sekretarz gminy
Elżbiety Piecha, zakończyło realizację projektu „Dobre wychowanie, czyli ja i inni”, na który łaziska fundacja
„BO WARTO!” uzyskała dofinansowanie w konkursie „Bank Dziecięcych Uśmiechów” Banku Zachodniego WBK Grupa Santander. Projekt realizowany był od września 2016 roku
w kilku tematycznych etapach. Pierwszy, „Jestem kulturalnym kibicem”,
miał za zadanie przybliżyć dzieciom
ideę zdrowej rywalizacji i kulturalnego dopingu. Zwieńczeniem tego etapu był udział w sportowych rozgrywkach łaziskich drużyn. Drugi etap pod
hasłem „Kultura stołu” koncentrował
się na nabyciu przez dzieci, uczestni-

ŁAZISKA GÓRNE
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ATRAKCYJNE DZIAŁKI
W ŁAZISKACH GÓRNYCH NA SPRZEDAŻ
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem 614/40 położona w Łaziskach
Górnych przy ulicy Kałuże.
Numer
działki

Pow. m2

Obręb, karta
mapy

Cena wywoławcza
netto PLN

Wadium
PLN

614/40

1189

Łaziska
Dolne, k.m. 2

79 663,00

7 000,00

Działka zlokalizowana jest niedaleko granicy administracyjnej z Mikołowem. Oddalona jest od centrum Łazisk Górnych w linii prostej około 3 km. Jej lokalizację określa się jako dobrą, znajduje się ona w pewnym oddaleniu od miasta, ale w bliskości
centrum powiatu, w sąsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rolnej. Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017r.
o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych
mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI,
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
To ważna informacja dla rodziców łaziskich przedszkolaków - w kwietniu rusza
rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2017/2018.
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów:
Lp.

ków projektu, umiejętności grzecznego i schludnego zachowania się przy
stole. Praktyczne przećwiczenie zasad odbyło się w czasie listopadowej
wizyty dzieci w restauracji „Modus”
w Łaziskach Górnych. „Kultura w miejscach publicznych” - hasło przewodnie trzeciego etapu - dotyczyła zacho-

wania w autobusie, na przystanku,
a została wcielona w życie w czasie wyjazdu uczestników projektu do
Krakowa - na spacerze po mieście
i przede wszystkim w czasie wizyty
w krakowskim teatrze „Groteska”,
gdzie dzieci obejrzały spektakl „Porwanie Baltazara Gąbk, czyli Smok & Roll”.

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie
przedszkola lub do
1. do
oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej.
przez komisję
2. Weryfikacja
rekrutacyjną wniosków.
Podanie do publicznej
wiadomości listy
3. kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów
niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie przez rodzica
woli przyjęcia
4. kandydata
w postaci pisemnego
oświadczenia.
Podanie do publicznej
wiadomości przez
5. komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

Termin postępowania Termin postępowania
rekrutacyjnego
uzupełniającego
13.04.-28.04.2017r.

14.06.-20.06.2017r.

02.05-09.05.2017r.

21.06.-22.06.2017r.

12.05.2017r.

23.06.2017r.

15.05.-17.05.2017r.

26.06.-27.06.2017r.

18.05.2017r.

28.06.2017r.
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Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

Konkurs na najlepszy
wielkanocny wypiek.

Słodkie baby

I wszystko jasne

W

ARTerii Centrum Kultury
i Promocji odbył się „Konkurs na Najlepszą Babę
Wielkanocną”. To już piąta odsłona
tego wydarzenia, a co się z tym wiąże - rodzinna tradycja.
Do konkursu zgłoszonych zostało
13 wypieków.
Prace oceniało jury: Aleksandra
Malczyk - Dyrektor ARTerii, Bronisława Porembska - były Ekspert Śląskich Smaków, Lidia Szary - Ekspert
Śląskich Smaków i Barbara Skurczak
- Ekspert z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach.
Komisja miała bardzo trudne zadanie, ponieważ każdy wypiek był dobrze przygotowany. Jednak w czo-

W

trakcie XXV Międzynarodowych Targów „ŚWIATŁO 2017” w Warszawie,
Gmina Ornontowice zdobyła:

łówce, jako zdobywcy cennych nagród znaleźli się: Gabriela Jaworska
- wyróżnienie, Magdalena Owczarek - trzecie miejsce, Monika Szala
- drugie miejsce. Zwyciężyła Joanna
Małek, której wypiek urzekł nie tylko serca Jury, ale i publiczności, ponieważ zdobył również nagrodę publiczności.
Bardzo dziękujemy wszystkim za
przybycie i przygotowanie tak wspaniałych wypieków.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ornontowice laureatem prestiżowego
konkursu na najlepiej oświetloną gminę.

Kazimierz Adamczyk
Wójt Gminy

Pierwszą nagrodę w kategorii Iluminacja obiektów publicznych, prywatnych oraz obiektów sakralnych
za rewitalizację zabytkowego Parku
Tematycznego pod nazwą „Świątynia Dumania - Park Archanioła” wraz
z iluminacją

oraz
trzecią nagrodę w kategorii
Oświetlenie Terenów Rekreacyjnych,
Parków i Małej Architektury za rewitalizację zabytkowego Parku Gminnego wraz z oświetleniem.
Konkurs jest organizowany przez
Związek Pracodawców Warszawy
i Mazowsza, Polski Związek Producentów Przemysłu Oświetleniowego oraz Gazetę Samorządu i Administracji. Podstawowym zadaniem
Konkursu jest nagradzanie i propagowanie najlepszych rozwiązań
oświetleniowych oraz ukazywanie
ich jako wzorów godnych do naśladowania.
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

104 lata!

31

marca, Wiktoria Gregorczyk z domu
Słomka z Wyr obchodziła 104 urodziny. Rodzina, wójt Barbara
Prasoł i Przewodnicząca Rady Gminy - Elżbieta Słomka życzyły
jubilatce 200 lat! Były
kwiaty, prezenty oraz
moc serdeczności.
104 lata to wiek budzący szacunek, bowiem aż trudno sobie wyobrazić, że Pani Wiktoria była światkiem najważniejszych i najstraszniejszych wydarzeń, które zmieniły nasz świat.
Od furmanek, parowozów po
nowoczesne samochody i super szybkie pociągi. Pani Wiktoria jest prawdopodobnie naj-

starszym mieszkańcem naszego powiatu.
Jubilatka urodziła się przed
wybuchem I wojny światowej, a okropności drugiej doskonale pamięta i opowiada
ze szczegółami. Za mąż wyszła w wieku 16 lat za ślusarza Wincentego. Ślub i wesele odbyło się w Wyrach, a młoda para zamieszkała w kilkurodzinnym domu na parterze wynajmowali pokój i kuchnię.
Gregorczykowie mieli dwóch
synów: Henryka i Artura. Dziś
już jubilatka trochę niedomaga, ale jeszcze w ubiegłym roku tak wspominała wydarzenia września 39 roku:
„...W czasie wojny całe Wyry
zostały spalone przez Niemców. Uciekaliśmy w stronę
Tychów. Jak wróciliśmy, to się

okazało, że ocalał tylko nasz
czynszowy dom i cała rodzina
zamieszkała w jednym pokoju z kuchnią.”
Mąż pani Wiktorii walczył
w kampanii wrześniowej na Śląsku. Był ranny i ledwie uszedł
z życiem. W czasie okupacji był
komendantem oddziału Armii
Krajowej, za co zapłacił wysoką cenę. Po wojnie został aresztowany przez komunistów i skazany na śmierć. Wyrok zamieniono na 15 lat więzienia. Przesiedział ponad 8,5 roku. To były
bardzo ciężkie czasy dla rodziny. Bieda. Jedli suchy chleb. Ale
Pani Wiktoria się nie poddawała, miała na utrzymaniu dzieci.
Jeździła do pracy w kopalni, by
utrzymać i wyżywić synów oraz
móc wysyłać paczki mężowi do
więzienia we Wronkach. Po po-

/gminawyry

WYRY
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Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

Pani Wiktoria w otoczeniu rodziny oraz przedstawicieli samorządu.
wrocie, mąż pracował jako ślusarz, ale rany z wojny (dostał
postrzał w płuca) i pobyt w więzieniu odbiły się na jego zdrowiu. Musiał iść na rentę. Dostał
najniższą z możliwych, ale rodzina przetrwała. Pomimo odniesionych ran mąż Jubilatki dożył 82 lat. Razem stanowili zgodne i kochające się małżeństwo.

Pani Wiktoria, choć życie jej nie
oszczędzało, zachowała pogodę ducha. Rodzina wspomina jej słynne kołocze i niedzielne obiady z obowiązkową roladą. Do dziś jest uśmiechnięta,
lubi czytać książki, ogląda też
telewizję. Lubi dobrą kuchnię,
m.in. śledzie, dania z kapusty
oraz kołocze, ale od alkoholu

raczej stroni. Doczekała dwóch
wnuczek i wnuka oraz sześcioro prawnuków i ośmioro praprawnucząt. Redakcja „Naszej Gazety” życzy Pani Wiktorii Gregorczyk 200 lat! Nadal jest pełna radości i życzliwości wobec
świata - jej recepta na długowieczność to uśmiech i zdrowy
tryb życia.

11 czerwca startuje
IV bieg wyrski

Dla zdrowia
- Po raz kolejny chcemy połączyć ideę wspólnego biegania z pomocą na rzecz osoby niepełnosprawnej. W tym roku jest
to Agata, mieszkanka Wyr. Bieg
ma służyć aktywizacji sportowej
mieszkańców Gminy Wyry. Trasa jest tak opracowana, że każdy może ją przebiec, przytruchtać czy też nawet przejść w marszu nordic walking - wyjaśnia jeden z organizatorów biegu, Arkadiusz Szmitka.
Chętnych do zmierzenia się
z trasą i spędzania na sportowo
niedzieli organizatorzy zapraszają
na start 11 czerwca o godz. 10.00.
Dystans biegu i marszu nordic
walking - 10 km. Start i meta przy
Zespole Szkół w Wyrach na ulicy
Puszkina 10.
- Do uczestnictwa w biegu zapraszamy przede wszystkim
mieszkańców Gminy Wyry i powiatu mikołowskiego, ale już wiemy, że zarejestrowały się osoby
z Tychów, Częstochowy, a nawet
z Czech. W tym roku zamierzamy
wprowadzić nagrodę za rekord
trasy, która biegnie zarówno as-

faltem, jak i przez malownicze tereny leśne. 4 km z górki, 5 km po
płaskim, a ostatni kilometr lekki podbieg. Zależy nam też, by na
bieg przyszły także rodziny biegaczy i z myślą o nich organizujemy imprezy towarzyszące, m.in.
biegi dla dzieci, dmuchańce czy
maraton indoor cycling, czyli zajęcia na rowerach stacjonarnych dodaje Arkadiusz Szmitka.
Na zdobywców sześciu pierwszych miejsc w klasyfikacji OPEN
kobiet i mężczyzn czekają nagrody pieniężne. Za pierwsze - 750 zł,
za drugie - 500, trzecie - 300, a za
czwarte, piąte i szóste analogicznie: 200, 150 i 100 zł. Za rekord
trasy zwycięzca otrzyma 500 zł!
Obecny wynosi 33’20’’ dla mężczyzn i 39’00’’ dla kobiet.
Obecnie trwają już zapisy.
Wszelkie szczegóły można znaleźć
na stronie www.biegwyrski.pl.
Biegacze tym razem pobiegną dla Agatki - mieszkanki Gminy Wyry - z każdego opłaconego
pakietu startowego trafi do niej
5 zł. Będzie zbiórka pieniędzy
oraz aukcje.

Agata Labus do szesnastego
roku życia prowadziła żywot nastolatki, angażowała się społecznie,
miała mnóstwo znajomych, planowała przyszłość i kochała życie.
Zjeżdżając na snowboardzie doznała kontuzji głowy, skutkiem

czego był krwiak mózgu. Przeszła
dwie skomplikowane operacje. Niestety, powikłania neurologiczne
pozostały.
Dzięki pracy neurologopedy, rehabilitantów Agata ćwiczy wymowę, nawiązuje kontakt wzrokowy, wszystko rozumie, samodzielnie siedzi i podnosi głowę. Aby mogła powracać do sprawności potrzebna jest intensywna i kosztowna rehabilitacja. Terapia oraz zakup
leków, które nie są refundowane
przez NFZ miesięcznie wynosi około 5 tysięcy złotych. Koszty leczenia znacznie przewyższają dochody rodziny...

Stypendia rozdane
86

uczniów otrzymało z rąk pani
Wójt Barbary Prasoł, stypendia naukowe za pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017. Trafiły do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Dodatkowym atutem przyznania stypendium było posiadanie tytułu laureata lub
finalisty w konkursach przedmiotowych.
W tym roku rekordzistą została szkoła
w Wyrach, gdzie stypendium otrzyma-

ło 43 uczniów podstawówki, a w gimnazjum 12. Jeśli chodzi o Gostyń, rozdano 11
stypendiów uczniom szkoły podstawowej
i 5 z gimnazjum. Ponadto stypendium
otrzymało 5 uczniów naszej gminy z innych gimnazjów oraz 10 ze szkół ponadgimnazjalnych.
Najwyższą średnią w szkole podstawowej w Wyrach otrzymały: Weronika Biela i Magdalena Janota - 6,0, natomiast
w gimnazjum Julia Zamora - 5,79.

W szkole podstawowej w Gostyni najwyższą średnią otrzymał Mateusz Pawłowski - 5,64 zaś w gimnazjum Wiktoria Lupierz - 5,44.
Uczniem z największą średnią z innych
gimnazjów okazał się być Mateusz Piecha
z Gimnazjum nr 3 w Łaziskach Górnych- 5,33.
Ze szkół ponadgimnazjalnych najwyższą
średnią otrzymała Aleksandra Muszer
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola
Miarki w Mikołowie - 5,11.
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„Nasza Gazeta” rozpoczyna akcję ratowania ginących zawodów w
powiecie mikołowskim. W kolejnych wydaniach, we współpracy z
Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców, zaprezentujemy profesje,
w których można zarobić niezłe pieniądze, ale brakuje ludzi do pracy.

Fachowiec zawsze w cenie

Po

transformacji ustrojowej system polskiego szkolnictwa
zawodowego
stanął na głowie i nie odzyskał równowagi do dziś. Młodzieży wmówiono, że
tylko studia są przepustką do życiowego sukcesu. To prawda, ale tylko częściowa. Deprecjacji szkolnictwa zawodowego towarzyszy umasowienie i drastycznie obniżenie poziomu studiów.
Na większości wyższych
uczelni nie obowiązują egzaminy
wstępne, a w prywatnych placówkach jedyną przepustką jest zdolność do opłacania
czesnego. W efekcie, na rynku pracy
mamy całe zastępy
młodych ludzi, który nie potrafią niczego konkretnego, a poziom ich wiedzy teoretycznej jest zbyt
niski, aby zdobyli zatrudnienie na mia-

rę oczekiwań. Inną sprawą jest wciąż
mylnie postrzegany prestiż społeczny.
Wśród wielu młodych ludzi i ich rodziców pokutuje przekonanie, że lepiej
być bezrobotnym humanistą, niż tokarzem, który lekką ręką potrafi zarobić pięć
tysięcy złotych.
Nawet lekarz, jeżeli chce
praktykować za granicą musi
tam nostryfikować dyplom.
Tymczasem
kominiarz z polskim
dyplomem, może pracować w całej Europie i zarobić niezłe pieniądze. Przykładów cennych na
rynku profesji jest
więcej. Wystarczy
przejść się ulicami
i czytać ogłoszenia
w witrynach sklepowych. Poszukiwani są fryzjerzy, cukiernicy, sprzedawcy. Choć rośnie popyt
na ich usługi, wśród zawodów, gdzie

brakuje rąk do pracy są
także witrażyści. Miastem
o szczególnych tradycjach rzemieślniczych jest Mikołów. Warto się tego trzymać, nie tylko ze względów sentymentalnych, ale czysto praktycznych. W naszym interesie leży, aby młodzież nie
uciekała z powiatu mikołowskiego, lecz
tutaj zapuszczała zawodowe korzenie. To kapitał na przyszłość. Tym bardziej, że praca w rzemiośle jest ciekawa, pewna i perspektywiczna, ponieważ dobrzy uczniowie z czasem stają się mistrzami. Praca w rzemiośle
to propozycja dla młodych ludzi, któ-

rzy chcą się szybko usamodzielnić. Zarobione przez siebie pieniądze mają
o wiele większą wartość, niż kieszonkowe od mamy. 
(red.)

Henryk Barzycki, starszy Cechu
Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Mikołowie, właściciel zakładu
mechanicznego HMB
Warto uświadamiać młodzieży, że
wybór szkoły zawodowej nie zamyka, lecz otwiera możliwości. Zyskują pewność, że znajdą pracę i nic nie
stoi na przeszkodzie, aby dalej podnosili kwalifikacje albo zdobywali nowe umiejętności. Żyjemy w czasach fascynacji bylejakością, ale wbrew pozorom - może to sprzyjać
rzemiosłu. Dobry fachowiec stał się
synonimem jakości, rzetelności, profesjonalizmu. Ludzie obdarzeni takimi cechami bez problemu poradzą
sobie na rynku pracy.

Zapraszamy do współpracy rzemieślników,
zakłady usługowe i firmy. Nasze łamy są
dobrym nośnikiem informacji dotyczących
staży i praktyk zawodowych dla uczniów.
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CENTRUM
SAMOCHODOWE

AUTO-SALON | SERWIS | WYPOŻYCZALNIA
PRZYKŁADOWA OFERTA SAMOCHODÓW

Firma F.H.U. TECHNET powstała w 2006 roku w Mikołowie
i realizuje usługi z zakresu instalatorstwa elektrycznego.

Oferujemy:
n instalacje wewnętrzne w obiektach
przemysłowych i użyteczności
publicznej, a także w budynkach
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
n kompleksowe pomiary elektryczne
n oświetlanie ulic i placów
n stacje transformatorowe
wnętrzowe i słupowe
n linie kablowe i napowietrzne
niskiego napięcia

n produkcja i montaż rozdzielnic
elektrycznych
n rozruch instalowanych urządzeń
elektrycznych
n instalacje sterownicze, sygnalizacyjne
i przywoławcze
n instalacje alarmowe
n instalacje przeciwpożarowe
n instalacje dozorowania
i monitorowania obiektów

Przyjmiemy chętnych do nauki zawodu:

instalator elektryk

3

3

szt.

szt.

Audi A3 SPORTBACK 2,0 TDI, Navi, piękna,
Biała Perła, bezwypadkowy a tani, 2x koła
Cena : 57

990,00 PLN brutto

rocznik: 2013
pojemność: 1968 cm³

przebieg: 227 433 km
moc: 150 KM

3

Citroen C4 1,6 HDI, do końca serwis,
prawdziwa okazja, bezwypadkowy, 2x koła
Cena : 29

550,00 PLN brutto

rocznik: 2011
pojemność: 1560 cm³

przebieg: 182 356 km
moc: 112 KM

2

szt.

szt.

Ford CONNECT 1,8TDCI ,
L2H2, krajowy, klima,ORYGINAŁ KM
Cena : 17

500,00 PLN netto

rocznik: 2011
pojemność: 1753 cm³

przebieg: 276 892 km
moc: 110 KM

Ford GRAND C-MAX 1,6TDCI, piękny,
najtańszy w Polsce, model 2013
Cena : 35

000,00 PLN netto

rocznik: 2013
pojemność: 1560 cm³

przebieg: 150 667 km
moc: 115 KM

3

szt.

Otworzyliśmy rekrutację na stanowisko:

praktykant elektryk

F.H.U. TECHNET
Chopina 10, 43-170 Łaziska Górne

tel. 600 558 618

Opel CORSA 1,0, miejskie auto,
do końca serwis, bezwypadkowy
Cena : 21

500,00 PLN netto

rocznik: 2013
pojemność: 998 cm³

przebieg: 135 980 km
moc: 65 KM

Opel MERIVA 1,3CDTI, MODEL 2013, najtańsza
w kraju, niebita, prawdziwy przebieg z gwarancją
Cena : 23

990,00 PLN brutto

rocznik: 2012
pojemność: 1248 cm³

ul. Hutnicza 6, Łaziska Górne

(DK 81 Katowice-Wisła, skrzyżowanie obok Huty Łaziska)
Godziny otwarcia: pn. - pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-15.00

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

przebieg: 226 040 km
moc: 95 KM

pełną ofertę samochodów
i usług znajdziesz na:

www.mgc.pl
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W Mikołowie najtwardszym
materiałem budowlanym
jest urzędniczy beton.
Od trzech lat trwają
starania, aby na obrzeżach
śródmieścia, na terenach
byłej papierni, wybudować
nowoczesną galerię
handlowo-usługową
z kinem. W tym czasie
inwestor zdążył już
wybudować na Śląsku
trzy podobne obiekty.

17

Nie ma
kina
jest cyrk

Co

traci Mikołów i generalnie cały powiat? Inwestycję wartą ponad 60 mln zł, 200 miejsc pracy i milion złotych podatków rocznie. Tracą też mieszkańcy. W galerii, oprócz
sklepów, biur i gastronomii, miało powstać także kino.
Pomysł na zagospodarowanie starej
papierni przy ul. Rybnickiej 5 pojawił
się w 2014 roku. Poprzedni burmistrz
dał zielone światło. Podobno, Marek
Balcer obiecał inwestorowi nawet tytuł

W miejscu po papierni może powstać nowoczesna
galeria handlowo-usługowa. Urzędnicy nie chcą
dać zielonego światła dla tej inwestycji.
w pracach planistycznych. Ofertę odrzucono. Samorządowcy chcą to zrobić swoimi siłami.

Wyburzenie budynku dało nowe możliwości
zagospodarowania tej części miasta.

Papiernia straszyła przez lata.
honorowego mikołowianina, jeżeli uda
mu się zburzyć pusty, bezużyteczny
i zrujnowany zakład, stwarzający zagrożenie dla życia, który obok gmachu po byłej komendzie policji, stał
się symbolem gospodarczej bezradności i bierności władz miasta. Stanisław Piechula, po zwycięskich wyborach, nie wycofał decyzji poprzednika.

Papiernia była
stara, ale nie na tyle,
aby wziął ją
w obronę wojewódzki
konserwator
zabytków.
Budynek został wyburzony. Henryk
Dobrzyński i Grzegorz Bartniczek, właściciele terenu, szybko dogadali się

z inwestorem, budującym nowoczesne
i estetyczne galerie handlowe. Ten z kolei zawarł wstępne porozumienia z firmami, które chcą uruchomić usługi
w Mikołowie. Finansowo i organizacyjnie
wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Brakuje tylko jednego. Dobrej woli ze
strony samorządu. W miejskich planach
ta część miasta przeznaczona jest pod
działalność przemysłową. Aby powstał
nowy obiekt, trzeba zmienić kwalifikację
terenu z uciążliwego przemysłu na działalność przyjazną dla centrum Mikołowa
(handel, usługi, mieszkania).
- W maju 2015 roku została podpisana przedwstępna umowa sprzedaży. Byłem przekonany, że kolejne
czynności administracyjno-prawne
będą tylko formalnością. Tymczasem
władze zachowują się tak, jakby im

nie zależało na inwestycji, która przyniesie nie tylko pieniądze do budżetu, ale podniesie także standard Mikołowa - mówi Henryk Dobrzyński.
- Robimy, co możemy, aby przyspieszyć procedury, ale dla tej inwestycji musimy zmienić studium. Radni zgodzili się na to i zadanie zostało
już zlecone. Kiedy zmienimy studium,
to będziemy jeszcze musieli zmienić
plany miasta w tym miejscu, co zresztą już robimy. Niestety trwa to długo, ponieważ trzeba uzyskać jeszcze szereg opinii i uzgodnień. Zresztą zmieniamy plany dla wszystkich ludzi w mieście, a niektórzy czekają na
to ponad 14 lat - mówi Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa.
Inwestor zaproponował nawet miastu, że skoro jest problem, to pomoże

Sytuacja jest
- delikatnie mówiąc dziwna.
W polskich realiach, biurokracja
i przeciąganie formalności nie są czymś
niezwykłym. Dotyczy to nie tylko Mikołowa, ale całej administracji publicznej.
Samorządowcy czasami jednak dostają
wiatru w żagle, zwłaszcza kiedy pojawia
się szansa na dużą i atrakcyjną inwestycję. Na rok przed wyborami jest rzeczą
bezcenną pochwalenie się mieszkańcom, że na gruzowisku powstanie galeria handlowa z kinem. W Mikołowie,
jak widać, takie zachęty nie działają.
Formalności toczą się trzeci rok. W tym

czasie, inwestor zbudował na Śląsku
trzy podobne obiekty, najbliższy w Rudzie Śląskiej, w dzielnicy Bykowina.
Należy mieć nadzieję, że także
w Mikołowie wszystko potoczy się dobrze. Władze zmienią w końcu plany
przestrzenne, a z kupy cegieł i gruzu
wyrośnie estetyczna galeria. Możliwy
też jest wariant pesymistyczny. Skoro w tym miejscu nadal obowiązuje
przemysłowe zagospodarowanie terenu, właściciel może postawić tam np.
skład budowlany. To szybka inwestycja i w miarę łatwa kasa do zarobienia.
Składowi budowlanemu towarzyszą
zazwyczaj inne „atrakcje”: kawalkady
ciężarówek, tumany pyłu, hałas. Jeżeli
sprawy potoczą się w takim kierunku,
pretensje do władz będzie miał nie tylko inwestor, ale sami mieszkańcy.
Jerzy Filar

Komentarz:
Być może tyle trwają procedury, uzgodnienia, opinie itd. Nawet jeżeli to wszystko prawda, to miasto musi zrobić coś, aby tę biurokratyczną machinę przyspieszyć
i naoliwić. Bo logika podpowiada, że to nie jest normalne, aby rezygnować z tak
ciekawej i dochodowej inwestycji. Poza tym zawsze można postawić inne pytanie:
może komuś zależy, aby teren po byłej papierni leżał odłogiem?

Obyśmy byli zdrowi, uśmiechnięci i zadowoleni z życia…
i

DUŻO, DUŻO, DUŻO dobrego
z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzy

Mirosław Duży radny powiatowy

:)

:)

Młodzież d

DEBIUTY

Miarka
w akcji
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foto: Barbara Pawłowska

Jesteśmy młodymi dziennikarzami z I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki, stawiającymi pierwsze kroki w świecie mediów. Redagujemy szkolny fan page, bierzemy udział w warsztatach
dziennikarskich, przeprowadzamy wywiady i piszemy felietony. Mamy nadzieję, że
spodoba się Państwu nasz kolejny tekst i będziemy mogli
spotkać się także w następnym numerze.
Justyna Tkocz, Patrycja Przybytek, Wiktoria Tabor, Marcelina Kolarczyk, Sandra Stasińska, Paulina Radomska,
Angelika Szymura, Zofia
Tkocz
Materiał zdjęciowy przygotowują uczestniczki warsztatów
„Fotografia w social mediach”:
Aleksandra Marcinkowska
i Paulina Robakowska.

Martin Luther King powiedział, że „Najbardziej
niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz
dla innych?”. Uczniowie I Liceum im. Karola Miarki
mogą z łatwością na nie odpowiedzieć, ponieważ,
przy pełnej aprobacie dyrektor Ireny Radomskiej,
włączają się w pomoc innym. W Szkole działa
Koło Wolontariatu, które skupia młodzież chętną
to udzielania bezinteresownego wsparcia różnym
inicjatywom pomocowym. Dużym zainteresowaniem
uczniów, nie tylko tych należących do Koła, cieszą się
akcje charytatywne. Młodzież angażuje się w pracę
na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.
SZKOLNE KOŁO
WOLONTARIATU
Uczniowie naszej szkoły od kilku lat udzielają się jako wolontariusze. Z tego powodu
powstało specjalne koło, które skupia chętnych do udzielenia pomocy. W naszym liceum
Szkolne Koło Wolontariatu działa w trzech
aspektach. - Pierwszy z nich to pomoc osobom starszym w Salwator Parku. Jest to akcja, która dzieje się przez cały rok. Wolontariusze przede wszystkim spędzają z osobami starszymi czas. Często słuchają ich opowieści, czasami zagrają w karty, a innym razem wyjdą na spacer - mówi Pani Renata Czarnecki - pedagog szkolny, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu. - Druga rzecz to wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych. Cyklicznie wspieramy olimpiadę specjalną. Podczas tych zawodów wolontariusze pomagają uczestnikom i cieszą się razem z nimi. Jest
to wielkie przeżycie, do którego przygotowują się przez kilka tygodni. Trzecia rzecz to wolontariat na rzecz zwierząt. Nową inicjatywą
w tym roku szkolnym będzie adopcja zwierzaka z chorzowskiego ZOO. Jest to trudne, ponieważ gdy się zdecydujemy, przez rok jesteśmy
zobowiązani wpłacać określoną sumę pienię-

foto: Aleksandra Marcinkowska
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ODDAJ KREW
- PODZIEL SIĘ ŻYCIEM
Pod takim hasłem 11 kwietnia 2017r. w naszym liceum odbędzie się kolejna już akcja
związana z oddawaniem krwi przez uczniów
i nauczycieli. Młodzież, która zechce podzielić
się cząstką siebie musi spełnić kilka podstawowych warunków, są to m.in.: pełnoletniość, dobry stan zdrowia, waga powyżej 50 kg, podstawowe badania (na miejscu), zakwalifikowanie
przez lekarza (na miejscu).
Co roku chętnych jest wielu, lecz z różnych przyczyn nie wszyscy mogą oddać
krew. Niektórzy zostają zdyskwalifikowani
między innymi przez przyjmowane leki czy
słabo widoczne żyły. Osoby, które przejdą
badania, oddają 450 mililitrów krwi i otrzymają posiłek regeneracyjny w postaci czekolady oraz satysfakcję, że mogą uratować
komuś życie.
Mimo trwających od 30 lat badań nad produkcją tzw. „sztucznej krwi”, jak dotąd nie udało się uzyskać żadnych jej odpowiedników.
Zdrowy człowiek jest jedynym źródłem tego
niezastąpionego leku. Zapraszamy wszystkich,
którzy chcieliby i są w stanie podzielić się życiem we wtorek 11 kwietnia br. do auli naszego Liceum.

POMOC ZWIERZĘTOM
Z LEŚNEGO POGOTOWIA
W tym roku po raz pierwszy uczniowie I Liceum postanowili wspomóc akcją charytatywną również Leśne Pogotowie znajdujące

się na Kamionce. Jest to schronisko dla zwierząt schorowanych, po wypadkach, takich
jak potrącenie przez samochód, wpadnięcie
na liny wysokiego napięcia, osieroconych,
z nielegalnych hodowli lub ofiar kłusownictwa. Ośrodek został stworzony w 1993r. i jest
prowadzony przez Jacka Wąsińskiego. Od
momentu założenia leśnego pogotowia, trafiło tam ponad 10 tys. zwierząt. Są one pod stałą opieką weterynaryjną, a gdy wydobrzeją
zostają wypuszczone do ich naturalnego środowiska. Mieszkańcy Kamionki często pomagają zwierzętom, jeden z nich przyznał,
że dokarmia rezydentów ośrodka żołędziami, zebranymi w lesie.
Akcja w szkole trwała od 14-16 marca. Zbierano między innymi owoce, karmę, zboże, siano. Odbył się również kiermasz ciast przygotowanych przez uczniów. Społeczność szkolna chętnie włączyła się w pomaganie. Wszystkie zebrane dary zostały przekazane dla pogotowia.

NOWA MOWA
Od 2003r. na ul. Brzoskwiniowej w Mikołowie działa Centrum Terapii Jąkania Nowa
Mowa. Zadaniem placówki jest pomoc ludziom jąkającym się, którzy przez swoją
przypadłość często unikają kontaktów z ludźmi oraz mają zaniżoną samoocenę. W celu
leczenia do Mikołowa przyjeżdża wielu pacjentów (również z zagranicy), ponieważ
Centrum cieszy się bardzo dobrą opinią.
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Zapisy! Przyjmujemy dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi przez cały rok.

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

Odwiedź nas i zostań na dłużej

Sprawdź nas: www.orew-wyry.pl, facebook.com/orew.wyry, tel: 32 218 70 01
Informacji na temat działalności Centrum udzieliła nam dyrektor Irena Radomska - koordynator współpracy między
szkołą a ośrodkiem:
Już od 10 lat mamy przyjemność współpracować z ośrodkiem, który założył i prowadzi Henryk Czich. Jest to osoba, znana wszystkim
jako lider zespołu Universe. Wokalista zmagał się z jąkaniem w młodości, więc sam doświadczył ograniczeń, jakie ta przypadłość stwarza.
U ludzi z tym problemem zauważył bariery przy nawiązywaniu kontaktów z innymi oraz kłopoty ze znalezieniem pracy. To pchnęło go do pomocy i założenia ośrodka. Współpraca między Szkołą a Centrum nawiązała się po mojej rozmowie z Henrykiem Czichem, w której zaproponował,
aby liceum umożliwiło ćwiczenia dla pacjentów. Polegają one na tym, że pacjenci przychodzą przynajmniej
trzy razy w roku na lekcje do wybranych klas i biorą udział w zajęciach, przygotowując prezentacje, także
w różnych językach. Pacjenci przedstawiają się i opowiadają o sobie, o swojej szkole, zainteresowaniach.
Bardzo często zdarza mi się uczestniczyć w tych zajęciach, ponieważ organizuję je na swoich lekcjach. Dzięki temu nie tylko mam okazję obserwować postępy osób leczących się w ośrodku, ale także naszą młodzież
i jej reakcje. Jestem bardzo zadowolona, kiedy słuchają, zadają pytania i aktywnie uczestniczą w przygotowanych spotkaniach.

Zapytaliśmy jeszcze Panią Dyrektor o to, co
dają osobom jąkającym się spotkania z młodzieżą. - Osoby z problemem jąkania nabierają
pewności siebie i ćwiczą poprawną mowę. Są
to młodzi ludzie w waszym wieku. Opowiadafoto: Paulina Robakowska

foto: Aleksandra Marcinkowska

dzy na naszego pupila - przekazuje Pani pedagog. - Gdy uda nam się zmobilizować uczniów
naszej szkoły i zaadoptować dane zwierzę, będziemy mogli nadać mu własne imię. Praca
w charakterze wolontariusza jest bardzo trudna, dlatego podziwiamy osoby chętne do niesienia pomocy. Hasłem przewodnim naszego
Szkolnego Koła jest: „Ludzi ocenia się za dobroć ich serca, nigdy za stan portfela.”
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ją oni swoją historię, czyli kim są, czym się zajmują, jakie są ich zainteresowania, jak dostali
się do ośrodka i jak teraz się w nim leczą. Dodatkowo, zajęcia uczą naszych licealistów tolerancji i zrozumienia. Mają oni możliwość zadania pytań pacjentom, przez co jest im przybliżany problem tych osób. Ośrodek to wspaniała rzecz. Pozwala ludziom studiować, wejść
na rynek pracy. Pozbywają się oni blokad, które dotychczas im towarzyszyły i uczą się odwagi oraz kreatywności.
Działalność młodzieży z I Liceum im. Karola Miarki pokazuje, że pomoc potrzebującym
przynosi korzyści i radość nie tylko osobom,
którym się pomaga, ale także tym, które tej pomocy udzielają. Warto pomagać, bo udzielone
dobro do nas wraca, o czym zawsze przypomina Dyrekcja szkoły.
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autoryzowany przedstawiciel:

rowery ı akcesoria ı serwis ı ROWERY ELEKTRYCZNE

Mikołów ul.Rajcy 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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POLIGON DOŚWIADCZALNY
POLSKIEJ ENERGETYKI

Rozmowa z Michałem Pańczyszynem,
dyrektorem TAURON Wytwarzanie S.A.
- Oddział Elektrownia Łaziska,
głównym inżynierem ds. wytwarzania.
- Panie dyrektorze,
jak dziś - po wszystkich
modernizacjach
wygląda Elektrownia Łaziska?
Ile bloków posiada i czy
wszystkie nadal pracują?
- Elektrownia nadal pracuje tak, jak do tej pory pracowała - czyli sześcioma blokami:
dwoma o mocy po 125 MW, jednym o mocy 230 MW i trzema
o mocy 225 megawatów. A więc
jej moc nominalna na tę chwi-

lę wynosi 1 155 MWe (elektrycznych) i 196 MWt (termicznych). Natomiast przewidujemy odstawienie bloków 125 megawatowych, po
wyczerpaniu limitu godzin derogacyjnych (czasowego odstępstwa
od norm unijnych - red.).
- Czy będzie to ich definitywny koniec, czy może tylko
tzw. „zimna” rezerwa?
- O ile się orientuję, bloki te zostaną definitywnie zatrzymane, bo od

terminu derogacji nie ma odstępstw.
Z drugiej strony trudno dziś przewidzieć, jaka będzie sytuacja na rynku energii elektrycznej za rok; derogacja była rodzajem ekwiwalentu za
wprowadzanie pewnych rozwiązań
proekologicznych w dłuższej perspektywie czasowej.
- A więc za rok mniej więcej o tej porze w „Łaziskach”
zostaną już tylko cztery bloki
klasy 200 megawat?

ENERGETYKA
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- Dokładnie tak, będziemy dysponowali wtedy mocą 905 megawatów. Mamy nadzieję, że właśnie
tymi, zmodernizowanymi niedawno
blokami będziemy pracowali przynajmniej do roku 2027, a może nawet
poza ten horyzont, bo mowa jest także o roku 2032.
- „Dwusetki” o których rozmawiamy, to technologia rodem z lat sześćdziesiątych
ubiegłego wieku, bo wybudowano je w latach 1967-73.
Co powoduje, że dziś mają
one aż taką przewagę nad
niewiele przecież starszymi
blokami 125 MW?
- Łaziskie „dwusetki” były na przestrzeni lat swojej pracy kilkakrotnie
modernizowane. W 2000 roku otrzymały nowoczesną instalację odsiarczania metodą mokrą, wapienną,
w latach 2011-2014 przeszły kolejną modernizację. Głównie za sprawą najnowocześniejszej instalacji
usuwania ze spalin tlenków azotu,
gdzie niejako „przy okazji” wymieniano również wiele innych istotnych
elementów instalacji i urządzeń tych
bloków, przystosowując je do dalszej, niezawodnej pracy.
Dziś pewien nasz niepokój budzi
tzw. „pakiet zimowy” (unijna regulacja - red.) zakładająca emisję 550 gramów na kilowatogodzinę, mowa tu
oczywiście o emisji dwutlenku węgla.
Bloki takie, jak nasze dwusetki emitują około 900 g/kWh, a najnowocześniejsze konstrukcje w elektrowniach
na paliwa stałe około 700 g/kWh.
W krajach europejskich problem rozwiązywany jest dzięki tzw. miksowi energetycznemu - średniej emisji
energetyki, gdzie wchodzą wspólnie
elektrownie węglowe, biomasowe,
wodne, wiatrowe i jądrowe. Jak to się
policzy razem, wtedy w wielu krajach
ten wskaźnik nie jest problemem. Gorzej u nas, gdzie niemal cała zawodowa energetyka oparta jest na węglu
kamiennym i brunatnym.
- Czy mamy w ogóle szansę na dotrzymanie tak niskiej
emisji CO2?
- My w „Łaziskach” zawsze przecieraliśmy nowe szlaki w polskiej
energetyce, może więc i tym razem?... Mam tu na myśli „naszą” pilotową instalację wychwytywania dwutlenku węgla ze spalin i kolejną instalację, która będzie bazowała na
owym dwutlenku węgla przy produkcji gazu syntezowego, który z kolei
będzie paliwem zasilającym turbiny
gazowe. To bardzo obiecujące rozwiązanie, niestety na razie jeszcze
w skali demonstracyjnej.
Przyznam, że z zainteresowaniem
śledzimy również koncepcje dotyczące tzw. duobloków, możliwych do
powstania właśnie na bazie bloków
klasy 200 MW, gdzie dwa kotły zasilałyby turbinę klasy 460 MW. Taka konstrukcja jest wręcz idealna dla celów
regulacyjnych, jakie najprawdopodobniej będzie już niebawem głównie spełniać energetyka węglowa.
Być może wzorem małych bloków
dla takich rozwiązań również zostaną w dalszej przyszłości zastosowane jakieś derogacje?
- To rzeczywiście przyszłościowe rozwiązania, wróćmy
jednak do naszych, dzisiej-

Instalacja pilotowa
aminowego usuwania
CO2 ze spalin.

TG1 125 MW

Nastawnia bl 200mw - widok
na pulpit sterowniczy bl nr 10.
szych bloków dwustumegawatowych. Mamy na nich instalacje odsiarczania, nowoczesnego odazotowania spalin, jednak pojawiają się cały
czas nowe unijne ograniczenia, bądź propozycje takich
ograniczeń. O dwutlenku węgla wszyscy już słyszeli, ale
przecież w grę wchodzą także związki rtęci, chloru i innych pierwiastków uznawanych za szkodliwe dla środowiska…
- Elektrownia Łaziska zawsze była
swojego rodzaju poligonem doświadczalnym dla polskiej energetyki. Tu albo powstawało większość
nowych rozwiązań, albo chociaż były
one tu testowane. Nie dziwi więc, że
właśnie tu została wybudowana instalacja do wychwytywania rtęci. Na
razie oczywiście jesteśmy na etapie badań. Doświadczenia są obiecujące. O odazotowaniu spalin typu
SCR metodą katalityczną już wspomniałem. Uważa się powszechnie,
że jest to w tej chwili najlepsza metoda usuwania tlenków azotu. Identyczną instalację otrzyma budowany
w tej chwili, najnowszy blok spółki
TAURON - jaworznicka 910-tka. Metoda katalityczna w pewnym stopniu
radzi sobie także z usuwaniem rtęci,

może więc ona służyć w przyszłości
jako pierwszy stopień usuwania rtęci ze spalin.
- Proszę nam zdradzić, jak
się czuje dyrektor elektrowni, która prócz normalnych
zadań produkcyjnych realizuje również spory wachlarz
prac badawczych i wdrożeniowych?
- No cóż, kierowanie taką jednostką, jak Elektrownia Łaziska to spory
obowiązek, ale też z drugiej strony

duża nobilitacja i zaszczyt, bo energetyka łaziska zawsze była ceniona
w kraju. To w końcu jedna z największych elektrowni zawodowych w Polsce, trzecia dziś na Śląsku. Priorytetem jest u nas oczywiście produkcja bieżąca, jednak obecnie w energetyce mamy taką sytuację, że musimy wciąż poszukiwać nowych rozwiązań, także takich, których jeszcze
nikt dotąd nie wymyślił. Rola poligonu doświadczalnego dla TAURON-u
i szerzej - polskiej energetyki jest
równie trudna, co kusząca, ale w „Ła-

ziskach” nasi inżynierowie, technicy
i wykwalifikowana załoga są do tego
od lat przyzwyczajeni. Liczne wyróżnienia, tytuły i medale - również
na targach wynalazków, są tego dowodem. Dziś cała polska energetyka
oparta na paliwach kopalnych czeka
na wyznaczenie kierunku dalszego
rozwoju. Mamy szansę nie tylko się
w to wpisać, ale także pomóc w jego
wytyczaniu.
- Dziękujemy za rozmowę
Rozmawiał: AFC

Konferencja Zakupowa

TAURON Wytwarzanie S.A.
Park Hotel Diament Katowice
20 kwietnia 2017r.
Szczegółowe informacje:
www.tauron-wytwarzanie.pl, www.swoz.tauron.pl

budownictwo, design,
wyposażenie wnętrz
Ponad cztery tysiące różnych butelek można zobaczyć w galerii
„Pół żartem, pół serio”, przy ul. Jana Pawła II w Mikołowie.
Z końcem kwietnia wystawa musi się stamtąd wyprowadzić.
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Usługi drwalskie
Wycinanie drzew i krzewów
Wysokościowe ścinanie drzew
Pielęgnacja zieleni
Przycinanie iglaków i żywopłotów
Usuwanie wiatrołomów
Rozdrabnianie gałęzi
www.joven.pl

Butelkowy rekord

tel. 517 188 780 e-mail: drwal@joven.pl

Zabudowa ogrodzeń
- systemowych
- siatkowych
- wiercenie otworów
pod słupki
ogrodzeniowe

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

Roboty wyburzeniowe

Przeprowadzki

tel.: 660 366 117

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

Na

łamach „Naszej Gazety” Patrycja Długajczyk, właścicielka kolekcji, apeluje do sponsorów, by wsparli ją finansowo w próbie bicia rekordu Guinnessa w liczbie
zgromadzonych butelek. Teraz ma jeszcze jedną prośbę, by ktoś
udostępnił jej bezpłatnie lokal, gdzie mogłaby przenieść kolekcję.
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SKŁAD OPAŁU ORZESZE-WOSZCZYCE
ul. Towarowa 5 (przy trasie Katowice-Wisła)

GRYS GRANITOWY

140zł/tona!

KRUSZYWA

BUDOWLANE I DROGOWE

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

transport do klienta - ciężarówki od 1 do 25 t

- Pomimo tych przejściowych,
lokalowych problemów nadal zamierzam zbierać butelki. Każdy, kto ma ciekawy okaz jest mile widziany - zapewnia Patrycja Długajczyk.
Zanim pani Patrycja opuści lokal przy Jana Pawła II
warto tu wstąpić, ponieważ
wzornictwo przemysłowe dla przemysłu spirytusowego oferuje ciekawe rozwiązania i pomysły. Można tutaj zobaczyć butelki w kształcie sztyletu, karabinu maszynowego, gitary, piłki nożnej, żarówki, z ozdobnikami
lub motywami roślinnymi. Na półce są też butelki po wódce z podpisami znanych aktorów:
Cezarego Pazury i Olafa Lubaszenki. W kolekcji są także butelki w osłonach z drewna, kory,
a nawet z papieru toaletowego.
Starsze osoby, z sentymentem przystają przy
ekspozycji butelek po alkoholu z lat 80. Wielu
wspomina dawne czasy, imprezy, bowiem dziś
wiele z ówczesnych marek zniknęło z rynku.
Podobnie jest z piwami. W tej niezwykłej kolekcji można również znaleźć butelki z najodleglejszych części świata. 
(BL)
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Garaże
(na razie) stoją
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Klimatyzacja
Wentylacja WW
montaż, serwis, sprzedaż

Władze Mikołowa chcą zburzyć 39 garaży przy osiedlu
Norwida. W tym miejscu ma powstać „Rodzinna
dolina”, czyli największy w mieście teren rekreacyjny.
Właściciele garaży protestują przeciwko tej decyzji.

K

ażdy burmistrz Mikołowa chce coś zrobić
z niezagospodarowanymi terenami między ulicami Podleską i św. Wojciecha.
W ostatniej kadencji Marka
Balcera pojawiła się koncepcja zbudowania w tym miejscu
marketu. Sprzeciwili się mieszkańcy, którzy w akcji protestacyjnej zebrali prawie tysiące podpisów. Ekipa Stanisława
Piechuli wpadła na pomysł „Rodzinnej doliny”.
- Oprócz części parkowej,
powstanie tu kilometrowy tor
dla rolkarzy, rozbudowane zostaną siłownie, pojawi się miejsce do gry w bule oraz altany.
Planujemy także stworzenie
toru saneczkowego, aby strefa była pełna życia nie tylko
w miesiące pełne słońca, ale
także zimą - można przeczytać

w gazetce podsumowującej dwa
lata rządów Stanisław Piechuli.

„Rodzinna dolina”,
o ile dojdzie do
skutku, powstanie
kosztem 39 garaży.
W ich miejsce władze miasta chcą postawić parking, słu-

żący okolicznym mieszkańcom
i gościom terenu rekreacyjnego. Nie chcą się z tym pogodzić właściciele garaży. Pod
listem protestacyjnym zebrali
75 podpisów.
- Zwracamy się z prośbą
o zaniechanie decyzji wyburzenia garaży, ze względu na
dobro mieszkańców osiedla

Norwida. Brak garaży odczuje
39 rodzin, ale również mieszkańcy całego osiedla. Już teraz, po godz. 16 nie ma miejsc
w zatoczkach parkingowych
wewnątrz osiedla. Problem
zwiększy się drastycznie, kiedy zostaną zlikwidowane garaże. Wtedy uliczki osiedlowe
zostaną przepełnione autami

tel. 505 853 283
klimatyzacjaww@gmail.com
i zakorkowane - piszą w petycji
mieszkańcy.

Władze miasta
pozostają jednak
nieugięte.
- Dla osób korzystających
z garaży, ta decyzja może się
wydać bolesna, ale proszę pamiętać, że planujemy budowę
terenów rekreacyjnych, które będą służyć 40 tys. mieszkańców - przekonuje Mateusz
Handel, zastępca burmistrza.
Właściciele garaży dostali
już wypowiedzenia najmu. Dlaczego tak szybko, skoro plany
„Rodzinnej doliny” są jeszcze
w powijakach? Miasto chce po-

zyskać na ten cel dotację unijną. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest uregulowana sytuacja własnościowa terenów, na
których ma powstać inwestycja. Tymczasem, wniosek Mikołowa trafił na listę rezerwową projektów, ubiegających się
o dofinansowanie. Oznacza to,
że pieniędzy unijnych nie będzie, chyba że wypadnie ktoś
z listy zasadniczej, co się zdarza, ale rzadko. W tej sytuacji
miasto musi teraz przekalkulować cały projekt. Jak się dowiedzieliśmy, nie ma jednak mowy
o rezygnacji z „Rodzinnej doliny”. Inwestycja przeciągnie się
w czasie, a garaże - póki co mogą stać. 
(bl)
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, szczęścia, radości, smacznego jajka,
mnóstwo wiosennego Słońca oraz samych sukcesów

W OFERCIE:
 APARATURA OGNIOSZCZELNA
 OŚWIETLENIE LED
 OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE
 OGNIWA FOTOWOLTAICZNE
 SILNIKI ELEKTRYCZNE
 FARBY I MASY TERMOIZOLACYJNE
 DANIA SAMO-PODGRZEWAJĄCE SIĘ
 TANIE DREWNO KOMINKOWE I OPAŁOWE

P.P.H.U. „MARTECH-PLUS”
MARCIN MISTARZ S.J.
ul. Górnicza 33, 43-173 Łaziska Górne
tel.: +48 32 324 23 24 faks: +48 32 324 23 39
e-mail: martech@martechplus.pl
www.martechplus.pl

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

Metoda wykonywania tabliczek to grawerowanie mechaniczne.
Tabliczki wykonujemy z:
• laminatów grawerskich,
• aluminium anodowanego.
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Najdroższa działka na Śląsku nie znajduje się w Katowicach czy
Gliwicach, ale w Mikołowie. Nie uwierzą Państwo, o jaki teren chodzi...

Cena z zaświatów
względów nie wolno tutaj sadzić żadnych roślin jadalnych. Jedynie kwiaty
i trawę. Wąski pas ziemi jest nieuzbrojony, czyli nie dochodzi tam prąd, woda,
kanalizacja i gaz. Biorąc te wszystkie
okoliczności pod uwagę, działka powinna wygrać w kategorii: najgorszy
grunt w Mikołowie. Na logikę, miasto
powinno pozbywać się takich terenów
i całować po rękach, jeżeli znajdzie się
ewentualny kupiec. Takim, zdroworozsądkowym podejściem kierowała się
właścicielka sąsiedniej posesji. Chciała
kupić wąski pas nieużytku i poszerzyć
swój ogródek.

394,95 zł

za metr kwadratowy
nieuzbrojonej działki
pod murem cmentarza

W

najszerszym miejscu działka przy ul. Okrzei mierzy 5 metrów, a w najwęższym 2,5. Długość - 30 metrów. Powierzchnia - 0,0109 hektara. Opis -

długa, wąska kiszka, na której nie
da się niczego zbudować. Ale to koniec atrakcji. Działka jest przytulona
do cmentarza Parafii św. Wojciecha.
W sąsiedztwie funkcjonuje warsztat sa-

mochodowy, więc siłą rzeczy do gleby muszą stamtąd przesiąkać smary,
oleje, chemikalia. Położenie na zboczu
górki cmentarnej powoduje spływ wód
gruntowych z grobów. Z oczywistych

Miasto podało
cenę i teraz uwaga:
43.050,00 zł
(czterdzieści trzy
tysiące pięćdziesiąt
złotych), czyli
394,95 zł za jeden
metr kwadratowy.
Dla porównania, w Katowicach
metr kwadratowy uzbrojonej dział-

ki, w bardzo atrakcyjnej okolicy kosztuje od 150 do 350 zł. W Tychach,
ceny rozpoczynają się od 60 zł.
Generalnie, gdyby dobrze się rozejrzeć, w każdym śląskim mieście za
43 tys. zł można kupić pięćsetmetrową działkę, na której można postawić
dom. W Mikołowie, w tej cenie należy się wąski pas zatrutej ziemi przy
cmentarzu.
Rozeznaliśmy w magistracie, na
czym polega absurd tej sytuacji.
Okazuje się, że wyceny gruntów wykonuje rzeczoznawca, a na jego opinię nie mają wpływu burmistrz i jego
zastępca. Można jedynie zapytać, po
co im rzeczoznawca, który nie dba
o interesy miasta? Nieużytek przy
cmentarzu nie ma praktycznie żadnej wartości rynkowej. Jeżeli nie kupi
go sąsiadka, nie kupi go nikt. A przy
cenie 43 tys. zł, na transakcję się nie
zanosi. Czasami słychać narzekania
urzędników, że wpływy ze sprzedaży gruntów są mniejsze, niż oczekiwania. Oto jedna z odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. 
(bl)
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Mikołów

ul. Stolarska 21

OSTAT
MIESZK NIE
ANIA!

Nasze nowe
mieszkania
1,5 km
od Rynku:

l funkcjonalny układ
l 2,3 pokoje z balkonem
l komórki lokatorskie
l dobra infrastruktura
l gotowe do odbioru

Zadzwoń, zobacz, zamieszkaj:

tel. 32 630 11 44
gsm: 602 638 719, 698 989 672

www.trojan.katowice.pl

Studio farb

Tikkurila
w nowej odsłonie!

Zapraszamy na bezpłatne
porady projektanta w zakresie
doboru kolorystyki
do Twojego wnętrza!

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

www.ogrodzeniadolina.pl

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

Ślizg
różne kolory
2,5 m

Domek
dla dzieci

1699 zł

169,99 zł
3m

269,00 zł

Grill

1299 zł

Balia

Huśtawka
dębowa

129 zł

1699 zł

Grillo
- wędzarnia

1999 zł

Altana
ogrodowa
sześciokątna do
samodzielnego
montażu

2900 zł

Zadzwoń:

Panel od

62 zł/szt.

różne wymiary
i kolory

535 377 927

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

Wkrótce dowiemy się, co tak naprawdę znajduje
się na różnych poziomach atmosfery

ULKA wyruszyła

na podbój atmosfery

Od lewej: kapitan Witold Filus, dr hab. Mariola Jabłońska, prezes Andrzej Pilot i rektor Andrzej Kowalczyk.
że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wzbogaci się o wiedzę
na temat zanieczyszczenia powietrza
w naszym regionie.

ULKA to pierwsze tego
typu laboratorium
badawcze w Polsce.
Dzięki wsparciu Funduszu naukowcy
i studenci Uniwersytetu Śląskiego będą
mogli badać powietrze nad Śląskiem.
W koszu balonu umieszczane jest napowietrzne mobilne laboratorium (NML),
czyli aparatura pomiarowa oraz akumulatory. Okazuje się, że balon zdecydo-

wanie lepiej nadaje się do badania atmosfery, niż przykładowy dron. Utrzymując stałą wysokość położenia balonu, podczas lotu poziomego, możliwe
będzie prowadzenie pomiarów i pobieranie próbek na stałych wysokościach
względem Ziemi, od źródła zanieczyszczeń, np. od komina emitującego zanieczyszczenia do miejsca, kiedy zawartość tych zanieczyszczeń spadnie poniżej progu oznaczalności. Za pomocą
ULKA będzie można także badać warunki atmosferyczne, czyli rozkład temperatur na różnych wysokościach, ciśnienie i wilgotność. Będą także pobierane do badań cząstki atmosfery.

Aparatura pozwoli zatrzymać te
cząstki na specjalnych filtrach. To da
czas na badania, m.in. skąd pochodzą
cząstki, czy ze źródeł naturalnych czy
nie oraz do jakiej wysokości ludzie zanieczyszczają atmosferę.
- Balon to doskonałe narzędzie do
badania, bowiem może w swoim koszu pomieścić aparaturę i akumulatory ją zasilające oraz załogę, a to trochę waży. Przemieszcza się zdecydowanie wolniej i daje więcej możliwości badawczych. Może wnosić się na
różne wysokości - nawet do 4 kilometrów i latać wiele godzin. Balon nie ma
napędu, porusza się w poziomie, któ-

foto: Dr Beata Smieja-Król, Uniwersytet Śląski.
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marca na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbyła się inauguracja Uniwersyteckich Laboratoriów
Kontroli Atmosfery (ULKA) połączona
z prezentacją balonu badawczego.
Niestety, balon nie zdołał wystartować,
bo była słoneczna pogoda. A jak twierdzi kpt. Witold Filus, który jest pilotem
balonu, w taką pogodę nie można latać
z powodu kominów termicznych, czyli wznoszących i opadających prądów,
ale wczesnym rankiem i wieczorem
mieszkańcy województwa mogą zobaczyć nad swoimi głowami to unoszące
się w atmosferze laboratorium.
- Nasza współpraca z Uniwersytetem trwa od 22 lat. ULKA jest kolejnym
projektem naukowy, który mógł liczyć
na wsparcie Funduszu. Tym razem dofinansowanie wyniosło 300 tys. złotych.
Od początku istnienia Funduszu Uniwersytet Śląski otrzymał na rozwinięcie bazy dydaktyczno-naukowej, zakup sprzętu, między innymi specjalistycznego mikroskopu blisko 7 milionów złotych - powiedział na uroczystości Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. - Tak-

ry jest zgodny z naturalnym ruchem powietrza, co stwarza
unikalną sytuację poboru
próbek w strefach atmosfery, które nie zostały zaburzone
żadnymi urządzeniami mechanicznymi - mówiła dr hab. Mariola Jabłońska, kierownik Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery z Uniwersytetu Śląskiego.
Natomiast rektor Uniwersytetu Śląskiego dostrzegł w powietrznym laboratorium także szanse badawcze dla innych wydziałów.
- Dzięki temu laboratorium wznieśliśmy się na wyższy poziom nie tylko
w przenośni, ale także realnie, bowiem będziemy mogli sprawdzić, co
jest w atmosferze, a są tam pyły wulkaniczne, znad Sahary oraz z naszych
kominów. Wszystko będziemy mogli zbadać i opisać. To mobilne laboratorium, jakie daje nam balon, będzie współpracowało z laboratoriami stacjonarnymi. ULKA zapewnia nam
nowy materiał do oryginalnych badań
- mówi prof. Andrzej Kowalczyk, rektor
Uniwersytetu Śląskiego. 
(BL)

Po zimowej przerwie ruszyły imprezy w Śląskim Ogrodzie Botanicznym

Barbara Bacler-Żbikowska przy swoim zdjęciu.

Od

2 kwietnia w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym
można zwiedzać nową
plenerową wystawę fotograficzną zatytułowaną „Władcy przestworzy - PTAKI”. Jak sama nazwa wskazuje, jej głównymi bohaterami tym razem - po owadach, żubrach, grzybach, ogrodach
świata… - są nasi latający przyjaciele.
Dzień wernisażu okazał się wręcz
wymarzonym. Iście letnia aura, pieszczące słońce i delikatne powiewy wiatru przyciągnęły do Ogrodu prawdziwe tłumy spragnione wypoczynku na
świeżym powietrzu. A wszystkim w Mikołowie wiadomo, i nie tylko, bo w całej okolicy również, że najlepiej spędza
się wolny czas na Sośniej Górze, szcze-

Podziękowania fotografom sklada dyrektor Ogrodu.

Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających.

Ptaki górują

gólnie z dziećmi, którym nigdy się tam
nie nudzi.
Nie inaczej było tym razem. Pierwszy w tym roku event przyrodniczo-ekologiczny - Międzynarodowy Dzień
Ptaków - zainaugurował Śląski Kalendarz Ekologiczny, w ramach którego
co miesiąc, a czasem częściej, odbywają się w mikołowskim botaniku plenerowe imprezy dla całych rodzin. Kolejna już 1 maja - Światowy Dzień Środowiska Naturalnego. Wszystkie te
wydarzenia organizowane są w ramach kampanii „Różnorodność - potę-

ga życia”, która jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Ale wróćmy do samego wernisażu,
w którym udział wzięło wielu znakomitych gości, w tym najważniejsi - fotograficy, którzy bezpłatnie udostępnili na wystawę swoje wybitne prace:
panie Katarzyna Szymańska i Barbara
Bacler-Żbikowska oraz panowie: Mirosław Wąsiński, Henryk Kościelny, Piotr
Przybyła, Jacek Żbikowski, Adrian Ślązok oraz Andrzej Suchecki. Dyrektor

Ogrodu Paweł Kojs, dziękując im, wręczył ceramiczne ptaszki - ręcznie wykonane, artystyczne cudeńka, aby stanowiły namacalne wspomnienie tego
wyjątkowego dnia i dla wielu z nich
również pierwszej wizyty w mikołowskim Ogrodzie.
Wystawa zyskała pochlebne recenzje wśród uczestników wernisażu oraz
zwiedzających ją mieszkańców powiatu mikołowskiego. Bardzo się cieszymy, że działania Ogrodu są doceniane zarówno przez lokalną społeczność,
jak i ludzi nauki i edukacji.

Śląski Ogród Botaniczny jest przestrzenią otwartą nie tylko dla przyrodników, ale
także dla malarzy czy właśnie fotografów
pragnących zaprezentować swoje dzieła, poetów chcących podzielić się swoimi
strofami czy muzyków, dla których zielona
sceneria Ogrodu, oddalonego od zgiełku
miasta, jest wymarzoną sceną. No i oczywiście Ogród jest miejscem dla wszystkich pragnących odpoczynku i złapania
oddechu od szybkiego tempa współczesnego życia. U nas naprawdę da się to
zrobić! Serdecznie zapraszamy!
Małgorzata Szymańczyk
Więcej informacji o wydarzeniach
w Ogrodzie na stronie:
www.obmikolow.robia.pl.
Foto: Śląski Ogród Botaniczny
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BUTY

KOMUNIJNE
oraz wizytowe

TYSKIE HALE TARGOWE
TYCHY, UL PIŁSUDSKIEGO 8
1 PIETRO BOX 34/35/36
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Najlepsi młodzi tancerze
z całego województwa
rywalizowali na
deskach Miejskiego
Domu Kultury
w Mikołowie. Imprezę
zorganizowało Ognisko
Pracy Pozaszkolnej.

A oni tańczą dla nas...

O

gnisko Pracy Pozaszkolnej często gości
na naszych łamach. Nie tylko za sprawą
licznych i spektakularnych sukcesów, ale
także z powodu problemów lokalowych,
z jakimi boryka się OPP, gnieżdżące się przy ul. Karola Miarki 9 w Mikołowie. Do kłopotów na pewno
jeszcze wrócimy, ale teraz warto skupić się na tym,

co jest dobre. Ognisko zorganizowało V Wojewódzką Galę Taneczną. To jedna z najciekawszych imprez adresowanych do młodzieży w naszym regionie. Gala wypromowała na skalę wojewódzką nie
tylko OPP, ale także Mikołów i powiat. W Gali wzięło udział w sumie 47 zespołów w trzech kategoriach
wiekowych: 9 - 11 lat, 12 - 15 lat i powyżej 16 lat. Na
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deskach mikołowskiego MDK zaprezentowało się
w sumie 656 tancerek i tancerzy z 20 miast województwa śląskiego. Impreza się udała, pomimo trudnych warunków lokalowych, braku wystarczającej
ilości przebieralni i toalet dla takiej liczby młodych
artystów. To była chyba pierwsza impreza o zasięgu
wojewódzkim, zorganizowana w Mikołowie.

Żywność
Ekologiczna
Mikołów, Rynek 10
tel. 735 273 506

U nas w asortymencie:
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

produkty dla diabetyków
produkty bezglutenowe
wędliny bezglutenowe
kosmetyki naturalne
super foods
pasty do zębów bez fluoru
produkty dla dzieci
produkty dla wegetarian i wegan
produkty bez laktozy
suplementy diety

Polecamy:

Radosław Tarczoń,
dyrektor Ogniska Pracy
Pozaszkolnej
Chcę podziękować Starostwu Powiatowemu oraz
Urzędowi Miasta w Mikołowie za przekazanie wartościowych gadżetów promujących powiat i miasto.

b produkty z mleka:
- koziego
- owczego
- krowiego
b napoje roślinne
b soki bez cukru
b masło orzechowe
b miody
b przetwory owocowe na ksylitolu
b kawy i herbaty ekologiczne

godziny otwarcia:
pn-pt : 9.00-17.30
sob: 8.00-13.30

/zakatekzdrowie

życzymy wesołych
Świąt Wielkanocnych
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Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490), uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie określania zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia
29 grudnia 2014r., poz. 6724), zarządzenia Nr 120/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 20 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia siódmego przetargu
ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej 46, 48, 52, 54, 58

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

-

-

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.
Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, o kształcie regularnym
zbliżonym do prostokąta, o zróżnicowanej powierzchni. Dojazd do nieruchomości ul. Śląską - drogą o nawierzchni asfaltowej. Uzbrojenie dostępne w ul. Śląskiej - energia, sieć wodna, kanalizacyjna i gaz. W otoczeniu
nieruchomości zabudowa wielorodzinna oraz zabudowa usługowo-handlowa. Nieruchomość będzie objęta wnioskiem o włączenie do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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.
Cena wywoławcza - 1 134 000,00 zł (słownie: jeden milion
sto trzydzieści cztery tysiące 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 2016, poz. 223, z późn.zm.).
Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zorganizowano przetarg ustne, nieograniczone: pierwszy w dniu 15 stycznia 2016r., drugi w dniu
1 kwietnia 2016r., trzeci w dniu 8 czerwca 2016r., czwarty w dniu 10 sierpnia 2016r., piąty w dniu 28 października 2016r., szósty w dniu 27 stycznia
2016r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Siódmy przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu
23 maja 2017r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium
w pieniądzu w kwocie 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt
tysięcy złotych), przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A.
O/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia
19 maja 2017r., z zaznaczeniem „VII przetarg ustny, nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości przy ul. Śląskiej”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu.
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.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej
w dniu przetargu:
dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z Krajowego RejestruSądowego, 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,
kopię dowodu wniesienia wadium,
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
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 2016r. poz.1061, z późn. zm.).
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 ING Banku Śląskim S.A. o/Świętochłowice
nr 23 1050 1373 1000 0022 8149 7251 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 2016r., poz. 2147, z późn. zm.).
16. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
17. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie codziennej ogólnokrajowej - w Monitorze Urzędowym, 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 3491-931.
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Polonia obroniła drugą ligę

W

rundzie zasadniczej rozgrywek drugiej ligi,
siatkarki Polonii swoim sympatykom za wiele radości nie dawały. Zaledwie
dwa zwycięstwa, często nienajlepsza gra chluby im nie przynosiły. Owszem, nie można im
było odmówić waleczności i dobrej gry „w polu”, ale to było za
mało, by uplasować się na miejscu wyższym, niż dziewiąte.
Ostatnim akordem rozgrywek
i jednocześnie ostatnią szansą
na uniknięcie degradacji, był
rozgrywany w Wodzisławiu Śląskim turniej play-out o pozostanie w drugiej lidze. I w tym turnieju kibice ujrzeli inną Polonię.

Walczącą, co nie było zaskoczeniem, ale przede wszystkim
skuteczną i odnoszącą zwycięstwa. Dwa zwycięstwa dały łaziszczankom nie tylko pierwsze
miejsce w turnieju, ale przede
wszystkiem
zagwarantowały
pozostanie w drugiej lidze.
Zorza Wodzisław - Polonia Łaziska 1:3 (25:23,
22:25, 20:25, 19:25).
Polonia: Zawisza, Kłopocka, Bruderek, Krzystała, Dominik, Kubacka, Bereza (l) - Olszowiec.
Polonia - Sokół 43 AZS
AWF Katowice 3:0 (27:25,
25:23, 25:19)
Polonia: Zawisza, Kłopocka, Bruderek, Krzystała, Domi-

nik, Kubacka, Bereza (l) - Olszowiec.
Sokół 43 AZS AWF Katowice - Zorza Wodzisław
32 (30:28, 25:18, 21:25,
20:25, 15:12)
W turnieju obowiązywała
inna punktacja. Za zwycięstwo
zespół otrzymywał dwa punkty,
za porażkę - jeden, a za oddanie
meczu walkowerem - zero.
W drugiej lidze pozostają: Polonia na miejscu siódmym i Sokół Katowice na miejscu ósmym. Tę klasę rozgrywek
opuszcza Zorza Wodzisław.
Trener Polonii, Sławomir Rubin: Zgodnie z regulaminem rozgrywek, drużyna zajmująca ostatnie miejsce

w turnieju spadała do III ligi,
dlatego poziom emocji towarzyszący wszystkim meczom
był bardzo wysoki.
Udział w turnieju nasza drużyna rozpoczęła od meczu
z gospodarzem, a uzyskany
wynik, postawił na w bardzo
dobrej sytuacji przed kolejnym spotkaniem. Kluczem do
zwycięstwa okazało się bardzo
dobre przyjęcie trudnej zagrywki Zorzy oraz rewelacyjna gra całego zespołu w obronie (walka o niektóre piłki zdaniem sędziów była na poziomie zawodniczek Orlen ligi).
Na tle tak dobrze grających naszych zawodniczek na wyróżnienie zasłużyła atakująca na-

szego zespołu - Angelika Bruderek, która została wybrana MVP całego meczu. Po słabym sezonie zasadniczym, wygranie piątkowego spotkania, bardzo podbudowało morale całego zespołu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że piątkowa
wygrana nie gwarantuje nam
jeszcze pozostania w II lidze.
Trzeba było walczyć o swoje i my taką walkę podjęliśmy.
Podobnie jak w piątek, dziewczęta zagrały bardzo dobrze
w przyjęciu, co umożliwiło naszej rozgrywającej prowadzenie bardzo urozmaiconej gry
w ataku. Cała ekipa zasłużyła na słowa uznania za bardzo dobrą i ofiarną grę. Jednak szczególne słowa uznania
za sobotni mecz należą się naszej rozgrywającej - Ewelinie
Zawiszy, która została wybrana MVP całego meczu.
Zakończył się kolejny bardzo trudny sezon naszej gry
w II lidze. Zostajemy i zajmujemy siódme miejsce w grupie.
Bardzo trudny turniej w Wodzisławiu stworzył wreszcie zgraną i wierzącą w swoje możliwości drużynę. Mamy nadzieję, że jeżeli uda się ją utrzymać
na kolejny sezon, to można być
spokojnym o drugoligowy byt
naszych siatkarek.

Nasza Polonia
Przy tej okazji chcielibyśmy
również podziękować naszym
sponsorom, którzy byli z nami
przez cały sezon. Szczególne
podziękowania dla firmy SAKEM,
której właściciel, Sławomir Kołacz dopingował nas w obu spotkaniach Wodzisławiu.
W rozgrywkach drugiej ligi w sezonie
2016/2017 Polonia grała
w składzie:
Rozgrywające: Dorota
Rusek, Ewelina Zawisza.
Przyjmujące: Anna Paździorek, Sandra Kubacka, Martyna Krzystała,
Środkowe: Zofia Stawarska, Agnieszka Pilarska, Aleksandra Olszowiec, Anna Kłopocka, Monika Dominik.
Atakująca: Angelika Bruderek.
Libero: Karolina Bereza.
Tabela końcowa turnieju:
1. Polonia
2 4 6:1
2. Sokół 43 AZS AWF Katowice 2 3 3:5
3. Zorza Wodzisław
2 2 3:6

Tu jesteśmy!
Mikołów - Centrum:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Starostwo Powiatowe, ul. Żwirki i Wigury 4a
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Karola Miarki 9
• Sklep PSS Społem, ul. Rybnicka 23
• Księgarnia, ul. Rybnicka 23
• Tomas auto, ul. Rybnicka 25
• Salwator Park, Pl. Salwatorianów 1
• Tele Pizza, ul. Pszczyńska 6
• Centermed, ul. Pszczyńska 22
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• Redakcja „Naszej Gazety”, Rynek 18
Mikołów - Kamionka:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123,
(sklep spożywczy przy światłach)
• PSS Społem, ul. Paprotek 7
• Eko Bio Organic Centrum, ul. Kościuszki 61
Mikołów - Śmiłowice:
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa
Mikołów - Borowa Wieś
• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”, ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”, ul. Strażacka 54
Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 48
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 79
Mikołów Paniowy:
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25
Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek, ul. W. Polskiego 21
• Piekarnia-Cukiernia u Moniki,
ul. W. Polskiego 38a
Łaziska Górne:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• Kopalnia „Bolesław Śmiały”
(dostępna dla pracowników)
• Delikatesy Centrum, ul. Wyszyńskiego 2
• PSS Społem, ul. Dworcowa 24

• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Świerczewskiego 1
• ABC, ul. Świerczewskiego 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2
• Stomalux, ul. Chopina 5
• My Center, ul. Orzeska 5
• Sklep Kurpas farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1
• Optica, ul. Świerczewskiego 4c
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. 22 Lipca 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13
• Sklep ABC po sąsiedzku, ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans, ul. Cieszyńska 48a,
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”
Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Dąbrowszczaków 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy,
ul. Dąbrowszczaków 91
• Sklep Rabat, ul. Dąbrowszczaków 109
• Pawilon Handlowy,
ul. Dąbrowszczaków 58
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Dąbrowszczaków 58
• Piekarnia „Garus”, ul. Dąbrowszczaków 56
• Sklep spożywczy „Armac”,
ul. Dąbrowszczaków 103
• Sklep spożywczy (koło Urzędu),
ul. Dąbrowszczaków 135
• Hurtownia Napojów, ul. Pszczyńska 112
• Sklep spożywczy „Jumo”, ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2
Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”, ul. Pszczyńska 347
• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1

• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141
• Sklep spożywczy „Rabat”, ul. Rybnicka 80
Orzesze:
• Urząd Miasta, ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2
• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92
• Sklep ABC, ul. Słowiańska 26
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158
• Sklep „Emilia” „Od i Do”, ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
• ATN, ul. Krasickiego 10
• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
• Sklep spożywczo-warzywny, ul. Rybnicka 98
• Elport, ul. Rybnicka 105a
• Piekarnia - Cafe Bar Jan Szmajduch,
ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Delikatesy „Od i Do”, ul. Żorska 172
• Fabryka Energii, ul. Szklarska 1
• Budampex, ul. Gliwicka 37
• Sklep monopolowy, ul. Długosza 31
• Sklep spożywczy ABC, ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”, ul. Katowicka 1
• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 45
Ornontowice:
• Urząd Gminy, ul. Zwycięstwa 26a
• Piekarnia Ciastkarnia, ul. Orzeska 90
• Delikatesy Centrum, ul. Orzeska 17
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy,
ul. Zwycięstwa 1
• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Lewiatan, ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy, ul. Zwycięstwa 194
Paniówki:
• Cukiernia Gatner, ul. Karola Darwina 6
• Delikatesy FOX, ul. Swobody 1a

Wśród osób, które do 30 kwietnai nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Julia Wysocka z Łazisk
Górnych. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!
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Pięć medali Zmieniona formuła
młodych rycerzy Memoriału Jana Olszówki
z Orzesza
Od

W

ostatnim czasie coraz częściej zdarza nam się pisać
o zdobywającym coraz większą popularność sporcie - Sztuce Walk
Rycerskich. W powiecie mikołowskim
propagowanie tej dyscypliny rozpoczął
FIGHT CLUB NIEPOKORNI Orzesze,
który obecnie jest sekcją Sztuki Walk
Rycerskich UKTS-u Sokół Orzesze. Ta
sekcja odnosi coraz większe sukcesy,
a ostatnim było zdobycie pięciu medali w Otwartych Mistrzostwach Europy
w Walkach Mieczem Sportowym, któ-

re odbyły się w połowie marca w Mińsku na Białorusi. W mistrzostwach wystartowało 14 państw, a w 11-osobowej
reprezentacji Polski znalazła się ósemka zawodników UKTS-u Sokół. Byli to:
Wiktoria Oleś, Weronika Wycisło, Daria
Bańczyk, Wiktoria Sosna, Paweł Spendel, Marcin Noras, Kacper Sonek i Dawid Szablewski. Biało - Czerwoni wrócili z imprezy z sześcioma medalami.
Pięć z nich było zdobyczą zawodniczek i zawodników z Orzesza.
Tadeusz Piątkowski

Wojownicy

28 lat przełom kwietnia
i maja w sportowych Łaziskach kojarzył
się z Memoriałem im. Jana
Olszówki w piłce ręcznej
mężczyzn, na który zjeżdżały najlepsze drużyny
weteranów z Polski i Europy. Przez wiele lat, najpierw na boisku otwartym,
potem w hali, byłe gwiazdy polskiej piłki ręcznej
demonstrowały
kibicom
to, co najlepsze w tej dyscyplinie sportu. Może nie
było w tym już takiej szybkości i siły, ale technika
i zmysł taktyczny mogły zachwycać. Czas jednak płynie szybko i ta formuła Memoriału Jana Olszówki się
przeżyła.

- Jan Olszówka był swoistą ikoną
szczypiorniaka nie tylko w Mikołowia
i Łaziskach, ale na całym Śląsku. Zmarł
młodo w roku 1986 i trzy lata później,
chcąc uczcić jego postać, wymyśliliśmy ten turniej. W formule weteranów,
gdyż jego koledzy z boiska i trenerzy, chcieli na boisku podkreślić jego
zasługi dla śląskiego szczypiorniaka. Trzy lata temu obchodziliśmy jubileusz 25-lecia imprezy i już wtedy pojawiły się głosy, że trzeba by zmienić
formułę turnieju. Tych, którzy z Jankiem grali i pracowali jest coraz mniej,

a na pewno większość z nich nie ma
już tylu sił, żeby biegać po parkiecie.
Weterani mocno odmłodnieli i wśród
nich niewielu jest takich, którzy Jana
Olszówkę pamiętają, a wielu zawodnikom spoza Śląska, to nazwisko niewiele mówi. Stąd też od tego roku postanowiliśmy zmienić formułę turnieju.
Chcemy, żeby Jan Olszówka patronował handballowi przez duże „H”, z tym
że w wydaniu płci pięknej. A to dlatego, że dziś w Łaziskach dynamicznie
rozwija się sekcja kobiecej piłki ręcznej, tyle, że jeszcze nie w wydaniu dorosłym. Stąd też, chcąc przyciągnąć
nowe adeptki tej dyscypliny sportu,
a kibicom pokazać jak grają seniorki, XXVIII edycja Memoriału będzie

gościć kobiece drużyny pierwszej
i drugiej ligi. Impreza odbędzie się
w zmienionym terminie, bo 20 i 21
maja, a udział w niej zapowiedziały:
pierwszoligowe KPR Ruch Chorzów,
SPR Olkusz, Sośnica Gliwice i Korona Kielce oraz grające w drugiej lidze
MTS Żory i Zgoda Ruda Śląska. Zapowiada się festiwal dobrej piłki ręcznej
w wydaniu pań i już dziś zapraszam na
tę imprezę - mówi brat patrona turnieju, pomysłodawca i organizator tej imprezy, Marian Olszówka.
„Nasza Gazeta” będzie patronem
medialnym XXVIII Memoriału Jana Olszówki, a szczegóły imprezy w majowym wydaniu gazety.
Tadeusz Piątkowski

sywali się coraz lepiej, zostawiając za
plecami reprezentacje miast, gdzie
sporty zimowe mają bardzo bogatą infrastrukturę. Tegoroczną, piątą już edycję rozegrano na początku marca, na
Stadionie Narodowym w Warszawie.
Wystartowały 24 zespoły łyżwiarskie
i w tym gronie nie było mocnych na ekipę z Mikołowa. Sama sztafeta była bardzo trudna, a wyścigi wymagały zaprezentowania dużych umiejętności jazdy na łyżwach i połączenia szybkości
z precyzją.
Zwycięska sztafeta w składzie: Aleksander Hachoł (ZSP Dual), Aleksandra i Rafał Winiarscy (SP 4), Dominika
Bańczyk i Julia Wójcik (obie SP 3 Miko-

łów) wygrała wszystkie wyścigi, pokonując w finale drużynę z Oleśnicy. Drugi mikołowski zespół w składzie: Magdalena Wójcik, Mateusz Trzensiok, Łucja Myszor, Agata Wesołowska (wszyscy SP 3 Mikołów), Zofia Wiśniowska
(SP 11) i Daria Brandys (SP 5) zajął
dziesiąte miejsce.
Równie udany jak początek miesiąca,
był jego koniec. Reprezentacja Szkoły
Podstawowej nr 3 Mikołów w składzie:
Julia Wójcik, Dominika Bańczyk, Madzia Wójcik i Łucja Myszor startowała
w finale wojewódzkim biegów łyżwiarskich dziewcząt szkół podstawowych
w Jastrzębiu Zdroju, gdzie uplasowała
się na drugim miejscu. 
Tapi

walczyli ostro Mistrzowie Białego Orlika

W

Żywcu odbył się już po
raz XII Puchar Podbeskidzia w Ju-Jitsu i Karte. Wzięło w im udział 24 zawodników z Klubu Sportowego „Wojownik” zdobywając 36 medali: 15 złotych, 16 srebrnych, 5 brązowych
i 7 Pucharów za najlepszego zawodnika w danej konkurencji. Najwięcej
trofeów wywalczyli Zuzanna Mamok
- 2 złote, 2 srebrne medale i Puchar
najlepszego technika w semi - kontakcie, Kamil Ulman - 2 złote, 1 brązowy medal i Puchar najlepszego zawodnika w walkach, Patrycja Ulman
- 1 złoty, 1srebny, 1 brązowy medal
i Puchar najlepszej zawodniczki
w ju-jitsu, Anna Waszyńska - 2 złote

medale i Puchar najlepszej zawodniczki w katach, Jędrzej Wyczałkowski -1 złoty, 1 srebrny medal i Puchar
najlepszego zawodnika w walkach,
Mariusz Snela - 1 złoty, 1 srebrny
medal i Puchar najlepszego zawodnika w katach, Maksymilian Pepke
- 1 złoty medal i Puchar najlepszego technika w semi-kontakcie, Artur
Snela -1 złoty, 1 srebrny medal.
Wola walki i zaangażowanie zawodników w poszczególnych dyscyplinach była niesamowita, a szczególnie w semi-kontakcie i ju-jitsu. Podziękowania należą się nie tylko zawodnikom, ale i rodzicom, którzy kibicowali i bardzo przeżywali starty
swych dzieci.

C

hoć Mikołów nie ma
całorocznego lodowiska, a tylko sezonowe,
to łyżwiarstwo wśród młodzieży jest w tym mieście
bardzo popularne. Najlepiej
świadczą o tym wyniki rywalizacji, zarówno na terenie Śląska, jak i na szczeblu
ogólnopolskim. W tym roku
na mikołowskich łyżwiarzy
nie było mocnych.
Reprezentacja Mikołowa od pięciu
lat uczestniczy w ogólnopolskich finałach Turnieju „Mistrzowie Białego Orlika”. Z roku na rok mikołowianie spi-
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Sprintem przez
sportowe areny
Piłka nożna
Rozpoczęła się runda wiosenna rozgrywek piłkarskich.
W meczach mistrzowskich drużyny powiatu mikołowskiego
uzyskały wyniki:

IV liga

Mikołowskie fechtowanie
W

marcu w Mikołowie rządzili szermierze. A to z racji rozgrywania X Ogólnopolskiego Turnieju Małego Rycerza o Puchar Dyrektora MOSiR
w Mikołowie oraz XV Ogólnopolskiego Turnieju o Puchar Burmistrza Mikołowa. Przy tej okazji rozegrano też V Turniej Amatorów
Dinozaur Cup.

W Turnieju „Małego Rycerza” walczyli
szpadziści w kategorii dziewcząt i chłopców.
W gronie 38 szpadzistów na bardzo dobrym,
ósmym miejscu uplasował się zawodnik AKS-u
Mikołów - Patryk Zwierzchowski. Drugi mikołowianin, Jan Olbryś sklasyfikowany został na
27 miejscu.

V liga
AKS Mikołów pokonał ZET Tychy 3:1, przegrał z Wawelem Wirek 0:2, wygrał z Tempem Paniowki 1:0.

Klasa „A”
W rozgrywkach dziewcząt triumfowała Zuzanna Wiesner z Piasta Gliwice. Martyna Fraj
z AKS-u Mikołów zajęła ostatecznie 22 miejsce.
W V Turnieju Amatorów Dinozaur Cup okazję do pokazania swoich umiejętności na planszy mieli „wcześniej urodzeni” mistrzowie
fechtunku. Mikołów reprezentował Jacek Bazak, który zajął siódme miejsce. Wygrał Piotr
Świeżawski z KKS Kraków, który w finale pokonał Grzegorza Ziemeckiego z BTS Bytom.
W kategorii pań na najwyższym stopniu podium stanęła Halina Trzensiok z Piasta Gliwice.
W Turnieju o Puchar Burmistrza Mikołowa na plansze wyszli szpadziści i szpadzistki
w kategoriach młodzik i junior młodszy. W kategorii młodzików w barwach Mikołowa walczył Jakub Siejka. W walce o miejsce w szesnastce przegrał z Mikołajem Wesołowskim

z Piasta Gliwice i ostatecznie zajął 24 lokatę.
W tej samej kategorii wiekowej wystartowało
sześć szpadzistek z Mikołowa. Najwyżej, bo
na 12 miejscu uplasowała się Maria Chmielorz. Maria Muszer była 14, Marta Muszer
16, Zuzanna Walczak 19, Hanna Farbicka 24,
a Paulina Walczak 28.
W kategorii juniorów młodszych w połowie stawki znalazł się Radosław Jędrzejczyk
(12 miejsce), który w walce o ósemkę przegrał z Sebastianem Mandryszem z Trójki Radlin. Drugi mikołowianin, Igor Patryas był 20.
W rywalizacji dziewcząt w tej kategorii AKS
reprezentowała Julia Paluch, ale zajęła dopiero 13 miejsce. Wygrała Karolina Staszulonek
z Piasta Gliwice pokonując w finale 15:14 Beatę Pękałę z RMKS Rybnik. Podium uzupełniły Aleksandra Kuśka z Trójki Radlin i Weronika
Wiktor z Sokoła Mielec.
Joanna Hunger: Podsumowując dwa
dni zmagań szermierczych w Mikołowie, po
raz kolejny mogę stwierdzić, że organizacyjnie obie imprezy sportowe nie mają sobie
równych w skali kraju. Wszyscy stanęli na wysokości zadania, nikt nie zawiódł i wszystko
zostało zrealizowane na 100 procent.
Pod względem sportowym, zawodnicy AKS
Mikołów nie do końca zrealizowali założenia
startowe. Wiem jednak, że to jeszcze dzieci,
które przygotowują się do prawdziwej rywalizacji szermierczej i czasem, jak to w sporcie
bywa, nie dopisze szczęście lub górę biorą
emocje.
Tadeusz Piątkowski

Sokoła przymiarki do I ligi
Od
kilku sezonów
tenisiści stołowi orzeskiego
UKTS-u Sokół należeli do drużyn nadających ton rozgrywkom drugiej ligi, ale do walki
o awans do pierwszej ligi, zawsze czegoś brakowało. W tym
roku jest inaczej. Przez pierwszą
rundę Sokół przeszedł jak burza, przegrywając tylko ostatni
mecz na własnym terenie z AKS-em Mikołów, który również myśli o grze w wyższej klasie rozgrywek. Ale i tak team z Orzesza
jest liderem, wyprzedzając mikołowian o cztery punkty. - Nareszcie „zatrybiło”. Zmontowaliśmy mocny skład i gdyby nie
wpadka z lokalnym rywalem,
moglibyśmy już przymierzać
się do baraży o pierwszą ligę
ze zwycięzcą drugiej ligi grupy
dolnośląsko - lubuskiej - mówi
prezes klubu, Marian Spendel.

Polonia Łaziska pokonała Spójnię Landek 1:0, Iskrę Pszczyna
4:2, przegrała z LKS-em Bełk 0:2, z Unią Racibórz 2:3.
Gwarek Ornontowice przegrał z Beskidem Skoczów 0:1,
z MKS-em Lędziny 0:2, pokonał Concordię Knurów 4:1, Granicę
Ruptawa 3:2.
Orzeł Mokre zremisował ze Szczakowianką Jaworzno 1:1, Spójnią Landek 1:1, Iskrą Pszczyna 1:1, uległ LKS-owi Bełk 0:5.

Rzeczywiście, Sokół „zmontował” mocny jak na drugą
ligę skład, w którym grają: Dariusz Wróbel, Mariusz Zwoliński, Artur Szołtysek, Da-

riusz Wasilewski, uzupełniony w jednym meczu Krzysztofem Pawłowskim. Na pytanie,
czy klub jest przygotowany
organizacyjnie na grę w wyższej klasie rozgrywek, prezes
klubu odpowiada: Ewentual-

ny awans drugoligowej drużyny mężczyzn na zaplecze ekstraklasy, jest jednym z naszych
priorytetów. Pod okiem trenerów Marka Tkocza, Rober-

ta Szymika, Jacka Przewłockiego i Jana Orszulioka, ćwiczy 46
zawodników. W III lidze grają trzy drużyny, w czwartej jedna i chcemy jednego z trzecioligowców wprowadzić do drugiej
ligi oraz zgłosić do rozgrywek

drużynę żeńską. Awans drugiej
drużyny do drugiej ligi wzmocniłby zaplecze pierwszego zespołu i otworzył perspektywy
dla uzdolnionej młodzieży.
Przydałoby się „wsparcie finansowe”, gdyż w przypadku awansu, na pewno będą potrzebne większe środki. Niezbędna jest też hala z codziennym dostępem, bo na dziś trenujemy w kilku miejscach i w małych salach gimnastycznych. Nawiasem mówiąc, w Orzeszu potrzebna jest hala sportowa, by
tutejsza młodzież miała gdzie
realizować swoje sportowe zainteresowania. Nie myślę tu
o hali widowiskowo - sportowej z dużą widownią, ale o hali,
w której będą mogli trenować
piłkarze ręczni, koszykarze,
siatkarze czy tenisiści stołowi na
co najmniej dziesięciu stołach.
Tadeusz Piątkowski

Strażak Mikołów uległ Stadionowi Śląskiemu Chorzów 3:4, Jastrzębiowi Bielszowice 0:1, pokonał drugi zespół Uranii 3:2.
Rezerwy AKS-u Mikołów przegrały z FC II Katowice 0:4, MK Katowice 0:6, Hetmanem 22 Katowice 2:8.
Gwarek II Ornontowice przegrał z Amatorem Rudziniec 1:3, zremisował z Piastem Pawłów 1:1, ze Społem Zabrze 2:2.
Fortuna Wyry pokonała LKS Studzionka 4:1.
LKS Gardawice przegrał z Ogrodnikiem Tychy 0:2.
Sokół Orzesze uległ Siódemce Tychy 0:3.

Klasa „B”
Kamionka Mikołów przegrała z Pogonią II Imielin 1:6, pokonała
drugi zespół Jastrzębia Bielszowice 3:1.
LKS 45 Bujaków zremisował z Ruchem II Kozłów 2:2, przegrał
ze Startem Kleszczów 3:7, z Pogonią Ziemięcice 1:2.
Burza Borowa Wieś pokonała Pogoń Ziemięcice 10:2, Quo Vadis
Makoszowy 3:1, zremisowała z Naprzodem Świbie 2:2.
Drugi zespół Polonii Łaziska przegrał z LKS-em Wisła Mała 0:1.
LKS Woszczyce przegrał z drugą drużyną Krupińskiego 0:3.

***
19 marca w hali sportowej MOSiR rozegrano szóstą edycję Halowego turnieju o puchar Dyrektora MOSiR dla uczniów gimnazjum.
Do walki o trofeum stanęło siedem drużyn chłopców i trzy dziewcząt. W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna o nazwie „Dzikie
Bobry”, która w finale pokonała ekipę Gimnazjum nr 2. Trzecie
miejsce przypadło zespołowi „No Name”, który w „małym finale”
pokonał drużynę „Pierwsza Sportowa”. W kategorii dziewcząt najlepiej grały „Chrząszczyki G2”, wygrywając w finale z „Szalonymi
Kozami”. Trzecie miejsce przypadło drużynie „Neony”.
W turnieju chłopców wyłoniono także najlepszego zawodnika,
najskuteczniejszego strzelca oraz bramkarza turnieju. „Królem
strzelców” został Jakub Nowak z „No Name”, najlepszym bramkarzem - Mateusz Jarosz z Gimnazjum Nr 2, a MVP turnieju - Patryk
Sobiegraj z „Dzikich Bobrów”.

Siatkówka
W rozgrywkach III ligi siatkówki drużyny powiatu uzyskały rezultaty:

Kobiety
Burza Borowa Wieś pokonała Spartakusa Zabrze 3:1, rezerwy
Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza 3:1, Płomień Sosnowiec 3:2.

Mężczyźni
UKS „Trójka” Mikołów pokonał Victorię Biała 3:2, Exact Systems Norwid Częstochowa II 3:0, Jamar UKS Tygrysy Krzepice 3:0,
przegrał z Tryumfem Nakło Śląkie 2:3.

Tenis stołowy
W rozgrywkach II ligi kobiet AKS Mikołów w drugiej rundzie
w meczach o miejsca 9-16 pokonał Beskidy Bielsko Biała 7:3,
Skarbka II Tarnowskie Góry 6:4, Stal Osowiec 6:4.
W tej samej klasie rozgrywek mężczyzn w spotkaniach o awans
do pierwszej ligi:
Sokół Orzesze pokonał ATS Ligota Łabędzka 6:4, Viret Zawiercie 9:1, Naprzód Borucin 9:1.
AKS Mikołów pokonał Viret Zawiercie 8:2, Naprzód Borucin 6:4,
zremisował z Zagłębiakiem Dąbrowa Górnicza 5:5.

Lekkoatletyka
Od 20 kwietnia rusza wiosenna akcja XXIII edycji Czwartków
Lekkoatletycznych. Mikołowski MOSiR zaprasza wszystkich
uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w wiosennej
edycji zawodów dziecięcych „Czwartki Lekkoatletyczne”. Zawody
będą odbywać się w terminach: 20 kwietnia, 27 kwietnia, 11 maja,
18 maja oraz 25 maja (finał miejski) o godzinie 14.00 na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym MOSiR przy ul. Żwirki i Wigury. Finał
ogólnopolski odbędzie się w czerwcu 2017 roku w Łodzi.
Regulamin na stronie internetowej MOSiR: http://mosir.mikolow.euTapi

CERTYFIKOWANA TERAPEUTKA MANUALNA MONIKA SŁOTWIŃSKA.

„Przywracam młodość
i piękno rysów twarzy,
smukłość i kształtność szyi”

NATURALNE ODMŁADZANIE
TWARZY I SZYI
METODĄ LARI YUGAI
GABINET
Gabinet przy ul. Kadeckiej w Chorzowie jest niepozorny. Nie ma w nim
urządzeń ani narzędzi, brak jest specjalistycznych kremów czy masek. Za to
po masażu są zdumiewające efekty. Jest też satysfakcja z dobrze
wykonanej pracy i zadowolenie klienta. Niektóre osoby przychodzą tu
z czystej ciekawości, na wstępie zaznaczając, że nie wierzą w jakiekolwiek
zmiany już po jednym zabiegu. Kiedy po masażu spoglądają w lustro, są
wyraźnie zaskoczone, a efekty jakie widzą, zaliczają do kategorii cudów.
To nie cud, tylko kwes�a odpowiedniej techniki i wiedzy. Twarz nie tylko
wygląda inaczej, ale i osoba jest zrelaksowana. Lepszy wygląd od razu
poprawia samopoczucie i dodaje pewności siebie. Masaż ma również
działania długofalowe. Mięśnie, odwdzięczając się za okazaną im troskę
zaczynają pracować. Dzięki temu znikają zmarszczki, a twarz nawet po
zmęczeniu wygląda na wypoczętą.

METODA
Terapia manualna łączy techniki masażu japońskiego, akupresury i drenażu
limfatycznego. Podczas masażu pobudzone zostają wszytkie mięśnie
twarzy, nawet te najgłebiej położone. W obrębie twarzy, karku i szyi
uciskane są punkty młodości. Ich stymulacja eliminuje wiotkość mięśni,
stopniowo redukuje zmarszczki i bruzdy. Dotlenione mięśnie stają się
bardziej elastyczne i się podnoszą. Terapeutka ma holistyczne podejście do
odmładzania, dlatego też często podpowiada w jaki sposób skutecznie
nawodnić organizm i jakie produkty włączyć do swojej diety, aby ich
spożycie gwarantowało zdrowie i urodę nie tylko twarzy, ale i całego ciała.

TO NIE SKÓRA ZDRADZA WIEK
Zdecydowana większość działań upiększających skupia się na poprawie
wyglądu skóry, a przecież to nie skóra zdradza wiek. Zmarszczki, bruzdy
i fałdy na skórze mają charakter wtórny i są spowodowane
zdeformowanym rusztowaniem, które tworzą mięśnie. Skóra jest
odżywiana przez mięśnie, które pokrywa. Gdy mięśnie się starzeją
lub przestają pracować, krew z trudem zaopatruje skórę w niezbędne
witaminy i składniki odżywcze. Dlatego twarz się zniekształca.

BIOLOGICZNE ODMŁADZANIE DLA KAŻDEGO
Metoda stymuluje naturalne procesy naprawcze i jest skuteczną
alternatywą dla inwazyjnych i chemicznych metod odmładzania twarzy
i szyi, które mają działanie doraźne, a więc likwidują na pewien czas objawy,
ale przyczyny pozostają. Twarz jest skomplikowaną konstrukcją
biochemiczną i nie można w nią bezkarnie ingerować. Technika masażu
zapewnia równowagę mięśni, które dzięki odzyskaniu możliwości
zaopatrywania się w tlen i składniki odżywcze uzyskują prawidłowe
napięcie i właściwe miejsce na twarzy. Dzięki temu stopniowo znikają
zmarszczki, bruzdy i deformacje, podnoszą się brwi, powieki, kąciki ust,
redukują obrzęki i worki pod oczami, koryguje się owal twarzy.

,,

Opinie ze strony internetowej:
Moja twarz wyszczuplała. Wyraźnie wygładziły się zmarszczki
i podniosły powieki.
Teresa 66 lat, Piekary Śląskie
Po drugim masażu moja blizna na szyi prawie znikła. Oprócz
tego przestałam używać korektora pod oczy.
Agnieszka 42 lata, Gliwice
Jestem po serii zabiegów. Mam 67 lat i wyglądam lepiej
niż 10 lat temu.
Krystyna 67 lat, Ruda Ślaska
Zaczęłam przychodzić do pani Moniki w ubiegłym roku.
Po trzech zabiegach mąż zaczął mi się uważniej przyglądać
i częściej dzwonić, kiedy byłam poza domem. Nie wiedział skąd
ta zmiana w moim wyglądzie i samopoczuciu. Zrobił się
zazdrosny!
Teresa S. 65 lat, Chorzów
Przed masażem mój syn zrobił mi zdjęcie na komputerze.
Kolejne zrobił mi po masażu. Na drugim zdjęciu wyglądam,
jak gdyby zostało zrobione 10 lat wcześniej. Stwierdziłam,
że jednak warto zainwestować w swoją twarz.
Teresa 56 lat, Siemianowice Śląskie
Chciałam się poddać zabiegowi plastyki powiek, ale kiedy
zobaczyłam, że powieki u koleżanki po kilku miesiącach od
zabiegu znowu opadły, zrezygnowałam. Po pierwszym zabiegu
u pani Moniki byłam zachwycona efektem. Zanim wyszłam
z gabinetu, przeglądałam się w lustrze kilka razy
z niedowierzaniem. Zmiany, które zaszły zupełnie przeszły moje
oczekiwania. Twarz wyraźnie odmłodniała, zniknęły worki pod
oczami. Nie widać śladu zmęczenia na mojej twarzy, mimo iż
wstaję do pracy bardzo wcześnie. Z każdym masażem jest lepiej
i lepiej. Już nie unikam luster. Podobam się sobie.
Bożena 65 lat, Kraków
Od wielu lat nie pozwalałam sobie robić zdjęć. Po masażu
zmiany w wyglądzie twarzy są tak spektakularne, że
z przyjemnością spoglądam w lustro i pozwalam na zdjęcia.
Aneta 65 lat, Mikołów

TERAPEUTKA
MANUALNA manualna
MONIKA SŁOTWIŃSKA
Terapeutka
PRZYJMOWAĆ
BĘDZIE
Monika Słotwińska
18 i 19 listopada w apartamencie Deluxe
Gabinet Naturalnej Medycyny Estetycznej
w hotelu Conrad przy ul. Josepha Conrada 29
Chorzów,
Kadecka
2
(okoliceul.Galerii
Bronowickiej)
w Krakowie
Zapisy
514492
492390
390
Zapisy telefoniczne:
telefoniczne 514
www.monikaslotwinska.pl
www.monikaslotwinska.pl

