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podziękowanie

B

ardzo dziękuję Wszystkim za pójście na wybory, za oddanie głosów na Prawo i Sprawiedliwość, za oddanie głosów na
moją osobę. Wielkie podziękowania także dla wszystkich zaangażowanych w kampanię, wiele osób poświęcało
swój czas i siły, by udało się
uzyskać taki wynik. Serdeczne gratulacje dla tych, którzy
zostali obdarzeni największym
zaufaniem i weszli do nowego Europarlamentu. Procentowo uzyskaliśmy bardzo dobry wynik, lepszy, niż w ostatnich wyborach do Europarlamentu. Nie poddajemy się, od
jutra przygotowania do wyborów samorządowych, później
prezydenckie i parlamentarne!
IZABElA KlOC
poseł na Sejm Rp

Orzesze
Ile masz par butów,
a ile okularów?
Średnio każdy z nas posiada
kilka lub kilkanaście par butów.
A ile mamy par okularów?
Okulary to bardzo ważny element
wizerunku, który podkreśla nasz
styl oraz indywidualny charakter, spełniając przy tym swoją
najważniejszą funkcję - poprawę jakości widzenia.
Warto mieć więcej, niż jedną parę okularów!

Kup parę szkieł progresywnych firmy ESSILOR
- dostaniesz drugi taki sam komplet szkieł gratis!
Promocja tylko do końca czerwca!

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

www.armoptyk.pl,

/armoptyk
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2 AKTUALNOŚCI

Pisaliśmy w ubiegłym roku, że Jan Kulczyk, jeden z najbogatszych
Polaków, planuje w Orzeszu zbudować kopalnię. Determinacja
w realizacji tego planu pozostała, zmienił się jedynie inwestor.
Kopalnię chce zbudować niemiecki koncern HMS Bergbau AG.
Na budowę kopalni musi się zgodzić miasto.

filarem

pod
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T

emat zarzutów dla byłego wiceburmistrza zdominował salony polityczno-towarzyskie Mikołowa i okolic.
Wielokrotnie pisałem na jego temat
krytyczne artykuły, ale nie czuję satysfakcji
z tego powodu, że kariera tego młodego jeszcze człowieka, stanęła na tak ostrym zakręcie. Nigdy nie byłem
wrogiem ani przyjacielem Adama P. Starałem się zachować neutralny, zawodowy dystans, choć niektórym
osobom, które opowiadały nam o swoich relacjach z byłym wiceburmistrzem, nieraz puszczały nerwy. Niestety, rośnie grono tych, którzy nabrali nagle odwagi i dorzucają swoje cegiełki do muru niechęci budowanego
wokół Adama P. Znalazł się on w sytuacji, która pozwoli mu zweryfikować krąg swoich znajomych. Teraz
się dowie, komu imponowało jego stanowisko i wpływy, a kto go lubił i szanował, jako człowieka. To ważny
życiowy sprawdzian. Zadzwoniłem do jednego z jego
- jak mi się wydawało - kolegów. Mówię: Twój przyjaciel popadł w tarapaty. W słuchawce zapadło niezręczne milczenie. No wiesz - zagaił rozmówca - to nie był
przyjaciel, tylko taki dalszy znajomy.
Filar

COŚ CIĘ CIESZy,
ŚMIESZy,
DENERWUJE
DZWOŃ:

32 209 18 18

PISZ:
REDAKCJA@NASZAGAZETA.INFO
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PRACA Mikołów
Zatrudnię Asystentkę stomatologiczną.
Stomatolog Iman tel. 731-022-032

32/191-91
RADIO TAXI
Mikołów

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

Gdzie Polak nie może,
tam Niemca pośle
O

statnio temat
górnictwa pojawia się na
naszych
łamach tylko w kontekście
problemów Kompanii Węglowej, do której należy
także kopalnia „Bolesław
Śmiały” w Łaziskach Górnych. Największa w Europie spółka węglowa przeżywa ogromne problemy finansowe. Górnikom grożą zwolnienia. Mówi się
o likwidacji nierentownych kopalń. Co jakiś czas
na Śląsk przyjeżdża premier Donald Tusk, aby kolejnymi obietnicami uspokoić nerwową atmosferę w branży wydobywczej.
Tymczasem, jak z zupełnie innej bajki, płyną ciekawe informacje z Orzesza. Niemiecki koncern
planuje tam zbudować kopalnię i chce to zrobić jak
najszybciej. Mówi się nawet o roku 2017, co jak na
branżę górniczą jest tempem wręcz ekspresowym.
O wykorzystaniu złóż orzesko-żorskich mówi się od
dobrych kilku lat. W ubiegłym roku, w tym kontekście głośno było o biznesmenie Janie Kulczyku,
który założył spółkę Śląski Węgiel. Przedsiębiorca zmienił jednak plany
i sprzedał pomysł niemieckiemu koncernowi HMS
Bergbau AG. Śląski Węgiel nazywa się teraz Silesian Coal, prezesem firmy został Jerzy Markowski, były dyrektor kopalni

Czy w Orzeszu powstanie kopalnia?

Budryk i były wiceminister
gospodarki. Niemcy przymierzają się teraz do wierceń geologicznych, choć
i tak wiadomo, że pod
Orzeszem zalega ponad
miliard ton koksującego węgla. Kopalnia może
dać pracę nawet 1500
osobom. Prezes Markowski nie ukrywa, że chciałby nowy zakład wydobywczy urządzić na wzór KWK
„Budryk” w Ornontowicach. Niemcy gwarantują zastosowanie najnowszych technologii i rozwiązań organizacyjnych.
Wszystko po to, aby maksymalnie obniżyć koszty wydobycia i zarobić na węglu,
co ostatnio wydaje się być
pojęciem
abstrakcyjnym
dla osób odpowiedzialnych
za polskie górnictwo. To,

że Niemcy chcą zbudować
kopalnię, nie oznacza jeszcze, że tak się stanie. Zgo-

dzić się musi miasto. Władze Orzesza muszą przeprowadzić konsultacje społeczne w tej sprawie. Ich
wynik wcale nie jest przesądzony. Kopalnia zostawi
miastu sporo pieniędzy, ale
nie wolno też zapominać
o drugiej stronie medalu. Na Śląsku rośnie moda
na budowanie się w Orzeszu. Osiedla eleganckich
domów wyrastają, m.in.
w Woszczycach i Królówce, a te tereny nie były, jak
dotąd, poddane eksploatacji wydobywczej. Budowane tam domy nie są zabezpieczone przed szkodami
górniczymi.
Mieszkańcy
i władze Orzesza muszą
dokładnie rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw.
Od ich decyzji zależy przyszłość miasta. (fil)
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Podziękowanie
Serdeczne dziękuję
za okazane wsparcie,
współczucie, słowa otuchy
i kondolencje
po śmierci
mojej Mamy
Barbara prasoł
Wójt Gminy Wyry
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43-175 Wyry, ul. Pszczyńska 70
Tel./fax: 32 323 04 02, 32 323 05 11

www.agro-market.pl

 Narzędzia i sprzęt ogrodniczy
 Art. ogrodnicze, ziemie, kwiaty
 Podłoża, nawozy, nasiona
 Środki ochrony roślin
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Mieszkańcy bloku przy ulicy Mickiewicza 24 od 15 lat bezskutecznie starają się o wykup
swoich mieszań. Ich problem trafił niedawno pod obrady Sejmu. Poseł Izabela Kloc, na
podstawie sytuacji mikołowskich lokatorów przygotowała interpelację, w której domaga
się od premiera uregulowania kwestii własnościowych byłych mieszkań zakładowych.

Lokatorzy chcą kupić,
miasto nie chce sprzedać

Część mieszkańców budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Mikołowie od 15 lat bezskutecznie walczy o prawo do
wykupu swoich (nie swoich) mieszkań

B

udynek przy ul. Mickiewicza 24 należał kiedyś do
przedsiębiorstwa Mifama.
Aby dostać tam mieszkanie należało mieć książeczkę mieszkaniową z odpowiednim wkładem
pieniężnym. Starsi lokatorzy wspominają, jak sami pomagali w budowie bloków. Pod koniec lat 90 ubiegłego wieku państwowe przedsiębiorstwa zaczęły pozbywać się

cy pisali więc kolejne pisma i otrzymywali kolejne negatywne odpowiedzi. Informowano ich, że w programie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym na lata 2004
- 2008 nie ma sprzedaży ich mieszkań. Sytuacja powtórzyła się także
w planach na lata 2008 - 2012 i 2012
- 2016. Przez prawie 15 lat korespondencja wędrowała po-

- Nie mamy pewności, ilu lokatorów z tych, którzy obecnie deklarują chęć wykupu mieszkań, zdecyduje się na ten krok, kiedy nadejdzie pora załatwiania formalności. Część z nich może się rozmyślić
w ostatniej chwili, ponieważ z wykupem mieszkań wiążą się spore
nakłady finansowe. Nie tylko z tytułu wykupu, ale także związane ze
współfinansowaniem wspólnych remontów i inwestycji - mówi Adam
Zawiszowski, zastępca burmistrza
Mikołowa.
Mieszkańcy mają pecha. Na początku 2001 roku weszła w życie
uchwała, która umożliwiła lokatorom wykup mieszkań zakładowych.
Mifama przekazała miastu budynki w 1999 roku. U źródeł problemu
tkwi luka w polskim prawie. Mieszkańcy zwrócili się więc o pomoc do
poseł Izabeli Kloc. Parlamentarzystka, na podstawie ich interwencji złożyła interpelację, w której domaga
się od Donalda Tuska uregulowania
prawnych kwestii, dotyczących zasad
sprzedaży byłych mieszkań zakładowych. Czekamy na odpowiedź premiera.
(fil)

IZABELA KLOC, poseł ziemi mikołowskiej
Jestem w stanie zrozumieć argumentację władz miasta, ale
w tego typu konfliktach zawsze należy brać pod uwagę racje strony
pokrzywdzonej, w tym wypadku lokatorów. Oni mają prawo czuć się
skrzywdzeni. Ustawa z 2001 roku,
choć z gruntu była długo oczekiwana, podzieliła najemców na
dwie kategorie: tych, których budynki zostały przekazane gminom
bądź sprzedane innym podmiotom oraz na tych, których budynków jeszcze nie sprzedano i którzy
otrzymali prawo pierwszeństwa
w wykupie mieszkań za bonifikatą. Taki stan rzeczy spowodował,
iż złamano jednocześnie zasadę
równości wobec prawa wszystkich
obywateli oraz równego ich traktowania przez władze publiczne.

pisaliśmy już, ale w innym kontekście. Poprosili nas o interwencję
mieszkańcy, skarżący się na zaniedbania ze strony administrującego
nieruchomością Zakładu Gospodarki
Lokalowej. Jedną z najbardziej palących spraw jest usunięcie z bloIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ków azbestu. Niestety, ZGL-owi
nie udało się pozyskać na ten
cel środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska,
choć wiele
miast z powodzeniem
korzysta
z tego źródła finansowania.
Dlaczego miasto
nie chce
sprzedać
mieszkań
a.
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dobnymi kanałami, a decyzje praktycznie niczym się nie różmieszkań zakładowych.
budynkiem? Obecnie całą nieruniły. Po otrzymaniu pisma od mieszchomością zarządza gminna spółPodobnie było w Mikołowie. W 1999
kańców, burmistrz prosił o opinię koroku Mifama przekazała swoje buka. Jeżeli część lokatorów wykupi
misję Rady Miejskiej do spraw Godynki wraz lokatorami na rzecz gmimieszkania, powstanie wspólnota.
spodarki Miejskiej. Następnie radni,
ny. Jeszcze w listopadzie tego samego
Więcej podmiotów decyzyjnych
kierowali wniosek o ponowne przeroku część lokatorów złożyła wnioski
utrudni zarządzanie budynkiem
analizowanie sprawy do… burmio wykup swoich (nie swoich) mieszi skomplikuje kwestię współfistrza. W tym decyzyjnym ping - ponkań. Zostali przez Urząd Miasta odnansowania remontów i inwestygu piłeczka leży po stronie radnych,
prawieni z kwitkiem. Poinformowacji. Dla miasta byłoby najlepiej,
bo do sprzedaży gminnych mieszno ich, że regulamin gospodarowagdyby wszyscy albo zdecydowakań trzeba uchwały Rady Miejskiej,
nia zasobami komunalnymi gminy
na większość lokatorów wykupinie przewiduje sprzedaży mieszkań
ła mieszkania. Ale takiej gwarana nie decyzji burmistrza. O budynprzy ul. Mickiewicza 24. Mieszkańcji nie ma.
kach przy ulicy Mickiewicza 22 i 24
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Trwają remont i rozbudowa, a także zmiany organizacyjne Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Łaziskach
Górnych. ZPO został przejęty przez spółkę Centrum Medyczne, która prowadzi Szpital Powiatowy
w Mikołowie. Powstanie nowy podmiot, świadczący kompleksowe usługi medyczne dla osób starszych.

Centrum zdrowia i opieki
J

est to inwestycja odpowiadająca
wyzwaniom obecnych czasów.
Starzejemy się jako społeczeństwo. Niestety, w parze z długością nie zawsze idzie jakość życia.
W krajach zachodnich kompleksowa
opieka nad osobami starszymi należy
do najprężniej rozwijających się dziedzin medycyny. Polska, jeżeli chce
równać do europejskich standardów
cywilizacyjnych, musi pójść tym śladem. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Łaziskach Górnych funkcjono-

5kosztuje
mln
zł
remont

Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

57
pacjentów przyjmie po remoncie ZPO

wał dotychczas bez zarzutu, aby jednak ta placówka mogła sprostać no-

wym wyzwaniom, powinna przejść
gruntowny remont i modernizację.

Koszt inwestycji wynosi pięć milionów
złotych. Starostwa nie stać na taki wydatek. Stąd pomysł, aby w sfinansowanie remontu zaangażować swoją
spółkę Centrum Medyczne, która prowadzi Szpital Powiatowy w Mikołowie.
Pisaliśmy już na naszych łamach, że
tamtejszy oddział geriatryczny należy do najnowocześniejszych w regionie. Spółka zaciągnęła kredyt, a starostwo postarało się o niskooprocentowaną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Remont
obejmuje, m.in. kompleksową termomodernizację budynku. Wymienione
zostaną okna i drzwi. Dotychczasowy
system grzewczy zastąpi nowoczesna
kotłownia gazowa. Wymieniona zostanie instalacja CO, a na dachu pojawią
solary. Gruntownemu remontowi zostaną poddane także sale terapeutyczne i zaplecze socjalno-techniczne. Ale
nie tylko odnowione wnętrza podniosą standard usług świadczonych przez
spółkę. Zakupiony zostanie także nowoczesny sprzęt i wyposażenie medyczne. Dla pacjentów wymagających
szczególnej opieki, przewidziano na-

wet pojedyncze sale. Dotychczas ZPO
mógł przyjąć 30 osób. Po remoncie
i zmianach organizacyjnych liczba łóżek wzrośnie do 57. Mniej więcej jedna trzecia z nich zostanie udostępniona na zasadach komercyjnych. Zysk
z tej działalności zagwarantuje spółce
bezpieczną spłatę kredytu. Zakończenie remontu zaplanowano na wrzesień tego roku.

HENRyK JAROSZEK, starosta powiatu mikołowskiego:
Tak jak w całej Polsce, także w naszym powiecie rośnie zapotrzebowanie
na usługi medyczno-opiekuńcze dla seniorów. Łącząc obie spółki zaoszczędzimy nie tylko na kosztach administracyjnych, ale podniesiemy także standard
świadczonych usług.

Odznaczeni samorządowcy NASZA PRACA
nie należy do łatwych
Rozmowa z MARKIEM POPKIEM, sekretarzem powiatu
mikołowskiego, odznaczonym Złotym Krzyżem Zasługi.

29 maja, podczas sesji Rady Powiatu Mikołowskiego, wicewojewoda
Piotr Spyra w imieniu Prezydenta
RP dokonał aktu wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom
starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu.
Za działalność na rzecz społeczności lokalnej złotym krzyżem zasługi odznaczony został Marek Popek.
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawo-

dowej, złotym medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Helena Bywalec, Łucja
Ciwiś, Krystyna Czardybon, Henryk Jaroszek,
Romualda Kulicz, Irena Kurek, Stanisława Pikos, Janina Szejka, Henryk Zawiszowski.
Srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Lilla Bednarek, Edward
Dawidowski, Agnieszka Jamrozy, Bożena Kopańska, Zofia Nitecka, Iwona Zając.
Brązowym medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Bartłomiej Depta, Sebastian Dziuban, Joanna Libera, Aleksandra Łataś, Edyta Ryguła, Grzegorz Spychalski.

Absolutorium dla Zarządu powiatu
Na sesji, która odbyła się
29 maja Rada Powiatu Mikołowskiego jednogłośnie,
21 głosami „za” udzieliła
Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie
budżetu roku 2013.
- W imieniu Zarządu dziękuję za udzielenie absolutorium, to docenienie naszej pracy, ale i zobowiązanie do podejmowania nowych wyzwań,
mimo iż to już ostatnie absolutorium dla Zarządu w tej ka-

dencji - mówił starosta Henryk
Jaroszek.
Udzielenie absolutorium było
najważniejszą decyzją podjętą
przez radnych w trakcie 41 Sesji Rady Powiatu.
Skarbnik Danuta Bywalec
przedstawiła
sprawozdanie
z wykonania budżetu i informację o stanie mienia komunalnego Powiatu.
Radna Aleksandra Hetmańska przedstawiła pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o tych

sprawozdaniach, a wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Stefan Kalisz.
Wcześniej radni zatwierdzili
również jednogłośnie sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu. Przypomnijmy, że absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego Zarządu Powiatu
w roku poprzedzającym jego
udzielenie.

- Prezydent Rzeczypospolitej nadał odznaczenia państwowe 24 pracownikom Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz pracownikom powiatowych jednostek organizacyjnych. W imieniu Prezydenta Wicewojewoda odznaczył Pana Złotym Krzyżem
Zasługi. Co to znaczy dla samorządowca?
- Każde wyróżnienie jest
bodźcem czy też motywatorem
do jeszcze lepszego działania,
natomiast pojawia się także moment refleksji. W pamięci wracają początki mojej pracy samorządowej, a więc rok 1997, kiedy to jeszcze nie było wiadomo
czy Powiat Mikołowski powstanie. Myślę, że dołożyłem osobiście swoją cegiełkę do efektywnych działań, które spowodowały, że nasz powiat powstał
i z powodzeniem funkcjonuje
już prawie 16 lat.
- Praca samorządowca
daje radość i satysfakcję?
- Nasza praca nie należy do
łatwych, ale po to jesteśmy, żeby
nasze małe ojczyzny funkcjonowały dobrze i coraz lepiej,
a mieszkańcy odczuwali wszechstronną troskę o ich sprawy bytowe, społeczne czy administracyjne. Samorządowcy to ludzie,

którzy muszą przyjąć na siebie obowiązki większe niż inni
pracownicy. Stąd blisko jest do
określenia „powołanie” i wielu
z nas tak się czuje - nie liczy godzin pracy i zadań, które musi
wykonać. Często robimy to jednak z radością, a kiedy przychodzą pożądane efekty, odczuwamy satysfakcję.
- Blisko 18-letni staż pracy, państwowy order - jakie ma Pan plany na przyszłość?
- Zawodowo związałem swoją
przyszłość z Powiatem Mikołowskim, gdzie mieszkam i pracu-

ję. Praca ta daje mi ogromną satysfakcję i możliwości kreatywnego wpływu na wiele aspektów
pracy samorządu powiatowego. Wymaga równocześnie wielkiej zaradności, ciągłego poszerzania moich kompetencji i wiedzy, a ponadto umiejętności podejmowania rozważnych decyzji. Wiąże się też z dużą odpowiedzialnością. Chciałbym móc
dalej swoją wiedzą i doświadczaniem służyć instytucji, w której pracuję, a przez to każdemu
z naszych mieszkańców.
- Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiała: Beata Leśniewska
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Śladem naszych publikacji

Dwa miesiące temu pisaliśmy o trudnej sytuacji państwa Bodurka z Mikołowa, którzy
od 30 lat wszystkie swoje oszczędności lokują w działkę i stojący na niej domek
przy ul. Dołowej. Kiedy odejdą, przepadnie także dorobek ich życia. Od lat, bezskutecznie proszą władze Mikołowa o zgodę na kupno nieruchomości. Sprawą zajęło
się Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej. Adam Lewandowski,
prezes Stowarzyszenia, skierował w tej sprawie list do burmistrza Marka Balcera.

W

związku z skierowaną do Stowarzyszenia prośbą jednej z mieszkanek
naszego miasta, Panią Marię Bodurka, zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą o przyjrzenie się sprawie. o której pisały już lokalne media (Nasza Gazeta 04/11
2014 „U siebie, ale nie na
swoim”). Mając na uwadze Pana kompetencje
i zakres odpowiedzialności jako osoby reprezentującej organy samorządowe na terenie miasta
Mikołowa, uważam, że
sprawą, którą urzędnicy miasta Mikołowa zajmują się od zgoła 30 lat,
można zająć się w sposób, który umożliwiłby
miastu wyjście z tej trudnej dla wszystkich sytuacji. W świetle obietnic
urzędników miasta Mikołów złożonych w roku
1983, dotyczących sprzedaży terenów wokół ulicy Dołowej, gdzie mieszka obecnie pani Maria Bodurka, pragnę przywołać łacińską sentencję: Pacta sunt servanda, która opiera się na dobrej wierze stron stosunku niezobowiązaniowego i jest fundamentalną zasadą
w każdym systemie prawnym. Pani Maria ma ustne zapewnienie urzędników miasta, że uregulowanie kwestii własności gruntu powierzonego jej pod
zagospodarowanie jest tylko kwestią czasu - jak
widać w ujęciu dość swobodnym, bo przez ostanie 30 lat nie udało się sprawy uregulować. Sprawa dotyczy działki zlokalizowanej przy ulicy Dołowej, którą miasto Mikołów w roku 1983 postanowiło wydzierżawić osobom, które zainwestują
w uporządkowanie i nadanie temu terenowi (które w owym czasie było zapuszczonym zakątkiem
miasta) charakteru zagospodarowanego miejsca otoczonego opieką. Interes był obopólny, mia-

sto oddało chętnym zaniedbany skrawek ziemi celem zagospodarowania i poczynienia inwestycji
w zamian za dzierżawę terenu, inwestorzy za swój
wkład finansowy, zainwestowany czas i energię
oczekiwali, że miasto odsprzeda inwestorom grunt.
Oczekiwanie nie było
bezpodstawne, gdyż to
włodarze miasta zapewniali, że odsprzedanie
gruntu to kwestia czasu.
Apeluję do Pana jako
przedstawiciela samorządu o zajęcie się tym
problemem mając na
uwadze sprawiedliwość
społeczną. Nie można, tak jak to dzieje się
obecnie, zasłaniać się literą prawa, które jest
tworzone przez ludzi
i dla dobrze pojętego interesu wspólnoty społecznej i jako takie w swoim duchu winno chronić interes danej
społeczności jak i poszczególnych jego przedstawicieli. To co się stało, czyli złożenie przez przedstawicieli włodarzy
miasta deklaracji odsprzedaży przedmiotowych
gruntów celem dokonania inwestycji przez zainteresowane osoby a po dokonaniu inwestycji
i zainwestowaniu oszczędności życia wycofanie
się z złożonej deklaracji jest dalece krzywdzące,
nieetyczne i jako takie kładzie się cieniem na zaufanie do organów samorządu lokalnego, którego
obecnie jest Pan reprezentantem na tym terenie.
Zwracam się z prośbą o pochylenie się nad
przedstawionym problemem i znalezienie rozwiązania, które jest istotne dla tych, którzy z zaufaniem podeszli do współpracy z władzami miasta
w zakresie gospodarowania naszym wspólnym dobrem Naszej Małej Ojczyny - obszarem miasta Mikołowa.
Adam Lewandowski

Hektor, maluchy
i bezpieczeństwo

Po

raz siódmy na stadionie klubu sportowego AKS w Mikołowie odbyła się Spartakiada Przedszkolaków z Hektorem,
w której uczestniczyły dzieci
z miejskich placówek. Imprezę, zgodnie z tradycją rozpoczął
przemarsz dzieciaków na czele z sierżantem Hektorem, maskotką mikołowskiej policji. Impreza organizowana jest pod patronatem Komendy Powiatowej
Policji w Mikołowie, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Mikołowski, Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz mikołowskiej
Straży Miejskiej.
Spartakiadzie towarzyszyła wystawa rysunków przedszkolaków,
oczywiście związanych z bezpieczeństwem. Dzieci w swoich pracach przedstawiały sytuacje związane z bezpiecznym przechodzeniem przez jezdnie, jak i gdzie
wolno oraz jak i gdzie nie wolno
rozpalać ognisk. W pracach dzieci nie zabrakło wizerunku sierżanta Hektora oraz śpieszących
na pomoc, na sygnale strażaków
i policjantów.
Po części oficjalnej przyszedł
czas na rywalizację w poszczególnych konkurencjach. Były
biegi w workach, przechodzenie w tunelu, slalomy sprawnościowe oraz konkursy dotyczące bezpiecznego zachowania
na drodze, w których maluchy
musiały, m.in. opowiedzieć jak
należy przechodzić przez pasy
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oraz wykazać się znajomością
numerów alarmowych. Ponadto funkcjonariusze podczas zabaw prezentowali dzieciom bezpieczne postawy i zachowania.
Jak co roku sporym zainteresowaniem wśród maluchów cieszyły się pojazdy służb ratunkowych i mundurowych. Przedszkolaki miały okazję zajrzeć
do wnętrza radiowozu, obejrzeć
wyposażenie wozu strażackiego
i zobaczyć jak wyglądają aparaty tlenowe oraz strażackie węże,
a także na moment zostać kierowcą ambulansu. Maluchy
z dużym zainteresowaniem oglądały wyposażenie służbowe policjantów Grupy Szybkiego Reagowania mikołowskiej komendy z wypiekami na twarzy dotykały
broni i sprzętu. Na zakończenie
były również nagrody, które wręczał mł. insp. Tomasz Olesiński,
Komendant Powiatowy Policji
w Mikołowie oraz naczelnik Wydziału Prewencji, podkom. Dariusz Waligóra.
(bl)

HENRyK ZAWISZOWSKI,
wicestarosta powiatu mikołowskiego, prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat
Mikołowski.
- Im wcześniej zaczniemy
uczyć dzieci prawidłowych i bezpiecznych zachowań na drodze,
tym lepiej. Przedszkolaki traktują to na razie jako zabawę, ale
mam nadzieję, że w przyszłości,
ta wiedza nabyta poprzez zabawę wejdzie im w krew.

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Łaziska Górne ul. Chopina 5
(obok Urzędu Pracy)

Oferujemy:
leczenie, wybielanie i usuwanie zębów,
leczenie kanałowe, korony, mosty,
nowoczesne protezy termoplastyczne,
ortodoncję, medycynę estetyczną
oraz wybielanie zębów.

Dysponujemy:
nowoczesnym aparatem RTG
współpracującym z systemem
radiowizjograﬁi RVG.

Masz problem z zębem, dzwoń:

32 738-87-67

NAJWyŻSZy POZIOM, PRZySTĘPNE CENy!

www.stomalux.pl

Zapraszamy:
Poniedziałek 8.30 - 18.00
Wtorek 14.00 - 18.00
Środa 8.30 - 18.00

Czwartek 13.00 - 17.00
Piątek 14.00 - 18.00
Sobota 9.00 - 11.00
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WKRÓTCE WAKACJE…

Urząd Miejski w Łaziskach Górnych zaprasza dzieci
i młodzież szkolną w każdy wtorek wakacji letnich na
wycieczki krajoznawczo-turystyczne organizowane
w ramach akcji „LATO W MIEŚCIE”.
Wyjazdy: z parkingu przed Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji - godz. 9.00, przystanku autobusowego przy ulicy Kopalnianej
(Łaziska Dolne) - godz. 8.40, parkingu przed Szkołą Podstawową
Nr 6 (Łaziska Średnie) - godz. 9.00.
Terminy wycieczek: 8.07.2014r.; 15.07.2014r.; 22.07.2014r.;
29.07.2014r.; 5.08.2014r.; 12.08.2014r.; 19.08.2014r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji, Ochrony
Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych - II piętro Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Zapisy wraz z wpłatą w wysokości 2,00 zł będą przyjmowanie:
- na pierwszą wycieczkę od dnia 23 czerwca 2014 roku (tj. na
wycieczkę w dniu 8 lipca br.),
- na kolejne wycieczki z tygodniowym wyprzedzeniem.
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Maluchy się ucieszą

W

iosna i lato to okres, kiedy
dużym
zainteresowaniem
wśród najmłodszych cieszą
się place zabaw. Łaziskie maluchy zyskały nowe miejsca do zabawy. Blasku
nabrał plac zabaw przy Placu Ratuszowym, a nowy powstał na ulicy Wyzwolenia i na ulicy Zwałowej. Doposażono
też place zabaw przy ulicy Kieszki, Staszica i Świerczewskiego. Nowe, łaziskie
place zabaw wyposażone są w nowoczesne i kolorowe zestawy zabawowe.
Wielofunkcyjne urządzenia do zabawy, ulubione przez dzieci huśtawki i karuzele, a także bujaki i ruchome mostki są nie tylko estetyczne i cieszą oczy
maluchów, ale też zapewniają najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.

ŚWIĘTOJAŃSKIE GRANIE
W ŁAZISKACH GÓRNYCH…
Zapraszamy w sobotę 14 czerwca na teren
Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Żabka”
16.00 - Orkiestra Dęta Elektrowni „Łaziska”
17.00 - Kabaret „Rak”
18.30 - program estradowy w wykonaniu zespołów dziecięcych i młodzieżowych działających przy MDK
19.00 - wystąpienie burmistrza miasta oraz wręczenie tytułów ludziom zasłużonym dla miasta
19.30 - Dziecięcy Zespół Artystyczny „Radość”
20.00 - wręczenie nagród laureatom VI Festiwalu Piosenki Estradowej „Kryształowy Kos” i ich występ
20.30 - występ zespołu „Coco Afro” - przeboje Goomboy Dance Band, BoneyM i Saragossa Band
ok. 22.00 - gwiazda wieczoru - Rafał Brzozowski z zespołem

… I INDUSTRIADA 2014

Zabawki zostały tak dobrane, by stymulować rozwój zdolności ruchowych
i motorycznych dzieci. Całość dopełnia-

ją miękkie, amortyzujące nawierzchnie
oraz ławki pozwalające rodzicom spokojnie czuwać nad zabawą dziecka.

Zamień zużyte baterie
na ekogadżety!

W

ydział Ochrony Środowiska
Urzędu
Miejskiego w Łaziskach Górnych zaprasza wszystkich do odwiedzenia stoiska
ekologicznego podczas Świętojańskich Dni Łazisk. Dla mieszkańców, którzy przyniosą zużyte
baterie, przewidziana jest niespodzianka - torba ekologiczna,
m.in. z 50-gramowym słoiczkiem naturalnego miodu, kartonowy długopis czy książeczka z serii ścieżek dydaktycznych Łazisk Górnych. Zachęcamy wszystkich, żeby skorzystali z okazji i pozbyli się niebezpiecznych dla środowiska odpadów. Zużyte baterie zostaną przekazane Organizacji Odzysku Reba.
Obok eko-stoiska swoje stanowisko będą mieli
także pszczelarze łaziskiego koła Śląskiego Związku Pszczelarzy, gdzie wszyscy zainteresowani będą

mogli
zapoznać
się z budową ula,
poznać różnicę między ulem
drewnianym a nowoczesnym i przymierzyć strój
pszczelarza.

KONKURSY… KONKURSY…

T

owarzystwo Przyjaciół
Łazisk zaprasza i zachęca
mieszkańców
Łazisk Górnych do udziału
w konkursach:
l III edycji konkursu poetyckiego pod hasłem „Człowiek
i jego miejsce w przyrodzie”;
l IV edycji konkursu literackiego pt. „Wspomnienia łaziskich seniorów o latach swojej
młodości”
Prace nadesłane na konkurs poetycki oceniane będą
w dwóch kategoriach: młodzieży do lat 18, osób dorosłych.
Konkurs literacki skierowany jest tylko dla osób dorosłych.
Uwaga od organizatorów!
Autorami prac konkursu literackiego „Wspomnienia łaziskich seniorów o latach swojej
młodości” mogą być również
osoby młode, które po uzyskaniu zgody seniorów spiszą
opowieści swoich starszych
krewnych, którzy często z racji podeszłego wieku i wynika-

jących stąd trudności w opisywaniu zdarzeń nie mogą napisać pracy konkursowej samodzielnie. Prace nie powinny zawierać fikcji literackiej,
lecz opierać się na prawdziwych, autentycznych sytuacjach i wydarzeniach. Wzorem lat ubiegłych prace nadesłane na konkursy stowarzyszenie zamierza wydać w formie broszury.
Termin składania prac konkursowych ustala się na dzień
5 września 2014 roku. Pra-

ce konkursowe należy składać
w zaklejonych kopertach na
adres: Towarzystwa Przyjaciół
Łazisk, ul. Świerczewskiego 1,
43-170 Łaziska Górne.
Regulamin
organizacyjny konkursów jest dostępny
w czytelni dla dorosłych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach
Górnych, ul. Świerczewskiego 1 (I piętro)oraz na stronie
internetowej: www.laziska.pl
w zakładce - Towarzystwo
Przyjaciół Łazisk.

/UrzadMiastaOrzesze
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1 czerwca orzeskie Ochotnicze Straże Pożarne świętowały Dzień Strażaka.

Świętowali strażacy
P

omysł wspólnego świętowania wyszedł od Pawła Witoszka, prezesa OSP Gardawice. Na obchodach oprócz
przedstawicieli czterech jednostek: z Orzesza, Zgonia, Woszczyc
i Gardawic obecni byli także: dh
Sławomir Bijak - prezes Powiatowego Oddziału ZOSP w Mikoło-

wie, Jan Mach - prezes Zarządu
Miejskiego ZOSP w Orzeszu, burmistrz Andrzej Szafraniec, radny
Mirosław Blaski i sołtys Jan Kiel.
Świętowanie rozpoczęło się od
mszy św. w gardawickim kościele, którą odprawili ks. Jerzy Hojka i proboszcz, ks. Andrzej Ahnert. Po mszy, zastępy strażackie

w korowodzie przemaszerowały
na stadion LZS Gardawice. Tutaj, po uroczystym apelu, odbyły
się zawody pożarnicze o puchar
prezesa OSP Gardawice, a potem
już czas wypełniła wspólna zabawa taneczna. Przez cały czas serwowana była strażacka grochówka z kotła.

Odbył się kolejny, XI Zjazd Śpiewaczy im. Mieczysława Dzieńdziela.

Ku pamięci dyrygenta „Dzwonu”

Z

SUKCESY

młodych sportowców

W

Piekarach Śląskich
odbył się finał Wojewódzkiej Gimnazjady. Rejon Tychy, w skład którego wchodzi powiat mikołowski ,reprezentowany był tylko
przez orzeskich siatkarzy i tenisistów stołowych. Obie drużyny
to uczniowie Gimnazjum nr 2
w Orzeszu-Zawadzie! Inauguracja imprezy miała miejsce w hali
sportowej „Na skarpie” w Bytomiu w obecności Marszałka Województwa Śląskiego, prezydentów miast organizatorów i działaczy sportowych. Po oficjalnym
otwarciu i odśpiewaniu hymnu
narodowego zespoły rozjechały
się do różnych hal sportowych,
aby rozegrać swoje zawody.
Świetnie spisała się drużyna tenisistów stołowych na co
dzień trenujących w autonomicznej sekcji tenisa stołowego „So-

kół” Orzesze zajmując wysokie 7
miejsce w naszym województwie!
Znakomicie wypadli także siatkarze zawadzkiego gimnazjum na co dzień trenujący
w Uczniowskim Klubie Sportowym SMUKS Orzesze, którzy
w półfinale po zaciętej walce
ulegli aktualnemu Mistrzowi
Polski. Tym samym młodzi orzescy sportowcy uplasowali się na
4 miejscu w województwie.
Dzień później sukcesu pozazdrościli ich młodsi koledzy z SP
2 w Orzeszu, którzy wygrali półfinał wojewódzki w Siemianowicach Śląskich.
Te wyniki świadczą o tym, że
mamy utalentowaną młodzież,
która gdy stworzy się jej odpowiednie warunki do rozwoju, jakie zaistniały dzięki funkcjonowaniu siatkarskich klas sportowych, może osiągać sukcesy.

jazdy, które odbywają się co dwa
lata, poświęcone są
pamięci długoletniego dyrygenta śląskich chórów
Mieczysława Dzieńdziela,
w tym orzeskiego „Dzwonu”.
W kościele Nawiedzenia NMP odprawiona została msza św. w intencji dyrygenta, którą sprawował ks. prałat Stanisław
Puchała, który podziękował orzeskim chórzystom za kultywowanie pięknych tradycji
śpiewaczych, i ubogacanie śpiewem liturgii
kościelnej. Podczas mszy na organach gra-

ła Wanda Urbanek, a na wiolonczeli Justyna Urbanek.
Po mszy odbył się koncert chórów z naszego regionu, które prowadził dyrygent

Dzieńdziel. Wystąpiły dwa
chóry: „Harmonia” z Mikołowa” i „Dzwon” z solistką
Katarzyną Dudek.
Osobę dyrygenta i jego
zasługi dla śląskiej chóralistyki przypomniał Andrzej
Wójcik, sekretarz Zarządu
Głównego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Koncert poprowadził Witold
Żurek, prezes orzeskiego
chóru.
Pamiątkowe statuetki upamiętniające kolejny zjazd śpiewaczy wręczali burmistrz Andrzej Szafraniec i Małgorzata Lorens, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu.

BIBlIOTEKARZE
na dwóch kółkach

Dzień Dziecka na sportowo

C

iekawy pomysł na świętowanie Dnia Dziecka
na sportowo wymyślił
Artur Wróbel, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Miasta Orzesze. Pomysłem zaraził wiceburmistrza Andrzeja
Bujoka oraz Mariusza Olesia,
trenera Fight Clubu „Niepokorni”, który poprowadził zajęcia sportowe dla dzieci. Przy
niewielkim nakładzie środków
udało się zorganizować dzieciom fajną zabawę rekreacyjną w parku na Górce św. Wawrzyńca. Do niektórych konku-

rencji włączyli się nawet dorośli.
Rywalizowano, m.in. w rzucie
butelką na odległość, ciągnięciu liny przymocowanej do koła
zapasowego z samochodu, ćwiczeniu z użyciem glewii - repliki XV-wiecznej broni, przeciąganiu wózka z drewnem i skokach
w workach. Do tego na dzieci czekały kiełbaski i słodycze ufundowane przez sponsorów. Pogoda dopisała, frekwencja także, więc pierwszą tego
typu imprezę sportową dla dzieci można uznać za udaną.

pani Hildo! Życzymy 200 lat!
H
ilda Budziszewska,
mieszkanka Orzesza
obchodziła w maju
swoje setne urodziny. Z tej
okazji, zastępca burmistrza
Andrzej Bujok oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mach złożyli Solenizantce
życzenia oraz wręczyli kwiaty. Pani Hilda przyjęła gości
w świetnej kondycji i z pozytywnym nastawieniem do

życia. Dołączamy się do życzeń i składamy Pani Hildzie
najserdeczniejsze życzenia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Życzymy, aby kolejne lata mijały Pani wśród najbliższych, w atmosferze miłości i wsparcia. Niech szczęście, jakim obdarzył Panią los
przyniesie wiele radości z życia codziennego.
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maja odbył się już kolejny rajd rowerowy
w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy bibliotekarz”. W naszym, lokalnym rajdzie uczestniczyły trzy grupy złożone z pracowników
i czytelników bibliotek: z Orzesza, Wyr
i Ornontowic.
Trasa rajdu dla
grupy z Orzesza,
do której dołączyła
grupa wyrska, wiodła spod siedziby biblioteki centralnej przy ul. św. Wawrzyńca do Ornontowic. W sąsiedniej
gminie oprowadzono ich po siedzibie biblioteki gminnej, a potem już jedną grupą wyruszyli na rowerowe zwiedzanie Ornontowic. Gospodarze pochwa-

lili się m.in. neorenesansowym
pałacykiem rodziny Hegenscheidtów, zrewitalizowanym parkiem i aleją „Dęby Ornontowickie”. Po dwugodzinnej jeździe

zaproszono rowerzystów na poczęstunek i odpoczynek do siedziby ornotowickiej Straży Pożarnej. Tu czekały na nich także i inne atrakcje, jak bookcrossing, wspólne czytanie i konkursy z nagrodami, po czym wracano rowerami do Orzesza.

29 maja odbyła się sesja absolutoryjna. Burmistrz Andrzej
Szafraniec podziękował za udzielenie absolutorium.

8 WyRy

/gminawyry Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku
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ORKIESTROWY DZIEŃ DZIECKA
W niedzielne popołudnie,
1 czerwca, Dom Kultury
przygotował w Zagrodzie
Śląskiej w Gostyni szereg
atrakcji dla najmłodszych
z okazji obchodzonego
przez nich święta. Kącik
artystyczny, gry i zabawy
pod okiem animatora
oraz dmuchana zjeżdżalnia dały początek
rodzinnym spotkaniom.

O

godz. 14:00 uroczystym przemarszem orkiestr ulicami Rybnicką
i Pszczyńską rozpoczął się III Wojewódzki Zlot Orkiestr Dętych „Ambitus”. Po wspólnym wykonaniu sztandarowego utworu „Orkiestry Dęte”, spopularyzowanym
przez Halinę Kunicką, pod batutą sierż. sztab.
Daniela Grodzińskiego, orkiestry zaprezentowa-

ły niezwykle bogate i zróżnicowane tematycznie
programy artystyczne. Publiczność wysłuchała znanych utworów, w ciekawych aranżacjach,
w wykonaniu: Orkiestry Dętej TAURON Wytwarzanie Odział Elektrownia Łaziska, Orkiestry
Dętej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Orkiestry Gminy Gorzyce, Orkiestry Dętej
KWK „Bolesław Śmiały” z Łazisk Średnich oraz

BRAWO
DZIEWCZYNY!

W dniu 31 maja
201 4 roku na
b o i s ku O b i e k t u
Sportowo-Rekreacyjnego im. Braci
Góralczyków rozegrany został VI Turniej Dzikich Drużyn
w Piłce Nożnej.

W

najmłodszej kategorii wiekowej - MŁODZIK walczyły trzy drużyny. Najlepsza okazała się drużyna DZIKIE KOTY, którą tworzyły dziewczyny. Zaznaczyć należy, że w całej hi-

Gminnej Orkiestry Dętej Koziegłowy. Specyficznym wyjątkiem artystycznym był występ Zespoły wokalnego acapella „Akord”, który przedstawił autorskie aranżacje kompozycji m.in. Jerzego Wasowskiego.
Impreza objęta honorowym patronatem Starosty Mikołowskiego oraz patronatem medialnym
TVP Katowice została dofinansowana przez Urząd

storii turnieju po raz
pierwszy wystąpiła drużyna składająca się z samych
dziewczyn, ale od
razu nie dały one
szans chłopakom.
Chłopięce drużyny
ŻAKÓW i KRÓLEW-

Gminy Wyry, Fundację Pracowniczą PRO-EKO
z Łazisk Górnych, Wodociągi RPWiK Tychy S.A.,
firmę ADW z Wyr, Towarzystwo Edukacji Finansowej TEFIN z Tychów oraz firmę Multimetro z Mikołowa. Wszystkim sponsorom oraz Piekarni Gorzawski z Gostyni za wypieki drożdżówek wyrażamy serdeczne podziękowanie.
Przemysław Biela (DK Gostyń)

SKICH zajęły kolejno drugie
i trzecie miejsce.
W kategorii JUNIOR wystąpiło sześć drużyn. Najlepsza okazała się drużyna FC MYSZORKI. Kolejne miejsca zajęli SPARTA ŁAZISKA, AC WYRY, ZAGŁADA GOSTYŃ, CZARNE
PANTERY, FC FORTUNA.
Kategorię OPEN zdominowali BAWARCZYCY, drugie miejsce zajęli PASTERZE, następnie kolejno SAMI
SWOI, SALA ZABAW NIBYLANDIA, FC GOSTYŃ,
BROWAMATORZY, SPARTA
ŁAZISKA, LOKALNI, BARTLO TEAM. Łącznie w najstarszej kategorii zagrało
dziewięć drużyn.
Pogoda dopisała, a na boisku mogliśmy obserwować
zaciętą walkę w duchu sportowej rywalizacji.
Drużyny walczyły o Puchar
Wójta Gminy Wyry, ale nie obyło się bez dodatkowych niespodzianek. Dla zawodników

z drużyn, które zajęły od pierwszego do trzeciego miejsca
(w każdej kategorii) zakupione zostały nagrody rzeczowe.
Sponsorem nagród była Fundacja ALCHEMIA SPORTU
z Chorzowa, za co bardzo serdecznie dziękujemy!
Szczególne podziękowania za
ogromny wkład w organizację
Turnieju kierujemy do przedstawicieli SKS FORTUNA Wyry.
Dziękujemy Również Panu
Henrykowi Serafinowi właścicielowi Formy KODRIN za przepyszną grochówkę, którą posilili
się wszyscy uczestnicy turnieju.
Zakładowi Gospodarki Komunalnej z Dyrektorem Jerzym Danielczykiem na czele dziękujemy za wypożyczenie i transport ławek i stolików.
Wszystkim zawodnikom, ich
rodzicom, a także kibicom dziękujemy za przybycie, za świetną atmosferę i serdecznie zapraszamy za rok!
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Wytańczyli puchar wójta
W sali Arterii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach
odbył się VI Powiatowy Przegląd Formacji Tanecznych o Puchar Wójta Gminy Ornontowice.
Konkurs przeznaczony był dla
młodych zespołów tanecznych ze
szkół gimnazjalnych powiatu mikołowskiego i okolic. Organizatorem
imprezy było Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach we
współpracy z Arterią.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach po raz jedenasty
uczestniczyła w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek.

BIBlIOTEKA

łączy pokolenia

S

iedem tanecznych formacji przedstawiło swoje niepowtarzalne, bardzo zróżnicowane choreografie. Konkurs
stał się wspaniałym widowiskiem,
w czasie którego, pomimo zaciętej
rywalizacji, wszystkim dopisywały
wyśmienite humory.
Jury, wzorem znanych programów telewizyjnych, komentowało występy zespołów. Zasiedli
w nim: Wójt Gminy Ornontowice - Kazimierz Adamczyk (przewodniczący jury, a jednocześnie

juror reprezentujący widzów),
Sebastian Chmiel (finalista
I edycji X Factor z zespołem
Avocado), Mateusz Sobecko (finalista VII edycji You Can Dance), Magdalena Froń i Maciej
Nagórski (para taneczna sportowego tańca towarzyskiego
o najwyższej światowej klasie „S” w stylu standardowym,
trenująca w Szkole Tańca Igora Gutovskyi’ego) oraz Urszula Pala (przedstawiciel Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Gminie Ornontowice).
Do walki o miano najbardziej roztańczonego gimnazjum stanęło 7 szkół:
- LA ROSA ROYA - Gimnazjum nr 1 w Żorach
- SZOK - NEW AGE Gimnazjum nr 1 w Łaziskach
- YOUNG STREET Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach
- FUEGO - Gimnazjum im.
Noblistów Polskich w Ornontowicach
- SHAKY BUNS - Gimnazjum nr 1 w Żorach
- FREAK - Gimnazjum
nr 4 w Mikołowie
- DYNAMIT - Gimnazjum nr 1 w Knurowie
Po burzliwych naradach
jury, ogłoszono wyniki.
Wygrał zespół FUEGO
wyprzedzając DYNAMIT,

a na trzecim miejscu uplasował się
FREAK.
Wyróżnienie zdobyła drużyna YOUNG STREET z Gimnazjum nr 1 w Gierałtowicach. Po
części zespołowej odbył się pojedynek solistów. Tu także bezkonkurencyjne okazały się uczennice
z Ornontowic Magdalena Szymik - I miejsce i Sylwia Kotwica - II miejsce. Na III miejscu
uplasowała się Karolina z Gimnazjum w Gierałtowicach.
Prawdziwą gratką dla fanów
tańca były jednak warsztaty taneczne prowadzone przez gwiazdę programu You Can Dance Mateusza Sobecko, które odbyły
się zaraz po zakończonym przeglądzie i były nagrodą dla wszystkich uczestników. Prowadzące
i jednocześnie inicjatorki przeglądu - Elżbieta Lewicka i Maria
Gabor - zachęcały do pozostania,
gdyż chciały, aby tancerze wyjeżdżając z Ornontowic pozostali nie
tylko z miłymi wspomnieniami,
ale i nowymi umiejętnościami.
Wisienką na przysłowiowym
„torcie” okazała się niespodzianka przygotowana przez członków
Jury. Magdalena Froń i Maciej Nagórski - para taneczna najwyższej
światowej klasy „S” - zaprezentowała swój mistrzowski taniec.
Uczestnicy wyjechali z Ornontowic z nowymi umiejętnościami,
nagrodami i mamy nadzieję - dobrymi wspomnieniami.

Czytelniczy patrol

G

rupa pięciu uczniów
z klasy IVa Szkoły Podstawowej im. Karola
Miarki w Ornontowicach w składzie: Wiktoria Kalabis, Noemi
Winkler, Filip Klimek, Paweł
Szala i Jakub Zdzieblik - realizu-

jąc czwarty etap ogólnopolskiej
gry „Między nami czytelnikami”
organizowanej przez Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe - wyszła poza szkolne mury, by promować czytelnictwo na terenie
naszej gminy.

Akcja adresowana była do
kierowców przemierzających
ulicę Zwycięstwa. W jej zorganizowaniu pomógł Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie
oraz podkomisarz Dariusz Wi-

Tydzień rozpoczęło spotkania dzieci z Przedszkola
im. Aniołów Stróżów z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich
i zespołu „Marzanki”: Anielą
Klein i Otylią Herb. Panie czytały
dzieciom bajki oraz opowiadały
o dawnych czasach.

Do

biblioteki przyjechały
także uczestniczki śląskich konkursów gawędziarskich i laureatki konkursu Ślązak Roku: Anna Stronczek i Aniela
Jaworska. Podczas spotkania mieszkańcy mieli okazję posłuchać śląskich gawęd, a także porozmawiać
na temat zanikających śląskich słów
i zwrotów.
Dzięki współpracy z miejscowym
Gimnazjum, uczniowie spotkali się
z Krzysztofem Petkiem - autorem książek przygodowo-sensacyjnych dla młodzieży, podróżnikiem, organizatorem
wypraw survivalowych.
Dla miłośników rękodzieła artystycznego zorganizowano warsztaty, podczas

duch, zastępca komendanta
Komisariatu Policji w Orzeszu.
Nad bezpieczeństwem, podczas
trwania przedsięwzięcia czuwali
dwaj funkcjonariusze: aspirant
Adam Szymański oraz sierżant
sztabowy Piotr Pawilk, obaj pełnią służbę w Wydziale Ruchu
Drogowego w Mikołowie. Opiekę nad akcją z ramienia szkoły pełniła wychowawczyni klasy Agnieszka Bugla, całość zaś
nadzorowała dyrektor Gizela
Siedlaczek.
Zatrzymywani kierowcy podlegali podwójnej kontroli: drogowej i czytelniczej. Podczas
drugiej z wymienionych Strażnicy Czytania pytali o liczbę
przeczytanych książek, ulubione pozycje literackie, sprawdzali również, czy kierowcy pamiętają tytuły lektur z czasów
szkolnych. Ci, którzy repre-

których panie uczyły się wykonywać
koszyczki z wikliny papierowej.
W ramach Tygodnia Bibliotek dla najmłodszych zorganizowano biblioteczne
gry i zabawy z książką: bricolage - tworzenie opowieści, bajeczne puzzle, bajkowe kalambury, dopasowywanie postaci bajkowych do książek, zagadki ukryte w balonach. Dzieciaki mogły także zajrzeć do różnych zakamarków biblioteki oraz czekała
na nie słodka niespodzianka od... Krecika.
Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, dla byłych oraz obecnych pracowników bibliotek szkolnych i publicznej
zorganizowano spotkanie z Kazimierzem Adamczykiem, Wójtem Gminy
Ornontowice, podczas którego wystąpiły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w nowoczesnej
interpretacji przedstawienia „Romeo i Julia”.
Ponadto przez cały tydzień w bibliotece trwał
kiermasz książki, akcja
„Wymień się książką”,
zorganizowano kącik gier,
a dzieci otrzymywały balony i upominki.

zentowali postawę wzorowego czytelnika nagradzani byli
dyplomem, ci natomiast, którzy nie sięgnęli od dawna po
żadną pozycję literacką otrzymywali „mandat” z wypisaną
karą grzywny jaką było przeczytanie książki do końca maja
tego roku. Niezależnie od wyników kontroli uczniowie za-

wsze spotykali się z miłą reakcją i słyszeli słowa uznania
dla ich pracy. Używając rzeczowych argumentów przemawiających za poświęceniem czasu na obcowanie
z książką, Strażnikom udało
się nawet zatwardziałych przeciwników lektury przekonać,
że warto czytać.

10 SAMORZĄD
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Weźmy sprawy w swoje ręce

Rozmowa

z ADAMEM LEWANDOWSKIM,
prezesem Stowarzyszenia
Rozwoju i Promocji
Ziemi Mikołowskiej.

Stowarzyszenie Rozwoju i promocji
Ziemi Mikołowskiej zaprasza do
współpracy przy tworzeniu list do
wyborów samorządowych.
l Jeżeli jesteś osobą aktywną, pomysłową,
zaangażowaną społecznie.
l Masz dobre pomysły.
l potrafisz działać w zespole.
l Zależy Ci na rozwoju i promocji ziemi
mikołowskiej.
l pracę w samorządzie traktujesz jako
obowiązek, a nie przywilej.
l Nie chcesz, aby marnowano publiczne
pieniądze.

pRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!
WSpÓlNIE MOŻEMY ZROBIć WIĘCEJ
DlA ZIEMI MIKOŁOWSKIEJ.
prosimy o kontakt telefoniczny:
512 37 57 97
lub mailowy:
adam.lewandowski@poczta.onet.pl
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

My te¿ znamy siê na zieleni!

Miko³ów, ul. Wojska Polskiego 74
tel. 32 2261 393, 500 139 160, www.juniprex.pl
ZAPRASZAMY: poniedzia³ek-pi¹tek: 8 - 16, sobota: 9 - 13

- Ogłosił Pan casting na
radnych. To dosyć nietypowa forma konstruowania
list wyborczych.
- To nie jest casting, lecz zaproszenie do współpracy. Z listy
naszego stowarzyszenia deklaruje start w wyborach samorządowych wiele osób znanych już
z zaangażowania społecznego.
Zależy nam na rozszerzeniu tej
formuły. Nie chcemy, śladem
innych organizacji, zamykać
się w kręgu znajomych, a kandydatów na listy szukać „pocztą pantoflową”. Nasze listy są
otwarte, a jedynym kryterium
jest uczciwość i zapał do pracy
na rzecz dobra wspólnego.
- Lansowanie osób mało
rozpoznawalnych nie gwarantuje sukcesu wyborczego.
- Nie zgadzam się z tym.
Poza tym, jakie jest kryterium
rozpoznawalności? Pojawianie
się na pierwszych stronach gazet? Na poziomie samorządu,
w małych, lokalnych środowiskach pracuje wiele osób zaangażowanych w dobre, ciekawe
i pożyteczne sprawy. Im nie zależy na rozgłosie. Robią swoje,
bo tak im dyktuje serce i poczucie życia w pewnej wspólnocie, o którą trzeba dbać. Takich ludzi szukamy.
- Jak ludzie reagują na
pańskie zaproszenie do
współpracy?
- Większość reaguje pozytywnie i chce z nami spróbować swoich sił w samorządzie.
Spotykam się też z innymi reakcjami. Wielu wartościowych
ludzi, których wiedza, doświadczenie i postawa mogłyby pozytywnie wpłynąć na jakość
samorządu, odmawia udziału
w wyborach.

- Odmawia Panu?
- Odmawia w ogóle. Nie
chcą startować w wyborach,
bo nie mają zaufania do władzy
oraz instytucji życia publicznego. Ale walczę o nich. Chcę ich
przekonać, że biorąc sprawy we
własne ręce możemy zmienić
jakość życia publicznego.
- Dziękuję za rozmowę.
Beata Leśniewska

PODZIAŁ MIASTA MIKOŁOWA
NA OBWODy GŁOSOWANIA

obwód
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

16
17

18
19

20

21

ulice
GÓRNICZA, JANA PAWŁA II, KRAKOWSKA numery: 3-6, KOLEJOWA, KSIĘDZA
SZAFRANKA, LOMPY, MIARKI, PLAC 750 LECIA, PLAC KSIĘDZA KARPECKIEGO,
PLANTY, PRUSA, RAJCY, RYNEK, STAWOWA, ŻWIRKI I WIGURY numery: 1-9A
DĄBROWSKIEGO, KRÓTKA, KWIETNA, MUSIOŁA, OKRZEI, OSIEDLE NORWIDA,
PODLESKA numery: 1-15, STROMA, ŚWIĘTEGO WOJCIECHA
OSIEDLE KOCHANOWSKIEGO
JANASA, KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, OSIEDLE GRUNWALDZKIE,
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, SĄDOWA
27 STYCZNIA, CMENTARNA, KRAKOWSKA numery: 7 do końca, NOWA
BLUSZCZA, DOŁOWA, GRAŻYŃSKIEGO, JAŚMINÓW, SKOTNICA,
SŁOWACKIEGO, WRZOSOWA
BIELSKA, BRZOSKWINIOWA, CURIE-SKŁODOWSKIEJ, DĘBOWA, DŁUGA,
GŁOGOWA, JASKRÓW, JAWOROWA, JODŁOWA, KASZTANOWA, KLONOWA,
KOLONIA WOJEWÓDZKA, LIPOWA, MODRZEWIOWA, ORZECHOWA, SŁONECZNA,
STRZECHY, WIŚNIOWA, WOJACZKA, WSCHODNIA
BISKUPA BANDURSKIEGO, DZIAŁKOWCÓW, MŁYŃSKA, PSZCZYŃSKA
BEMA, BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO, BRONIEWSKIEGO, DAMROTA, GWARKÓW,
JEDNOŚCI, KONSTYTUCJI 3 MAJA, KOPERNIKA, KORCZAKA, KOWALSKA,
KOWNACKIEJ, LAZUROWA, NOWY ŚWIAT, PARKOWA, POŁUDNIOWA, PRZYJACIÓŁ,
PUŁKOWNIKA KIEŁBASY, RYBICKIEGO, STANISŁAWA LEMA, STARA DROGA,
WIEJSKA, WODNA, WODOCIĄGOWA, WRONIA
BRATKÓW, BROMBOSZCZA, GIMNAZJALNA, KONWALII, KROKUSÓW, OSIEDLE 30
LECIA PRL, ZAWILCÓW, ŻWIRKI I WIGURY numery: nieparzyste:13-55
HUBERA, OSIEDLE MICKIEWICZA, ŻWIRKI I WIGURY numery: parzyste:14-66
DOLNA, ENERGETYKÓW, FABRYCZNA, KRZYWA, METALOWCÓW, PLAC
SALWATORIANÓW, POKOJU, PROSTA, REJA, REYMONTA, RYBNICKA, RYMARSKA,
RYMERA, STOLARSKA, TOROWA, TOWAROWA, WYZWOLENIA
KATOWICKA numery: 1-34, KOJA, KRAWCZYKA, PLEBISCYTOWA numery
nieparzyste: 1-7, parzyste: 2-20 SKRAJNA, WARYŃSKIEGO
BOCZNA, BRATERSKA, FILARETÓW, MATEJKI, NA WZGÓRZU, PODLESKA numery:
16 do końca, ROLNICZA, SKOŚNA, STAROPODLESKA, SZAROTEK, TABOROWA
KĘPA, WSPÓLNA, ŻNIWNA
BAZIOWA, BRZECHWY, BZÓW, CICHA, CIENISTA, CZEREŚNIOWA, DOLINA JAMNY,
DZWONKOWA, GENERAŁA PUŁASKIEGO, GOŹDZIKÓW, GRABOWA, JAGODOWA,
KATOWICKA numery: 35 do końca, KOŚCIUSZKI, LEŚNA, MIŁA, MORCINKA,
PAPROTEK, PLEBISCYTOWA numery nieparzyste:9 do końca, parzyste: 22 do
końca, POPRZECZNA, PORAZIŃSKIEJ, POZIOMKOWA, SADOWA, SIENKIEWICZA,
SŁOWICZA, ŚWIERKOWA, WĄSKA, WIĄZOWA, WIECZORKA, WIOSENNA, ZAWISZY
CZARNEGO, ZIĘBIA
BRZOZOWA, DZIEŃDZIELA, GLIWICKA numery parzyste:8-86, JASNA,
KONOPNICKIEJ, PRZYJAŹNI, RETA, SKALNA, STORCZYKÓW, ZIELONA,
15 GRUDNIA, 22 LIPCA, ASTRÓW, BAŻANCIA, BOTANICZNA, CHABRÓW,
FITELBERGA, GLIWICKA numery nieparzyste: 21-53, GÓRNA, IRYSÓW, JABŁONI,
JASKÓŁCZA, JEŻYNOWA, KOLONIA HUTA, KOSÓW, KRĘTA, KRUCZA, KWIATOWA,
LANGEGO, ŁĄCZNA, MAKÓW, MIODOWA, NARCYZÓW, OGRODOWA,
OSIEDLE NA STOKU, PODGÓRNA, PSZCZELA, RÓŻANA, SIKOREK, SOSNOWA,
WIERZBOWA, WOJSKA POLSKIEGO, ZAMKOWA, ŹRÓDLANA
BUKOWA, CISÓW, ELSNERA, GLIWICKA numery nieparzyste: 55-159, parzyste:
88-166, JARZĘBINOWA, JESIONOWA, KAWALCA, KUŹNICKA, RETA ŚMIŁOWICKA,
ZGODY
DARWINA, GLIWICKA numery nieparzyste:161-245, parzyste: 168-254,
GRANICZNA, GRZYBOWA, KĄTY, KSIĘDZA SZYMANKIEWICZA, ŁĘGOWA,
MAGNOLII, MAŁA, MOKIERSKA, PRZELOTOWA, RUSINÓW, SOLNA,
STAROKOŚCIELNA, STAROMIEJSKA, TULIPANÓW, WOLNOŚCI, ZAGRODOWA,
ZRĘBOWA, ŻURAWIA
BOROWA, BUCZKA, CIASNA, DĄBROWA, GLIWICKA numery nieparzyste: 247do końca, parzyste 256-do końca, GOŁĘBIA, HETMANA CZARNIECKIEGO,
KUKUŁCZA, MALINOWA, OŚWIĘCIMSKA, PIASKOWA, PIWNA, POLNA,
RÓWNOLEGŁA, STOKROTEK, STRAŻACKA, ZIOŁOWA
AKACJOWA, CEDROWA, CHUDOWSKA, CYPRYSÓW, DWORCOWA, DWORSKA,
HUTNICZA, KALINOWA, KORFANTEGO, KSIĘDZA GÓRKA, MARZANKOWICE,
MYŚLIWSKA, NOMIARKI, OLCHOWA, RADOSNA, SOŚNIA GÓRA, SPÓŁDZIELCZA,
SPYRY, STARYCH MŁYNÓW, SZKOLNA, WOLNEGO, ZBOŻOWA
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Gazety samorządowe, nawet wydawane przez spółki miejskie, nie mogą zamieszczać
tekstów politycznych i publikować reklam, nawet bezpłatnych - uznała Regionalna Izba
Obrachunkowa we Wrocławiu. Ta decyzja została podjęta także z myślą o innych jednostkach
RIO przy opiniowaniu podobnych spraw. Czy to oznacza koniec wydawanych za pieniądze
publiczne biuletynów? Sprawa dotyczy także miejscowości powiatu mikołowskiego.

Biuletyny w RIO
W

rocławskie
RIO
wzięło pod lupę
„Panoramę
Trzebnicką”. Oficjalnie jest
to „dwutygodnik samorządo-

waną rubrykę na swoje felietony. Gazeta jest wydawana
przez Miejski Dom Kultury,
do którego utrzymania podatnicy dokładają rocznie ponad
1,8 mln zł. Bez względu na

turą gazet i pełnią rolę propagandowej tuby władzy.
Eksperci przyznają, że miejskie gazety są problemem
dla komercyjnych wydawców i psują rynek prasy. Pry-

nalnymi problemami. Im
nie grozi upadek, ponieważ
mają bogatego sponsora, jakim jest miasto i jego budżet. Gazety samorządowe
siłą rzeczy nie podejmują

wy Gminy Trzebnica”. Wystarczy go jednak przekartkować, by zauważyć, że samorząd pojmowany jest bardzo selektywnie. Gazeta
roi się od zdjęć i wypowiedzi tamtejszego burmistrza.
RIO zajęła się dwoma aspektami
działalności
gazety. Po pierwsze - uznała, że
gmina może informować
o uchwałach czy imprezach,
ale nie wchodzić w politykę.
Poza tym RIO stwierdziło,
że niedopuszczalne jest zamieszczanie reklam.
- Publikowanie reklam
i ogłoszeń nie stanowi zadania publicznego - napisali członkowie kolegium orzekającego. Wszystkie z pięciu
miejscowości powiatu mikołowskiego oraz samo Starostwo Powiatowe też wydają swoje gazetki. W „Gazecie Mikołowskiej” burmistrz
miasta ma nawet zarezerwo-

to, czy ktoś popiera burmistrza bądź nie, dorzuca się do
kosztów jego autoprezentacji
w miejskim biuletynie. Sprawa nabiera szczególnego znaczenia w roku wyborczym.
W listopadzie pójdziemy do
urn, aby wybrać nowe władze
samorządowe. Istnieje zagrożenie, że gazety samorządowe stanowić będą darmowe
nośniki reklamowe dla osób
związanych z elitami władzy.
Oczywiście, miasta i gminy
mają prawo do komunikowania się z mieszkańcami. Modelowo rozwiązano to w Katowicach. Tamtejszy, bezpłatny miesięcznik nie zawiera reklam, a jego zawartość ogranicza się do samych informacji, komunikatów i zapowiedzi imprez. Niestety, nie wszędzie tak jest.
W wielu miastach naszego
regionu, samorządowe wydawnictwa stały się karyka-

watne wydawnictwa upadają, jeżeli wpływy z reklam
nie pokryją kosztów utrzymania. Samorządówki nie
muszą martwić się tak ba-

tematów trudnych dla władzy. Żaden dziennikarz nie
napisze przecież źle o swoim pracodawcy, bo to będzie
jego ostatni dzień pracy na

łubu dubu
,
łubu dubu,
.
.
.
e
j
y
ż
h
c
nie

redaktorskim stołku. Trudno w takiej sytuacji mówić
o kontroli władzy, do czego
powołane są przecież media. Na razie nie wiadomo,
jak na decyzję wrocławskie-

go RIO zareagują siostrzane
placówki, w tym katowicka.
Sprawa jest świeża, rozwoja
i z oczywistych względów będziemy się jej przyglądać.
Jan Ostoja
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koszt połączenia wg stawki operatora

Szczegóły oferty, w tym opłaty i prowizje dostępne są na www.eurobank.pl i w placówkach Banku. W
przypadku umów zawartych u pośrednika kredytowego uprawniony jest on na mocy udzielonego mu
przez Euro Bank S.A. pełnomocnictwa do zawierania w imieniu i na rzecz Banku umów o pożyczkę i rachunek bankowy oraz wykonywania czynności faktycznych związanych z wymienionymi umowami.

Radny Myszor samorządowcem roku
15

Janusz Pilszak, redaktor naczelny „Europerspektyw”
rekomenduje radnego Adama Myszora (z prawej).

maja na uroczystej gali zorganizowanej w sosnowieckim Hotelu Piast zostały wręczone nagrody Samorządowiec
Roku 2012/2013 pn. „Złoty Klucz”. Od 6 lat konkurs
organizuje Oficyna Wydawnicza „Regiony”, prestiżowy miesięcznik „Europerspektywy” oraz dziennikarze
zrzeszeni w Stowarzyszeniu
Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (SD RP), które jest największą organiza-

cją dziennikarską w Polsce
liczącą prawie 8 tys. członków. Konkurs ma na celu
wyłonienie liderów wspólnot samorządowych Województwa Śląskiego, wyróżniających się oryginalnymi
działaniami, służącymi lepszemu zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców oraz tworzących warunki dla zrównoważonego rozwoju lokalnego, przyczyniających się do
unowocześnienia potencjału społecznego i gospodarczego miast, gmin i powia-

tów. Konkurencja jest spora, gdyż na terenie woj. śląskiego jest 167 gmin, w tym,
49 miejskich 22 miejsko-wiejskich i 96 wiejskich
oraz kilkanaście powiatów.
Jednym z wyróżnionych był
Adam Myszor, radny powiatu
mikołowskiego pochodzący
z Gminy Wyry. Radny Myszor znalazł się w tej samej
lidze co takie tuzy samorządu, jak prezydenci Jaworzna, Bytomia, Świętochłowic,
burmistrz Bierunia, czy starosta cieszyński.

ADAM MySZOR: Cieszę się,
że zostałem doceniony przez
dziennikarzy i środowisko samorządowe. To już druga nagroda po Człowieku Roku
2012 Powiatu Mikołowskiego
utwierdzająca mnie w przekonaniu, że droga, którą wybrałem w działalności publicznej jest słuszna. Dziękuję za docenienie moich działań i obiecuję jeszcze bardziej wytężone działania na
rzecz mieszkańców Powiatu
Mikołowskiego.
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W całym kraju powoli milkną echa i komentarze po wyborach do Parlamentu
Europejskiego. W okręgu rybnicko-mikołowskim raczej nie odetchniemy od polityki,
ponieważ wkrótce czekają nas wybory uzupełniające do Senatu, gdyż zwolniło
się miejsce senatora Bolesława Piechy, który pojedzie do Brukseli.

Po wyborach i... przed wyborami
PARLAMENT EUROPEJSKI

P

rzyglądaliśmy się z uwagą wyborom do Parlamentu Europejskiego, ponieważ startowała w nich reprezentantka naszego powiatu. Poseł Izabela Kloc
choć nie wygrała, od większości dziennikarzy i komentatorów politycznych
zebrała pochlebne opinie za dobrze
przygotowaną, ciekawą i merytoryczną kampanię wyborczą. Z przedwyborczych symulacji wychodziło, że PO
i PiS zbiorą w województwie śląskim
po dwa mandaty. Dzięki dobremu wynikowi, Platforma Obywatelska zdobyła trzy mandaty, a partia Jarosława Kaczyńskiego dwa. Posłanka z Mikołowa

startowała z trzeciego miejsca na liście
PiS. Z góry było wiadomo, że mandat
uzyska „jedynka”, czyli Bolesław Piecha. Większość wyborców identyfikuje
się z partią, a nie z konkretnym kandydatem i skreśla pierwsze z brzegu nazwisko. Niekomfortowa sytuacja Izabeli Kloc wynikała też z tego, że PiS
na drugim miejscu listy umieścił inną
posłankę. Wyborcy zdecydowani głosować na kobietę, a sporo jest takich,
skreślało krzyżyk przy nazwisku Jadwigi Wiśniewskiej z Częstochowy. Dodatkowym bonusem dla niej był także
udział w ogólnopolskim spocie reklamowym PiS, gdzie dzielnie maszero-

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w powiecie mikołowskim
(te partie uzyskały w naszym regionie mandaty do PE)
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SLD

%

%
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wała obok prezesa partii. Na pocieszenie mikołowskiej posłanki warto podkreślić jej dobry wynik w większości
śląskich miast. Bastionem Wiśniewskiej okazało się Zagłębie Dąbrowskie
i rodzinna Częstochowa. W powiecie
mikołowskim, Izabela Kloc miażdżąco
pokonała Jadwigę Wiśniewską, okazała się też lepsza od Bolesława Piechy.
Klasą dla siebie był podczas wyborów profesor Jerzy Buzek, otwierający listę PO. Były premier nie powtórzył sukcesu sprzed pięciu lat, kiedy
zdobył ponad 400 tys. głosów, ale uzyskane w tym roku 254 tys. wystarczyło,
aby zdobyć „mistrzostwo” Polski i zdeklasować innych kandydatów na Śląsku. Atutem Buzka na pewno jest medialna popularność, wynikająca z pełnionych w przeszłości funkcji. Ale były
przewodniczący Parlamentu Europejskiego wcale nie spoczął z tego powodu
na laurach. Mimo przekroczonej 70.
był jednym z najaktywniejszych kandydatów. Nie ma chyba w naszym regionie miasta i powiatu, gdzie nie pojawił się podczas kampanii Jerzy Buzek, aby uścisnąć mieszkańcom ręce.
Na jego wyborczej sile skorzystali inni.
Do Brukseli pojedzie, m.in. poseł Marek Plura, który zdobył zaledwie 9 tys.
głosów, czyli o ponad 16 tys. mniej niż
Izabela Kloc.
Niektórych komentatorów zaskoczył słaby wynik Kazimierza Kutza
i Marka Migalskiego. Obu panów nie
ma już w polityce, dlatego nie ma
powodu, aby poświęcać im miejsca
w naszej gazecie.
Polska odetchnie na jakiś czas od
wyborczych emocji, ale przerwa od polityki nie dotyczy okręgu rybnicko-mikołowskiego. Do Brukseli pojedzie senator Bolesław Piecha. Aby senatorskie
krzesło nie stało puste, zostaną prze-

SENAT RP

prowadzone wybory uzupełniające. To
już nasza lokalna tradycja. Rok temu
po śmierci Antoniego Motyczki, wybory
uzupełniające wygrał właśnie Bolesław
Piecha. Ale ubiegłoroczny zwycięzca
nas opuszcza i „zabawa” zacznie się od
nowa. Na razie trudno cokolwiek konkretnego powiedzieć o kandydatach.
Częściowo, plany PO ujawnia w rozmowie z nami Piotr Zienc, radny Sejmiku Województwa Śląskiego (na stronie obok). W PiS mówi się, że najlepszą kandydatką, która mogłaby nawiązać walkę z kandydatem Platformy Obywatelskiej, byłaby poseł Izabela Kloc. Sama zainteresowana na ra-

zie nie chce komentować tych spekulacji. W mediach pojawia się także nazwisko Jerzego Polaczka, byłego ministra budownictwa i transportu. Przed
rokiem w wewnętrznej, rybnicko-mikołowskiej rywalizacji, zwyciężył Rybnik. Liczymy na to, że tym razem, jeżeli wystartuje reprezentant ziemi mikołowskiej, karta się odwróci. Te wszystkie spekulacje mogą wziąć w łeb, jeżeli nie dopisze frekwencja. Już w ubiegłym roku, wybory uzupełniające cieszyły się słabym zainteresowaniem. Teraz może być jeszcze gorzej. Wybieranie co roku senatora nie sprzyja budowaniu prestiżu tej funkcji. (fil)

Najlepsza trójka według liczby uzyskanych głosów
w powiecie mikołowskim

6272

2942

2898

Jerzy Buzek

Izabela Kloc

Bolesław Piecha
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Nie chcemy prezentów
za które płaci polski podatnik

O wyborach i nie tylko rozmawiamy z PIOTREM ZIENCEM (PO), jedynym
przedstawicielem powiatu mikołowskiego w Sejmiku Województwa Śląskiego
ba świadczy, że człowiek takiego formatu jest
w szeregach PO, a nie innej partii. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że
na Śląsku PO wygrywa
we wszystkich wyborach,
także takich, w których nie
uczestniczy profesor Buzek.
Sugerowanie,
że
PO wygrało
w na-

- Na Śląsku, wybory do Parlamentu Europejskiego okazały się teatrem jednego aktora.
Gdyby nie Jerzy Buzek, nie osiągnęlibyście takiego wyniku.
- To zarzut? Mam się tłumaczyć
z tego, że w szeregach śląskiej Platformy Obywatelskiej mamy polityka,
który potrafi zebrać ponad dwa razy
więcej głosów, niż jego największy rywal, choć w skali kraju wyniki PO
i PiS były bardzo zbliżone?
- To nie zarzut, ale chłodna
analiza. Wystarczy prześledzić
wyniki we wszystkich okręgach
wyborczych w naszym regionie.
- Jerzy Buzek jest wybitną osobowością polityczną i o czymś to chy-

szym regionie, w tym także w powiecie mikołowskim, tylko dzięki silnej
„jedynce” na liście, jest nietrafnym
uproszczeniem.
- Przed nami wybory uzupełniające do Senatu, ponieważ senator Bolesław Piecha, zwycięzca listy PiS, pojedzie do Brukseli. PO „odbije” okręg rybnicko-mikołowski?
- Patrząc z punktu widzenia interesów PO, powinniśmy się cieszyć
z wyborów uzupełniających, bo rzeczywiście jest szansa na to, że wygra nasz kandydat. Prezes Kaczyński
zrobił nam prezent, wysyłając swojego najsilniejszego człowieka w okręgu rybnicko-mikołowskim do Parla-

mentu Europejskiego. Ale, my nie
chcemy prezentów, za które musi
płacić polski podatnik. Wybory uzupełniające kosztują około pół miliona złotych. Szkoda, że PiS nie szanuje publicznych pieniędzy. Przecież
prezes Kaczyński wiedział, że wystawiając do wyborów senatora, doprowadzi do wyborów uzupełniających.
- Piecha miał być odpowiedzią
PiS na Jerzego Buzka.
- To w takim razie słabo zabrzmiała ta odpowiedź. Bolesław Piecha
zdobył mniej więcej tyle samo głosów, co pięć lat temu Marek Migalski, startujący wówczas z pierwszego miejsca na liście PiS. A proszę pamiętać, że wtedy PiS miało o wiele
słabsze notowania, niż teraz. Przez
szacunek dla polskiego podatnika,
prezes Kaczyński powinien umieścić na czele listy na przykład poseł
Izabelę Kloc. Osiągnęłaby zapewne
podobny wynik do Piechy, a mieszkańcy rybnicko-mikołowskiego okręgu wyborczego uniknęliby powtórki z wyborów uzupełniających. Wyborcy negatywnie odbierają takie sytuacje. W ubiegłym roku mieliśmy
w naszym okręgu wybory uzupełniające po śmierci senatora Antoniego Motyczki. Ale to było wydarzenie
losowe. W tym roku, mamy do czynienia tylko z zimną i kosztowną kalkulacją polityczną. W dodatku dosyć
ryzykowną dla autorów tego zamieszania, bo PiS może te wybory przegrać i w konsekwencji stracić mandat w Senacie.
- Kogo wystawi PO do wyborów uzupełniających?

- Nie zapadły jeszcze wiążące decyzje. Nie znam planów Mirosława Dużego, który startował w ubiegłorocznych wyborach uzupełniających…
- Na medialnej giełdzie pojawiają się także inne nazwiska,
w tym dotychczasowy europoseł Bogdan Marcinkiewicz, były
wojewoda Zygmunt Łukaszczyk,
a ostatnio mówi się także o rybnickim pośle Marku Krząkale.
Ta ostatnia kandydatura wydaje
się najsilniejsza.
- Marek Krząkała jest politykiem
bardzo popularnym i cenionym,
zwłaszcza w Rybniku. Gdyby wystartował, to za jego zwycięstwo powinni
też trzymać kciuki mieszkańcy powiatu mikołowskiego.
- „Nasza Gazeta” w takich sytuacjach trzyma kciuki za swoich, czyli kandydatów z ziemi
mikołowskiej.
- Pośrednio Marek Krząkała też
jest „nasz”, ponieważ gdyby został
senatorem, to zwolniłoby się miejsce dla posła z listy z PO. A następny
w kolejce jest Stanisław Piechula
z Mikołowa.
- Jak Pan oceni wybory do europarlamentu w naszym powiecie, pomijając zwycięstwo PO.
- W medialnych komentarzach
nikt dotychczas nie zwrócił na to
uwagi, choć to ważny sygnał ze strony wyborców. Proszę zwrócić uwagę,
że w powiecie mikołowskim nie odniosły sukcesu partie skrajne, zarówno z lewej, jak i z prawej strony sceny politycznej.

- O czym to świadczy?
- Że w naszym powiecie żyje się
względnie dobrze. Wyborcy, którzy
osiągnęli jakiś poziom życiowej stabilizacji, nie szukają skrajnych rozwiązań, które mogą popsuć to, co dobrze funkcjonuje.
- W listopadzie Pan także podda
się wyborczej weryfikacji. Będzie
trudniej, niż cztery lata temu. Ze
względu na zmniejszającą się liczbę mieszkańców, w naszym okręgu wyborczym wybierzemy nie
ośmiu, lecz siedmiu radnych do
Sejmiku Województwa Śląskiego.
- To trochę paradoksalna sytuacja,
bo akurat ja reprezentuję powiat,
w którym rośnie liczba ludności. Ale
w skali województwa, malejąca liczba mieszkańców jest jednym z największym problemów, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć. To będą ważne wybory. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, o wiele więcej środków zostanie przekazanych do dyspozycji samorządom wojewódzkim.Ważne jest aby powiat mikołowski miał swojego przedstawiciela
w Sejmiku Województwa Śląskiego. Powiaty, miasta i gminy rywalizują między sobą o dostęp do środków
unijnych. Aby powiatowi mikołowskiemu przypadł solidny kęs z tego tortu,
musimy utrzymać silny i skuteczny
lobbing w instytucjach, które decydują o podziale unijnych pieniędzy. Moja
skuteczność i 16-letnie doświadczenie samorządowe nie wystarczą. Potrzebna jest duża frekwencja i poparcie mieszkańców Mikołowa, Łazisk,
Orzesza, Ornontowic Wyr i Gostyni.
Rozmawiał: Jerzy Filar
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Wieża ciśnień w Łaziskach Górnych, choć jest piękna i zabytkowa, niszczeje, ponieważ nie ma
pieniędzy na jej utrzymanie i renowację. W tej sytuacji burmistrz miasta sięgnął po pomysły
studentów architektury, którzy w ramach warsztatów studenckich przygotowali projekty adaptacji
wieży wodnej. To był strzał w dziesiątkę. Projektami zainteresowali się potencjalni inwestorzy.

Nowe życie starej wieży
W

ieże ciśnień należą do
perełek śląskiej architektury przemysłowej.
W czasach swojej świetności, na przełomie XIX i XX wieku, były
dowodem kunsztu, wyobraźni i pomysłowości konstruktorów. Technika poszła jednak do przodu. Wymyślono inne,
prostsze i tańsze metody równoważenia
ciśnienia w wodociągach. Wieże przestały spełniać funkcje praktyczne i popadły w ruinę. Jest ich w naszym regio-

nie kilkadziesiąt. Miasta nie mają pieniędzy na ich odnowienie, a przedsiębiorcy nie chcą inwestować, nie mając pewności, że zwrócą się wyłożone pieniądze. Takie wyjątki, jak wieża
w Pszczynie, gdzie znajduje się jedna
z najbardziej ekskluzywnych restauracji
na południu Polski, można policzyć na
palcach jednej ręki. Obiekt w Łaziskach
Górnych podzielił los większości. Wieża ciśnień, choć jest piękna i zabytkowa, niszczeje, ponieważ właściciel, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Tychach, nie ma pieniędzy na jej utrzymanie. Z pomocą postanowił przyjść burmistrz Łazisk Górnych,
Aleksander Wyra, który zorganizował
wystawę prac studentów Politechniki
Śląskiej. Zaprezentowane projekty były
przygotowane w ramach warsztatów.
Na prezentacji, w Miejskim Domu Kultury, pojawili się nie tylko samorządowcy, urzędnicy i dziennikarze, ale także,

Przedsiębiorcy zainteresowali się pomysłami studentów architektury
a raczej przede wszystkim, przedsiębiorcy. Młodzież, pracująca pod okiem
dr Ewy Wala z Politechniki Śląskiej, nie
zawiodła. Niektóre prace urzekły swoją fantazją, jak choćby projekt odwołujący się do dwóch wież z trylogii „Władca pierścieni”. Inne budziły szacunek
ze względu na praktyczny stosunek do

rzeczywistości: piekarnia, mieszkanie,
ośrodek spa. Byli też autorzy, którzy postanowili zaskoczyć publiczność podsuwając, m.in. pomysł, aby w łaziskiej wieży ciśnień zorganizować miejsce do walk
w systemie MMA. Generalnie, wszystkie
projekty okazały się ciekawe. Burmistrz
wyróżnił najciekawszy, jego zdaniem po-

Niektóre z projektów

ALEKSANDER WyRA, burmistrz
Łazisk Górnych: Nie mogę zdradzić
szczegółów, mogę jedynie potwierdzić,
że rozmowy w sprawie zmiany właściciela i przebudowy wieży ciśnień są zaawansowane i poważne.
mysł adaptacji wieży na ściankę wspinaczkową. Pomysłodawcą był łaziszczanin - Paweł Klyszcz. Przyglądający się
prezentacji biznesmeni niewiele mówili.
Jak się jednak okazało, było to kreatywne milczenie. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że trwają rozmowy w sprawie
kupna łaziskiej wieży ciśnień.
(fil)

Trwa zła passa Adama P. byłego zastępcy Marka Balcera, bur
wpływowych osób w mieście, a teraz nie możemy w całości na
Prokuratura Okręgowa w Katowicach postawiła mu zarzut wz
Zakładzie Inżynierii Miejskiej, gdzie Adam P. jest wiceprezese

ZARZUTY O

dla byłego wicebur
O

zastępcy i najbliższym współpracowniku burmistrza Marka
Balcera pisaliśmy już w poprzednim numerze gazety.
9 kwietnia ktoś poinformował Komendę Wojewódzką

chciał, że akurat w tym samym czasie w magistracie
przebywał naczelnik wydziału prewencji mikołowskiej
policji. Nie podjął on jednak
żadnej interwencji. Badania alkomatem nie zażądał
też burmistrz Balcer. Kiedy

Zarzuty dotyczą korupcji przy budowie wartej pół miliarda złotych
kanalizacji w Mikołowie.

Prawo nie zezwala na publikację nazwiska i wizerunku osób, którym postawiono prokuratorskie zarzuty.
Na zdjęciu (od lewej) były wiceburmistrz Adam P. i jego szef burmistrz Mikołowa Marek Balcer.

Policji, że Adam P. znajduje się pod wpływem
alkoholu i awanturuje
w Urzędzie Miasta. Traf

przyjechali policjanci z Katowic, Adama P. już nie było
w Urzędzie. „Afera” rozeszła
się po kościach, ale smród po

niej pozostał. 30 kwietnia,
burmistrz zwolnił z pracy
w magistracie swojego pierwszego zastępcę zostawiając
mu jednak drugi etat, wiceprezesa Zakładu Inżynierii
Miejskiej. Powodem dymisji miał być bliżej niesprecyzowany konflikt pracowniczy
w magistracie. Dzień wcześniej, czyli 29 kwietnia, Adamowi P. prokuratura okręgowa w Katowicach postawiła zarzut przyjęcia łapówki,
w związku z pracą w ZIM.
Jedna z lokalnych gazet
zapytała Marka Balcera, czy
zwolnił swojego zastępcę
w związku z zarzutami prokuratorskim. Burmistrz Mikołowa odparł, że nic nie wie
na ten temat, a o sprawie dowiaduje się od… dziennikarza. Traktujemy tę wypowiedź, jako ironiczny żart.
Trudno uwierzyć, aby burmistrz do tego stopnia nie
orientował się w sprawach
miasta, iż nie wiedział o tym,
że prokuratura depcze po
piętach jego zastępcy i najbliższemu współpracowniko-
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rmistrza Mikołowa. Jeszcze niedawno był jedną z najbardziej
apisać jego nazwiska, ani opublikować pełnego wizerunku.
zięcia łapówki. Sprawa nie dotyczy pracy w magistracie, lecz w
em i nadzoruje budowę kanalizacji za prawie pół miliarda złotych.

KORUPCJĘ

rmistrza Mikołowa
wi. Na tym etapie śledztwa
prokuratura nie chce ujawniać szczegółów sprawy. Wiadomo, że zarzuty postawiono
Adamowi P., jeszcze jednej
osobie związanej z ZIM oraz
człowiekowi, który miał wręczyć łapówkę.

ORGANy ŚCIGANIA
NIE PIERWSZy RAZ
INTERESUJĄ SIĘ
BUDOWĄ KANALIZACJI
W MIKOŁOWIE. W 2010
ROKU INWESTyCJĄ
WARTĄ PRAWIE
PÓŁ MILIARDA
ZŁOTyCH ZAJĘŁO SIĘ
CENTRALNE BIURO
ANTyKORUPCyJNE.
CBA badało, czy władze
Mikołowa zawarły tajne porozumienie z producentami
rur i studzienek. Przy tej skali robót, chodziło o ogromne
zamówienie. W ziemię wkopano 200 km rur i zamontowano kilka tysięcy studzienek. Agentów zainteresowała specyfikacja techniczna.
Narzucała ona takie normy

i parametry, że tym wymogom mógł sprostać praktycznie tylko jeden wykonawca. Wiele firm zeszło wtedy
z placu budowy. Ich szefowie skarżyli się, że nie potrafią zmieścić się w terminach
narzuconych przez miasto,
ponieważ wykonawca rur nie
nadążał z produkcją, a w dodatku zawyżał ich cenę.
Po przeanalizowaniu materiałów CBA przekazała sprawę
prokuraturze. Wtedy nie doszło jednak do postawieniu zarzutów. Teraz sprawa jest poważniejsza. Prokuratura musi
mieć w rękach twarde dowody, bo inaczej nie zdecydowałaby się na postawienie zarzutów.

WIELOKROTNIE
SyGNALIZOWALIŚMy,
ŻE BURMISTRZ MAREK
BALCER ZDECyDOWAŁ
SIĘ NA DOSyĆ
KONTROWERSyJNy
SySTEM NADZORU
NAD NAJWIĘKSZĄ
INWESTyCJĄ W HISTORII
MIKOŁOWA .

Adam P. przez lata pełnił
równolegle dwie funkcje. Był
wiceburmistrzem, który odpowiadał za sprawy inwestycyjne, w tym za budowę kanalizacji. Jednocześnie pełnił funkcję wiceprezesa ZIM,
odpowiedzialnego w tej spółce za… budowę kanalizacji. Mówiąc krótko, wiceburmistrz Adam P. nadzorował samego siebie, czyli wiceprezesa
Adama P. To był precedens na
ogólnopolską skalę.
Mikołów jest jednym z wielu miast, gdzie za unijne pieniądze porządkowana jest gospodarka
wodno-ściekowa.
W większości z nich budowę kanalizacji nadzoruje inżynier kontraktu. Odpowiada
on przed zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi, a także
przed władzami miasta, które
przecież firmują cały projekt.
Im więcej ludzi patrzy sobie
na ręce, tym lepiej, bo w grę
wchodzą gigantyczne pieniądze. W Mikołowie prawdopodobnie zawiodły mechanizmy
wewnętrznej kontroli. Budowa kanalizacji budziła zainte-

resowanie nie tylko organów
śledczych.

DWA LATA TEMU
ZAPROTESTOWALI
MIESZKAŃCy
PRZECIWKO PODWyŻCE
CEN WODy I ŚCIEKÓW.
MIKOŁOWSKA TARyFA
ByŁA I JEST JEDNĄ
Z NAJDROŻSZyCH
W POLSCE.
Zebrano prawie trzy tysiące podpisów pod listem protestacyjnym do władz miasta.
O mały włos nie skończyło się
to referendum w sprawie odwołania burmistrza. Władze
miasta, aby załagodzić protesty zdecydowały się na dopłaty do wody i ścieków. Wróciło
wtedy pytanie, czy kanalizacji
nie można było zbudować inaczej i taniej? Mikołów jest stosunkowo niewielkim miastem,
liczącym około 40 tys. mieszkańców. Czy stać ich będzie
na utrzymanie inwestycji wartej pół miliarda złotych?
Postawienie zarzutów Adami P. ma także wymiar poli-

tyczny. Jeszcze niedawno był
on szefem powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej
i twarzą tej partii w Mikołowie. Z tego, co udało nam się
dowiedzieć, władze regionalne
partii zawiesiły go w prawach
członka. Mirosław Duży, lider
PO w powiecie mikołowskim
nie komentuje sprawy Adama P.
- To jest wewnętrzny problem Urzędu Miasta w Mikołowie. Mnie bardziej interesuje doskonały wynik, jaki Platforma Obywatelska uzyskała w tym mieście, w wyborach
do Parlamentu Europejskiego.

Nie wyobrażam sobie, aby PO
nie miała swojego kandydata
na burmistrza Mikołowa w listopadowych wyborach samorządowych - mówi Mirosław
Duży.
Postawienie zarzutów nie
orzeka jeszcze o winie Adama P.
O tym zadecyduje sąd, o ile
oczywiście dojdzie do procesu.
W interesie wszystkich mieszkańców miasta leży, aby Adam
P. oczyścił się z zarzutów. Łapówkarstwo na szczytach władzy kładzie wizerunkowy cień
nie tylko na samych urzędników, ale także na całe miasto.
Jerzy Filar

KOMENTARZ
Wielokrotnie, krytycznie pisaliśmy o Adamie P., ale dalecy jesteśmy od tego, aby obarczać go winą za wszystkie złe sprawy, które
dzieją się w Mikołowie. Krążą o nim sprzeczne opinie. Jedni chwalą za kompetencje i pracowitość, inna wytykają butę i arogancję.
Miejmy nadzieję, że były wiceburmistrz okaże się niewinny. Bo
w przeciwnym razie porażkę poniesie nie tylko on sam, ale także
my wszyscy. W demokracji, władza pochodzi z wyboru. To my, raz
na cztery lata decydujemy, kto nami rządzi. My dajemy władzę i ją
odbieramy. Porażka jednego człowieka jest w sumie naszą porażką, bo my tym ludziom daliśmy władzę.
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Orzesze, ul. Żorska 68
tel. 668 528 027
facebook.com/StajniaProfitOrzesze

ZAWODY KONNE

Towarzysko-Rekreacyjne
12-13 lipiec od godz. 12:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników jeździectwa do naszej Stajni.
Oferujemy naukę jazdy konnej od podstaw,
począwszy od jazdy na lonży dla osób początkujących, poprzez indywidualną jazdę
z instruktorem na ujeżdżalniach otwartych
oraz krytej. Wyjazdy w teren dla osób średnio-zaawansowanych i zaawansowanych. Dla
najmłodszych oprowadzanie.

l Jazdy rekreacyjne dla dzieci od 4 lat
l Nauka jazdy dla dzieci od 6 lat
l Zajęcia z Hipoterapii
CENNIK:
l grupowe 35zł/45 minut
l jazda na lonży 35zł/30 minut
l karnet 10 jazd 300zł

Zapraszamy wszystkich do kibicowania
i oglądania zmagań zawodników
(skoki Parkour)
Oferujemy Grill oraz napoje.

Dla najmłodszych bezpłatne
przejażdżki na konikach!
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Charytatywny bieg dla chorego chłopczyka z Łazisk Górnych,
z roku na rok gromadzi na starcie coraz więcej uczestników. To
jest coś więcej, niż bieg. To manifestacja ludzi o dobrych sercach.

Pobiegli dla Jasia
B

ieg jest słowem
umownym. Niektórzy zdecydowali się na inną
formę pokonania trasy wyznaczonej w okolicy basenu „Żabka” w Łaziskach
Górnych. Jedni jechali na
rolkach albo rowerach, inni
urządzili sobie spacer. Ważne, że stawili się na starcie.
Połączył ich wspólny cel pomoc małemu Jasiowi,

z którym życie nie obeszło
się łaskawie. Trzecia edycja biegu zgromadziła ponad 400 uczestników. Jak
zawsze, na mecie czekała
na nich grochówka oraz loteria fantowa, gdzie wśród
nagród znalazły się, m.in.
wczasy w luksusowym hotelu. Szczęśliwy los wygrało dziecko, które największą frajdę tą nagrodą zrobiło swoim rodzicom.

- Fenomenem trzeciej edycji
biegu była pogoda, która wyszła naprzeciw naszym oczekiwaniom i zrobiła się taka, jak
co roku, czyli piękna. Zebrane fundusze pozwolą na zakup
nowej protezy i ciągłą rehabilitację Jaśka - mówi Aleksander
Widera, organizator biegu.
Byliśmy patronem medialnym tej imprezy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku,
też będziemy. W imieniu organizatorów zapraszamy już
teraz.
(red.) foto: Klaudia Mazur

Walczyli
Jubileuszowa,
dziesiąta edycja
rekonstrukcji
Bitwy Wyrskiej na
polach w Gostyni,
przeszła do historii. Jak zawsze,
kontratak polskich
wojsk się powiódł
i niemieckie
dywizje zostały
zmuszone do
odwrotu. Niestety,
sukces w tej bitwie
nie zmienił oblicza
kampanii wrześniowej. W dzień
po bitwie wyrskiej
polskie Wojska
stacjonujące na
Śląsku, wycofały
się w głąb kraju.

Z

anim rozpoczęła
się rekonstrukcja,
wójt Gminy Wyry,
Barbara Prasoł,
poseł Izabela Kloc oraz
eurodeputowany Jerzy
Buzek w asyście oficerów wojska polskiego złożyli kwiaty pod
pomnikiem Pamięci
Żołnierzy Września
1939r., którzy polegli podczas kampanii
wrześniowej broniąc
tych ziem.
Tegoroczna
rekonstrukcja należała do najbardziej udanych w dziesięcioletniej historii tej imprezy. Organizatorom udało się ściągnąć na pole bitwy
nie tylko żołnierzy, ale także
sprzęt bojowy z tamtej epoki, w tym czołg i legendarną
armatę „prawosławną”, produkcji rosyjskiej. O jej sku-

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków z okazji Dnia Dziecka zorganizowało w amfiteatrze w Łaziskach Górnych II Powiatowy

Uczestnikami imprezy
były głównie dzieci, które chętnie brały udział
w grach, zabawach i konkursach z nagrodami. Program pikniku składał się
z trzech części.

W

pierwszej „bajkowo - pomarańczowej” główną atrakcją był występ dzieci z Przed-

I gra gitara
szkola nr 6 „Pod Topolą” z Łazisk Średnich.
W drugiej odbyła się kolejna, czwarta już edycja akcji
„Nie zapomnij o mnie”, podczas której 22 darczyńców ob-

darowało podopiecznych Stowarzyszenia darami serca.
W trzeciej, tytułowej części
„Trzysta tysięcy gitar nam gra”
wystąpiły wszystkie zasiadające
w amfiteatrze dzieci, oczywiście

z gitarami. Zagrali, zatańczyli
i zaśpiewali dla nich: orkiestra
dęta KWK „Bolesław Śmiały”,
chór „Zorza” z Wyr, grupa wokalna „Camerton”, zespół „Optima”, zespół tańca towarzyskiego

„Face to Face” z MDK 2 w Tychach, grupa wokalna „Krystynki”, „Duo Frieds”, Mateo Skórka, grupa kabaretowa „Krista”
oraz wszystkie Krystyny ze Stowarzyszenia.

Dużym powodzeniem i obleganym przez dzieci stoiskiem było malowanie twarzy
przez wolontariuszki Angelikę
i Klaudię z Tychów.
Niewątpliwą atrakcją był
również przyjazd na sygnale samochodu strażackiego
z OSP w Łaziskach Średnich
oraz pokaz wyposażenia samochodu i pracy strażaka. Część
artystyczną przygotowali i pro-
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o Gostyń

teczności boleśnie przekonali się Niemcy we wrześniu 1939 roku. Podczas rekonstrukcji walka była za-

cięta. Uszy pękały od huku
pocisków, a na polu bitwy po obu stronach padali „ranni” i „zabici”.
W końcu polska artyleria
zniszczyła wrogiego tanka
i Niemcy
się poddali. Licznie
zgromadzona publiczność mogła
również podziwiać zrekonstruowany,
oryginalny
czołg popularnie zwany
„Wilkiem”. Pojazd wykonał
kilka rund po terenie rekonstrukcji, wzbudzając podziw
i aplauz wśród najmłodszych widzów. Zaprezentował się także pojazd opan-

Piknik Rodzinny „Trzysta tysięcy gitar nam gra”
wadzili Krystyna i Edmund
Pucher. Impreza odbyła się
pod patronatem Henryka Jaroszka, starosty Powiatu Mikołowskiego i Aleksandra Wyry,
burmistrza Łazisk Górnych.
Wśród gości honorowych znaleźli się, m.in. Izabela Kloc,
poseł na Sejm RP oraz Adam
Lewandowski, prezes Stowa-

rzyszenia Rozwoju i Promocji
Ziemi Mikołowskiej.
- Wszystkim darczyńcom, wykonawcom, członkom i wolontariuszom Stowarzyszenia za okazane serce i wkład pracy w imieniu własnym i podopiecznych
serdecznie dziękuję - powiedziała Krystyna Świerkot, prezes
Stowarzyszenia. 
(red.)

cerzony Rosomak. Wóz zabrał nawet do środka kilka
osób z publiczności i z tak
niecodzienną załogą wykonał przejazd po gostyńskiej
łące. Najmłodsi byli zachwyceni. Niestety, nie odbyły się
zapowiadane wcześniej pokazy skoków spadochronowych. Ulewa nad krakowskim lotniskiem Balice uniemożliwiła start wojskowego
samolotu.
- No, cóż tym razem pogoda nas pokonała - żartował
ppłk. Leszek Klag z Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Tychach.
Po zakończeniu pokazów
rozpoczął się Piknik Forteczny, gdzie można było
nie tylko popróbować żołnierskiej grochówki, ale także obejrzeć pokazy i występy artystyczne, m.in. orkiestry dętej. 
(bl)

Pierwszy w Mikołowie koncert muzyki gospel

Dobra
nowina

T

ego jeszcze w Mikołowie nie było. W Bazylice św. Wojciecha, podczas uroczystej mszy dziękczynnej, wystąpił tyski zespół Gods
Property, jeden z najlepszych

w Polsce wykonawców muzyki
gospel. Koncert zorganizowało
Stowarzyszenie Rodzin Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego oraz Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympa-

tyków. Gospel (z angielskiego
God spell - dobra nowina) kojarzy nam się głównie z czarnoskórymi wykonawcami z USA,
ale ten gatunek muzyki sakralnej zdobywa sobie coraz więcej fanów także w Europie. Najlepszym tego dowodem był bardzo udany występ zespołu Gods
Property. Święty Augustyn mawiał, że kto pięknie śpiewa ten
dwa razy się modli. To kryterium na pewno spełnili wy-

konawcy i widzowie koncertu
w mikołowskiej Bazylice.
- W imieniu Stowarzyszeń
składam serdeczne podziękowania proboszczowi Bazyliki św.
Wojciecha, księdzu doktorowi
Mirosławowi Godziek za umożliwienie nam zorganizowania
w Bazylice zjazdu wspólnot
i koncertu. Bóg zapłać - mówi
Krystyna Świerkot, prezes Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków. 
(red.)
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach.

Potrafią i mają się czym pochwalić
Ż
yjemy w czasach konkurencji i rywalizacji.
Kto nie potrafi dobrze
się „sprzedać” i zaprezentować, ten może zginąć w natłoku przeciętności. Rywaliza-

cja dotyczy także szkół. Mimo
dostępności do nowoczesnych
środków komunikacji i sporej wiedzy na ten temat samych uczniów, nie wszystkie placówki edukacyjne opa-

Współpraca
z „Budrykiem”

nowały sztukę autopromocji.
Do chlubnych wyjątków należy Zespół Szkół Ponadgimnzjalnych z Ornontowic. Szkoła
przygotowuje dla mediów profesjonalny serwis z informa-

cjami na temat ważnych wydarzeń związanych z życiem
szkoły i jej uczniów. Oto kilka
z wielu informacji, jakie otrzymaliśmy z ZSP w ciągu ostatniego miesiąca. 
(red.)

Grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach,
kształcących się w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego wzięła udział w wycieczce
do Huty ,,Julia’’ w Piechowicach na
Dolnym Śląsku.

Parcie na szkło

H

Trwająca od 10 lat współpraca Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnyc h
z kopalnią „Budryk”, należącą do Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, układa
się bardzo dobrze. Uczniowie szkoły odbywają na
terenie kopalni zajęcia
praktyczne i praktyki zawodowe, a w przyszłości
dzięki umowie patronackiej mogą liczyć na godną i poważaną w naszym
regionie pracę górnika,
mechanika, ślusarza
czy elektryka.

U

czniowie kształcący się w zawodzie
elektryk, podczas
praktyk zawodowych mieli możliwość zapoznania się
z obiektami KWK „Budryk”. Elektrycy z klasy trzeciej, w czasie swoich zajęć zapoznawali się

z działaniem rozdzielni wysokiego napięcia - stacji
transformatorowej 110kV,
rozdzielni 6kV i jej aparatami; wyłącznikami, odłącznikami, układami pomiarowymi, systemem sterowania i monitoringu, pracą
przekształtników tyrystorowych i silników maszyny wyciągowej oraz wentylatorów. Na kolejnych zajęciach praktycznych, które znowu odbyły się na terenie kopalni, uczniowie
zapoznali się z działaniem
zakładu przeróbki węgla,
pracującą tam kruszarką
i współpracującymi z nią
przenośnikami, systemem
odkamieniania, wzbogacania, flotacji oraz obiegiem
wodno-mułowym. Mieli też
możliwość przyjrzenia się
pracy systemu kontroli
i sterowania pracą zakładu
w jego dyspozytorni.  (red.)

Praca dla absolwentów

Jastrzębska Spółka Węglowa wywiązuje się z obietnic
dotyczących zatrudniania absolwentów w zawodach
górniczych (technik górnictwa podziemnego, górnik
eksploatacji podziemnej, elektryk).

T

rzydziestu absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe rozpoczęło od czerwca
pracę w KWK „Budryk”. Wśród nich są dwaj absolwenci, którzy w tym roku ukończyli studia w Politechnice Śląskiej na wydziale górniczym.
- Z ogromną satysfakcją przyjęłam informację od osób prowadzących rozmowy kwalifikacyjne w Jastrzębiu-Zdroju, że nasi
uczniowie dobrze się zaprezentowali i mam nadzieję, że w pracy zawodowej wykażą się kompetencjami, które zdobyli w naszej
szkole i w czasie zajęć praktycznych na terenie kopalni Budryk mówi dyrektor ZSP, Iwona Smorz. 
(red.)

uta ,,Julia’’, której budowa zakończyła się w 1889 roku z inicjatywy Fritza Heckerta, jest
obecnie jedynym zabytkiem turystyki
przemysłowej jeleniogórskiej części Karkonoszy. Wizytówką huty jest tradycyjny,
niezmienny od 150 lat, wytop szkła kryształowego oraz niezwykle efektowny i precyzyjny proces zdobnictwa.
Uczniowie z uwagą śledzili pracę fachowców: hutników, zdobników, szlifierzy oraz topiarzy, którzy za pomocą piszczeli wydmuchiwali różnorodne szklane
kształty.
Po zwiedzeniu zakładu, przyszli operatorzy urządzeń przemysłu szklarskiego

wraz z ich opiekunami (Anna Krajewska
- Fidor, Barbara Sładek, Marcin Gorzynik, Grzegorz Żołnicki) mogli zaopatrzyć
się w kryształową pamiątkę w jednym
z dwóch sklepów z niezmiernie bogatym
asortymentem. Po opuszczeniu Huty ,,Julia’’ już nikogo z grupy nie dziwił fakt, że

piękno piechowickich kryształów docenione zostało także poza granicami naszego kraju. Kryształy były jednym z polskich
akcentów towarzyszących uroczystościom
zaślubin księcia Cambridge Williama oraz
Kate Middleton!
Barbara Sładek

Palce lizać
Pod koniec maja uczennice Karolina Dworak i Weronika Sanetra z kl I ŻH
(technik żywienia i usług
gastronomicznych) reprezentowały Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach na siódmym
Wojewódzkim Konkursie
Gastronomicznym „Młodzi
gotują 2014”, który odbył
się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Karola
Adamieckiego w Dąbrowie
Górniczej.

W

tym roku w konkursie
wzięli udział uczniowie z 15 szkół. Tegoroczne zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu jarskiej
przystawki i warzywnego potaziu. W kulinarnych zmaganiach
młodych adeptów tej wyjątkowo trudnej sztuki wspierał Adrian Feliks - uczestnik programu
TOP CHEF. Pracę uczniów podziwiał Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów tech-

nologią gastronomiczną, sztuką kulinarną oraz konfrontacja
wiedzy i umiejętności uczniów
z różnych szkół. Reprezentantki ornontowickiej szkoły wzorowo rozwiązały test, sporządzi-

ły przystawkę - Bruschettę warzywną i zupę krem marchewkowo - brokułową z grzankami oraz
prezentowały wykonane potrawy
w obecności członków komisji.
Barbara Skurczak,

Chemia nie taka straszna
W maju uczniowie
k l a s p i e r ws z yc h
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ornontowicach,
pod opieką Agaty
Szuba-Dyrcz i Anny
Łukaszek wzięli
udział w warsztatach
chemicznych w Górnośląskim Centrum
Edukacyjnym w Gliwicach.

W

laboratorium
uczniowie zostali zapoznani
z przepisami BHP, podczas wykonywania
doświadczeń, otrzymali fartuchy, okulary,
rękawiczki i karty pracy. Uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia zgod-

nie z instrukcjami zawartymi w kartach
pracy, pisali obserwacje i wnioski z doświadczeń. Podczas doświadczeń uczniowie:

- określali odczyn przywiezionych artykułów spożywczych,
- wykrywali skrobię
w żywności,
- wykonywali próbę jakościową na zawartość jonów PO43 - w Coca-Coli,
- wykrywali białko za pomocą reakcji biuretowej,
- wykrywali obecność glukozy w żywności wykorzystując odczynnik Trommera.
Dzięki wizycie w laboratorium uczniowie mieli możliwość nauczenia
się prawidłowo wykonywać proste czynności laboratoryjne, poznać
sprzęt i odczynniki chemiczne. Ponadto doświadczalnie sprawdzić co zawiera żywność, którą jedzą. 
(bs)
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Skatepark w Łaziskach Górnych dostanie dofinansowanie ze środków unijnych

Dotacja na rolkach
Ekologiczne psotki
P

P

isaliśmy już na naszych łamach,
że w pobliżu kąpieliska „Żabka”
w Łaziskach Górnych powstaje
nowoczesny i profesjonalny skatepark. Koszt tej inwestycji wyniesie 600 tys.
zł. Miasto było przygotowane na sfinansowanie budowy ze środków własnych, ale
na początku czerwca nadeszły dobre wieści
z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
Łaziski skatepark otrzyma dofinansowanie
ze środków unijnych, w ramach programu

530 tys. zł
maksymalna unijna dotacja
na budowę skateparku
„infrastruktura okołoturystyczna”. Dotacja
pokryje 85 proc. kosztów budowy, czyli ponad 530 tys. zł. Skatepark będzie zawierał
rampy, pochylnie, rury, copingi, przeszkody.

Teren oświetli sześć reflektorów, a na słupach zostaną zamontowane także głośniki. Skatepark powstanie przy południowo-wschodnim krańcu OSR „Żabka”. Projekt
jest gotowy. Kształt skateparku konsultowano ze skate’owcami. Kto będzie mógł z niego korzystać? Każdy kto jeździ na rolkach,
deskorolkach i rowerach typu BMX. Na skateparku miasto ma w planie rozgrywać zawody. Obiekt zostanie oddany do użytku
w czasie tegorocznych wakacji. 
(red.)

Myszorki bajkowe i prawdziwe
poza zabawą udało się przemycić też treści edukacyjne, a dzięki prezentacji karetki i sprzętu
ratowników medycznych dzieciaki przy możliwej wizycie
u lekarza czy w szpitalu będą
mniej się bały - mówi organizator imprezy Adam Myszor,
radny powiatu mikołowskiego
z gminy Wyry. 
(wt)

W ostatnią sobotę maja
przy budynku dawnego
Domu Kultury w Wyrach odbyła się oryginalna impreza dla najmłodszych z Wyr
i Gostyni zatytułowana:
Bajtelfest z Myszką Miki czyli Dzień Dziecka 2014
z bajkowymi myszorkami!
Skojarzenie z nazwiskiem
radnego powiatowego Adama Myszora nie jest przypadkowe.

P

onad 100 dzieciaków
z całej gminy bawiło się
wraz z rodzicami (w sumie ok. 250 ludzi) w przeddzień
święta najmłodszych. Motywem
przewodnim imprezy były bajkowe myszy: Stewart Malutki, Mysz Jerry, Ratatuj, Minnie,
ale przede wszystkim najbardziej znany bajkowy myszor czyli Myszka Miki. Ta ostatnia poja-

wiła się podczas imprezy w naturalnych
rozmiarach i wraz
z dzieciakami
tańczyła i bawiła się w najlepsze. Poza świetną zabawą, animacjami dla najmłodszych, malowaniem twarzy, dmuchawcem do skakania oraz kinderbalem z darmowymi słodyczami i balonami była też część edukacyjna.
O godz. 14:30 odbył się mini
kurs pierwszej pomocy, który
przeprowadzili ratownicy medyczni z Pogotowia Ratunkowego w Katowicach przy użyciu
fantoma. Wiedza ta przydaje
się nie tylko dzieciom, ale i rodzicom. Wszystkie dzieci obec-

ne na imprezie dostały od organizatora w nagrodę pluszową
myszkę. Pomysł na imprezę narodził się całkiem przypadkowo.
- Moje nazwisko często
w czasach szkolnych było powodem do kawałów i dowcipów ze strony kolegów, aż
w końcu stało się moim specyficznym znakiem rozpoznawczym. Trzeba mieć do siebie
dystans i stąd taka przekorna
formuła imprezy. Cieszę się, że

od koniec maja dzieci
uczęszczające do łaziskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych miały okazję uczestniczyć w show
teatralno-ekologicznym „Wielkie psotki małej Dorotki”, który Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych zorganizował dla maluchów z okazji
Dnia Dziecka. Spektakl odbył
się na Sali widowiskowej łaziskiego Domu Kultury. Ekologiczny spektakl w ciekawej
i przystępnej dla dzieci formie

opowiadał o problemie śmieci - ich segregacji, rodzajach
opakowań oraz ekoznakach.
W interaktywnym przedstawieniu wskazano dzieciom odpowiednie postawy prozdrowotne,
szczególnie te, związane z właściwym odżywianiem się.
W przedstawieniu wzięło udział ponad 800 dzieci
z wszystkich łaziskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Udział dzieci w teatrzyku oraz transport autokarem
został sfinansowany z budżetu
Gminy Łaziska Górne.
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Zdrowe jedzenie
Ukąszenia kleszczy - letni problem

wzmacnia naturalne mechanizmy organizmu
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W lipcu ubiegłego
roku w „Naszej
Gazecie”
opublikowaliśmy
wywiad z Bogdanem
Tkoczem, prezesem
Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia
Optymalnych,
propagującego
zdrowy styl życia
oparty na diecie
opracowanej
przez dr Jana
Kwaśniewskiego.
Teraz przechodzimy
do konkretów.
Specjaliści
od żywienia
optymalnego
obalają fałszywe
mity, jakie narosły
wokół diety dr
Kwaśniewskiego.
Na temat kleszczy
pisze LEKARZ JANINA
KLUCZYŃSKA.

NZOZ

EMADENT

Poradnia ginekologiczna i stomatologiczna
Katowice, ul. Medyków 22, tel. 502 270 377

Rozmowa ze stomatologiem,
doktorem EMAD HAMDAN

PROMOCJA

Usuwanie kamienia nazębnego
- ultradźwiękami z piaskowaniem

zmian kształtów i kolorów zębów
przy pomocy licówek i koron.
- Ale to chyba bardziej dla
urody niż zdrowia?
- Stomatologia estetyczna to
ważna część naszej oferty, bowiem pacjenci zwracają coraz
więcej uwagi na swój wygląd,

80 zł

GABINET GINEKOLOGICZNY DR IMAN HIJAZI
Oferujemy pełen zakres usług, m.in.:

Bezboleśnie i fachowo
a szeroki i biały uśmiech jest
jego ważnym elementem. Chodzi tu nie tylko o wybielanie zębów, usuwanie przebarwień, ale
także o liczne zabiegi z zakresu

skę wypoczynku zakłócają nam mniej lub bardziej dokuczliwe skutki
ukąszeń kleszczy. Jedno
jest pewne. W przypadku odnalezienia kleszcza na swoim ciele, należy go zawsze jak najszybciej usunąć z ciała, by w ten sposób chronić się przed przenoszonymi w ślinie kleszcza
drobnoustrojami. Klesz-
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Mikołów, ul. Krakowska 21, tel. 731 022 032,

- Większość z nas boi się
dentysty i odkłada wizytę na
ostatni moment.
- Niesłusznie. Leczenie, wypełnianie ubytków nowoczesnymi światło utwardzalnymi materiałami może być całkowicie
bezbolesne dzięki miejscowemu
znieczuleniu. Trudniej jest wyleczyć ząb z zapaleniem, martwicą lub zgorzelą miazgi. Wówczas oferujemy leczenie kanałowe polegające na usunięciu zainfekowanej tkanki, oczyszczeniu, odkażeniu oraz wypełnianie
zębów kompozytem o podwyższonej estetyce, a także dokonujemy

R

ozpoczyna się
sezon
letni.
Z
radością
przemieszczamy się z hałaśliwych
miejskich
aglomeracji
do lasów, nad słoneczne plaże i jeziora. Bliższy niż zazwyczaj kontakt z fauną i florą nie
jest jednak pozbawiony niebezpieczeństw. Od
czasu do czasu beztro-

stomatologii, m.in. mosty, wkłady koronowo-korzeniowe oraz
w ostateczności, kiedy już nie
można zębów uratować, protezy osiadające całkowicie lub czę-

ściowo, szkieletowe oraz na zatrzaskach. Zawsze proponujemy
pacjentom takie rozwiązania, by
komfort ich życia nie uległ obniżeniu.

Zatrudnimy asystentkę stom. do gabinetu w Mikołowie tel. 731 022 032

l Kompleksowa opieka w ciąży
(w tym pełna diagnostyka USG 3D i 4D)
l Leczenie nadżerek, innych chorób szyjki macicy, niepłodności,
krwawień i dolegliwości bólowych narządów płciowych
l Diagnostyka chorób narządów płciowych
l Diagnostyka i leczenie zaburzeń hormonalnych,
chorób onkologicznych
l Zachowawcze i zabiegowe leczenie nietrzymania moczu
i obniżenia narządów płciowych
l Ginekologia estetyczna
l Skuteczne metody antykoncepcji do 72h po współżyciu
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cza najlepiej usuwać
pęsetą. Należy chwycić go jak najbliżej skóry i pewnym, ale i delikatnym ruchem wyciągnąć lub wykręcić. Wykręca się go w kierunku przeciwnym do tego,
w jakim się wkręcił. Kleszcze zazwyczaj
wkręcają się ruchem
w prawo, więc podczas
wyciągania wykręcamy
je delikatnie w lewo. Po
wyjęciu kleszcza należy ranę oraz pęsetę zde-

zynfekować, np. spirytusem salicylowym. Miejsce ukąszenia należy
obserwować przez kilka najbliższych tygodni.
Szczególnie charakterystyczne objawy zakażenia groźną chorobą odkleszczową - boreliozą,
to: zaczerwienienie, powiększający się rumień
wokół rany, obrzęk, objawy grypowe. Jeśli występują - powinny być
powodem pilnej wizyty u lekarza. Borelioza

może być chorobą groźną, jednak dopiero gdy
osiągnie stadium późne
- tzn. przejdzie w chorobę przewlekłą. Dlatego właśnie bardzo istotne jest wdrożenie leczenia już na początku choroby. Uwaga - już wystąpienie charakterystycznego rumienia upoważnia lekarza do rozpoczęcia leczenia. Leczenie jest proste - polega
na podaniu antybiotyku, na który wrażliwe są

MAX MED

Łaziska Górne
ul. Dworcowa 37A
tel/fax 32 736 76 81
czynne: pn.-pt. 09:00-17:00
sob. 09:00-13:00

sklep medyczny
Refundacje

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE PACJENTA
REALIZACJA INDYWIDUALNYCH ZAMÓWIEŃ
krętki. Pamiętajmy jednak, że samo ugryzienie
przez kleszcza nie wymaga leczenia! Nie każdy kleszcz nosi w sobie
groźną bakterię! Osoba
ugryziona wymaga obserwacji przez miesiąc,
jeśli żadne objawy nie
wystąpią - uznajemy, że
jest zdrowa.
Słusznie boimy się boreliozy, gdyż może ona
mieć
bardzo
poważne następstwa. I tu prewencja, jak praktycznie
w każdej chorobie, jest
najważniejsza.
Trzeba
się chronić przed kleszczami. Idąc do lasu, zakładajmy ubrania z długimi rękawami i nogawkami oraz nakrycie głowy. Używajmy środków
w sprayu, które odstraszają kleszcze. Obejrzyjmy się dokładnie po powrocie i jeżeli znajdziemy kleszcza, jak najszyb-

ciej go usuńmy. Jeśli jednak pojawią się objawy
mogące sugerować boreliozę - pilnie zgłośmy
się do lekarza. Nasz organizm sam może nie
dać sobie rady z groźnymi krętkami, ale z pomocą antybiotyku bez trudu je zniszczy. Warto też
zastosować
odpowiednią dietę. Żywienie optymalne opracował w latach 60.ub. wieku lekarz
z Ciechocinka Jan Kwaśniewski. Podstawą diety
jest ograniczenie spożycia węglowodanów, czyli
cukrów do niezbędnego
minimum, spożywanie
białka o najwyższej wartości biologicznej, czyli

Łaziska Średnie
ul. Staszica 4
tel. 32 736 72 04
czynne: pn.-pt. 08:00-16:00
max_med@poczta.fm
tego występującego w jajach, podrobach i nabiale
oraz spożywanie tłuszczy
zwierzęcych, które pokrywają resztę zapotrzebowania energetycznego. Żywienie optymalne
należy traktować w tym
przypadku jako element
profilaktyki lub właśnie
wspomaganie
leczenia
- głównie przez wzmocnienie naturalnych mechanizmów obronnych
organizmu.
lek. Janina Kluczyńska
Fragment artykułu z
miesięcznika „Optymalni”.
Więcej informacji
o żywieniu optymalnym na:
www.optymalni.org.pl
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Zdrowo, pysznie, wakacyjnie

- wypoczynek i najlepsze ryby

w Rybołówce

Z początkiem czerwca, kiedy
na dobre rozkręca się sezon
pikników i weekendowych
wypadów, zawsze pojawia
się pytanie: gdzie wybrać się
z rodziną, aby dobrze zjeść
i wypocząć?

K

to nie chciałby poleżeć
nad wodą, zjeść pyszną rybkę i poczuć atmosferę wakacji? Te
marzenia można spełnić w każdej chwili, w Fisch Parku Rybołówka. To miejsce wyjątkowe.
Rybołówka, choć leży w samym
sercu Górnego Śląska, jest oazą
zieleni, śpiewu ptaków i ciszy,

wolnej od hałasu pędzących samochodów.
Każdy znajdzie tu coś dla
siebie. Panowie mogą siąść
z wędką i wyłowić jeden z wielu gatunków ryb, które pływają
w tamtejszym stawie. Niektóre
z nich to prawdziwe okazy (np.
25 kg karpie). Tereny zielone zachęcają do opalania i rekreacji,
a z myślą o dzieciach przygotowano plac zabaw i mini zoo.
Można tam nakarmić lamę,
owieczkę albo psotne kozy. Najlepsze jednak, co ma do zaoferowania Rybołówka, to przepyszne ryby. Wybór ich jest naprawdę imponujący, począwszy od ży-

wych pstrągów, karpi i jesiotrów,
po cały przekrój ryb wędzonych.
Wędzarnia działa codziennie,
klientów nie brakuje, mamy więc
pewność, że każda sprzedawana
ryba jest świeża, o jej smaku za
to niech świadczą rzesze stałych
smakoszy. Perełką tego miejsca
jest oczywiście smażalnia ryb
z niezapomnianym klimatem
nadmorskich czy mazurskich
knajpek, ale przede wszystkim z szerokim wyborem ryb zarówno,
słodkowodnych
jak i morskich.
W Rybołówce
każdy smakosz
znajdzie
coś
dla siebie, są
ryby grillowane dla tych co
dbają o linię, ryby
w cieście, w panierce, wędzone. Miejsce
to jest najlepszym pomysłem na spędzenie miłego
dnia w bliskiej okolicy.

www.herbaciarniamandarin.pl

Szukasz prezentu
na Dzień Ojca?
Wstąp do sklepu Mandarin!
U nas znajdziesz ciekawe smaki
herbat i kaw oraz wyjątkowe słodycze, m.in. ręcznie robione czekolady udekorowane owocami.
Polecamy gotowe zestawy herbat i kaw
w różnych cenach.
Przygotujemy skomponowany przez Ciebie kosz obﬁtości, który będzie doskonałym prezentem na Dzień Ojca.
Na letnie dni polecamy herbatę owocową Amarantowe Marzenie i Owocowy Sekret oraz szczególnie
ulubioną przez naszych klientów: Rajskie Owoce
oraz orzeżwiające Citronella i Serce Afryki.
Oferujemy też doskonałe
przyprawy i marynaty do grilla.

WSPINALI SIĘ W
24 PASJE
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Szkoła wspinaczkowa „W skale”
Haliny i Jacka Czech z Orzesza
zorganizowała kolejne zawody
z cyklu Grand Prix. Tym razem,
miłośnicy rekreacji z domieszką
adrenaliny spotkali się na ścianie
wspinaczkowej „Bunkier” w
Rudzie Śląskiej. Nazwa dobrze
oddaje klimat tego miejsca.
Ściana wspinaczkowa „Bunkier”
powstała w starej, żelbetonowej
przepompowni wody.
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Świat Paneli S.C.

PANELE NAJTANI
E
W MI
DRZWI
EŚCI J
E!
OKNA
Tychy, ul. Budowlanych 41
tel. 797 820 482

Montaż
paneli
gratis!

Mikołów, ul. Krakowska 26
tel. 603 696 913

były
ostatnie, finałowe zawody z
cyklu Grand
Prix „W skale” Bunkier
2014 r. Wszystkie odsłony
tych wspinaczkowych potyczek odbywały się w każdy ostatni czwartek miesiąca, przez pięć miesięcy 2014
roku. Ostatnia wspinaczkowa „szychta” odbyła się 29
maja. Na 16 przystawkach
przygotowanych przez Jacka Czecha, ojca i syna, prym
wiedli wśród kobiet tradycyjnie Marzena Kciuk (Salewa Block Zabrze), natomiast
wśród mężczyzn Kuba Darul
(Żory). System punktowania podczas takich zawodów
jest dosyć skomplikowany dla
laików, ale fani tego sportu
wiedzą, o co chodzi.
- Jeżeli chodzi o punkty,
to przypomnę zainteresowanym, że na każdych zawodach było 16 problemów w
tym jeden Joker. Za zrobienie drogi w pierwszej próbie dostajemy dwa punkty,
a za zaliczenie drogi w koREKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Firma JPR AQUA S.A. jest firmą specjalizującą się w produkcji szerokiej gamy
wysoko jakościowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Po latach doświadczeń
i ciężkiej pracy staliśmy się doświadczonym producentem urządzeń z polietylenu metodą rotomouldingu.
Wszystkie urządzenia produkowane
przez JPR AQUA S.A. są zgodne z wymogami normy unijnej PN EN, posiadają
atest higieniczny oraz atesty i certyfikaty
techniczne.

Oczyszczalnia
Separator

W naszej firmie funkcjonuje system Zarządzania Jakością według ISO
9001:2008, w związku z tym stale doskonalimy swoją ofertę. Główne dziedziny
działalności to produkcja, sprzedaż na
rynku polskim i zagranicznym, doradztwo
techniczne.
Oferujemy rozwiązania dla gmin, hoteli, restauracji, firm oraz klientów indywidualnych. 100% naszej oferty to wyroby
produkowane w fabryce JPR AQUA S.A.
w Łaziskach Górnych.

Mini separator tłuszczu

Nasze produkty to:
l przydomowe oczyszczalnie
ścieków dla 4 do 22 stałych
mieszkańców
l oczyszczalnie dla obiektów
i osiedli do 420
Równoważnej Liczby
Mieszkańców
l separatory węglowodorów
o przepływach
od 1,5 do 1.000 [l/s]
l separatory tłuszczu i skrobi
o przepływach od 1,5 do
100 [l/s]
l mini separator tłuszczu dla
małej gastronomii
l palety, podesty
higieniczne, skrzyniopalety
(przemysł spożywczy)
l bariery drogowe
l pojemniki na odpady

43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 15

tel. 32 22 44 262, 32 22 44 261, e-mail: biuro@jpr-aqua.pl, www.jpr-aqua.pl

BUNKRZE
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www.czyszczeniekanalizacji.com
.czyszczeniekanalizacji.com

jesieni planujemy rozpocząć
nowy cykl zawodów, więc
zapraszam do ładowania mówi Jacek Czech. (jerry)

lejnej próbie jeden punkt. Za
zrobienie Jokera punkty liczymy razy dwa, są też bonusy. Zawody wygrywa ten,
kto w całym GRAND PRIX
uzbiera najwięcej punktów,
a przy tej samej ilości zgromadzonych punktów o ostatecznym wyniku końcowym
zadecyduje liczba bonusów.
Reguły są proste, zawodnicy sędziują sobie samodzielnie, a trudności boulderów
są urozmaicone, więc każdy
znajdzie coś dla siebie. Od

KLASyFIKACJA
KOŃCOWA 2014 r.
Pierwsza dziesiątka
mężczyzn:
1. Jakub Darul
2. Igor Fojcik
3. Szymon Tkacz
4. Jacek Czech
5. Kamil Mazur
6. Gniewko Wawrzyńczak
7. Rafał Oziębło
8. Krzysztof Zasucha
9. Wojciech Gil
10. Jakub Cymara
Pierwsza dziesiątka kobiet:
1. Marzena Kciuk
2. Anna Gębala
3. Klaudia Woźniak
4. Aleksandra Krawucka
5. Anna Pleszczyńska
6. Agata Pietrala
7. Joanna Kopidło
8. Lucyna Gorol
8. Anna Piaskowy
10. Dominika Warać
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NAJWIĘKSZY WYBÓR OPAŁU NA ŚLĄSKU
Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 48a (obok Huty)
tel. 500 106 698, 503 158 543
tel./fax (32) 322 73 70,

www.besttrans.pl

Oferujemy tylko NAJWYŻSZA JAKOŚĆ!
polski węgiel!
NAJLEPSZA CENA!
- kostka
- orzech I
- orzech
- orzech II
- groszek
- ekogroszek
- flotokoncentrat
- miały
oraz duży wybór
węgli workowanych

Autoryzowany
sprzedawca:
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Uroczystym otwarciem oczyszczalni ścieków komunalnych „Wschód” zakończono budowę
kanalizacji w Łaziskach Górnych. Inwestycję sfinansowano dzięki środkom unijnym.

Największa inwestycja
w historii miasta

U

roczystość odbyła
się w symbolicznym momencie.
W całym kraju,
w maju świętowano 10-lecie
przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Łaziska Górne
należą do miast, które najbardziej skorzystały na tej historycznej decyzji. Oprócz politycznych i prestiżowych korzyści, wiążących się z przynależnością do wspólnoty
europejskiej, Polska uzyskała dostęp do środków finansowych, o jakich moglibyśmy
tylko marzyć, opierając się na
krajowym budżecie. Program
Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko jest największym projektem pomocowym w historii Europy. Dzięki niemu udało się przybliżyć warunki życia w Polsce do
standardów obowiązujących
w krajach zachodnich. Unia
Europejska wydatkowała na
POIiŚ ponad 28 miliardów
euro. Większość z tych środ-

Mirosław Duży, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych.
- To dobrze, że nasza uroczystość zbiegła się w czasie z obchodami dziesięciolecia przynależności Polski do Unii Europejskiej. To
nam jeszcze lepiej uświadomi, jakiego niebywałego postępu cywilizacyjnego dokonaliśmy w ostatnich latach. Realizując ten projekt
pokazaliśmy, że w powiecie mikołowskim i tworzących go gminach,
potrafimy sięgać po środki unijne i wzorcowo współpracować z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, który jest kluczową instytucją jeżeli chodzi o koordynację inwestycji środowiskowych.

Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego FunduUroczystego otwarcia oczyszczalni „Wschód” dokonali (od lewej) Mirosław Duży, Gabriela Lenartowicz, Aleksanser Wyra, Krystyna Szumilas oraz Michał Kasprzak z firmy wykonawczej Mikotech.
ków została przeznaczona na
inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową i odpadową. Z programu skorzystały najlepiej gminy i miasta,
które potrafiły sprostać wymaganiom stawianym przez
Unię Europejską. Wśród beneficjentów POIiŚ znalazły
się także Łaziska Górne. Budowa systemu kanalizacji,

obejmująca także oczyszczalnię ścieków „Wschód”, jest
najdroższym przedsięwzięciem w historii miasta. Warto podkreślić, że przyłączenie
do kanalizacji nie wiąże się
z żadnymi kosztami dla
mieszkańców, co nie jest powszechną praktyką wśród
miast, realizujących podobne inwestycje. Nie wolno też

Uroczystość zakończenia budowy kanalizacji odbyła się w łaziskim hotelu Modus

zapominać, że budowa kanalizacji w Łaziskach Górnych,
od strony technicznej nie była
łatwym przedsięwzięciem, ponieważ miasto leży na terenach szkód górniczych.
W uroczystości zakończenia
projektu wzięli udział wszyscy,
którzy przyczynili się do sukcesu i kibicowali tej inwestycji. Byli obecni, m.in. Krystyna Szumilas, poseł na Sejm
RP, Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
Aleksander Wyra, burmistrz
Łazisk Górnych, Piotr Zienc,
jedyny radny z powiatu mikołowskiego w Sejmiku Województwa Śląskiego. W roli gospodarza uroczystości wystąpił
Mirosław Duży, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych.
Jan Ostoja

W ramach projektu zbudowano około 20 km sieci kanalizacji sanitarnej. Prace objęły ulice: Brada, Kolejową, ks. Szwedy, Orzeską, Prądną, Przysiółki, Barlickiego, Działkowców, Energetyków, Fornalskiej, Łączną, Marchlewskiego, Moniuszki, plac Ratuszowy, Sawickiej, Miarki, Spokojną, Kościelną, Sobieskiego, Waryńskiego, Wróblewskiego, Zawadzkiego, Chopina, Dwrocową, Parkową, Prusa, Świerczewskiego, Krasickiego. Drugim, ważnym elementem projektu była przebudowa i rozbudowa oczyszczalni „Wschód”. Za powodzenie całej inwestycji odpowiadała Jednostka Realizująca Projekt, powołana przy PGKiM w 2007 roku.

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- Realizacja projektu kanalizacyjnego w Łaziskach Górnych była
skomplikowanym przedsięwzięciem. Ze względu na trudności terenowe i szkody górnicze, wymagała najwyższego profesjonalizmu i umiejętności współpracy ze strony instytucji i firm, realizujących to zadanie. Cenna była zwłaszcza współpraca między PGKiM,
Urzędem Miejskim oraz Funduszem.

Krystyna Szumilas, poseł na Sejm RP.
- Dbałość o środowisko naturalne jest we współczesnym świecie
standardem. Gminy, które potrafią dbać o ekologię, mają większe
szanse na przyciągnięcie inwestorów i tworzenie nowych miejsc
pracy. Takie miejscowości są także bardziej przyjazne dla swoich
mieszkańców. Do grona takich gmin należą także Łaziska Górne.

Aleksander Wyra, burmistrz Łazisk Górnych.
- Nowoczesny system kanalizacji pozwoli nam skuteczniej rozwijać miasto. Wysokie standardy cywilizacyjne są ważne nie tylko dla mieszkańców, ale także dla inwestorów, którzy tworzą nowe
miejsca pracy. Cieszę się, że udało się poszerzyć projekt kanalizacji i objąć nim także osiedle Leśne, którego nie było w pierwotnych
planach. Przebudowana oczyszczalnia przejmie z czasem ścieki
z dwóch oczyszczalni, działających jeszcze w naszym mieście.

Piotr Zienc, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, reprezentujący powiat mikołowski.
- Jestem szczególnie związany z tym projektem, ponieważ towarzyszę mu od samego początku. To było bardzo skomplikowane
przedsięwzięcie nie tylko od strony technicznej, ale także organizacyjnej. Sukces zależał od dobrej współpracy i koordynacji działań również na poziomie wojewódzkim. Trzeba pamiętać, że kanalizacja Łazisk Górnych była jednym z wielu podobnych zadań realizowanych w naszym województwie. Dopilnowaliśmy, aby cała inwestycja przebiegła sprawnie.

W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie
przedstawiciele
Stowarzyszenia
Gmin Górniczych
w Polsce, Kompanii Węglowej,
Jastrzębskiej
Spółki Węglowej,
Katowickiego
Holdingu Węglowego oraz
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Wodnej
w Katowicach
uczestniczyli
w konferencji
„Ramy współpracy spółek węglowych z gminami
górniczymi”.
W konferencji
wzięli udział,
m.in. Jan
Olbrycht - poseł
do Parlamentu
Europejskiego,
Andrzej Pilot Wicewojewoda
Śląski oraz
Gabriela Lenartowicz - Prezes
Zarządu
WFOŚiGW
w Katowicach.

W Mikołowie

o czystym powietrzu
Pierwszą część konferencji
zdominowała tematyka finansowa. Europoseł dr Jan Olbrych przedstawił informacje
na temat funduszy w zbliżającej się nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
Wyjaśnił też liczne wątpliwości dotyczące rodzajów projektów, które będą miały szanse
na dofinansowanie ze środków
unijnych.
Znaczną część konferencji poświęcono jednemu z najważniejszych problemów związanych z produkcją energii,
czyli emisji spalin. To właśnie
na temat skutecznych sposobów redukowania niskiej emisji
i możliwości finansowania nowoczesnych technologii, związanych z tzw. czystą energią
mówiła Gabriela Lenartowicz,

P

odczas konferencji
omówiono problemy
z jakimi borykają się
zarówno gminy górnicze, jak i działające na ich
terenie spółki węglowe. Przybliżono możliwe drogi rozwoju
nowoczesnego górnictwa oraz
energetyki opartej na czystych
technologiach
węglowych.
Przedstawiono również możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych i kra-

prezes WFOŚiGW w Katowicach. Ponadto przedstawiła doświadczenia i plany Funduszu
w tym zakresie.
- Dostępne są różne narzędzia finansowe promujące ograniczanie niskiej emisji
i czystsze spalanie węgla. Fundusz przede wszystkim stawia na wdrażanie projektów
nowoczesnych, efektywnych
i przyjaznych środowisku
układów technologicznych
oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii, w tym ze źródeł
odnawialnych oraz budowę
lub modernizację systemów
ogrzewania, redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych,
a także na budownictwo niskoenergetyczne - powiedziała prezes Lenartowicz.  (bl)

Konkurs fotograficzny dla seniorów.
Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca.

jowych - w tym z WFOŚiGW
w Katowicach - na przedsięwzięcia związane, m.in. z zagospodarowaniem
terenów

zdegradowanych oraz poprawą efektywności energetycznej i ograniczeniem niskiej
emisji.

Dojrzałe spojrzenie
na ekologię

Linia kredytowe na energooszczędne domy oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Czyste pieniądze
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprezentował
wyjątkową ofertę dla osób
fizycznych (również tych,
które prowadzą działalność gospodarczą) oraz
wspólnot mieszkaniowych
na sfinansowanie inwestycji proekologicznych. Ta
możliwość to linie kredytowe obsługiwane przez
wybrane banki.

Na

przedsięwzięcia
p ro e k o l o g i c z n e
w
katowickim
Funduszu od 1997 do 2013 roku
w ramach linii wypłacono beneficjentom ponad 114 milionów

złotych. Fundusz we współpracy
z bankami przez te lata dofinansowywał przedsięwzięcia z zakresu ochrony atmosfery (ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
energooszczędność budynków,
oszczędzanie energii ciepl-

nej poprzez termoizolację ścian
i stropów budynków, uprawy
energetyczne, przedsięwzięcia
energooszczędne dotyczące c.o.
i ciepłej wody), gospodarki wodnej i ochrony wód (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej) oraz
ochrony powierzchni ziemi (demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów azbestowych).
Obecnie czynne są dwie linie kredytowe: „Dom energooszczędny” - maksymalne dofinansowanie do inwestycji wynosi 200 tys. zł, linia ta jest obsługiwana przez Bank Ochrony Środowiska SA oraz „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
do atmosfery” - dofinansowanie do 300 tys. zł, linia ta jest
obsługiwana przez Krakowski
Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy w Raciborzu. W obu
przypadkach oprocentowanie
wynosi 0,95 stopy redyskonta
weksli lecz nie mniej niż 3,5%
w stosunku rocznym. Okres
spłaty - maks. 12 lat od daty zakończenia zadania, w tym okres
karencji.

W

ojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w ramach promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007-2013 zaprasza seniorów (60+) parających się fotografią do udziału w konkursie fotograficzny pn. „Dojrzałe
spojrzenie na ekologię”. Prace
wraz ze zgłoszeniem należy
nadsyłać lub dostarczyć osobiście do WFOŚI GW w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19
do 30 czerwca 2014r. do

godz. 15:30. Na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody.
Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy społeczeństwa o efektach ekologicznych projektów inwestycyjnych
realizowanych w Województwie
Śląskim w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 20072013, a także świadomości wynikających z nich korzyści gospodarczych i społecznych.
Szczegóły zawarte zostały w Regulaminie konkursu.
Więcej informacji na stronie:
www.dsne.pl.

Nieruchomości

Tylko u nas
oferta
tanich,
atrakcyjnych
mieszkań
z całego
Śląska!
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NIERUCHOMOŚCI

MUCHA

Mikołów, ul Pszczyńska 16
tel. 32 779 77 91, kom. 793 337 373

Mikołów, ul. Kosów, cena: 429 000 zł

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

OGŁASZA

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

OGŁASZA

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

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

1. Lokal mieszkalny nr 16 położony w Katowicach przy ul. ŚLUSARSKIEJ 7 - cena wywoławcza: 41 500 zł, wadium: 4 150 zł, postąpienie:
500 zł - powierzchnia lokalu: 41,81 m² (1 pokój, kuchnia)
2. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Katowicach przy ul. BARBARY 10 - cena wywoławcza: 120 800 zł, wadium: 12 080 zł, postąpienie:
1 500 zł - powierzchnia lokalu: 64,98 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
3. Lokal mieszkalny nr 25 położony w Katowicach przy ul. KARLICZKA 5 - cena wywoławcza: 90 800 zł, wadium: 9 080 zł, postąpienie:
1 000 zł - powierzchnia lokalu: 34,29 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
4. Lokal mieszkalny nr 22 położony w Katowicach przy ul. KARLICZKA 7 - cena wywoławcza: 105 100 zł, wadium: 10 510 zł, postąpienie:
1 500 zł - powierzchnia lokalu: 45,06 m² (3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)
5. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Katowicach przy ul. KŚCIUCZYKA 6 - cena wywoławcza: 77 600 zł, wadium: 7 760 zł, postąpienie:
1 000 zł - powierzchnia lokalu: 40,90 m² (1 pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka z WC, komórka)
6. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Chorzowie przy ul. ARMII KRAJOWEJ 80 - cena wywoławcza: 27 400 zł, wadium: 2 740 zł, postąpienie: 500 zł - powierzchnia lokalu: 32,80 m² (1 pokój, kuchnia)
7. Lokal mieszkalny nr 18 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34a - cena wywoławcza: 55 700 zł, wadium: 5 570 zł, postąpienie:
1 000 zł - powierzchnia lokalu: 38,10 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
8. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Mysłowicach przy ul. BOŃCZYKA 34b - cena wywoławcza: 56 600 zł, wadium: 5 660 zł, postąpienie:
1 000 zł - powierzchnia lokalu: 38,30 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 2 przedpokoje)
9. Lokal mieszkalny nr 144 położony w Mysłowicach przy ul. STAWOWEJ 27d - cena wywoławcza: 173 500 zł, wadium: 17 350 zł, postąpienie: 2 000 zł - powierzchnia lokalu: 81,90 m² (4 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 3 przedpokoje)
10. Lokal mieszkalny nr 4b położony w Mysłowicach przy ul. KATOWICKIEJ 11 - cena wywoławcza: 62 800 zł, wadium: 6 280 zł, postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 45,99 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, pomieszczenie gospodarcze)
11. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. WSCHODNIEJ 11a - cena wywoławcza: 129 500 zł, wadium: 12 950 zł,
postąpienie: 1 500 zł - powierzchnia lokalu: 61,63 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
12. Lokal mieszkalny nr 10 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 40a - cena wywoławcza: 55 400 zł, wadium: 5 540 zł, postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 36,56 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)

1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Katowicach przy ul. MIKOŁOWSKIEJ 33b - cena wywoławcza: 55 100 zł, wadium: 5 510 zł, postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 45,72 m² (2 pokoje, kuchnia)
2. Lokal mieszkalny nr 13 położony w Katowicach przy ul. MIKOŁOWSKIEJ 33b - cena wywoławcza: 65 000 zł, wadium: 6 500 zł, postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 54,47 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 1 pokój z odrębnym wejściem z klatki schodowej)
3. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Katowicach przy ul. SZOPIENICKIEJ 25 - cena wywoławcza: 124 100 zł, wadium: 12 410 zł, postąpienie: 1 500 zł - powierzchnia lokalu: 48,60 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój)
4. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Katowicach przy ul. B. ŻELEŃSKIEGO 82a - cena wywoławcza: 154 500 zł, wadium: 15 450 zł, postąpienie: 2 000 zł - powierzchnia lokalu: 91,60 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój, garderoba)
5. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Chorzowie przy ul. CHODKIEWICZA 2 - cena wywoławcza 43 900 zł, wadium: 4 390 zł, postąpienie:
500 zł - powierzchnia lokalu: 45,75 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka)
6. Lokal mieszkalny nr 13 położony w Mysłowicach przy ul. GÓRNICZEJ 12 - cena wywoławcza: 42 600 zł, wadium: 4 260 zł, postąpienie:
500 zł - powierzchnia lokalu: 61,79 m² (2 pokoje, kuchnia)
7. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 6a - cena wywoławcza: 61 100 zł, wadium: 6 110 zł, postąpienie:
1 000 zł - powierzchnia lokalu: 49,30 m² (1 pokój, pokój z aneksem kuchennym)
8. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 56 - cena wywoławcza: 24 600 zł, wadium: 2 460 zł, postąpienie:
500 zł - powierzchnia lokalu: 20,80 m² (pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, WC, komórka)
9. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 58 - cena wywoławcza: 56 300 zł, wadium: 5 630 zł, postąpienie:
1 000 zł - powierzchnia lokalu: 38,20 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC)
10. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. WSCHODNIEJ 13 - cena wywoławcza: 83 300 zł, wadium: 8 330 zł, postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 36,79 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
11. Lokal mieszkalny nr 16 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34 - cena wywoławcza: 82 000 zł, wadium: 8 200 zł, postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 46,31 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
12. Lokal mieszkalny nr 17 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34 - cena wywoławcza: 59 500 zł, wadium: 5 950 zł, postąpienie: 1 000 zł - powierzchnia lokalu: 27,96 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)

Termin i miejsce przetargu:
26 czerwca 2014 r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro).
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 4 czerwca 2014 r. do 25 czerwca 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu:
lokal opisany w pkt. 2 Administracja „Wujek” ul. Załęska 37a, Katowice, tel. /32/ 209-51-50;
lokale opisane w pkt. 3, 4 Administracja „Staszic” ul. Mysłowicka 35, Katowice, tel. /32/ 251-92-58;
lokal opisany w pkt. 5 Administracja „Murcki” ul. Kściuczyka 3b, Katowice, tel. /32/ 209-40-04;
lokale opisane w pkt. 7, 8, 9, 10 Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice, tel. /32/ 318-29-00;
lokale opisane w pkt. 11, 12 Administracja „Śląsk”, ul. Warsztatowa 4, Ruda Śląska tel. /32/ 342-34-75;
lokale opisane w pkt. 1, 6 Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Gliwicka 204, Katowice tel. /32/781-66-16 w. 25 i 62 lub +48 728 35 00 17.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 24 czerwca 2014 r. (wtorek) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: ING Bank
Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175. - Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone
niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. - Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej - Wadium
złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży
i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca. 5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności, we wskazanej przez
Spółkę Kancelarii Notarialnej. 6.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem
lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej
w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania
przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych
dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

Termin i miejsce przetargu:
3 lipca 2014 r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot
przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 9 czerwca 2014 r. do 2 lipca 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem
Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu:
lokale opisane w pkt. 1, 2 Administracja „Wujek” ul. Załęska 37a, Katowice, tel. /32/ 209-51-50;
lokal opisany w pkt. 3 Administracja „Wieczorek” ul. Krawczyka 3, Katowice, tel. /32/ 353-30-88;
lokal opisany w pkt. 4 Administracja „Murcki” ul. Kściuczyka 3b, Katowice, tel. /32/ 209-40-04;
lokale opisane w pkt. 6, 7, 8, 9 Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice, tel. /32/ 318-29-00;
lokale opisane w pkt. 10, 11, 12 Administracja „Śląsk”, ul. Warsztatowa 4, Ruda Śląska tel. /32/ 342-34-75;
lokal opisany w pkt. 5 Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Gliwicka 204, Katowice tel. /32/781-66-16 w. 25 i 62 lub +48 728 35 00 17.
Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 1 lipca 2014 r. (wtorek) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: ING Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175. - Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po
dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. - Wadium złożone przez
Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej
nabyciem, ponosi w całości nabywca. 5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności, we wskazanej przez
Spółkę Kancelarii Notarialnej. 6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem
lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej
w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania
przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych
dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl
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Moto
rady
Jerzy Paja
Połowa czerwca to czas, gdy
ośrodki wypoczynkowe w Europie, otwierają szeroko
podwoje dla turystów i jest
to sygnał rozpoczęcia kanikuły. Czerwcowe turnusy są
zazwyczaj tańsze, kurorty
jeszcze nie zapełnione, więc
jest spora grupa tych, którzy
w tym czasie planują urlopy. Duży odsetek turystów
preferuje wyjazdy własnym
samochodem, by być niezależnym od innych środków
komunikacji. Decydując się
na takie właśnie wojaże,
powinniśmy wiedzieć, jak
przygotować samochód do
podróży i co musimy mieć na
wyposażeniu, by nie naruszać przepisów kraju, przez
który przejeżdżamy.

D

latego też musimy
pamiętać o różnych
wymaganiach wyposażeniowych. Nasze
prawo jest pod tym względem
dość liberalne, trzeba posiadać
jedynie trójkąt ostrzegawczy
i gaśnicę. Co trzeba mieć na wyposażeniu w innych krajach,
o tym poniżej. Wybrałem kraje,
do których i przez które jeździmy najczęściej oraz naszych sąsiadów.

Wyposażenie samochodu
Wyjeżdżając za granicę, musimy pamiętać o następujących
zasadach:
- pojazdy samochodowe
i przyczepy muszą być sprawne
do jazdy,
- muszą posiadać numer rejestracyjny z przodu i z tyłu,
a motocykle tylko z tyłu,
- powinny być wyposażone
z tyłu w znak wyróżniający państwo, które wydało numer rejestracyjny,
- muszą posiadać cechy tożsamości
W SAMOCHODACH: nazwę lub znak fabryczny producenta pojazdu, numer fabryczny lub numer serii wytwórni na
podwoziu albo nadwoziu, numer silnika;
W PRZYCZEPACH: nazwę
lub znak fabryczny producenta, numer fabryczny lub numer
serii wytwórni na podwoziu lub
nadwoziu.
Teraz o obowiązkowym wyposażeniu samochodu w krajach:
CZECHY: Zapasowe żarówki, zapasowe bezpieczniki, apteczka + rękawice gumowe,
koło zapasowe, klucz do kół,
podnośnik.
SŁOWACJA: Trójkąt ostrzegawczy, komplet zapasowych żarówek i bezpieczników, linka holownicza, podnośnik, apteczka oraz kamizelka odblaskowa
(w kabinie).

NIEMCY: Zapasowe żarówki, apteczka + rękawiczki gumowe, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, gaśnica.
AUSTRIA: Kamizelka odblaskowa, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, tabliczka o ograniczeniu prędkości. Kamizelki powinny znajdować się w kabinie i powinno ich być tyle, ile osób znajduje się w samochodzie.
WĘGRY: Zapasowe żarówki, apteczka, gaśnica, trójkąt
ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, linka holownicza.
SŁOWENIA: Zapasowe żarówki, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, zabezpieczenie antywłamaniowe.
CHORWACJA:
Apteczka, zapasowy komplet żarówek,
trójkąt ostrzegawczy, kamizelka
odblaskowa.

RUMUNIA: Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica
BELGIA: Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, gaśnica.
HOLANDIA: Trójkąt ostrzegawczy
FRANCJA: Trójkąt ostrzegawczy, zabezpieczenie antyw-

łamaniowe, zapasowe żarówki,
zewnętrzne lusterko wsteczne,
apteczka, plakietka o ograniczeniu prędkości.
HISZPANIA, PORTUGALIA: Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka.
WŁOCHY: Kamizelka odblaskowa, trójkąt ostrzegawczy.
GRECJA: Apteczka, trójkąt
ostrzegawczy, gaśnica.
SERBIA, CZARNOGÓRA:
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy,
gaśnica.
BOŚNIA I HERCEGOWINA: Trójkąt ostrzegawczy
WIELKA BRYTANIA: Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica.
ŁOTWA, UKRAINA: Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica
ESTONIA, LITWA: Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, kamizelka odblaskowa.

BUŁGARIA: Zapasowe żarówki, apteczka + rękawiczki
gumowe, trójkąt ostrzegawczy,
gaśnica, zabezpieczenie antywłamaniowe.
SZWECJA: Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zapasowe żarówki.
NORWEGIA: Trójkąt ostrzegawczy, apteczka.
DANIA: Zapasowe żarówki, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zabezpieczenia antywłamaniowe.
Jak widzimy, rozpiętość spora, ale lepiej mieć więcej, niż
czegoś ma zabraknąć, bo przy
nadgorliwej kontroli drogowej,
możemy być narażeni na mandaty. Nabądźmy też nawyku,
aby przed każdym wyruszeniem
w drogę przez inne kraje,
sprawdzić obowiązujące tam
przepisy. Niby wszystko wiemy,
ale strzeżonego...
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serwis samochodowy / usługi wulkanizacyjne / sprzedaż części

TIR · OSOBOWE · BUS
· sprzedaż, wymiana opon i naprawa opon
· sezonowanie opon
· wymiana klocków i tarcz hamulcowych
· wymiana oleju i filtrów
· naprawa układu wydechowego
· obsługa klimatyzacji (osobowe + tir)
· sprzedaż felg aluminiowych i stalowych
· usługi wulkanizacyjne
· serwis zawieszenia
· wymiana rozrządu
· diagnostyka komputerowa
· przeglądy

Auto POINT

Łaziska Górne
ul. Świerczewskiego 11B
www.auto-point.pl

Godziny otwarcia
pn - pt 8.00-18.00
sobota 8.00-14.00
e-mail:
serwis@auto-point.pl
tel. 32 358 90 70
32 358 90 71

Poznaj elegancką Kia Rio
Atrakcyjne warunki finansowania
Możliwość instalacji LPG
Rio sedan w cenie hatchbacka

Łaziska Górne, ul. Leśna 1, tel. 32 324 46 01
www.etrans.kia.pl
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Spiker z Łazisk
Od 29 lat nie ma w Łaziskach imprezy
sportowej, podczas której nie słyszałoby
się jego głosu. Czy to mecz piłki nożnej,
ręcznej, czy jakakolwiek inna dyscyplina,
podaje składy, wyniki, tabele, ciekawostki.
Zagrzewa do walki zawodników, kibiców
do dopingu, dba o sportowy przebieg
zawodów. Zawsze przygotowany
i przekazujący fachowe informacje. To
spiker Polonii Łaziska - JERZY JANECKI.

pOpOŁUDNIE
z „królową sportu”
Mikołów ma kameralny stadion, który z powodzeniem
może służyć lekkoatletom.
Dowodem na to jest I Mityng lekkoatletyczny w Mikołowie, który rozegrano
w niedzielne popołudnie, 25
kwietnia. Zawody te były nie
tylko okazją do sportowej
rywalizacji „paziów” „królowej sportu”, ale także do
propagowania tej dyscypliny
sportu, poprzez pokazy poszczególnych konkurencji
przez najlepszych lekkoatletów naszego kraju.

O

rganizatorom imprezy, czyli
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji udało się zachęcić do udziału sporą grupę gwiazd polskiej lekkiej atletyki. Udział takich zawodników jak: Artur Noga, Dawid Tomala, Sylwester Bednarek, Michał Pietrzak, Wojciech Theiner, Konrad Bukowiecki, Tina Matusińka czy Magdalena
Gorzkowska mówi sam za siebie. Wszak
to olimpijczycy, reprezentanci i rekordziści Polski, więc nic dziwnego, że trybuny wypełniły się kibicami.
Sam mityng był nowatorski. Konkurencje sportowe były przeplatane wstawkami pokazowymi i popisami
adeptów lekkiej atletyki, czyli startami
najmłodszych mikołowian.
W konkurencjach sportowych najlepsze wyniki uzyskali: w biegach na
200 metrów kobiet - Monika Szczęsna
z wynikiem 24,68, natomiast w kategorii panów najszybszy był Michał Pietrzak z wynikiem 21,81.
W skoku o tyczce zwyciężyła Natalia
Krupińska uzyskując wynik 390 cm i był
to jej najlepszy wynik w tym sezonie.

W chodzie sportowym na 3 kilometry zwycięstwa odnieśli Paulina Buziak
i Dawid Tomala.
Ładne widowisko pokazali skoczkowie wzwyż. Zwyciężył Sylwester Bednarek z wynikiem 225 cm, wyprzedzając Macieja Kendzierskiego i Wojciecha Theinera po 215 cm. Ten ostatni
w skoku poza konkursem pokonał wysokość 228 cm, wyrównując najlepszy
tegoroczny wynik.
Bieg na 1000 metrów kobiet wygrała Katarzyna Broniatowska z wynikiem
2.41,06, a na 1500 metrów mężczyzn
- Dawid Waloski z rezultatem 3.49,59
min. W tej konkurencji pokazał się też
walczący o powrót do formy po kontuzji, Łukasz Oślizło, który zajął szóste
miejsce.
Gwiazdą mityngu był olimpijczyk,
Artur Noga, który demonstrował technikę biegu i ćwiczenia przydatne w tej
konkurencji. - Nasza dyscyplina sportu
jest w dołku i potrzebujemy nowych zawodników. Przyjechałem do Mikołowa,
by zachęcić adeptów do uprawiania tej
pięknej dyscypliny sportu. Macie piękny obiekt i warunki ku temu, by wychować moich następców - powiedział
polski olimpijczyk.
Ponadto widzowie mogli zobaczyć
pokazowe rzuty oszczepników i kulomiotów, w tym Konrada Bukowieckiego.
Okazję do zademonstrowania swoich umiejętności mieli również młodzi
sportowcy z Mikołowa i okolic, którzy
startowali w biegach na dystansach 60
i 600 m. Najlepszy rezultat spośród mikołowian uzyskała Sandra Polak, która
w biegu na 60 m zajęła drugie miejsce.
W biegu na 600 m na piątym miejscu
uplasowała Klaudia Wróbel.
Tekst i foto: Tadeusz Piątkowski

- Skąd u Ciebie sportowa pasja?
- Sportowa pasja po ojcu. Był działaczem ówczesnego klubu Elektro, więc
przykład miałem w domu. Rozmowy
o sporcie, szczególnie o piłce, sportowa
prasa i tak zostało.

- Prowadziłeś też imprezy poza
Łaziskami?
- Tak. Jubileusz w Gardawicach, imprezę charytatywną w Orzeszu, w Wyrach, w Chorzowie jubileusz Śląskiego
Związku Piłki Ręcznej.

- A zacięcie do mikrofonu?
- Żadne. Jesienią 1984 roku w Polonii potrzebowano spikera. Spotkał mnie
trener Emil Bochnia i zaproponował
prowadzenie spikerki. To był dla mnie
szok, gdyż nigdy z mikrofonem kontaktu nie miałem. Dał mi trochę czasu do
zastanowienia i chyba wiedział, co robi.
Sprawę przemyślałem, całą zimę chodziłem na różne imprezy sportowe,
podglądałem spikerów i podjąłem decyzję. Zostałem spikerem. Pierwszy mecz
w połowie marca z Górnikiem Siersza po raz pierwszy powiedziałem: witam przybyłych na mecz kibiców…. Polonia wygrała 1:0, a gola strzelił Kazimierz Kaszok.

- Rola spikera zawodów według
Ciebie?
- Duża. Można stworzyć atmosferę.
Jak? Wiedzą, taktem, głosem, zdecydowaniem. Mikrofon ma moc!

- Generalnie pasjonujesz się piłką nożną i trudno sobie wyobrazić mecz Polonii bez Twojej obecności?
- Zgadza się. Moje serce jest z Polonią.
- Widać Cię też w roli prowadzącego zawody w innych dyscyplinach sportu!
- Prowadziłem różnego rodzaju imprezy: piłka nożna, piłka ręczna (byłem
spikerem Polonii w II lidze i 25 razy
w Memoriale im. Jana Olszówki), kolarstwo, lekka atletyka, siatkówka, wszystkie imprezy w hali MOSiR-u….

MIKOŁOWSKI

festiwal siatkówki

W

czasie, gdy najlepsze siatkarskie drużyny świata rozpoczęły tegoroczną „Ligę Światową”,
w hali sportowej mikołowskie-

go MOSiR-u rozegrano XX finał
wojewódzki minisiatkówki „Kinder +Sport”. Jest to największa
impreza dla adeptów siatkówki,
a do finałowej rywalizacji w roz-

grywkach siatkarskich dwójek,
trójek i czwórek stawiło się 48
najlepszych zespołów ze Śląska.
W tej grupie nie zabrakło drużyn z powiatu mikołowskiego.

- Jak przygotowujesz się do prowadzenia każdego meczu?
- Zbieram materiały o rywalach, statystyki, tabele, składy, informacje o klubie, zawodnikach. Trzeba sięgać do archiwów, historii…
- Czy rozpoczynając prowadzenie meczu słowami „Witam Państwa na meczu Polonii z…”, masz
tremę?
- Teraz nie mam. W pierwszych latach przed każdym spotkaniem miałem ogromną tremę, teraz wpadłem już
w pozytywną rutynę i nic mi gardła nie
ściska.
- Mecz, który utkwił Ci w pamięci?
- Mecz w 2010 roku z Gwarkiem Ornontowice. Mieliśmy już zapewniony
awans, ale były to derby i ich dramaturgia jest godna pamięci.
- Wpadki?
- W 1995 roku w meczu z Górnikiem
Brzeszcze, krótko przed przerwą pomyliłem zawodników otrzymujących kartki, ogłaszając drugą żółtą, a zarazem

Przez dwa dni na dwóch salach
trwała zacięta walka, w której
zawodniczki i zawodnicy dawali z siebie wszystko, pokazując,
że arkana tej trudnej technicznie dyscypliny sportu nie są im
obce. Cieszy też duża ilość kibiców na trybunach, którzy głoś–
nym dopingiem zachęcali drużyny do twardej walki.
Finały te zakończyły się sukcesem zespołów mikołowskich. Już
sam awans do rozgrywek najlepszych teamów ze Śląska jest osiągnięciem, a stanąć na podium, to
powód do dumy. Podium to wywalczyły w rozgrywkach „tró–
jek” dziewczęta z UKS Trójka Mikołów, grając w składzie: Wiktoria Sperlich, Laura Czech, Małgosia Polakowska i Klaudia Wróbel. To podium dało dziewczętom miejsce w finałach ogólno-

czerwoną kartkę dla jednego z piłkarzy
gości. Zdębiał sędzia, zawodnik i zdębieli kibice. Trzeba było prostować, ale
okazało się jak ogromną siłę ma spiker!
- Imprezy sportowe wywołują
wśród kibiców ogromne emocje.
Tak pozytywne, jak i negatywne.
Te pierwsze sprawiają, że mecze
stają się prawdziwymi spektaklami. Te drugie, to obrazki stadionowych burd. Co zrobić, żeby wszystkie zawody sportowe były spektaklami w pozytywnym sensie?
- Pytanie trudne. Myślę, że już samo
przywitanie kibiców gości może ich pozytywnie nastawić do meczu. Dobra
komunikacja z ekipami przyjezdnych
może wprowadzić pozytywny nastrój.
Kilka razy mi się to udało w tzw. meczach „podwyższonego ryzyka”. Można
opanować nawet „szalikowców”.
- Jak długo zamierzasz się jeszcze „bawić w spikerkę”?
- Nie mam następców. Młodzi się nie
garną. Niby wygadani i obyci, ale jak zobaczą przed sobą dwie setki ludzi - pasują. Jednym słowem, dopóki nie znajdę następcy, a szukam...
- Czego zatem życzyć „spikerowi
z Łazisk”?
- Spokoju i dobrej gry Polonii. Dotychczas na moje okrągłe jubileusze,
Polonia wysoko wygrywała. A generalnie sukcesów drużyn z Łazisk. To mi
daje paliwo!
- I tego życzymy.
Rozmawiał: Tadeusz Piątkowski

polskich. Tuż za podium uplasowała się ekipa dwójek w składzie:
Wiktoria Masztaler, Ania Gdaniec i Nadia Kancelista (na boisku grają dwie zawodniczki, dru-

żyna składa się z trzech). Trenerem zespołów jest Zbigniew Długaj. Pozostałe trzy drużyny zajęły
miejsca poza podium.
Tadeusz Piątkowski

WyNIKI:
Dwójki dziewcząt
1) UKS Źródełko K-ce I
2) MOSM Tychy IX
3) SP 6 Jastrzębie I
4) Trójka Mikołów I
7) Polonia Łaziska I
Trójki dziewcząt
1) MKS Dwójka Zawiercie
2) Beskid Skoczów I
3) UKS Trójka Mikołów I
Czwórki dziewcząt
1) MOSM Tychy I
2) UKS Źródełko Katowice I
3) MKS Dwójka Zawiercie

Dwójki chłopców
1. LKPS/M-Volley Borowno.
2. UKS SP 6 Jastrzębie.
3. TS Volley Rybnik.
6. UKS ”Trójka” Mikołów
Trójki chłopców
1. KS Jastrzębie Borynia I.
2. LKPS Borowno.
3. MKS MOS Banimex Będzin.
Czwórki chłopców:
1. LKPS Borowno.
2. M-Volley Częstochowa.
3. SK Górnik Radlin.
7. SMUKS Orzesze.
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Złote Lwy Jasia

W Pabianicach zakończyły się trzecie Mistrzostwa Polski Masters mężczyzn i pierwsze kobiet w piłce ręcznej. Przez dwa
dni na parkietach Pabianic i Łodzi rywalizowały 23 ekipy „wcześniej urodzonych” szczypiornistek i szczypiornistów.
W tym gronie o tytuł mistrzowski walczyli weterani z Łazisk Górnych - „Lwy Jasia”, którzy bronili tytułu wicemistrzowskiego
z ubiegłorocznych mistrzostw w Krakowie. Stare powiedzenie, że „do trzech razy sztuka” okazało się prawdziwe. „Lwy
Jasia” po dwóch srebrnych medalach, wywalczyli złoty i tytuł Mistrzów Polski Weteranów w kategorii +45.

prezes ZPRP, Zygfryd Kuchta Przy takiej dyspozycji, takim zaangażowaniu i takich umiejętnościach,
polska piłka ręczna
o swoją przyszłość
może być spokojna, gdyż wielu
z tych, którzy
potykali się na
parkiecie, to nauczyciele i trenerzy swoich następców.

Złote medale dla drużyny „Lwów Jasia” wywalczyli: Wiesław Wronka, Andrzej Stradowski, Marek Baron, Janusz
Stępniak, Marek Ciesielski, Waldemar Roter, Dariusz Gliszczyński, Krzysztof Płonka, Andrzej Olszówka, Marek Mazur, Franciszek Świtalik, Henryk Szymoś, Mirosław Szwed, Tadeusz Piątkowski, Marian Olszówka, Jerzy Spodymek

T

ytuł nie przyszedł łatwo. Na mistrzostwa
z różnych przyczyn nie
mogło pojechać kilku zawodników, stąd też planem
minimum było zakwalifikowanie się do czołowej czwórki, czy-

li walka o medale. Oczywiście,
złoto marzyło się wszystkim, ale
trzeba było pokonać mocnych
rywali. Zadanie okazało się wykonalne. W eliminacjach łaziszczanie ograli wszystkich rywali,
choć momentami nie było to ła-

twe. Kiedy po heroicznym boju
pokonali Szczecin, wiedzieli, że
mają co najmniej srebrny medal. Żeby wywalczyć złoto, trzeba było pokonać drużynę Czuwaju Przemyśl, z którą przegrali
w finale dwa lata temu. Finał

w tej kategorii był prawdziwą wojną. Nikt się nie oszczędzał, a nastroje zmieniały się jak w kalejdoskopie. Oba zespoły pokazały, jak
należy grać w defensywie, stąd
bramek jak na lekarstwo. Ostatecznie o jedno „trafienie” lepsi
okazali się Ślązacy (6:5) i to oni
cieszyli się ze złotych krążków
i tytułu Mistrzów Polski.
Poziom mistrzostw był bardzo
wysoki, a mecze finałowe mogły
zadowolić nawet tych najbardziej
wybrednych. Jak powiedział podczas dekoracji najlepszych, wice-

1. „Lwy Jasia” Łaziska Górne
2. Czuwaj Przemyśl
3. SDFP Kraków
4. Szczecin
5. Włókniarz Pabianice
6. Masters Warszawa
7. Zagłębie Lubin
8. Złotoryja
Tadeusz Piątkowski
Marian Olszówka:
- Co się źle zaczyna, dobrze się
kończy. Kłopoty nie nadwątliły naszego morale i pokazaliśmy jak należy walczyć. Jesteśmy Mistrzami Polski, a tytuł ten dedykujemy naszemu koledze, Stanisławowi Ratce, który odszedł od nas kilkanaście godzin
przed zdobyciem złota.

Zaczyn już jest, pora na wypiek
Dwie drużyny z Czech, jedna ze Słowacji, MTS Żory,
Ruch Chorzów i dwie ekipy gospodyń zmierzyły się
w hali MOSiR w Łaziskach
w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej dziewcząt
o puchar Dyrektora MOSiR.

zapotrzebowanie na piłkę ręczną. Tydzień wcześniej oglądaliśmy organizowany po raz 25
przez Mariana Olszówkę Memoriał im. Jana Olszówki, teraz grą zachwycały dziewczęta.
Dziewczęta MOSiR-u, to prawdziwe talenty i władze miasta
powinny zrobić wszystko, by je
w mieści utrzymać. Myślę, że
chcąc zbudować w Łaziskach
sport przez większe „S”, najszybciej zrobimy to inwestując
w damski handball.

G

ospodynie okazały się
mało gościnne, gdyż zajęły dwa miejsca na podium. Najlepszym zespołem okazał się MOSiR I, a trzecie miejsce przypadło drugiej ekipie
z Łazisk. Brawa dla zawodniczek
i trenerki - Iriny Krawczyk, która
nie po raz pierwszy potwierdziła,
że wykonuje solidną pracę szkoleniową, wychowując kolejne zastępy adeptek szczypiorniaka.
Oba zespoły gospodyń były klasą dla siebie. Drużyna rocznika
2000 nie przegrała żadnego spotkania, a na większy opór rywalek trafiła dopiero w finale. Strata pięciu bramek podopiecznych
Iriny Krawczyk nie sparaliżowa-

ła ich poczynań. Szybko potrafiły się pozbierać, narzucić swój
styl gry i nie tylko odrobić straty,
ale i odnieść zdecydowane zwycięstwo. Duże brawa należą się
też młodszym dziewczętom, które poradziły sobie z mocniejszymi rywalkami. Brawo! Zaczyn do
dobrego wypieku jest, dobry piekarz w osobie trenerki też, teraz
trzeba tylko te ekipy otoczyć staranną opieką, by wypiec solid-

ny chleb. Za trzy - cztery lata te
dziewczęta będą mocne w drużynie seniorek.
Trenerka zespołu, Irina
Krawczyk: Moje podopieczne
za dużo okazji do konfrontacji
z mocnymi ekipami nie mają.
W tym turnieju potwierdziły wysokie umiejętności i udowodniły, że mogą rywalizować
z mocnymi drużynami. Taka
konfrontacja jak w tym turnie-

ju jest najlepszą szkołą taktyki.
Turniej wywołał spore zainteresowanie łaziszczan, którzy
gromadnie zasiedli na trybunach, dopingując grające dziewczęta. W tym gronie był też radny powiatu mikołowskiego, Mirosław Duży, który powiedział:
Zarówno postawa naszych
dziewcząt, jak i zainteresowanie turniejem przez kibiców dowodzą, że w Łaziskach jest duże

Tabela końcowa turnieju:
1. MOSiR I Łaziska Górne
2. MTS Żory
3. MOSiR II Łaziska Górne
4. Tatran Stupava
5. HC Ostrava
6. Junior Mocenok SK
7. TI Sokol Hrabovka
8. Ruch Chorzów
Nagrody indywidualne:
Najlepsza bramkarka - Daria
Gibiec (MOSiR I Łaziska Górne)

Najskuteczniejsza zawodniczka - Angelika Busk (MTS Żory)
Najlepsza zawodniczka turnieju - Jana YILDIZOVA (HC Sokol
Stupawa Słowacja).
Ekipy MOSiR-u wystąpiły
w składach:
MOSiR I (rocznik 1999): Joanna Pawłowska, Angelika Myszor, Agnieszka Pichen, Sandra
Bagnowska, Patrycja Bochenek,
Gabriela Rother, Kamilla Bilgoń,
Roksana Wójcik, Klaudia Sójka,
Paulina Witkowska, Anna Iwan,
bramkarki: Daria Gibiec, Malwina
Blachowska.
MOSiR II (rocznik 2000): Aleksandra Włoch, Klaudia Gralik,
Wiktoria Powyszyńska, Karolina
Czaja, Paulina Puchałka, Paulina
Pietrzyk, Paulina Kamińska, Beata Fojt, Paulina Małyska (rocznik
2003), Justyna Sielicka, bramkarki: Patrycja Herman, Wiktoria Sidełko, (drużynę wspomagał Paweł
Krawczyk rocznik 2003).
Tadeusz Piątkowski

32 SPORT
Wodnik (20 I - 19 II)
Czas na zmiany i to niekoniecznie miłe. Inaczej sobie
zaplanowałeś przebieg kilku rodzinnych spotkań. Będziesz rozczarowany, ale to
jeszcze nie jest tragedia. Potraktuj całe zamieszanie, jako sygnał ostrzegawczy, że
nie zawsze masz rację.
Ryby (20 II - 19 III)
Odpuść sobie na razie podejmowanie ważnych decyzji.
A jeżeli już musisz, to poczekaj przynajmniej do końca wakacji, chociaż to i tak
wielkie ryzyko. Przeżywasz
ostatnio silne huśtawki nastrojów. Musisz się emocjonalnie wyciszyć. Czas działa na twoją korzyść.
Baran (20 III - 20 IV)
Zapomnij o wakacyjnym lenistwie i bierz się do roboty. Pojawi się przed Tobą kilka możliwości do zarobienia
kasy. Inni tkwią już w letnim letargu i raczej nikt nie
sprzątnie Ci sprzed nosa okazji. Tylko nie udawaj, że pracujesz, ale zakasaj rękawy.
Byk (21 IV - 20 V)
Czerwiec to nie jest najlepszy czas do realizowania
własnych projektów. Masz
dobre pomysły, ale wymagające konsekwencji i koncentracji. Nie można, patrząc
w słońce, myśleć o trudnych
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Horoskop
problemach. Ale nic się nie
pali. Zacznij na spokojnie
pod koniec września.

przynajmniej latem należy.
Leniuchujcie z pełną premedytacją.

Bliźnięta (21 V - 20 VI)
Prawdziwy skowronek z Ciebie. Tryskasz humorem,
a przebywanie w Twoim towarzystwie to wielka przyjemność. Wykorzystaj dobry moment i pozwól sobie
na odrobinę samodzielności
w pracy albo szaleństwa
w życiu. Jak nie przyniesie
Ci to korzyści, to przynajmniej ujdzie na sucho.

Panna (22 VIII - 22 IX)
Dalej nie potrafisz się wyrwać spod niekorzystnych
wpływów. Musisz okazać
więcej odwagi i nie bać się
ryzyka. Nie traktuj tego, jako stawiania wszystkiego na
jedną kartę, lecz jako fragment wykalkulowanej życiowej kombinacji. Postaw się,
postrasz, a zwyciężysz.

Rak (21 VI - 21 VII)
Czekają Cię trudne wyzwania. Będziesz pracować (albo
wypoczywać?) w grupie, lecz
to na Tobie spocznie ciężar
odpowiedzialności za dobre
samopoczucie wszystkich.
To niesprawiedliwe, ale na
pocieszenie można tylko dodać, że taki stan nie potrwa
wiecznie.
Lew (22 VII - 21 VIII)
Sierpień jest Twoim zodiakalnym miesiącem, a słońce astralnym patronem.
Prognozy mówią w czerwcu
o pięknej, słonecznej pogodzie. To brzmi prawie jak
hymn pochwalny na cześć
lwów, ale coś im się od życia,

Waga (23 IX - 22 X)
Męczysz się i myślisz o sytuacjach, których jesteś
uczestnikiem. Niepotrzebnie. Nie masz na nie wpływu. Zamiast myśleć o tym,
co się dzieje teraz, układaj
możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń i szukaj w nich
miejsca dla siebie. Życie to
nie tylko emocje, ale też gra.
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Strzelec (22 XI - 20 XII)
Bądź cierpliwy i licz tylko
na siebie. Mówiły jaskółki,
że niedobre są spółki, powinien też tak powiedzieć
zodiakalny Strzelec. Jedyną przeszkodą w realizacji planów jest strach, że
nie podołasz samodzielnie.
To kompletna bzdura. Właśnie w spółce z kimś stracisz. Przynajmniej w tej
jednej sprawie, o której myślisz.
Koziorożec (21 XII - 19 I)
Wakacje nie sprzyjają podejmowaniu poważnych decyzji i rozpoczynaniu działań, których konsekwencje będą się ciągnąć latami. Jeszcze wykombinujesz
coś głupiego i co wtedy? Na
razie wypoczywaj i powoli
przygotowuj się do zmian.
Tylko spokój może Cię uratować.

ATN-OIL-SERWIS
NAJWIĘKSZY WYBÓR
NAJLEPSZE CENY
 OLEJE SAMOCHODOWE:

MOBIL, CASTROL, ELF, SHELL, LOTOS...

 OLEJE DO KOPAREK I ROLNICTWA:

SILNIKOWE 15W40 SUPEROL CC 30, LUX10, STOU 10W30
PRZEKŁADNIOWE I HYRDRAULICZNO-PRZEKŁADNIOWE
TYPU HIPOL 80W90, 85W140, ATF II, UTTO 10W30

 OLEJE HYDRAULICZNE:

OLEJ HYDRAULICZNY HL 46 200 L beczka 920zł netto
HL22, HL32, HL46, HL68
HLP22, HLP32, HLP46, HLP68
WC
HV22, HV32, HV46, HV68
ZE

 OLEJE MASZYNOWE:
LAN32, LAN46, LAN68

 OLEJ OBRÓBCZE:
DO TOKAREK ITP.

 SMARY:

I LI RWCU
Z G PCU
A
TAN ZETĄ
IEJ
!!!

ŁT43, STP. GRAFITOWANY. EP2 EPX00

Orzesze, ul. Krasickiego 10
Tel: 327231631 www.atn-serwis.pl

Skorpion (23 X - 21 XI)
Odstaw na bok emocje.
W pracy i życiu czeka Cię
sporo trudnych wyzwań. Nie
chodzi o żadne tragedie, ale
o sytuacje, gdzie trzeba się
ciężko napracować, aby osiągnąć efekt. Nerwy w niczym
nie pomogą. Trzeba zacisnąć zęby i robić swoje.
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Jastrzębie-Zdrój

ul. Beskidzka PU 137 nr 1
tel: 32 476 10 25
ul. Zdrojowa 5
tel: 32 733 10 53
www.logopeda.net.pl
www.logopedia.pl
l Weryfikowany od ponad 25 lat, stale wzbogacany
program autorski Jolanty Falany-Kozłowskiej.
l Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego
z oddziałem integracyjnym.
l Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Centrum Logopedyczne.
l Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
(od 0 do 7 roku życia).
l Studia Podyplomowe:
- Logopedia (surdologopedia, neurologopedia)
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju
- Terapia Pedagogiczna, inne.
l Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii
(Akademia Rodzica, Uniwersytet Otwarty).

Prowadzimy szkolenia, warsztaty, staże,
zapewniamy praktyki, uczymy praktycznych
umiejętności, wydajemy certyfikaty.

!

Wśród osób, które
do końca czerwca
nadeślą prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy
nagrody książkowe. Laureatem poprzedniej krzyżówki
jest Sylwia Opania
z Orzesza. Prosimy
o odbiór nagrody,
w siedzibie redakcji,
ul. Rynek 18, od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-16.00.
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Biuro Rachunkowo-Księgowe

„RACHUBA”
spółka cywilna

JOANNA DUŻY l KATARZYNA WITEK-ROJ

ul. Sienkiewicza 3
43-170 Łaziska Górne
tel. +48 606 299 422
e-mail: joaduz1977@gmail.com

