Nr 6 (52) 

czerwiec 2016r.

Nikt nic nie wie na temat
przyszłości Elektrowni Łaziska

Pod napięciem
datek

do

y

ln
a
j
c
e
sp

MIKOŁÓW

Nowa aplikacja

str. 5

ORZESZE

Hejnał dla Orzesza

str. 6

A
K
S
I
Z
A
Ł
E
N
GÓR

WYRY

Marsz po zdrowie!

str. 7

Podwójne
życie rady
str. 2

str. 11-19

Faul

na Lewandowskim
str. 4

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PERFUMY

TWÓJ SKŁAD OPAŁU

str. 8

str. 3

UL.

WYRY

PSZCZYŃSKA 48 A

KOSTKA
TEL.

SPORT

taniej o 90%

str. 9

(TEREN GIGU)

ORZECH MIAŁ EKOGROSZEK
DREWNO KOMINKOWE

536 512 512

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00

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

Golf wystartował
str. 20-21

Srebrne „Lwy Jasia”

str. 31

Bez referencji

str. 26

OPINIE

Od

MIĘDZY
NAMI
FILARAMI

dawna nie chodzę na mikołowskie sesje Rady
Miejskiej. Nie korzystam nawet z dobrodziejstw cywilizacji i nie śledzę transmisji w Internecie. Nie chodzi o to, że jestem aż tak zapracowany albo
nie interesują mnie sprawy mikołowskiego samorządu. Chodzi o to, że kiedy śpię przed
ekranem żona nabiera dziwnych podejrzeń. Mikołowskie
sesje trudno uznać za porywające widowiska. Radni są zgodni i jednomyślni, jak sekretarze
PZPR podczas wojewódzkiego plenum. Nie dziwię się Arturowi Wnukowi (tekst obok),
że irytuje go wprowadzony
w Mikołowie obyczaj nieformalnych spotkań burmistrza
i radnych, na których omawia się formalne, bo dotyczące miasta sprawy. Mnie to dziwi trochę mniej, bo w samorządach siedzę od lat i niejedno widziałem. „Ustawki” zdarzają się nie zawsze tam, gdzie
rządzący chcą coś ukryć przed
mieszkańcami. Czasami - i obawiam się, że to jest właśnie wariant mikołowski - nie wszyscy samorządowcy znają się
na swojej robocie. Boją się sesji, bo mogą palnąć coś głupiego. Stąd te spotkania poza protokołem, aby wszystko wcześniej uzgodnić i ustalić. Według Wnuka jest to karygodne,
według mnie żenujące. Wydajemy też gazety w innych miastach. Podczas sesji w Jastrzębiu-Zdroju czasami wióry lecą
przez siedem-osiem godzin. Aż
miło patrzeć na wściekłą panią
prezydent i wkurzonych radnych opozycji. Bo właśnie na
tym polega demokracja. Nie
chodzi o to, aby lała się krew,
ale pot i łzy muszą być.
Jerzy

W

poprzedniej kadencji parlamentu, kiedy rządziła koalicja
PO-PSL, byliśmy podejrzewani
o sprzyjanie PiS. Teraz zapewne zostaniemy posądzeni o coś
odwrotnego. Zamieściliśmy relację z mikołowskiego spotkania Klubu Obywatelskiego, firmowanego przez PO. Wyjaśnienie tej zagadki wcale nie
leży w naszych sympatiach.
Po prostu była to jedyna polityczna impreza, która odbyła się ostatnio w powiecie mikołowskim. Z zawodowej przyzwoitości wypadało ją opisać.
To nie nasza wina, że kiedy
PiS przejął władzę w Polsce,
to spoczął na laurach - przynajmniej w naszym powiecie.
W starych, dobrych czasach,
potrafili zorganizować kilka ciekawych spotkań w ciągu miesiąca. Ledwo wyjechał
Agent Tomek, a już się zapowiadała poseł Krystyna Pawłowicz. Do tradycji należały
przyjazdy do Mikołowa znanych polityków tej partii. Dyskusje, toczone w Białym Domku, miały swoją rangę i klimat.
A teraz - cicho sza. PiS rządzi,
ma całe zastępy ministrów, sekretarzy stanu i parlamentarzystów. Mimo tego, nikt z tych
politycznych szczytów nawet
nie chce spojrzeć na nas, maluczkich. Nie znaczy to, że PO
była lepsza pod tym względem. Kiedy rządzili, pamiętam
tylko jedną akcję z udziałem
ich polityka w naszym powiecie. Chciałam pójść do biblioteki oddać książki, ale drzwi
blokował akurat BOR, bo Donald Tusk w ramach wyborczego tournée zahaczył o Mikołów, aby „przybić piątkę” jakiemuś tutejszemu kandydatowi. Wniosek z tego jest jeden:
każdej partii najlepiej służy bycie w opozycji.
Beata
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Burmistrz Mikołowa regularnie spotyka się z radnymi na nieformalnych
naradach „roboczo-informacyjnych”. Czyżby to był jeden z powodów nudy
wiejącej z „normalnych” sesji Rady Miejskiej? Nie ma dyskusji i polemik, bo
samorządowcy umawiają się wcześniej, co mają mówić i jak głosować?

Podwójne życie rady
Trudno zgodzić się z argumentacją burmistrza. Są gminy, w których organizowane są
komisje wspólne, na których można poruszyć
wszystkie, nawet najdrobniejsze sprawy.
Rozłożyć je na czynniki pierwsze, obejrzeć
„pod światło”, do znudzenia „szukać dziury w całym” lub bić brawo słusznym inicjatywom. Mieszkańcy mają prawo wstępu na takie komisje, nie powoduje to nadmiernego
przedłużania sesji i wszyscy są zadowoleni.

czynszu w zasobach ZGL, stypendiach, cenie ścieków i biletów na basen. Władza nie
prezes Stowarzyszenia Reta
posiada żadnych swoich pieniędzy, jedynie dzieli pieniądze uzyskane z podatków.
Kołdra jest najczęściej krótka, rzadko kiedy
bowiązujące w Polsce prawo
starcza dla wszystkich, dlatego właśnie tak
gwarantuje mieszkańcom wstęp
ważne jest, aby decyzje podejmowane były
na posiedzenia Rady Miejskiej.
Podobnie jest z komisjami, czyw sposób przejrzysty. I nie ma kompletnie
znaczenia, że na „tajnych sesjach” nie ma
li spotkaniami radnych w mniejszych, z regłosowań.
guły tematycznych grupach. Jako mieszkańNiedostępne dla mieszcy mamy zagwarantowaną możliwość udziału w takańców „spotkania” zokich posiedzeniach, robiestały zaplanowane na cały
rok. Informację o nich, ponia zdjęć, filmowania, nagrywania, dokumentowadobnie jak o „zwykłych
sesjach” przekazał Przenia tego jak zapadają decyzje. I z tym, z drobnymi
wodniczący Rady Miasta,
wyjątkami, nie jest w MiMichał Rupik. Według terkołowie najgorzej. O zduminarza kolejne spotkamiewającym zachowaniu
nie ma odbyć się w Urzęprzewodniczącego
kodzie Miasta już 16 czerwSporo kontrowersji budzi komisja rewizyjna, której przewodniczący, Krzysztof Żur, ma
misji rewizyjnej, radneca, później wakacje i dazwyczaj wypraszania mieszkańców, którzy chcą uczestniczyć w jej posiedzeniach.
go Krzysztofa Żur, będzie
lej 18 sierpnia, 15 września
jeszcze okazja napisać.
itd. Nieoficjalnie mówi się
Uważny obserwator lokalnej mikołowskiej
już o powrocie do tradycji „czwartkowych
Chęć prowadzenia dialogu przez włodapolityki z pewnością zauważył nudę wiejącą
obiadów”, a to zapewne z racji organizowarzy miasta cieszy, wola współpracy burmiz sesji Rady Miejskiej. W trakcie głosowania
strza z radnymi również, zwłaszcza w konnia spotkań zawsze w ten sam dzień. Pikanuchwał rzadko kiedy ktoś na sali ma pytania
tekście wyników ostatnich wyborów samoterii sprawie dodaje fakt, że w oficjalnym stalub uwagi do treści głosowanych dokumenrządowych, kiedy burmistrz wprowadził do
nowisku Urząd Miasta w Mikołowie twierdzi,
rady miasta tylko jednego kandydata ze swoże „nie ma terminarza spotkań burmistrza
tów. Uchwały przechodzą sprawnie, jedna
za drugą. Rewolucja, jaką było umieszczenie
jej listy. Nie mam nic przeciwko spotkaniom
z radnymi w roku 2016”.
ułatwiającym przepływ informacji - zgodnie
w internecie nagrań z sesji, a także większa
niż dotychczas aktywność mieszkańców na
Grzegorz Wójkowski,
z prawem sesje i komisje można zwoływać
komisjach skłoniła władze miasta do zduStowarzyszenie Aktywności
do woli, nawet co tydzień. Niech się spotykaObywatelskiej „Bona Fides”
miewającego kroku.
ją, ile tylko dusza zapragnie!
Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej jest zagwarantowaBurmistrz zaczął regularnie
Razi natomiast zamiar
nym konstytucyjnie prawem. Poprzez orgaspotkać się z radnymi
ukrywania przed
nizację poufnych spotkań burmistrza z radpoza sesjami i komisjami
mieszkańcami ważnych
nymi zostaje ono de facto ograniczone.
na spotkaniach „roboczoinformacji, bo takie właśnie

Artur Wnuk

O

informacyjnych”.

- Chcę się spotkać co miesiąc z wszystkimi radnymi na jednym spotkaniu, na którym mogę im przedstawić różne sprawy
z mojej działalności w UM. Niestety nie ma innej możliwości poruszenia drobnych spraw
z wszystkimi radnymi naraz poza sesją,
więc ustaliłem taki termin comiesięcznych
spotkań burmistrza dla wszystkich radnych,
nie widzę w tym nic dziwnego - odpowiada
na pytanie o dodatkowe spotkania burmistrz
Stanisław Piechula.

omawiane są na spotkaniach
niedostępnych dla
mieszkańców.

- Wydaje mi się, że chcą przez te spotkania znać wcześniej naszą opinię, czy akceptujemy to, co robią. W ten sposób chcą wymusić akceptację swoich posunięć - twierdzi
jeden z mikołowskich radnych.
Władze miasta ustalają wysokość podatku od nieruchomości, decydują o remoncie
drogi, budowie chodnika (dziś ten, a twój
za 15 lat) i rozbudowie szkoły, wysokości

Paula Kłucińska,
Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
Powstaje uzasadniona obawa, czy rolą
takich spotkań jest próba obejścia przepisów prawa, a tym samym pozbawienia
mieszkańców możliwości uzyskania wiedzy o omawianych na nich problemach oraz
możliwości prowadzenia społecznej kontroli
nad działalnością władz.
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Co Ty wiesz
K
onkurs adresowany
jest do szkół
ponadgimnazjalnych województwa
śląskiego. Mogą w nim
wziąć udział zespoły, złożone z dwójki
uczniów oraz nauczyciela. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej dotyczącej
Porozumienia Jastrzębskiego. Pracę należy przygotować w programie Power Point. Prezentacja
powinna się składać z maksymalnie 16 slajdów.
W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy ukończyli 14 rok życia. W prezentacji
można wykorzystać: archiwalne zdjęcia, dokumenty oraz fragmenty kronik filmowych.

o porozumieniach
jastrzębskich?

Komisja Konkursowa
oceniając prace weźmie
pod uwagę: poprawność merytoryczną,
oryginalność i pomysłowość, kolorystykę, celowość użycia różnych
środków artystycznego
wyrazu, ogólny wyraz
artystyczny, bibliografię.
Uczestnicy przesyłają
jedną prezentację. Z każdej szkoły do konkursu
mogą przystąpić trzy zespoły. Prezentacja nie może być wcześniej nigdzie publikowana. Podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się
3 września w Jastrzębiu-Zdroju. Jest o co walczyć.
Wśród nagród przewidziano wyjazd do Parlamentu
Europejskiego, Sejmu RP oraz nagrody książkowe
i dyplomy.

Prace powinny być dostarczone na płytach CD do 10 sierpnia.
Prezentacje należy wysłać na adres: Biuro Poselskie Grzegorza Matusiaka
ul. Mazowiecka 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Konkurs”.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę przesyłać na adresy mailowe:
biuro.m@poczta.fm oraz solidarnoscjastrzebie@gmail.com
Bolesław Piecha,
poseł do Parlamentu Europejskiego
- Wydarzenia, które w 1980 roku rozegrały się w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu-Zdroju, okazały się kluczowe dla historycznych
zmian, jakie zaszły w Polsce, ówczesnym bloku wschodnim i całej Europie. Młode pokolenia muszą pamiętać,
gdzie i kiedy rozpoczął się nasz marsz ku wolności.

Grzegorz Matusiak,
poseł na Sejm RP
- Dzięki górnikom z Jastrzębia-Zdroju,
którzy w 1980 roku mieli odwagę powiedzieć
„nie” komunistycznej władzy, żyjemy dziś w wolnej i demokratycznej Polsce. Czasami zapominamy, że te wartości nie zostały nam dane, ale zostały wywalczone i okupione, czasami
najwyższą ceną. Tej lekcji historii nie wolno zapomnieć.

Tu jesteśmy!

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

Mikołów - Borowa Wieś
• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,
ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,
ul. Strażacka 54
Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków,
ul. F. Górka 48
• Sklep spożywczy Bujaków,
ul. F. Górka 79
Mikołów Paniowy:
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25
Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek,
ul. W. Polskiego 21
• Piekarnia-Cukiernia u Moniki,
ul. W. Polskiego 38a
Łaziska Górne:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1

• Kopalnia „Bolesław Śmiały”
(dostępna dla pracowników)
• Delikatesy Centrum,
ul. Wyszyńskiego 2
• PSS Społem, ul. Dworcowa 24
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Świerczewskiego 1
• ABC, ul. Świerczewskiego 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2
• Stomalux, ul. Chopina 5
• My Center, ul. Mickiewicza 2A
• Sklep Kurpas farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1
• Optica, ul. Świerczewskiego 4c
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3
• Sklep Irena ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. 22 Lipca 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13
• Sklep ABC po sąsiedzku,
ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans,
ul. Cieszyńska 48a (obok Huty),
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”

Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Dąbrowszczaków 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy,
ul. Dąbrowszczaków 91
• Sklep Rabat, ul. Dąbrowszczaków 109
• Pawilon Handlowy,
ul. Dąbrowszczaków 58
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Dąbrowszczaków 58
• Piekarnia „Garus”,
ul. Dąbrowszczaków 56
• Sklep spożywczy „Armac”,
ul. Dąbrowszczaków 103
• Sklep spożywczy (koło Urzędu),
ul. Dąbrowszczaków 135
• Hurtownia Napojów, ul. Pszczyńska 112
• Sklep spożywczy „Jumo”,
ul. Pszczyńska 155
Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”,
ul. Pszczyńska 347
• Sklep „U Jakuba”, ul. Pszczyńska 357
• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366

• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141
• Sklep spożywczy „Rabat”,
ul. Rybnicka 80
Orzesze:
• Urząd Miasta,
ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2
• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158
• Sklep spożywczy „Emilia” „Od i Do”,
ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
• ATN, ul. Krasickiego 10
• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
• Sklep spożywczo-warzywny,
ul. Rybnicka 98
• Elport, ul. Rybnicka 105a
• Piekarnia - Cafe Bar Jan Szmajduch,
ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Delikatesy „Od i Do”, ul. Żorska 172
• Fabryka Energii, ul. Szklarska 1
• Budampex, ul. Gliwicka 37
• Sklep monopolowy, ul. Długosza 31
• Sklep spożywczy ABC, ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”,
ul. Katowicka 1
• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 45
Ornontowice:
• Piekarnia Ciastkarnia, ul. Orzeska 90
• Delikatesy Centrum, ul. Orzeska 17
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy,
ul. Zwycięstwa 1
• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Lewiatan, ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy,
ul. Zwycięstwa 194
Paniówki:
• Cukiernia Gatner, ul. Karola Darwina 6
• Delikatesy FOX, ul. Swobody 1a

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Autoryzowany
sprzedawca:

TWÓJ SKŁAD OPAŁU

Oferujemy tylko
polski węgiel !

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

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

Pltki

Adam Lewandowski, przewodniczący
Rady Powiatu, niczym sławny imiennik
z boiska wciąż jest w grze, choć
przeciwnik chciał go kopnąć w kostkę.
Jaki przeciwnik? Oto jest pytanie.

Kto chciał sfaulować

Lewandowskiego?

W

tym numerze gazety zamiast pakietu kilku plotek, serwujemy jedną, ale za to porządną. W zasadzie
jest to matka wszystkich plotek
i klucz do zrozumienia wielu przedziwnych sytuacji, które dzieją się w powiecie mikołowskim. Po
raz drugi w tym sezonie politycznym podjęto próbę zrzucenia Adama Lewandowskiego ze stołka
przewodniczącego Rady Powiatu. I po raz kolejny
obronił stanowisko. Dziewięciu radnych było za,
tylu samo przeciw, jeden wstrzymał się od głosu,
a dwoje nie przyszło na sesję nadzwyczajną. Gdyby głosowanie było jawne, wiedzieliśmy wszystko. Na szczęście radni dbają o dozowanie napięcia i decyzje personalne podejmują w trybie tajnym. Czyli znamy wynik, ale nie wiemy, kto stoi za
tym - w zależności z której strony patrząc - sukcesem albo porażką. Nie wiemy, ale możemy spekulować. Dziennikarz z poczytnej, tyskiej gazety popełnił obszerny artykuł na temat zamachu na Ada-

Nawet na przykładzie bieżącej, ogólnopolskiej
polityki doskonale widać, że nie da się zbudować
trwałego sojuszu tylko na fundamencie wspólnego wroga. I tak się dzieje też w powiecie mikołowskim. Rządząca koalicji aż trzeszczy od wewnętrznych konfliktów.

W samym klubie PiS nie ma
zgody co do tego, czy na
romansie z Jaroszkiem
zyskują albo tracą.

ma Lewandowskiego. Wplótł tę sytuację w fundamentalne zmagania dobra ze złem, czyli konflikt
między dwiema największymi partiami, który usta-
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wia polskie życie publiczne od 11 lat. Mimo sympatii dla autora, nie możemy podzielić jego diagnozy. To prawda, że Adam Lewandowski jest
szefem powiatowych struktur PiS, a jego największy rywal, Mirosław Duży, pełni podobną funkcję
w PO. Ale nie takie było tło tej „ustawki”.

Ważne jest pytanie, kto i po
co próbował odwołać Adama
Lewandowskiego? Ciekawszy
kontekst ma jednak zagadka,
dlaczego ta akcja okazała się
nieskuteczna?
Z tego co wiemy, nie stał za tym Mirosław Duży.
Z tej prostej przyczyny, że lider PO potrafi liczyć.
W Radzie Powiatu jego partia oraz sojusznicy
z PSL, Forum Samorządowego oraz Obywatelskiego Komitetu Samorządowego nie mają większości.
Przeprowadzenie nieskutecznej próby odwołania
tylko wzmocniłoby rywala. Jeżeli nie Duży, to kto?
I teraz zaczyna się robić ciekawie. Koalicja rządząca powiatem mikołowskim jest chyba najbardziej egzotyczną ekipą wśród śląskich samorządów. Zbudowali ją działacze PiS, ludzie silnie związani z PO, czyli Adam Putkowski oraz Marek Balcer
(niedawno złożył mandat) oraz towarzysze z PRL-owskim rodowodem, ze starostą Henrykiem Jaroszkiem na czele, który w starych, „dobrych” czasach był naczelnikiem Łazisk Górnych. Powiedzieć,
że łączą ich trudne relacje, to nic nie powiedzieć.

Trwałość tej ekipy gwarantuje
tylko jedno spoiwo, czyli
niedopuszczenie Mirosława
Dużego do władzy.
Adam Lewandowski nie może mu okazać cienia
sympatii, bo nie pozwoli na to partyjna góra. Adam
Putkowski, lider Gmin Ziemi Mikołowskiej, ma
jeszcze silniejsze motywacje. Duży pozbawił go
stanowiska szefa powiatowej PO, a z czasem doprowadził do usunięcia z partii. Inne, bardziej osobiste powody, kierują Henrykiem Jaroszkiem z Dla
Gminy i Powiatu. W poprzednich kadencjach dogadywał się z Dużym, ale starosta może być tylko jeden. Było więcej niż pewne, że ten sojusz nie
przetrwa kolejnej próby wyborczej.

Ale to nie jest jeszcze problem, ponieważ Adamowi Lewandowskiemu na razie udaje się zachować jedność swojej ekipy. Ale są problemy poważniejsze. Na wzmacnianiu pozycji Adama Lewandowskiego na pewno nie zależy Henrykowi Jaroszkowi. Zarówno starosta jak i przewodniczący
Rady Powiatu zapewne wiedzą, że ich taktyczny
sojusz zakończy się z upływem tej kadencji. Nie
wiadomo, w jakim kierunku rozwinie się sytuacja
polityczna w Polsce. PiS może stracić albo sporo
zyskać, jeżeli rządowi uda się skutecznie zrealizować programy socjalne. Jeżeli prawdziwy okaże się drugi wariant, w najbliższych wyborach samorządowych radni tej partii na pewno zechcą
wyjść z cienia Jaroszka i sięgną po jego stanowisko. Klucz do zrozumienia nieudanej próby puczu
w Radzie Powiatu tkwi także we wcześniejszym
głosowaniu nad absolutorium dla starosty. Henryk Jaroszek otrzymał poparcie znacznie większe,
niż siły koalicji. Znaczy to, że swoich zwolenników
miał także w obozie opozycji.

A to jest kolejny dowód na to,
że w powiecie mikołowskim
o wiele większe znaczenie
od partyjnych sojuszy mają
osobiste interesy i relacje.
I nadszedł wreszcie czas, aby poplotkować
na temat potencjalnego następcy Adama Lewandowskiego. Z tego co udało nam się dowiedzieć,
spekulowano o dwóch kandydatach z OKS, Tadeuszu Marszoliku i bardziej prawdopodobnym Eryku Muszerze. Obaj są zbyt doświadczonymi samorządowcami, aby godzić się na udział w takiej intrydze nie mając pewności, że plan się uda. Do
skutecznego odwołania Lewandowskiego, potrzebne były głosy jego koalicyjnych kolegów.
W powiatowych kuluarach spekulowano, że przewaga za odwołaniem powinna sięgać trzech a nawet czterech głosów. Kto miał zdradzić? Tego na
razie nie wiemy, a jak się dowiemy, to podzielimy
się z Państwem tymi rewelacjami. W każdym razie misterny plan wziął w łeb. Dlaczego? Nie można wykluczyć, że część spiskowców przestraszyła się skutków tej akcji. Odwołany Lewandowski
na pewno nie usiadłby w kącie i nie pisał pełnych
żalów listów do „Naszej Gazety”. Zapewne doprowadziłby do rozpadu koalicji i nie wiadomo, kto
wyszedłby zwycięsko z tego chaosu. Jedno jest
pewne. Nie byliśmy świadkami ostatniej próby odwołania Adama Lewandowskiego.
Jerzy Filar
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Można sprawdzić datę wywozu śmieci, a także zgłosić dzikie wysypiska i inne zagrożenia

Jedna aplikacja, kilka możliwości

C

iekawą i pożyteczną aplikację uruchomił mikołowski magistrat. Za jej
pomocą można sprawdzać daty
wywozu śmieci, ale nie tylko.
Aplikacja jest interaktywna i pozwala także na zgłaszanie przez

mieszkańców dzikich wysypisk,
usterek w miejskiej infrastrukturze, a także wszelkich zagrożeń.
Jak działa aplikacja?
- Pobierz na smartfona aplikację - Kiedy Wywóz;

- zainstaluj;
- skonfiguruj i korzystaj z informacji o terminach wywozu
Twoich odpadów;
- jeśli widzisz ważny problem
włącz GPS i wejdź w zakładkę
ZGŁOSZENIE;

Mikołów wyszedł naprzeciw oczekiwaniom
rodziców. Burmistrz miasta zdecydował,
iż we wszystkich szkołach podstawowych,
bez względu na liczbę zgłoszonych dzieci,
zostaną utworzone pierwsze klasy.

Klasy czekają

R

eforma wprowadzająca obowiązek szkolny dla sześciolatków
była przygotowywana i wdrażana przez kilka lat. Placówki i kadra

oświatowa miały sporo czasu, by przystosować się do tej zmiany. Nowy rząd
wycofał jednak obowiązek szkolny dla
sześciolatków.

- telefon lokalizuje miejsce,
robisz zdjęcie, wysyłasz;
- zgłoszenie trafia bezpośrednio do Urzędu Miejskiego;
- Urząd interweniuje.
Więcej szczegółów w internecie: http://kiedywywoz.pl

- Mikołów stracił na cofnięciu reformy około 2 mln zł. Sześciolatki, które pozostają w przedszkolu automatycznie ograniczają dostępność miejsc
w tych placówkach dla trzylatków.
Mimo początkowych trudności, udało
nam się opanować sytuację. W każdej
szkole zostanie otwarta klasa pierwsza dla sześciolatków, tak by wszystkie
dzieci chcące rozpocząć naukę w szkole miały taką możliwość, mimo że w niektórych szkołach nie osiągnęliśmy wymaganego minimum zgłoszeń. Wszystko rozstrzygnie się na początku roku
szkolnego. Sześciolatki, które pójdą
w tym roku szkolnym do pierwszej klasy zdecydowanie skorzystają na takim
rozwiązaniu w przyszłości - przy mniej
licznym roczniku otwiera im się łatwiejsza droga dostępu do gimnazjum, szkoły średniej czy na studia - mówi Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa.
- Gdyby nie podjęto decyzji o uruchomieniu pierwszych klas w sołectwach, rodzice pierwszaków musieliby je odwozić na zajęcia do innych
szkół w centrum miasta. Wiadomo, że
stanowiłoby to problem zarówno dla
rodziców, jak i ich dzieci - dodaje Elżbieta Muszyńska - Dyrektor Zarządu
Szkół i Przedszkoli Mikołowskich.

W Mikołowie ruszył Klub Maluszka

R

odzice opiekujący się
małymi dziećmi spotykają się w każdy wtorek
o godzinie 11.00 w Domku Harcerskim (Plac Harcerski 1).
Klub stworzył miejsce przyjazne rodzicom i małym dzieciom. Można się
tutaj spotkać, wymienić doświadczenia, porozmawiać i nabyć nowe, rodzicielskie umiejętności. Inicjatorki klubu
serdecznie zapraszają rodziców z pomysłami, chcących współtworzyć to
szczególne miejsce w przestrzeni Mikołowa. Uczestniczki klubu zapraszają również do przystąpienia do facebo-

okowej grupy „Klub Maluszka w Mikołowie”, gdzie na bieżąco można zasię-

gnąć informacji o aktualnych spotkaniach i poruszanych tematach.

Bracia mniejsi też są ważni
P
rzedstawiciele gmin naszego powiatu chcą
współpracować w sprawie budowy schroniska dla
zwierząt. Bezdomne czworonogi znajdą swój dom najprawdopodobniej w Mikołowie.

Władze Mikołowa znalazły teren
gminny, nadający się na ten cel. To
działka na Recie przy ul. Dzieńdziela,
w okolicy budynku Zakładu Usług Komunalnych i oczyszczalni ścieków.
Radni podjęli już uchwałę w sprawie

przystąpienia do zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, które umożliwią budowę w tym miejscu schroniska dla zwierząt. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, azyl powstanie za
dwa lata.
- Działka ma około 0,3 hektara, jest
oddalona od terenów zamieszkanych,
ale znajduje się blisko centrum, to
dogodne miejsce na dom dla porzuconych czworonogów. Teren spacerów, wędrówek i wyjazdów rekreacyjnych mieszkańców, z łatwym dojaz-

dem do schroniska dla wolontariuszy,
szkół, mieszkańców i osób zatrudnionych. Dodatkową zaletą jest uzbrojenie działki w media - mówi Michał Rupik, przewodniczący Rady Miejskiej.
Władze gmin i starostwa powiatowego podpisały w maju list intencyjny, w którym zadeklarowano współpracę w celu utworzenia schroniska dla
zwierząt. Szczegóły dalszej współpracy zostaną ustalone na kolejnych spotkaniach. Obecnie mikołowskie czworonogi trafiają do Chełmka pod Oświęcimiem.

4 czerwca, w rocznicę historycznych
dla Polski wyborów w 1989 roku, na
mikołowskim Rynku zorganizowano
Dzień Aktywności Społecznej.

Festiwal demokracji

I

mprezie sprzyjała nie tylko wiekopomna rocznica, ale także pogoda. Tego dnia na mikołowskim rynku pojawiły się prawdziwe tłumy. Festiwalowi Organizacji Pozarządowych
i Ekonomii Społecznej towarzyszył dzień otwarty Miejskiego Domu Kultury.
Uruchomiono także
punkt informacyjny
dotyczący budżetu obywatelskiego. Punkty informacyjne przygotowało
15 organizacji pozarządowych, które na co
dzień swoimi działaniami
wspierają mieszkańców Mikołowa: Fundacja Zakątek Pokoleń, Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków, Polski Związek Niewidomych
Okręg Śląski Koło w Mikołowie, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
Energetyki w Łaziskach Górnych, Mikołowskie Towarzystwo Historyczne,

Stowarzyszenie Szkryfka, Stowarzyszenie Diabetyków, Centrum Społecznego
Rozwoju, Mikołowski Klub Studencki
FRAKTAL, Mikołowskie Centrum Wolontariatu, ZHP Hufiec Ziemi Mikołowskiej, Fundacja Stonoga, Fundacja Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Fundacja Szafa
Gra, Stowarzyszenie Uśmiech. Organizacje przygotowały wiele atrakcji,
z których mieszkańcy Mikołowa mogli
korzystać nieodpłatnie,
a wśród nich, m.in.: animacje dla dzieci, zabawy z dużymi bańkami, jazda na tandemie, masaż,
konsultacje ze specjalistami, spacery tematyczne ulicami miasta, badania
profilaktyczne poziomu cukru we krwi
i ciśnienia, warsztaty „śląskiej godki”,
warsztaty Robo Kids, trening pamięci
i wiele innych.

Miejski Dom Kultury
zaprasza

11.06. godz. 19.30,
Bazylika św. Wojciecha, wstęp wolny
XXVI Mikołowskie Dni Muzyki
- Koncert finałowy: Orkiestra
Symfoniczna Filharmonii Śląskiej
Vadim Brodski - skrzypce, Kai Bumann
- dyrygent W programie: N. Paganini I Koncert skrzypcowy D-dur, R. Schumann - IV Symfonia d-moll
16.06. godz. 18.00,
Galeria 33, wstęp wolny
Otwarcie wystawy malarstwa
- Klaudia Pisarek
Studentka I roku ASP w Katowicach. Absolwentka katowickiego Liceum Plastycznego. Mieszkanka Ornontowic.

18.06. godz. 9.00-13.00,
Rynek, wstęp wolny
Powiatowy Jarmark Rękodzieła
Jarmark ma za zadanie promować naszych lokalnych rękodzielników, którzy
zajmują się tworzeniem rzeczy ozdobnych jak i użytkowych różnymi technikami. Zapisy: jarmark@mdkmikolow.eu
24.06. godz. 17.30,
Sala widowiskowa, wstęp wolny
„Zemsta” Aleksander Fredro
Premiera sztuki w wykonaniu młodzieży z Warsztatów Aktorskich. Grupa działa przy MDK w Mikołowie. Młodzież prowadzi pan Sebastian Dylnicki - dyrektor
artystyczny Teatru Historii.
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TAK dla burmistrza

Orzesze ma hejnał

P

H

ejnały obok herbów i flag
odgrywają ważną rolę, są
znakiem
rozpoznawczym
miast. Radny Bartłomiej Marek - zawodowy muzyk - zaproponował, aby
Orzesze też miało swój hejnał, który będzie wygrywany nie tylko o wyznaczonej godzinie z ratusza, ale
również podczas ważnych dla miasta uroczystości.
Orzesze ogłosiło konkurs, na który wpłynęły trzy kompozycje: z Katowic, Orzesza i Rzeszowa, a pod koniec maja komisja konkursowa wybrała najciekawszą kompozycję.
W jury zasiedli wybitni znawcy tematyki: prof. dr hab. Władysław Szymański - dziekan Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach, Rafał Dudek - wicedyrektor ds. przedmiotów muzycznych
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach oraz Maria Gawlik kierownik Regionalnego Zespołu
Śpiewaczego Jaśkowiczanie i Młodzi
Jaśkowiczanie, a także radni Janusz
Zgoł oraz Jan Mach.
Po wielokrotnym odsłuchaniu melodii, a następnie długiej dyskusji najwyżej oceniona została kompozycja Bartłomieja Marka z Zawady. - Długo się zastanawiałem, czy
nie pozostać anonimowym kompozytorem, ze względu na to, że jestem również radnym, ale przyjaciele przekonali mnie, że to wielkie wyróżnienie zostać docenionym przez
takich profesjonalistów.

odczas majowej sesji,
Rada Miejska Orzesza
jednogłośnie udzieliła
absolutorium burmistrzowi Mirosławowi Blaskiemu. Rzadko
się zdarza, aby rady miast czy
gmin były jednomyślne w tej
kwestii - zawsze ktoś znajduje
powód, aby takiego poparcia
nie udzielić. Ale nie w Orzeszu
i nie za 2015 rok.
W ubiegłym roku podjęto szereg,
ważnych dla miasta działań. Przede
wszystkim oszczędności. Mimo że na
2015 rok zaplanowano kredyt w wysokości 2,9 mln zł, miasto nie musiało go zaciągać, a wszystkie zawarte
w nim zadania i tak zostały zrealizowane, co więcej - nawet inne dodatkowe,
na które przeznaczono jeszcze pół miliona złotych. Zwiększono dofinansowa-

fot. Julia Szymańczyk

nie remontów dróg zarówno gminnych,
jak i powiatowych. Sukcesem zakończyła się akcja czyszczenia rowów melioracyjnych, na którą środki zwiększono, dzięki czemu udało się ich udrożnić
znacznie więcej, niż planowano.
W zeszłym roku burmistrz podjął
również decyzje związane z rekreacją
i wypoczynkiem orzeszan, których

efekty mieszkańcy będą oglądać już
w tym roku. Widząc jak dobrze wykorzystywane są fundusze sołeckie,
burmistrz zaproponował środki również dla centrum (50 tys. zł) i Jaśkowic
(25 tys. zł). W marcu odbyły się spotkania z mieszkańcami, podczas których zdecydowano, że w Jaśkowicach powstanie siłownia pod chmurką, a w Orzeszu plac zabaw na Górce
św. Wawrzyńca. Poza tym już niedługo
dzieci będą mogły korzystać z pięknego parku zabaw przy Wiosny Ludów,
którego otwarcie już niebawem.
Dzięki prowadzonym w 2015 roku
efektywnym rozmowom burmistrzów
Orzesza i Łazisk Górnych, od stycznia mamy darmową linię autobusową.
Mieszkańcy jeżdżą za darmo, a miasto mniej płaci. Po szczegóły odsyłamy do czerwcowego wydania „Gazety Orzeskiej”.

NIE uzależnieniom!

P

odczas 26 Rejonowego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
w Tychach, orzeskie zespoły zaprezentowały się znakomicie, zdobywając szereg wyróżnień.
n chór Dzwoneczek z SP 2 (opiekun
Grzegorz Kaczmarczyk) - wyróżnienie specjalne I stopnia,
n zespół wokalno-instrumentalny Młodzi Jaśkowiczanie z SP 4 (opiekun
Maria Gawlik) - wyróżnienie specjalne I stopnia,
n teatr Maska z SP 6 (opiekunki Ilona
Palkij, Agata Wolnik) - wyróżnienie
specjalne I stopnia,
n zespół wokalno-taneczny Wesołe
Nutki z SP 8 i SP 9 (opiekun Justy-

na Sosna) - wyróżnienie specjalne
I stopnia,
n zespół wokalny z Gimnazjum nr 2
(opiekun Anna Kamyk) - wyróżnienie
I stopnia,
n zespół wokalny Red Lips z Gimnazjum nr 3 (opiekun Anna Kamyk) wyróżnienie specjalne I stopnia,
n zespół taneczny Explosion z Gimnazjum nr 3 (opiekun Anna Bonk) - wyróżnienie I stopnia.
Poza zespołami na festiwalu nagradzani są również opiekunowie. W tym
roku wyróżnienie otrzymała Anna Kamyk, prowadząca zespoły wokalne
w gimnazjach w Gardawicach i Zawadzie.

Zaproszenie do Orzesza

W

ładze miasta oraz Miejski
Ośrodek Kultury zapraszają mieszkańców powiatu
mikołowskiego do wspólnego świętowania 11 czerwca XX Dni Orzesza.
Będzie dużo rozrywki dla najmłodszych: dmuchany plac zabaw, zjeżdżalnia, suchy basen, trampolina, kula
bumper, deska surfingowa oraz wiele innych atrakcji, a wszystko za darmo dzięki sponsorowi Mirosławowi
Blaskiemu, który prywatnie sfinansował park zabaw. Nie zabraknie oczywiście muzyki. Poza prezentacją orze-

skich młodych talentów zaśpiewają
dla nas również gwiazdy i to nie byle
jakie: dla lubiących śląskie klimaty
wystąpią Julia&Kola, do tańca i śpiewu
porwą nas Muzyczni Oprawcy, którzy zaprezentują zarówno angielskie,
jak i polskie covery. Na zakończenie, ok. 20.45, wystąpi znany gwiazdor polskiej sceny rozrywkowej Rafał
Brzozowski. Zapraszamy całe rodziny do wspólnego spędzenia soboty 11
czerwca w Orzeszu!
Stadion Miejski „Sokół”, ul. Bukowina od 15.00

fot. Weronika Krzemińska

fot. MDK Tychy

Mają talent W

Gimnazjum nr 2 w Zawadzie odbyła się 11 Międzygimnazjalna Debata Młodzieży, której tematem były uzależnienia i ich wpływ na życie nastolatków.
Wzięli w niej udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz Dariusz Pietrek ze Śląskiego
Centrum Profilaktyki, który przedstawił młodym ludziom, czym są uzależnienia behawioralne.
Odbyły się warsztaty prowadzone przez pedagogów, podczas których młodzież podawała argumenty
za i przeciw stosowaniu środków uzależniających. Dyskusja była wyjątkowo emocjonująca, co najlepiej świadczy, jak bardzo ważny jest to temat dla
młodych.

Debatę zorganizowała Ilona Czardybon w ramach realizacji zadań ogól-

nopolskiego programu profilaktyki rówieśniczej PaT - Profilaktyka a Ty.

Najlepsi z najlepszych

37

uczniów z Orzesza zostało uhonorowanych
stypendiami Burmistrza Miasta za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia
w konkursach i olimpiadach w pierwszym semestrze roku
szkolnego 2015/2016. Burmistrz wraz z przewodniczącym
Rady Miejskiej Janem Machem złożyli gratulacje stypendystom oraz podziękowali za promowanie miasta znakomitymi osiągnięciami w nauce.

fot. Weronika Krzemińska

Rodzinnie i sportowo

W

maju Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Dorośli Dzieciom z Zazdrości zorganizowało rodzinny rajd rowerowy.

fot. Stowarzyszenie Dorośli Dzieciom

Wzięło w nim udział prawie 200 uczestników, którzy mieli do wyboru dwie trasy: 10-kilometrową albo 20-kilometrową aż do Gichty w Żorach. Uczestni-

kom w przejazdach głównymi ulicami asystowali policjanci z Rybnika. Na
zakończenie rajdu wszyscy otrzymali
smycze z pendrive’ami, kamizelki odblaskowe i naklejki z logo stowarzyszenia. Finał rajdu zwieńczyła loteria fantowa i pieczenie kiełbasek.
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

/gminawyry

WYRY 7

Nordic Walking
- marsz po zdrowie!

P

od koniec maja odbył
się pierwszy z trzech
„Nordic Walking Marsz po Zdrowie”. Uczestniczyła w nim grupa mieszkańców Gminy Wyry, a start
był przy Pomniku Żołnierzy
Września 1939r.
Po ulewnym deszczu, niebo się wypogodziło. Instruktor Nordic Walking
Arkadiusz Szmitka - w bardzo ciekawy sposób przeprowadził warsztaty. Na początku opowiedział grupie
o zaletach uprawiania Nordic Walking,
w ramach rozgrzewki pokazał wiele ćwiczeń, które pomagają w dbaniu o kondycję ciała. W ostatniej części spotkania wprowadził uczestników
w techniki Nordic Walking i przeprowadził ćwiczenia rozciągające, które
powinny zostać wykonane po każdym
marszu. Zwrócono uwagę na fakt, że
aby Nordic Walking przyniosło 100%
korzyści dla zdrowia bardzo ważne
jest wypracowanie poprawnych nawyków i ciągłe doskonalenie techniki.

W dniu 10.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 839/112/V/2016
dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu
nr 02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1.
Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt Gminy Wyry pn. „Uruchomienie zaawansowanych e-usług w Gminie Wyry”
otrzymał 35,55 punktów i znalazł się na drugim miejscu listy projektów wybranych
do dofinansowania. Wartość projektu wynosi 836 289,30 zł,
w tym kwota dofinansowania to 710 845,90 zł.
Projekt ma na celu wdrożenie nowych jakościowo elektronicznych usług publicznych,
które pozwolą na skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wielu spraw
w Urzędzie Gminy Wyry oraz jednostkach organizacyjnych objętych projektem.
Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2016 - 2017.
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Głosujemy na Daniela!
D

aniel Macioł, mistrz świata juniorów w bilardzie i laureat w naszym konkursie na sportową osobowość powiatu mikołowskiego, walczy o tytuł największego, ubiegłorocznego europejskiego talentu w swojej dyscyplinie. Konkurs zorganizowała Europejska Federacja Bilardowa. Plebiscyt
trwa na stronie:

Po czym poznać, że Bitwa Wyrska nie
rozgrywa się w roku wyborczym? Na widowni
nie ma nikogo powyżej starosty powiatu.

Krajobraz po bitwie

www.europeanpocketbilliardfederation.com/youth-player-2015/

Ułożyli ręczniki

Na

mikołowskim rynku, 25 maja zagościł, m.in. sam
Darth Vader. Wszystko
z powodu Dnia Ręcznika, który upamiętnia brytyjskiego pisarza science-fiction
Douglasa Adamsa. Tegoroczne spotka-

nia, które odbywały się na całym świecie w różnych miejscach, zorganizowano po raz 15. Jedynym miastem w Polsce, gdzie ułożono dywanik z ręczników
i czytano fragmenty powieści „Autostopem przez galaktykę”, był Mikołów.

Henryk Latusek
i Diobli Młyn
czych. Fundatorem nagród jest Adam
Lewandowski, prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
w Katowicach.

P

isząc o tegorocznej edycji Bitwy Wyrskiej można przekopiować nasze relacje z poprzednich lat. Zawsze jest podobnie: ciekawie,
atrakcyjnie, na najwyższym poziomie organizacyjnym. Kolorytu poszczególnym rekonstrukcjom
dodaje też widownia. Wyjątkowy pod
tym względem był rok 2014r. Od rozglądania za VIP-ami mogła rozboleć
wtedy głowa. Na lewo znana posłanka. Dwa rzędu dalej jej kolega po fachu z konkurencyjnej partii. Z prawej strony rozdający autografy były
przewodniczący Parlamentu Europejskiego, itd. W tym roku ważni politycy nie dopisali z oczywistego powodu. Skoro nie zbliżają się żadne wybory, to nie ma powodu, aby męczyć
się rozmowami z obywatelami. Szkoda, że politycy nie chcą zaprzyjaźnić

się z Bitwą Wyrską na trwale. Polityka historyczna znajduje się w pakiecie wyborczym większości partii. Od
słów do czynów droga jest niestety
daleka. Ciężar organizacyjny tej największej w naszym regionie i najciekawszej rekonstrukcji historycznej z
czasów drugiej wojny światowej, spoczywa na gminie Wyry. Dobrze, że dokładają się powiat mikołowski, Łaziska Górne i prywatni sponsorzy, ale
waga tej inscenizacji zasługuje, aby
przeprowadzić ją z jeszcze większym
rozmachem i szerszą promocją. Kilka lat temu w Mikołowie gościł poseł Bartosz Kownacki, aby bronić spraw działkowców. Z tego
co wiemy, dobrze wspomina
pobyt w naszej okolicy. Teraz
Bartosz Kownacki jest wiceministrem Obrony Narodowej.
Może mógłby objąć Bitwę Wyrską patronatem organizacyjnym MON? 
(fil)
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W

ramach projektu edukacyjnego „Śląsk noszę w sercu” uczniowie
z Zespołu Szkół Specjalnych przy
Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu gościli filmowca Henryka Latuska. Jest on instruktorem Amatorskiego Klubu Filmowego „Nurt 58”, działającego
w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych.
Podczas spotkania dzieci obejrzały film „Opowieści o Dioblim Młynie”
opowiadający o tajemniczym miejscu
na granicy Łazisk Górnych i Orzesza.
Uczniowie z zapartym tchem słuchali opowieści o czorcie, który rzekomo
odwiedzał diabelski młyn.
W ramach projektu zorganizowano także pierwszy Ogólnopolski Konkurs „W Śląskim Klimacie - Bery i Bojki Śląskie”, adresowany do szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i młodzieżowych ośrodków wychowaw-
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Listy do redakcji

ŚKUP męki!

D

roga Redakcjo! Chciałbym poruszyć drażliwy temat odnośnie komunikacji KZKGOP
w Mikołowie. Dobrze, że w ogóle te autobusy kursują, bo dla mnie
jest to wygodny i na czas
dojazd do pracy. Pracuję
przy przystanku ostatnim
w drugiej strefie, ale 18 kilometrów od domu w centrum Mikołowa. I pojawiły
się tańsze bilety zamiast papierowych - na karcie ŚKUP.
Nie opłaca mi się inaczej,
niż kasować bilety jednorazowe w taryfie strefowoczasowej za pomocą wspomnianej karty. Dojeżdżam
bowiem 14 razy w miesiącu (bo praca jest w trybie 12-godzinnym) i bilet miesięczny odpada. Taryfa domyślna, czyli odległościowa też odpada, bo
bilet byłby o 90 gr droższy. Ale ile to komplikacji
dla mikołowianina, żeby doładować kartę (tylko

Z pasją i w zgodzie z naturą

przez Internetowe konto bankowe, bo ani jednego
punktu ŚKUP w Mikołowie). I po doładowaniu karty trzeba ją odbić pierwszy raz w autobusie, żeby
zakodować to doładowanie na karcie, potem trzeba wcisnąć odpowiedni przycisk i drugi raz przyłożyć kartę, potem wybrać odpowiedni bilet (znowu 5 razy przycisk) i w końcu trzeci raz przyłożyć
kartę, żeby skasować bilet.
I przy wysiadaniu czwarty
raz odbijać wyjście. Niczego nie pomylić, bo zamiast
zyskać 10 gr, mogę stracić
nawet 1,10 zł. Sprawdzam
też przez Internet konto
karty, ale operacje biletowe są na portalu z kilkugodzinnym opóźnieniem. Nie
wspominam już o sytuacji,
że osoby niepełnosprawne
z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności nie na
wzrok, nie mają żadnej ulgi. Chyba, że mają rentę
ZUS albo legitymację niedowidzącego. Jak widać,
jestem chyba najbardziej poszkodowanym pasażerem nowego systemu ŚKUP.
Z poważaniem, Grzegorz z Mikołowa

„Więcej oszczędności
na pracownikach JSW już nie będzie”

T

ymi słowami zarówno
Zarząd JSW SA jak i Ministerstwo Energii niedawno zapewniali opinię publiczną oraz załogę JSW przedstawiając „plan ratunkowy dla JSW”!
Plan ten jednak polega jedynie na wyprzedaży aktywów
w spółkach zależnych, w spółkach
które na dzień dzisiejszy przynoszą
zyski! Czy dobry
gospodarz pozbywa się kury znoszącej złote jajka?
Czy to ma być jedyna recepta na wyciągnięcie Spółki z kryzysu?
Do tej pory nie przedstawiono żadnych rozwiązań systemowych, które faktycznie podniosłyby JSW z kolan, jak choćby pomoc właściciela większo-

ściowego, jakim jest Skarb Państwa w postaci obniżki podatków na czas kryzysu bądź dodatkowej emisji akcji, którą objąłby Skarb Państwa w celu do-

kapitalizowania Spółki. Bądźmy szczerzy, wyprzedaż aktywów w spółkach, które przynoszą zyski nie jest lekarstwem
dla JSW, a kolejnym gwoździem
do jej trumny. W takiej sytu-

acji to właściciel powinien jako
pierwszy wyciągnąć pomocną
dłoń, w celu utrzymania dobrej
pozycji na rynku dla największego producenta węgla koksowego w Unii
Europejskiej,
jakim jest JSW.
Trwające rokowania nad nowym ZUZP na
chwilę obecną zostały zawieszone, do
czasu uzyskania przez organizację orzeczenia
Sądu
weryfikującego ich reprezentatywność. Choć ZUZP jest
dopiero w fazie projektu, niektóre zapisy wzbudzają wiele kontrowersji wśród pracowników, jak np. pozbawienie ich
gwarancji pracowniczych, któ-

pełne
rodzinnego
ciepła
przedszkole
i szkoła

To jedna z niewielu szkół,
gdzie program nauczania powstaje przy udziale dzieci. Nauczyciele starają się rozbudzić w nich ciekawość, chęć
poznawania, doświadczania
i samodzielnego myślenia. Poprzez zajęcia dodatkowe podopieczni Bukowego Domu
mogą rozwijać pasje i zainteresowania. Bukowy dom pozwo-

li Twojemu dziecku z otwartym
umysłem i wiedzą wkroczyć
w świat dorosłych.

D

zieci jedzą przygotowane na miejscu zdrowe i ekologiczne posiłki. Budynek
otoczony został wielkim,
bajkowym ogrodem, który jest idealnym miejscem
do zajęć i wypoczynku.
- Dzieci mogą w naszym sadzie doświadczyć bliskiego

kontaktu z naturą. Zjeść jabłko prosto z drzewa czy przytulic się do pnia. Uczymy naszych podopiecznych filozofii
życiowej opartej na kontakcie
z naturą. A wiedzę przekazujemy także poprzez zabawę,
śpiew, prace plastyczne oraz
taniec - zapewniają właściciele Przedszkola i Szkoły Bukowy Dom.

BUKOWY DOM

ul. Pszczyńska 139, 43-175 Wyry, tel. 884886485
www.naturalnaszkola.pl, kontakt@bukowydom.com
re mają obecnie do 2021r. Należy pamiętać, że tutaj już nie
ma mowy o zawieszeniu na trzy
lata pewnych składowych wynagrodzenia, jeżeli nowy ZUZP
wejdzie w życie będzie obowiązywał na stałe, a wynagrodzenia w nim zawarte będą
obowiązywały przez lata - nawet w okresie prosperity, kiedy minie kryzys. Obecna polityka Zarządu Spółki wprowadza
pewnego rodzaju „psychozę
strachu”, co rusz puszcza się
w obieg plotki o rzekomym podzieleniu wypłaty na raty, czy
celowo opóźnia wypłatę posiłków profilaktycznych w postaci
bonów żywieniowych! Co rusz

puszcza się w obieg też plotki
o utracie płynności finansowej
przez Spółkę. JSW jest Spółką transparentną notowaną na
giełdzie. Co kwartał przedstawia raport, a przedstawiane
straty to efekt sztucznie generowanych odpisów zaspokających potrzebę chwili. Jastrzębska Spółka Węglowa to nie
stadnina koni w Janowie Podlaskim, a górnicy JSW to nie skazane na śmierć konie, które nie
potrafią wyrazić własnego zdania! Górnicy JSW mają już dosyć mamienia, mają już dosyć
kolejnych programów naprawczych i planów oszczędnościowych uszczuplających je-

dynie portfele tych, co są najniżej, Górnicy JSW to nie tania
siła robocza, lecz doświadczona, wyszkolona i wyspecjalizowana załoga, której należy się
za ciężką i niebezpieczną pracę godziwy zarobek i sprawiedliwe traktowanie!
Duża część pracowników
JSW złożyła do Sądów Pracy
pozwy o wypłatę zaległych wynagrodzeń (niesłusznie odebranych im przez zeszłoroczne porozumienia, tony węgla,
drugiej części nagrody barbórkowej) wraz z ustawowymi odsetkami.
Pozdrawiam
Sękowski Marek
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Ulubione perfumy możesz
kupić o 90 % TANIEJ !
Wysoka jakość i trwałość
rozlewanych perfum

10%

Wytnij, przyjdź, skorzystaj z
zniżki na zakupione perfumy

Galeria C.H. AUCHAN Mikołów (obok wejścia na halę) | butik czynny w godzinach: 11.00-20.00
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W Mikołowie odbyło się spotkanie w ramach Klubu Obywatelskiego. Posunięcia obecnego
rządu krytykowali, m.in. Krystyna Szumilas, poseł i była minister edukacji oraz prof. Andrzej
Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, wiceminister w rządzie Jerzego Buzka.

Niedobra dobra zmiana?
Poseł Krystyna Szumilas zajęła się problemem edukacji.

S

potkanie odbyło się z inicjatywy Mirosława Dużego, lidera Platformy Obywatelskiej w powiecie mikołowskim. Na jego zaproszenie
do Mikołowa przyjechali, m.in.
poseł Krystyna Szumilas oraz
prof. Andrzej Karbownik. Gości przywitała przewodnicząca koła PO w Mikołowie Iwona
Pulińska-Leszczyszyn Z oczywistych względów spotkanie
dotyczyło przede wszystkim
problemów edukacji oraz górnictwa.

wały się na przyjęcie sześciolatków
do pierwszych klas. Teraz to wszystko poszło na marne, a samorządy zostały same z problemem - mówiła poseł Szumilas.
Nie mniej emocji wzbudziło wystąpienie prof. Andrzeja Karbownika, jednego z najbardziej uznanych w Polsce
ekspertów z dziedziny górnictwa. Zdaniem rektora Politechniki Śląskiej, obecny rząd nie reformuje
branży wydobywczej,
ale pogrąża ją w sta-

gnacji, generując tylko coraz większe
koszty.
- Do reformy górnictwa potrzeba
przede wszystkim woli politycznej.
Należy podjąć trudne i odważne decyzje. Teoretycznie, rząd PiS ma potężny atut - dobre kontakty ze związkowcami, którzy ufają mu bardziej niż poprzednikom. Ale ludziom w kopalniach
trzeba mówić prawdę - przekonywał
prof. Karbownik.
A prawda jest bolesna. Zdaniem rektora Politechniki Śląskiej należy zamknąć
najbardziej nierentowne kopalnie: „Ha-

lembę-Wirek”, „Pokój”, „Wieczorek”
i „Krupiński”. Ich likwidacja, wraz z programami osłonowymi, będą kosztować
budżet państwa 5 mld zł do 2018 roku.
- Jeśli rząd nie zamierza zamykać
kopalń, to za dwa lata może zderzyć
się ze ścianą. Z końcem 2018r. wygasa
decyzja Rady Unii Europejskiej, która
pozwala na pomoc publiczną dla kopalń. Polski rząd może zabiegać o jej
przedłużenie, ale szanse na to są wątpliwe, w sytuacji zaostrzenia konfliktu
Polski z Brukselą - przekonywał prof.
Karbownik. (bl)

- To nie jest reforProf. Andrzej Karbownik
ma, ale antyreforma
- mówiła poseł Krystyna Szumilas, mając na myśli
decyzję rządu PiS o wycofaniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków.
Była minister edukacji nie zostawiła
suchej nitki na polityce edukacyjnej
premier Beaty Szydło. Jej zdaniem,
największą ofiarą wprowadzanych
obecnie zmian, padły samorządy.
- Prace nad wdrożeniem reformy
edukacyjnej trwały przez kilka lat.
Daliśmy samorządom czas, aby organizacyjnie i finansowo przygoto-
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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice
tel.: +48 32 345 15 70 | fax: +48 32 345 15 44
e-mail: sekretariat@mpgk.eu | www. mpgk.eu

Zakład Ulic i Transportu
Oferujemy usługi:
• budowa nowych obiektów budownictwa drogowego
• remonty kapitalne i modernizacje dróg, ulic i placów
• naprawy szkód górniczych w jezdniach i chodnikach
• remonty bieżące, cząstkowe jezdni i chodników
• remonty urządzeń odwadniających w drogach
• zimowe utrzymanie dróg i placów
• roboty ziemne i niwelacje
• roboty z zastosowaniem geosyntetyków
- geosiatek i geowłóknin
• roboty elektryczne
• roboty brukarskie
• rozbiórki budynków i budowli
Ponadto:
• wykonywanie usług transportowo-sprzętowych
• prowadzenie koncesjowanego obrotu paliwami ciekłymi
• prowadzenie usługi parkingowej
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Centrum
Pielęgnacji
Zwierząt
l zabiegi pielęgnacyjne
l sprzedaż ręcznie

karmionych
papużek falistych
l hotel dla papug
l klienci hodowli
- 50 % na hotel

zawsze w obecności technika
weterynarii
l nie podajemy środków
uspakajających
l oferujemy odbieranie psów
z ich miejsca zamieszkania
i odwożenie do domu

ul. Sikorskiego 24, Łaziska Górne (Łaziska Średnie obok cmentarza), tel. 501 007 019, www.kewin.com.pl

ŁAZISKA GÓRNE

Łaziskom Górnym, wiele gmin nie tylko z naszego powiatu może jedynie pozazdrościć.
Miasto jest dobrze zarządzane, nie ma długów i stać je na realizację tak ważnych inwestycji,
jak choćby ośrodek zdrowia. Dobrą sytuację Łaziska Górne zawdzięczają, m.in. dużym
zakładom pracy, które dają pracę mieszkańcom i zasilają budżet. Cień na ten sielankowy
krajobraz rzuca niepewna przyszłość polskiej gospodarki, a zwłaszcza branży surowcowoenergetycznej. Niestety, władze samorządowe nie mają na to najmniejszego wpływu.
Najlepszy burmistrz nie pomoże, jeżeli zacznie zgrzytać w narodowej gospodarce…
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MAX MED
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Szkółka

drzew, krzewów
owocowych i ozdobnych

sklep medyczny
Refundacje

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE PACJENTÓW
REALIZACJA INDYWIDUALNYCH ZAMÓWIEŃ
Łaziska Górne, ul. Dworcowa 37 a
tel. 32 736 76 81
czynne: pn-pt. 09:00-17:00, sob. 09:00-13:00
Łaziska Średnie, ul. Staszica
tel. 32 736 72 04
czynne: pn.-pt. 08:00-16:00

Łaziska Górne, ul. Okrężna 7

www.sklepmedycznylazaiska.pl
max_med@poczta.fm

pon.-pt. 800-1800, sob. 800 - 1600

dojazd do pacjenta gratis!

sprzedaż detaliczna: 519 151 285
sprzedaż hurtowa: 513 174 204
Godziny otwarcia:

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

www.szkolkadrzewek.com.pl
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Przedsiębiorstwo Usług
Medycznych Sp. z o.o.

Przychodnie
lekarskie
w Łaziskach Górnych
www.proelmed.pl

Poradnia

ul. Wyzwolenia 30

tel. 32 324 32 80, 32 324 31 23

Poradnie:
Ü lekarza rodzinnego,
Ü laryngologiczna,
Ü okulistyczna,
Ü neurologiczna,
Ü alergologiczna,
Ü medycyny pracy,
Ü ginekologiczna,
Ü urologiczna.
Laboratorium analityczne.
Pracownia audiometrii i USG

Poradnia

ul. Chopina 17

tel. 32 736 76 55, 32 736 76 56

Poradnie:
Ü lekarza rodzinnego,
Ü ginekologiczna,
Ü kardiologiczna.
Punkt pobrań materiału
do badań laboratoryjnych.

Poradnia

ul. Staszica 4 a
tel. 32 737 02 30

Poradnia:
Ü lekarza rodzinnego,
Ü medycyny pracy,
Ü rehabilitacyjna,
Ü reumatologiczna.
Poradnia urazowo-ortopedyczna
tel. 32 224 10 58

Pracownia RTG

tel. 32 224 10 58

Punkt pobrań materiału
do badań laboratoryjnych.

Imprezy,
imprezy…
11 czerwca,
Industriada 2016
w Muzeum Energetyki
n 12:00 uroczyste otwarcie Industriady w Muzeum Energetyki (od 11:45 gra Orkiestra
Dęta przy Elektrowni Łaziska),
n zwiedzanie Muzeum Energetyki - w grupach
15-osobowych pod opieką profesjonalnych
przewodników,
n zwiedzanie Elektrowni Łaziska (odpłatnie, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja)
w grupach 15-osobowych,
n „Elektryfikacja” - warsztaty ceramiczne
z Bogdanem Kosakiem,
n warsztaty z elektroniki,
n praca nowoczesnej lokomotywy,
n wystawa zabytkowych rowerów Wojciecha
Mszycy,
n rajd i wystawa zabytkowych motocykli,
n pokazy i warsztaty związane z Przemysłowymi Legendami - odkrywcami i twórcami
elektryczności w murach Muzeum Energetyki - przyroda, elektryczność, nauka i ludzie,
n przedstawienie: „Rozprawa sądowa pomiędzy Teslą i Edisonem“ - historia powstania
elektryczności,
n warsztaty gry na cewkach Tesli,
n warsztaty RoboKids z wykorzystaniem cudu
elektryczności,
n koncert zespołu „Cofee Experiment”,
n koncert GRUPY GROMOWŁADNI,
n koncert zespołu „Tom Sawyer” .

18 czerwca Świętojańskie
granie w Łaziskach Górnych na
terenie Ośrodka RekreacyjnoSportowego „Żabka”.
16.30 - koncert Orkiestry Dętej przy Tauron Wytwarzanie SA oddział Elektrownia Łaziska
17.30 - 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 - Mirosław Szołtysek i Wesołe Trio
21.00 - Chorus Band, polskie i światowe przeboje
22.30 - gwiazda wieczoru Red Lips
A także:
n bezpłatne atrakcje dla dzieci,
n wystawa motocykli ciężkich, zabawy i konkurencje dla motocyklistów oraz dzieci organizowane przez członków grupy Drako
w ramach akcji Motoserce,
n warsztaty i pokazy elektryczne, dotyczące
magnetyzmu, początków elektryczności i historii światła - organizowane przez animatorów z Muzeum Energetyki.

25 czerwca, godz. 17.30-22.30,
plac szkolny w Łaziskach
Dolnych, Świętojańska Biesiada
połączona z zabawą.
Wystąpią: Janusz Benesz, zespół Arkadia
i zespół Format.

oferujemy bezpłatne wizyty
w ramach NFZ
oraz płatne wizyty komercyjne

24 czerwca, godz. 18,00,
doroczna Msza Święta
plenerowa na Wierzysku.

NASZA GAZETA • czerwiec 2016r.
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Łaziska Górne
ul. Chopina 5
tel. 32 / 738-87-67
kom. 507 199 016

czynne również w soboty 9-12

l Leczenie i usuwanie zębów
l Protezy zębowe
l Naprawy protez www.stomalux.pl

Wesoła elektromisja

W

ramach tegorocznych
obchodów
dnia dziecka, burmistrz miasta Aleksander
Wyra zaprosił wszystkie łaziskie przedszkolaki do udziału
w przedstawieniu ekologicz-

nym „Elektromijsa” w wykonaniu aktorów z krakowskiego
Teatru Niewielkiego.
Przedstawienie miało formę wesołej edukacji ekologicznej. Dzieci uczyły się od
radia Herc i żarówki Ilumi-

nacji, zamieszkujących dzikie wysypisko śmieci na skraju lasu, szacunku wobec otaczającej nas przyrody i innych
osób, a następnie pomogły
uroczej Róży odzyskać nowy,
piękny dom. Dowiedziały się
też, co zrobić z elektrośmieciami - sprzętami, których nie
da się już wykorzystać, a które stwarzają duże zagrożenie
dla zdrowia i przyrody. Poznały takie pojęcia jak recykling
i odnawialne źródła energii
oraz ich znaczenie dla środowiska, a także nauczyły się
właściwego sposobu segregowania odpadów. 
(UM)
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WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU MEDYCZNEGO
transport medyczny osób
chorych i niepełnosprawnych
Łaziska Górne

tel. 506 126 767
tel. 503 488 253

dodatek specjalny | ŁAZISKA GÓRNE
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Studenci z Koła Naukowego Concrete działającego przy
Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej zdobyli puchar za
najlepszy design w tegorocznej edycji międzynarodowych regat
betonowych… kajaków. W grupie była łaziszczanka, Sonia Pacha.
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Szerszeń, czyli rekin

R

eprezentacja Politechniki Śląskiej nie pierwszy raz wzięła udział
w odbywających się w Holandii zawodach BETONKANORACE. Warunkiem udziału
w konkursie, podobnie jak w
latach ubiegłych, było skonstruowanie i wykonanie betonowego kajaka. Do Holandii wraz z „Hornetem”, czyli
szerszeniem, bo taki przydomek nadano politechnicznej

konstrukcji, pojechało dziewięcioro członków koła na-

ukowego Concrete. Wybrana spośród nich reprezentacja wzięła udział w zawodach
na najszybszy kajak, w których załogi ścigały się na dystansach 50, 100 i 200 metrów
w drużynach damskich, męskich i mieszanych. W międzynarodowych
regatach
wzięło łącznie udział 30 załóg, które musiały wykazać
się nie tylko wiedzą technologiczną, ale również
siłą fizyczną, wyobraźnią, a przy okazji poczuciem humoru. Mimo sporej
konkurencji zarówno ze strony holenderskich, niemieckich, jak i innych polskich ze-

społów, ekipie śląskiej uczelni udało się wywalczyć pierwsze miejsce i puchar za najbardziej kreatywny projekt.
„Hornet”, który ostatecznie
zdecydowanie bardziej przypominał rekina, był jedyną konstrukcją zbudowaną
w technologii płyt, gdzie liczyła się przede wszystkim
jakość wykonania. Drużyna z Politechniki Śląskiej zajęła również szóste miejsce
w wyścigu na 100 metrów,
czym udowodniła, że dzięki wiedzy i wyobraźni przyszłych inżynierów pływający, betonowy kajak nie jest
czymś nieosiągalnym.  (UM)

SZEWC
Dariusz Augustyniak Szewc Roku 2014

l kompleksowa
naprawa obuwia
l regeneracja obuwia
l naprawa torebek
Łaziska Górne ul. Wąska 3
tel. 601-22-44-03
czynne od PN-PT 8:00 - 16:00

W naszym mieście gościli samorządowcy z Ukrainy z obwodu zaporoskiego. Wizyta była
częścią projektu „Wsparcie dla kluczowych elementów reformy samorządowej na Ukrainie”.

Przyjechała hromada

W

maju grupa 15 liderów
nowo utworzonych hromad z obwodu zaporoskiego przebywała w województwie śląskim. Ukraińscy samorządowcy zapoznali się z funkcjonowaniem gmin, powiatów i województwa
śląskiego. Interesowały ich budżety, zadania, kompetencje, współpraca z organizacjami pozarządowymi
i organami administracji państwowej
oraz specyficznie śląskie uwarunko-

wania: potrzeby zagospodarowania
obszarów postindustrialnych, terenów wiejskich, nowe inwestycje, wyzwania infrastrukturalne.
Zaporoże jest specyficznym regionem. To obszar o dużym uprzemysłowieniu, ale z drugiej strony bezkresnych stepach, gdzie funkcjonuje rolnictwo. Zaporoże graniczy z zapalnym
regionem Donbasu. To wszystko powoduje, że nowi liderzy hromad wiążą z tą wizytą nadzieję na wzmocnie-

nie wspólnot lokalnych i budowanie
nowych mechanizmów zarządzania.
Oprócz Łazisk Górnych, zaporoscy samorządowcy odwiedzili między innymi: Urząd Marszałkowski,
powiat cieszyński, Istebną, Koniaków, Jaworzynkę, Radzionków i Gliwice. W Łaziskach Górnych obejrzeli prezentację dotyczącą miasta,
spotkali się z jego władzami i wzięli udział w posiedzeniu komisji Rady
Miejskiej. 
(UM)
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elsim

instalacje elektryczne

Postaw na
profesjonalną
obsługę swoich
instalacji
elektrycznych

oferta:
l instalacje elektryczne
l instalacje odgromowe
l przyłącza elektryczne
napowietrzne i kablowe
l instalacje domofonowe
l instalacje antenowe

Łaziska Górne ul. Fornalskiej 1 | tel. 501 778 107, 507 187 382, 32 224 19 07 | www.elsim.pl
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Maj to pora rozgrywania Biegu Ulicznego o „Łaziskie
Liście” im. Alojzego Kalei. W tym roku odbyła się już
dziewiąta edycja tej imprezy.

Pobiegli po liście

P

reludium dla rozgrywanego w samo południe biegu głównego na dystansie

pięciu kilometrów była rywalizacja dzieci i młodzieży na krótszych dystansach.
Najmłodsi bawili się setnie,

wkładając w rywalizację całe
swoje zdrowie oraz ambicję,
a wielu być może przy tej okazji „połknęło” bakcyla spor-
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tu. W sumie wystartowało
ich 74. Rywalizacja owszem,
ale największą frajdą dla najmłodszych było podium, medale, dyplomy i nagrody.
Na starcie biegu głównego stanęło 185 zawodników,

w tym 50 przedstawicielek płci pięknej. Najstarszy
uczestnik, Jan Białecki z Rybnika liczył sobie 68 lat. Gdy
słońce osiągnęło zenit, ruszyli do boju. Kiedy kończył się
kwadrans rywalizacji na ulicach Łazisk, na granicach kąpieliska „Żabka” i stadionu pokazał się pierwszy zawodnik.
Był to Wojciech Czernek, który
dystans pięciu kilometrów pokonał w czasie 16 minut, 57,31
sekundy. Niecałe pięć sekund
za nim linię mety minął Piotr
Bieliński, a po kolejnych 17 sekundach przybiegł zawodnik
MOSiR-u Łaziska - Mateusz
Wolnik. Jako 27 linię mety osiągnęła łaziszczanka, Michalina Mendecka, uzyskując
czas 20 minut,17,20
sekundy. Tuż za
nią, na miejscu
30 pojawiła się
jej siostra, Daria. To rodzinny
sukces sióstr
Mendeckich,
gdyż były dwiema najszybszymi
przedstawicielkami płci pięknej. W miarę upływu czasu do mety
dobiegali kolejni zawodnicy,
a walka o miejsca nawet
w drugiej setce była pasjonująca. W sumie bieg ukończyło 185 zawodników, czyli
wszyscy.
Tadeusz Piątkowski

Tadeusz Marszolik, dyrektor MOSiR:
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomagali przy organizacji tych zawodów, a przede
wszystkim przy zabezpieczeniu trasy biegu, czyli Policji, Straży Miejskiej z Łazisk, Strażakom
z OSP z Łazisk Górnych i Średnich, licznym wolontariuszom, w tym grupie uczniów z Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.
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Auto-Geo-Test

Łaziska Górne, ul. Topolowa 2
tel. +48 (32) 736 35 69, kom. + 48 501 007 301

www.autogeotest.eu

 mechanika pojazdowa;
 komputerowa geometria kół;
 wymiana i sprzedaż opon;
 obsługa klimatyzacji;
 diagnostyka samochodów
osobowych i dostawczych;

 naprawy układów napędowych,
hamulcowych, wydechowych;
 naprawa zawieszeń;
 wymiana olejów;
 SAMOCHÓD ZASTĘPCZY.

Wojciech Czernek,
zwycięzca biegu:
W biegu o „Łaziskie Liście”
startuję po raz drugi. Fajna,
nie za łatwa, ale i nie za trudna trasa, dobrze oznakowana
i dobrze zabezpieczona.

Michalina Mendecka,
najszybsza kobieta:
Zwycięstwo cieszy tym bardziej, bo wywalczone na własnym
podwórku. A na dodatek tuż za
moimi plecami przybiegła siostra
- Daria. Jak tu się nie cieszyć...
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Co zostało obiecane,
będzie zrealizowane
Rozmowa z Aleksandrem WyrĄ, burmistrzem Łazisk Górnych.
Zakładem Ubezpieczeniowym, większościowym akcjonariuszem spółki Elvita, która będzie zarządzać ośrodkiem zdrowia.
W PZU zmieniły się ostatnio władze. Czy
to wpłynie na
wspólne plany?
- Miasto wywiąże się ze
wszystkich

- Kiedy rozmawialiśmy
pod koniec ubiegłego
roku, zapewniał Pan, że
budowa ośrodka idzie
zgodnie z planem. Nic
się nie zmieniło?

Służba zdrowia nie jest najmocniejszą stroną naszego
państwa, więc przynajmniej na poziomie samorządu chcemy
zrobić wszystko, aby zapewnić naszym mieszkańcom opiekę
medyczną sprawną i na wysokim poziomie.
- Prace przebiegają zgodnie
z harmonogramem, jesteśmy na
finiszu tej inwestycji. Planowy
termin upływa we wrześniu. Zakładając, że pojawi się konieczność drobnych poprawek, a zawsze tak bywa, ośrodek zdrowia zostanie oddany pod koniec
października. A wtedy wszyscy odetchniemy z ulgą, ponie-

waż jest to najważniejsza inwestycja w tej kadencji, porządkująca rynek usług medycznych
w naszym mieście, która ułatwi
mieszkańcom dostęp do lekarzy
specjalistów.
- Przy prowadzeniu
ośrodka miasto ma współpracować z Powszechnym

zobowiązań, które wynikają
z planów współpracy. Natomiast
nie chciałbym się wypowiadać
za PZU, ponieważ jestem przed
rozmową z przedstawicielem tej
instytucji. W każdym razie jesteśmy przygotowani na każdy wariant działania ośrodka zdrowia,
nawet na zakup jego wyposażenia ze środków Gminy. Ważne, że

ta placówka w końcu powstanie.
Służba zdrowia nie jest najmocniejszą stroną naszego państwa,
więc przynajmniej na poziomie samorządu chcemy zrobić
wszystko, aby zapewnić naszym
mieszkańcom opiekę medyczną
sprawną i na wysokim poziomie.
- Na co jeszcze mogą liczyć w tym roku mieszkańcy?
- W stosunku do naszej rozmowy sprzed pół roku, nic się
nie zmieniło. Wszystko, co zostało obiecane, będzie zrealizowane. Uporządkujemy wreszcie
Małpi Gaj, gdzie powstanie kolejne rewelacyjne miejsce wypoczynkowe i rekreacyjne w naszym mieście. Takie inwestycje pozytywnie wpływają na wizerunek Łazisk Górnych. Dzięki
Żabce i Małpiemu Gajowi nasze
miasto będzie postrzegane nie
tylko przez pryzmat zakładów
przemysłowych, ale także jako
miejsce, gdzie można dobrze
i zdrowo wypocząć.
- A skoro jesteśmy przy
zakładach
przemysłowych, nowy rząd stawia na reindustrializację,
chce bilion złotych wpompować w gospodarkę, zamierza budować bezpieczeństwo
energetyczne
państwa w oparciu o elektrownie, zasilane polskim
węglem. Jako burmistrz
Łazisk Górnych chyba
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STACJA PALIW
sprzedaż detaliczna
sprzedaż hurtowa
dostawa paliwa
upusty dla firm
UNI-NAFT
olej opałowy
sprzedaż z dostawą
ul. Staszica 25, Łaziska Górne
tel. 32 736 78 59, tel. 501 414 584
czuje się Pan spokojniejszy takimi deklaracji.
- Oczywiście, cieszę się
z tych zapowiedzi, ponieważ
w tle dyskusji na temat polskiej
gospodarki i przyszłości branży
węglowo-energetycznej, znajduje się los takich miast, jak Łaziska Górne. Ale spokojny nie jestem. Czekam aż ta debata zejdzie do poziomu konkretów.
Chciałbym usłyszeć, jaki jest
plan w stosunku do Elektrowni
Łaziska.
- Skoro energetyka ma
być krajowa i węglowa,
to Elektrowni Łaziska nie
powinno nic grozić.
- Wolałbym to jednak usłyszeć nie tylko od Pana, ale także od kogoś kompetentnego
w Ministerstwie Energii, albo
władzach Tauronu.
- Dlaczego Pan nie zapyta?
- Próbuję. Niestety, wszystkie moje starania o spotkanie

z prezesem Tauronu albo jego
zastępcą, kończą się niepowodzeniem. To jest niepokojący sygnał, ponieważ w poprzednich
latach, bez względu na finał rozmów, szefowie tej spółki nigdy
nie odmawiali rozmów z samorządowcami miast.
- Prezesi są nowi, może
trzeba im dać czas na
„rozkręcenie się”.
- Prezesi nie mają czasu, jeśli rzeczywiście zamierzają realizować plany rządu. Decyzje
dotyczące przyszłości Elektrowni Łaziska, muszą zapaść teraz.
Nie wyobrażam sobie, aby samorządowcy zostali pominięci
przy planowaniu strategii, która bezpośrednio wpływa na sytuację miasta. Przygotowujemy
właśnie pismo do Zarządu Tauron Polska Energia, które podnosi kwestię planów odnośnie
dalszej działalności Elektrowni.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jerzy Filar
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Myślisz o zakupnie samochodu, a nie stać Cię na nowy? Wstąp do nas!

Z gwarancją i klasą

R

dopełnione, dokumenty sprawdzone,
a pojazd nie ma wad prawnych.
Nasi doradcy pomogą Państwu wybrać samochód, który sprosta Państwa
oczekiwaniom i możliwościom finansowym. Ponadto oferujemy atrakcyjne warunki kredytowe oraz leasingowe
w 10 bankach i towarzystwach leasingowych - nawet bez pierwszej wpłaty,

AUTO-SALON | SERWIS | WYPOŻYCZALNIA

www.mgc.pl

klienta. Warto przyjść do nas i sprawdzić naszą wyjątkową ofertę samochodów używanych. Na pewno będziecie
Państwo zadowoleni.

Dla stałych klientów mamy
karty i oferujemy system dużych rabatów w serwisie oraz
wypożyczalni.

ul. Hutnicza 6, Łaziska Górne

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

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

tel. 601 394 564, tel. 32 326 04 26
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ponad 20 lat działamy
na rynku samochodowym. Oferujemy samochody używane, ale sprawdzone przez
nasz serwis i diagnostów. Dajemy na
zakupione w Naszej Firmie samochody
nawet rok gwarancji technicznej. Decydując się u Nas na auto mają Państwo
pewność, że wszelkie formalności są

z niską prowizją i możliwością wcześniejszej spłaty, co zadowoli najbardziej wymagającego klienta. Ponadto opłacamy i przygotowujemy wszelkie niezbędne do rejestracji auta dokumenty, wystarczy udać się z naszym
pracownikiem do Wydziału Komunikacji i dopełnić formalności.
Nie jesteśmy komisem czy pośrednikiem, ale bezpośrednim importerem
i właścicielem pojazdów, które sprzedajemy. Gwarantujemy Państwu uczciwe transakcje bez ukrytych prowizji i w
najlepszych cenach w Polsce. Wszystkie samochody znajdujące się w ofercie są dostępne od ręki i czekają na
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Osiem miejscowości, w tym Łaziska
Górne, czuje się oszukane, ponieważ nie
otrzymały ani grosza z tytułu podatku od
czynności cywilno-prawnych przy sprzedaży
Kompanii Węglowej. Samorządowcy nie
składają jednak broni. Zwrócili się do Urzędu
Skarbowego o ponownie rozpatrzenie sprawy,
a do prezydenta Katowic zaapelowali, aby
nie wydawał ponad 40 mln zł.

Kasa
się należy

J

ednym z najszerzej komen-

towanych posunięć nowego rządu było przekształcenie Kompanii Węglowej w Polską Grupę Górniczą.
Nowa struktura, która ma uratować przed upadkiem śląskie
kopalnie, zaczęła pechowo, bo
już na starcie przyniosła straty macierzystym gminom. War-

tość tej transakcji wyniosła ponad 2,2 mld zł. Jak zawsze przy
umowach kupna-sprzedaży, należało zapłacić 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak łatwo policzyć, mowa
jest o ponad 40 mln zł. Tak na
logikę, pieniądze powinny trafić do gmin, na terenie których
fedrują kopalnie, czyli Radlina,
Łazisk Górnych, Rybnika, Lędzin, Bierunia, Rudy Śląskiej,
Rydułtów oraz Gliwic.

Niestety, polska polityka nie zawsze
kieruje się rozsądkiem

i rozumem. Cała kasa wpłynęła na konto Katowic. Aby
było śmiesznej, Kompania Węglowa nie miała tam żadnej kopalni. Sęk w tym, że w stolicy
województwa znajdowała się
siedziba spółki. Tylko tyle i aż
tyle. Problem spro-

wadza się do sformułowania zawartego w akcie notarialnym. W pierwotnej umowie
przedwstępnej z lutego tego
roku, była mowa o sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Gdyby tak zostało, każda gmina, w zależności od posiadanych zasobów, otrzymałaby swój kawałek podatkowego
tortu. W dwa miesiące później,
w akcie notarialnym pojawiły się już inne słowa. Umowa

i

gwarantowała sprzedaż przedsiębiorstwa, a nie jego części.
Różnica niby niewielka, choć
ogromna.
Przedsiębiorstwo,
jako całość, ma siedzibę w Katowicach i tam został odprowadzony podatek, pomijając miasta, które z tymi kopalniami są
na co dzień, na dobre
i na złe. Nowa spółka
dosyć mętnie tłumaczyła się ze swojej wpadki.
- Zarówno Kompania
Węglowa, jak i Polska Grupa Górnicza, nie mają wpływu na obowiązujące przepisy podatkowe
i sposób dystrybucji środków budżetowych z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od
transakcji rynkowej sprzedaży przedsiębiorstwa spółki -

pojawiła się informacja na stronie internetowej PGG.
Poszkodowane samorządy
nie złożyły broni. Tym bardziej,
że jest haczyk, który poddaje
w wątpliwość treść notarialnej
umowy. Okazuje się bowiem,
że z transakcji wyłączono Za-

Zaapelowali także do Marcina Krupy, prezydenta Katowic,
aby nie wydawał kasy, która wpłynęła już na konto jego
miasta. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Krupa nie ruszy tych pieniędzy, póki decyzji nie podejmie „skarbówka”.

3 mln zł

około
mogą
zyskać Łaziska Górne,
jeżeli urząd skarbowy zmieni
decyzję w sprawie podatku od
sprzedaży Kompanii Węglowej.
kład Zagospodarowania Mienia w Tychach. Czyli nie sprzedali jednak Kompanii Węglowej w całości. Samorządowcy zwrócili się do Urzędu Skarbowego w Katowicach o ponowne rozpatrzenie tej sprawy.

- Nie odpuścimy tej sprawy.
Jeżeli Urząd Skarbowy nie zweryfikuje sposobu naliczenia podatku, skierujemy sprawę do
sądu - mówi Aleksander Wyra,
burmistrz Łazisk Górnych.
Jerzy Filar

w Łaziskach
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Od

lutego br można robić zakupy w 4F
i Top Secret Outlet
w Łaziskach Górnych. Dwie znane
i cenione polskie marki odzieżowe
w końcu zawitały do naszego miasta. Na powierzchni 150m2 można
znaleźć wiele produktów: od ubrań,

przez akcesoria i obuwie. Odzież
marki Top Secret skierowana jest do
nowoczesnych, młodych, aktywnych
zawodowo ludzi, którzy chcą podkreślać swój profesjonalizm, a przy okazji poszukują ubrań wygodnych, wyrażających oryginalną osobowość,
dostosowanych jednocześnie do dy-

namicznego stylu życia. Top Secret
tworzy modne kolekcje, w których
każdy szczegół pełni istotną rolę,
a nowoczesny design pozwala na
ciekawe zestawienia. W outlecie można kupić wszystko, nawet do 80% taniej,
ponieważ są to końcówki kolekcji. Dlatego też warto odwiedzać nasz salon
i polować na okazje.
Marka 4F to wysokiej klasy odzież i akcesoria sportowe. Znakiem rozpoznawczym firmy jest
kombinacja jakości, technologii oraz
modnych materiałów z nowoczesnym
designem. Produkty 4F nadają się zarówno do treningu, jak i codziennego
noszenia.

4F jest dziś obecne w większości krajów
europejskich. 4F to m.in kurtki sportowe, bluzy, dresy fitness, polary, koszulki, buty sportowe i trekkingowe, spodnie i kurtki narciarskie,
odzież sportowa softshell, odzież rowerowa, bielizna termoaktywna, ple-

caki i torby turystyczne, bielizna sportowa oraz akcesoria sportowe i podróżnicze.
Cieszymy się, że jesteśmy obecni
w Łaziskach Górnych i możemy służyć naszym klientom. Mamy nadzieję, że każdy klient znajdzie u nas coś
dla siebie lub bliskich.

Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 5b | godziny otwarcia: PN-PT 9:00 - 17:00, SO 9:00 - 13:00
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Nikt nic nie wie na temat przyszłości Elektrowni Łaziska

Pod napięciem
I

nformacja, że losy Łazisk Górnych są
związane z kondycją trzech dużych zakładów pracy, jest tak oczywista, że nawet nie wypada o tym pisać. Szczególne
znaczenie w tym układzie ma elektrownia. To
nie tylko fabryka prądu, ale także - za pośrednictwem PEC Tychy - dostarczyciel ciepła do
połowy mieszkańców miasta.

Elektrownie są wdzięcznym
tematem każdej kampanii
wyborczej.
Obrona suwerenności energetycznej kraju
brzmi poważnie i odpowiedzialnie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości akcentuje te sprawy wyjątkowo mocno. To dobrze. Godne uwagi jest
także to, że premier Beata Szydło chce budować polską energetykę w oparciu o krajowe
zasoby węgla. To jest być może jedyna szansa, aby uratować branżę górniczą. Po pół roku

rządów, w serca wielu obserwatorów sceny
politycznej, wkradł się jednak niepokój. Rządowy przekaz nie zszedł jeszcze do poziomu
konkretów, na które z niecierpliwością czekają
samorządy, związane z branżą energetycznowydobywczą. Niepewnie, a co najmniej niejasno rysuje się przyszłość Elektrowni Łaziska.
Mówi się o kilku scenariuszach. Ze względów
technologicznych, w obecnej formule zakład
może funkcjonować do 2028 roku. Jeżeli w Łaziskach Górnych miałby po tej dacie nadal powstawać prąd, powinna powstać nowa elektrownia. W tej branży, proces przygotowawczy
pod taką inwestycję jest żmudny, skomplikowany i może potrwać około 10 lat.

To znaczy, że najdalej
w 2018 roku powinny zapaść
konkretne decyzje. Na razie
panuje cisza na ten temat, co
nie wróży dobrze.

Jeżeli politycy mają jakiś plan, to zazwyczaj głoszą tę nowinę, nawet jeżeli prawdopodobieństwo realizacji wynosi 50 procent. Druga plotka głosi, że elektrownia pociągnie najwyżej do 2020 roku. Później łaziski zakład miałby przejść w stan gotowości „bojowej”. Elektrownia nie produkowałaby na bieżąco prądu, ale w każdej chwili
mogłaby ruszyć z dostawami, gdyby w Polsce pojawiły się trudności z utrzymaniem
mocy energetycznej. To możliwy scenariusz.
W ubiegłym roku susza spowodowała przerwy w dostawach prądu, a kolejne lata mogą
okazać się jeszcze cieplejsze. Warto pamiętać, że niedawno Polskie Sieci Energetyczne zbudowały w Łaziskach Górnych jedną z najnowocześniejszych stacji przesyłowych w Polsce. Gdyby tutejsza elektrownia
faktycznie miała przejść do rezerwy, dzięki
tej inwestycji, w sytuacjach awaryjnych prąd
popłynie szybko i bez przeszkód.

W tym wariancie nie ma
jednak optymistycznych
informacji dla miasta.
Elektrownia odpadnie, jako źródło ciepła dla Łazisk Górnych. Podobno gdzieś
w ministerialnych gabinetach trwają dyskusje na temat budowy w Polsce dwóch nowych elektrowni węglowych. Jedna z nich
ma stanąć w Ostrołęce. Drugą zaplanowano
gdzieś na Śląsku. W mediach pojawiły się
ostatnio spekulacje, że elektrownia może
powstać w Pszczynie, ale jest to mało prawdopodobne. Z tego co wiemy, pod uwagę
są brane, m.in. Łaziska Górne. Szkoda jedynie, że musimy obracać się w kręgu spekulacji. Z Warszawy jak na razie nie popłynęły
do Łazisk Górnych obowiązujące w Polsce
słowa otuchy: damy radę!
Jerzy Filar

„Bolesław Śmiały” jest jedną z dwóch kopalń, które zachowają samodzielność w ramach Polskiej
Grupy Górniczej. Teoretycznie to dobrze, choć nie można wykluczyć, że łaziska kopalnia stanie się
polisą ubezpieczeniową dla PGG, kiedy popadnie w finansowe tarapaty.

„Bolek” na sprzedaż?

Na

początku lipca, 11 kopalń z PGG zostanie
połączonych, by finalnie zostało pięć. Osobnymi zakładami mają zostać jedynie „Bolesław Śmiały” i „Sośnica”. Obie kopalnie pochodzą z dwóch biegunów
dawnej Kompanii Węglowej. „Bolesław Śmiały” należy do trójki zakładów wydobywczych, które przynoszą jeszcze zyski. „Sośnica” dołuje
i bije kolejne rekordy w skali przynoszonych strat. Dlaczego tak różne
kopalnie mają zachować samodzielność? W przypadku „Sośnicy”, sprawa jest oczywista. Dzięki temu może
zostać przeniesiona - i zapewne tak
się stanie - do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Zgodnie z unijnymi przepisami, do 2018 roku SRK ma prawo

dotować upadające kopalnie. „Bolesławowi Śmiałemu” nie grozi upadek. Samodzielność nie jest więc

gwoździem do trumny. Według oficjalnej wersji, popularny „Bolek”
zasłużył na osobne traktowanie ze

względu na specyficzne położenie
i brak technologicznych powiązań z
innymi kopalniami.

- Prawda jest taka, że samodzielny
„Bolesław Śmiały”, jeżeli utrzyma dobrą koniunkturę, będzie mógł zostać
sprzedany w sytuacji, kiedy wyczerpią się pomysły na dalsze pompowanie pieniędzy w PGG - mówi osoba mająca dobre kontakty i rozeznanie
w problematyce górniczej.
Nie można wykluczyć takiego rozwoju wypadków. Wszystkie dotychczasowe pomysły na ratowanie górnictwa
sprowadzały się do pompowania w tę
branże pieniędzy. Polska Grupa Górnicza dostała półtora miliarda złotych,
m.in. od spółek energetycznych i Węglokoksu. Pieniędzy starczy mniej więcej do końca roku. Jeżeli do tego czasu
branża węglowa nie zacznie normalnie
funkcjonować, potrzebny będzie kolejny zastrzyk gotówki. 
(fil)
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Poszerzyć front

Nasza Polonia

Ze

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

W

krótce minie
rok, jak Zarząd Polonii
po spadku z trzeciej
ligi przyjął nową strategię budowania zespołu na przyszłość.
Jej podstawowym założeniem jest wprowadzanie do pierwszej drużyny seniorów jak największej
liczby własnych wychowanków. By iść tą
ścieżką,
potrzebna
jest solidna i szeroka praca z młodzieżą.
I o tej „działce” sekcji piłkarskiej Polonii
rozmawiamy z dyrektorem Klubu, Robertem Janeckim.

- Jaki jest stan sekcji
młodzieżowych Polonii?
- Praca z młodzieżą jest niejako naszym „oczkiem w głowie”, gdyż to przyszłość Polonii. W strukturach futbolu młodzieżowego mamy dziewięć
grup rocznikowych rozbitych
na 13 grup ćwiczebnych. W sumie jest to 211 zawodników.
W grupach poszczególnych
roczników ćwiczy od 15 do 50
zawodników. Im młodszy rocznik, tym większa liczba ćwiczących. Chcąc sobie zapewnić
stały „dopływ” młodych piłkarzy do dwóch drużyn seniorów,
myślimy o rozszerzeniu szkolenia, stworzeniu nowych grup...
- Gdzie się z taką ilością grup i ćwiczących
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zawodników pomieścicie? Czy istniejąca baza
nie pęknie w szwach?
- Wszystkie grupy trenują na
dwóch boiskach trawiastych
Stadionu Miejskiego MOSiR
przy ul. Sportowej 3. Niestety dla regularnie trenujących
13 grup miejsca jest zdecydowanie za mało. Do treningu wykorzystujemy nie tylko
płyty boisk, ale również przestrzenie okalające boiska. Na
dziś niezbędne jest boisko ze
sztuczną nawierzchnią, które pozwoli oszczędzić trawiastą murawę podczas opadów
i wydłuży możliwość treningów w okresie „krótkich dni”.
Na budowie takiego boiska
skorzystałyby wszystkie sekcje trenujące w halach w naszym mieście.
- Do prowadzenia zajęć z tak dużą liczbą trenujących trzeba mieć
mocną kadrę szkoleniową.
- Zdajemy sobie z tego sprawę i jeżeli ktoś jest ambitnym trenerem i chce pracować
w dobrych warunkach zapraszam do złożenia swojego CV
w sekretariacie MOSiR Łaziska
lub mailowo na adres:
sekretariat@mosir.laziska.pl

Mistrzostwa
doświadczeń

Od

17 do 22 maja w
chorwackim Novigradzie rozgrywane były Mistrzostwa Świata Juniorów w kręglarstwie klasycznym. Barwy Polski w kategorii U-23 reprezentowały dwie zawodniczki Polonii Łaziska: Renata Skrzypczak oraz Daria Fajkus.
Renata Skrzpczak: Mistrzostwa rozpoczęliśmy od

rywalizacji drużynowej, z której wynik był również kwalifikacją do finałów indywidualnych. Nasza reprezentacja zajęła niestety odległe 10 miejsce, a mój wynik, choć drugi
w drużynie, nie wystarczył do
rozgrywki finałowej. Jest to
jednak kolejne doświadczenie, które na pewno zaprocentuje na przyszłość.

Daria Fajkus:
- Choć sukcesów nie odniosłam, będę wspominać tę imprezę pozytywnie. Cieszę się, że dostałam tę szansę i byłam jedną z siedmiu zawodniczek w Polsce, które miały okazję zagrać na arenie Mistrzostw Świata. Po drugie atmosfera,
jaka towarzyszyła nam tam przez wszystkie dni
była niesamowita. Wraz z całą Polską zagrzewaliśmy „naszych” do walki. Specjalnie przed wyjazdem zaopatrzyliśmy się
w różne rekwizyty z Polski, które zrobiły na kręgielni furorę, bo trochę
różniliśmy się od przedstawicieli innych krajów.

Zacny jubileusz „Gerziego”

M
Wakacje z MOSiRem

R

uszył letni sezon w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Żabka” w Łaziskach Górnych. Czeka tu
na Was wiele atrakcji: dwa baseny, sztuczna rzeka, gejzer i grzybek wodny. Są tu boiska do badmintona, tenisa ziemnego, siatkówki oraz do nożnej plażówki. Jest plac zabaw, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią oraz letnia wypożyczalnia książek i czasopism. W czasie wakacji
prowadzone będą cykliczne zajęcia nauki jazdy na rolkach dla dzieci od 4 lat w każdy wtorek i czwartek
w lipcu i sierpnia w godzinach 10:00 - 12:00 (z wyjątkiem 26 i 28 lipca oraz 30 sierpnia). Zajęcia odbywać się będą na placu za Stadionem Miejskim w Łaziskach Górnych. Ponadto organizatorzy zapraszają w lipcowe soboty na II Grand Prix Łazisk Górnych w siatkówce plażowej.

ZAPRASZAMY
Do 24 czerwca
n korty tenisowe od godziny 7:00 do 22:00
n pływalnia odkryta od godziny 11:00
do godziny 20:00
n pozostałe obiekty od godziny 11:00
do godziny 20:00
n w dniach 12 i 19 czerwca pływalnia
odkryta oraz pozostałe obiekty czynne
od 9:00 do 20:00
n natomiast 18 czerwca korty tenisowe
czynne do godziny 15:00, a pozostałe
obiekty nieczynne ze względu na
obchody Świętojańskich Dni Łazisk.
Od 25 czerwca do 31 sierpnia
n korty tenisowe od godziny 7:00 do 22:00
n pływalnia odkryta od godziny 9:00
do godziny 21:00
n wszystkie pozostałe obiekty od godziny
9:00 do 21:00.

ecz Polonii z Drzewiarzem Jasienica był dla
kapitana teamu z Łazisk, Krzysztofa Gersoka meczem wyjątkowym. Rozgrywał bowiem w barwach tego
klubu 250 spotkanie w drużynie seniorów, co w dzisiejszych
czasach jest zjawiskiem rzadkim. Dla Krzysztofa Polonia jest
jedynym klubem, w którym występował. Tutaj uczył się piłkarskiego abecadła, w tym klubie
w listopadzie 2005 roku debiutował w drużynie seniorów jako
szesnastolatek. A jak na swoją piłkarską karierę patrzy sam
„Gerzi”?

- Twój pierwszy kontakt z piłką?
- Od najmłodszych lat bardzo
chętnie wraz z kolegami wychodziłem na osiedlowe boisko
i kopałem w piłkę, jednak poważnie o tym sporcie zacząłem
myśleć dużo później.

Cennik
Do 26 czerwca:
Bilet ulgowy - 4 zł. Bilet pełnopłatny -5 zł.
Wakacje:
Bilet ulgowy - 5 zł. Bilet pełnopłatny w tygodniu 10 zł. Bilet pełnopłatny w weekendy i święta - 12 zł.
Po godz. 18 - bilet pełnopłatny: - w tygodniu - 5 zł w weekendy i święta - 6 zł.

Informacje na: www.mosir.laziska.pl lub www.facebook.com/basen.zabka

- Pamiętasz pierwszego trenera?
- Tak, był nim Michał Małyska.

miałem „smykałkę” i wpadłem
w oko trenerowi pierwszej drużyny...
- Widzisz siebie bez
Polonii?
- Ciężko byłoby opuścić Polonię, jednak nie wiadomo, co
życie przyniesie.

- Dlaczego wybrałeś
futbol?
- Każdy młody chłopak marzy o tym, aby zostać piłkarzem,
chciałem spróbować swoich sił
w tym sporcie.

- Jeszcze jako adept futbolu, byłeś zawodnikiem
bramkostrzelnym. Jak to
się stało, że przekwalifikowano Cię na obrońcę?
- Kiedy debiutowałem w drużynie seniorów, po kontuzji jednego z zawodników, ówczesny
trener wystawił mnie na mecz
na pozycji obrońcy i tak zostało do dziś.

- Twój piłkarski idol?
- Nie mam piłkarskiego idola.
Choć jednym, z moich ulubionych piłkarzy jest Philip Lahm.

- Szybko trafiłeś do zespołu seniorów...
- Do zespołu seniorów trafiłem w wieku 16 lat. Widocznie

- Masz 27 lat i 250 meczów w jednym klubie na
koncie. Ile jeszcze przed
tobą?
- Mam nadzieję, że zdrowie
pozwoli rozegrać jeszcze wiele meczów.
Kolumnę opracował:
Tadeusz Piątkowski
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Dobiegła końca budowa kanalizacji w Łaziskach Górnych.
To największy projekt inwestycyjny, jaki w historii miasta zrealizowało
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

MIROSŁAW DUŻY,
prezes Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
w Łaziskach Górnych:

Czyściej, łatwiej i wygodniej

D

obiegł końca projekt
porządkowania gospodarki wodno-ściekowej
w Łaziskach Górnych, co nie
oznacza, że spoczniemy teraz
na laurach. W naszym mieście
wciąż są nieskanalizowane tereny i naszą ambicją jest, aby
do nowoczesnej sieci podłączyć
wszystkich mieszkańców. Liczę, że ponownie jak w latach
poprzednich, uda nam się na
ten cel pozyskać dotacje unijne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Doskonale
układała nam się współpraca
z tą instytucją i mam nadzieję, że tak będzie nadal. Mam
także nadzieję, że z początkiem przyszłego roku wejdzie
w życie znowelizowana ustawa
o utrzymaniu czystości w gminach. Dla polityków to tylko
jedno z wielu głosowań, a dla
samorządowców poważny problem. Na przykładzie naszego
miasta udowodniliśmy wprawdzie, że gminna spółka potrafi sobie poradzić z konkurencją światowych koncernów, ale
przecież nie chodzi o to. Samorządy, skoro państwo zrzuciło
na ich barki politykę śmieciową, powinny mieć wolną rękę
w doborze metod i środków, jakimi chcą wywiązać się z tego
zadania.

Kanalizacja w liczbach
65 mln zł - wartość inwestycji
39 mln zł - wartość dotacji z Unii Europejskiej
4600 - osób podłączonych do kanalizacji
26 km - nowej sieci kanalizacyjnej

U

porządkowanie gospodarki wodnościekowej
zmieniło oblicze Łazisk Górnych. Życie stało się
łatwiejsze dla mieszkańców
i wygodniejsze dla inwestorów. Miasto zyskało także na

czystości i estetyce. Pracom
kanalizacyjnym towarzyszyły
roboty odtworzeniowe dróg i
chodników. Powstała także nowoczesna i wydajna oczyszczalnia, będąca w stanie przyjąć ścieki nie tylko z mieszkań podłączonych do sieci,

PGKiM po raz kolejny wygrało przetarg
na odbiór odpadów w Łaziskach Górnych

ale także z nieskanalizowanej części miasta. Nie udałoby
się zrealizować tego projektu,
gdyby nie środki unijne oraz
doskonała współpraca PGKiM
z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejsze daty
Grudzień 2007
powołanie przy PGKiM
Jednostki Realizującej Projekt
Listopad 2008
złożenie do WFOŚiGW wniosku o unijną dotację
Wrzesień 2009
podpisanie umowy o dofinansowanie
Lipiec 2010
podpisanie zlecenia na pierwsze prace
wykonane w ramach budowy kanalizacji
Lipiec 2014
podpisanie aneksu do umowy poszerzające
jej zakres rzeczowy i finansowy
Maj 2016
zakończenie projektu

Bezpłatne linie autobusowe cieszą się
wielką popularnością wśród mieszkańców

Na swoich śmieciach Punktualnie i za darmo

J

ednym z trzech fundamentów
działalności
PGKiM są usługi związane z utrzymaniem czystości
miasta. Pisaliśmy już wielokrotnie na naszych łamach, że
Łaziska Górne stały się ewe-

nementem na skalę ogólnopolską. Udało się tutaj złamać monopol zagranicznych
koncernów i powierzyć odbiór śmieci miejskiej spółce.
Samorządowcy wciąż czekają na nowelizację ustawy

„śmieciowej” z 2013 roku.
Nowe przepisy mają umożliwić gminom zlecanie odbioru odpadów własnym spółkom komunalnym, bez obowiązku organizowana przetargów. Ustawa miała wejść
w życie już w tym roku, ale
politycy nie zdążyli. Umowa
miasta z PGKiM kończy się
w czerwcu. Burmistrz Łazisk
Górnych ogłosił więc kolejny przetarg, który ponownie
wygrało miejskie przedsiębiorstwo. Wszystko wskazuje na to, że posłowie nie popełnią już falstartu i ustawa
w dogodnym dla samorządów brzmieniu zacznie obowiązywać z początkiem przyszłego roku. PGKiM już bez
przetargów zostanie „na swoich” śmieciach.

Od

stycznia ulicami Łazisk Górnych kursują trzy bezpłatne linie autobusowe,
obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Połączenia realizuje pięć, dziewiętnastoosobowych, wygodnych mercedesów. Darmowa komunikacja jest dla miasta,
spółki i samych mieszkańców,
nową sytuacją. Po kilku miesiącach funkcjonowania
nie ma wątpliwości, że system
się sprawdził.
Zadowoleni są
pasażerowie,
a to jest dla
przewoźnika najważniejsze. Mieszkańcy
mają możliwość konsultowania planów przewozowych, kursów i tras, a ich uwagi - jeżeli istnieje taka
możliwość - są uwzględnianie. Szczegółowych informacji można zasięgnąć na stronie internetowej
PGKiM, w zakładce „komunikacja bezpłatna”.
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BUDOWA
DOMÓW
Oferujemy

kompleksową budowę domów
oraz wykończenia

Gwarantujemy

wysoką jakość wykonania
Zapraszamy do obejrzenia naszych domów
w stanie surowym oraz po wykończeniu
na terenie Mikołowa.

tel. 784 052 128
695 739 956

W Mikołowie otwarto pierwszą cz
które powstaje na terenie Śląskie

Strzelnica na
P
odczas
uroczystego
otwarcia, 4 czerwca, oddano do użytku tzw. driving range, czyli strzelnicę. To charakterystyczne miejsce, z którego zawodnicy oddają pierwsze uderzenie. Impreza
zgromadziła nie tylko fanów golfa, ale także postronnych widzów,
chcących się dowiedzieć czegoś
więcej na temat tej wciąż egzotycznej w Polsce dyscypliny sportu. To na razie początek inwestycji. Zanim obiekt zostanie w pełni wyposażony, a zawodnicy zmierzą się na profesjonalnym polu
z 18 dołkami, minie około pięciu
lat. Zagrać w golfa na przyzwoitym poziomie będzie jednak można już w przyszłym roku. Organizatorzy liczą, że uda im się do tego
czasu otworzyć pole z 9 dołkami.
Ze względu na atrakcyjne położenie, Mikołów
może przyciągnąć miłośników tego sportu z całej
południowej Polski. ( bl)

Mikołów, ul. Reta Śmiłowicka 15
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Firma świętuje
50 lat działalności.
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zęść pola golfowego,
ego Ogrodu Botanicznego.
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początek
Bartłomiej Chełmecki,

sekretarz generalny Polskiego Związku Golfowego.
Projekt tego pola jest realizowany praktycznie oddolnie przez
członków Stowarzyszenia, we współpracy z samorządem. Na takim
modelu właśnie nam zależy, ponieważ w Polsce jest bardzo dużo pól
drogich, ekskluzywnych i elitarnych, a brakuje miejsc „bliżej ludzi”.

Krzysztof Kuta,
prezydent Stowarzyszenia Golf Park Mikołów
Wzorujemy się na polu golfowym z Siemianowic. Mamy nadzieję,
że także mikołowskie pole przyczyni się do popularyzacji tego pięknego sportu. Chcemy aktywizować szczególnie młodych ludzi.

Udany debiut młodych mikołowianek na giełdzie

Miarka na biznes

KOMENTARZ
„Nasza Gazeta” jest pierwsza do krytykowania,
jeżeli coś zasługuje na naganę. Potrafimy jednak
odróżnić ordynarną nagonkę od racjonalnej polemiki. W niektórych mikołowskich środowiskach
panuje moda na krytykowanie pola golfowego,
jako ponurego obrazu lokalnej korupcji, kolesiostwa i szpanu. Oczywistą sprawą jest, że jeżeli istnieją dowody na łamanie prawa, należy je ujawnić,
a winnych ukarać. Jeżeli jednak cała krytyka ma się
opierać na personalnych animozjach i ludzkiej zawiści, należy jej autorom powiedzieć: dajcie spokój
i stuknijcie się kijem golfowym w… dowolnie wybrane miejsce. Dobrze jest mieć w mieście pole gol-

fowe, bo to podnosi jego prestiż i atrakcyjność. Jeżeli taki obiekt sąsiaduje z ogrodem botanicznym,
korzyść jest podwójna, ponieważ powstanie jeden z najciekawszych terenów edukacyjno-rekreacyjno-sportowych w Polsce. Trudno też zrozumieć argumenty, że golf jest sportem dla bogaczy.
Od kompletu kijów, więcej kosztuje rower albo narty. Poza tym, przyglądając się całemu zamieszaniu, jak na razie najwięcej frajdy z pola golfowego
mają dzieci, a nie krezusi z cygarem w zębach. Piszemy ten komentarz z pełną świadomością, że za
karę zostaniemy wpisani na czarną listę ludzi z sitwy i układu.

Na

Wa r s z a w s k i e j
Giełdzie Papierów Wartościowych odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu na Najlep-

sze Miniprzedsiębiorstwo 2016r.
Cenny sukces odniosły tam
dziewczyny z „Busy Bees”, czyli uczennice liceum im. Karola Miarki w Mikołowie: Barba-

ra Bochenek, Oliwia Jagła, Małgorzata Korabik i Wiktoria Stobiecka. Starały się przekonać
komisje konkursowe do swoich
pomysłów na biznes. Wykazały
się na tyle dużymi zdolnościami
prezentacyjnym, że zdobyły wyróżnienie w prestiżowej kategorii „Stoisko i umiejętności sprzedaży”. Ponadto cała „dziewiątka” dziewczyn: Barbara Bochenek, Oliwia Jagła, Małgorzata
Korabik, Weronika Koszyk, Anna
Krawczyk, Anna Kubicka, Paulina Pawlus, Wiktoria Stobiecka, Aleksandra Szweda uzyskała tytuł finalisty Ogólnopolskiego
Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo Produkcik 2016.
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Co chcielibyście wiedzieć o ekogroszku…
Rozmowa z Mariolą Kolańczak, właścicielką składu opału Woszczyce
węgiel, kupujemy „ciepło”, a nie tony kamieni, dlaÂ Jakie eko-groszki są dostępne na rynku?
Â Najczęściej możemy spotkać eko-groszki produkotego trzeba zwracać uwagę na parametry opału.
wane przez nasze, śląskie kopalnie, czeskie, coraz Â Najistotniejszy jest stosunek ceny do KALORYCZwięcej jest także węgla z Rosji.
NOŚCI (WARTOŚCI OPAŁOWEJ), przy czym wysoko
kaloryczny opał nie zostaje w pełni spożytkowany
w cieplejsze dni, ale będzie świetnie trzymał temÂ Czy jest między nimi jakaś różnica?
Â Wszystkie się palą. My jednak pozostajemy zwoperaturę w dni mroźniejsze. Niskokaloryczny opał
spala się efektywniej nawet przy dodatnich tempelennikami węgla ze Śląska. Eko-groszki czeskie, jeśli są suche dobrze się palą, mają jednak niską karaturach, ale w mroźniejsze dni będzie schodził jak
woda. Dla klientów bardzo istotny jest również POloryczność i łatwo chłoną wilgoć. Te sprzedawane
w sieciach handlowych często mają dużą wilgotPIÓŁ z oczywistych powodów, warto więc zapytać
sprzedawcę także o ten parametr.
ność, wystarczy sprawdzić parametry na opakowaniu, wtedy nie jest to opłacalny zakup. W przypad- Â Dodatkowo eko-groszki najlepiej spalają się, jeku eko-groszków rosyjskich różnie bywa, często są
śli są suche, niestety sprzedawcy węgla są uzależjakościowo trochę gorsze od tych produkowanych
nieni od pogody, dlatego warto tak zaplanować zaprzez nasze kopalnie.
kupy, żeby mieć pewność, że będziemy palić suchym opałem. Alternatywą jest opał workowany.
Â Jak wybrać najlepszy eko-groszek? Na co zwracać
Oferowany przez nas węgiel pakowany jest w woruwagę?
ki polipropylenowe, które umożliwiają „oddychaÂ Opał, zwłaszcza eko-groszek, trzeba kupować z głonie” zawartości. Worki składowane są pod namiową. Klienci muszą pamiętać, że najtańszy węgiel,
tem, przykładamy bardzo dużą uwagę, aby węgiel
nie zawsze znaczy najbardziej opłacalny. Kupując
w workach był suchy.

Â Kiedy najlepiej kupować węgiel?
klientów, żeby wybierając węgiel najpierw spróÂ Teraz. Początek lata to dobry czas na zakup ekobowali niewielką partię w workach. W ten sposób
mamy pewność, że klient dokładnie wie, co kupu-groszków. Ceny są atrakcyjne, a prawdopodobieństwo zakupu suchego opału jest duże. Teraz najje i za co płaci.
łatwiej o dobrą pogodę i ciągle jeszcze dobrą cenę,
później zaczynają one stopniowo rosnąć. Dotyczy Â A co z legendarnym eko-groszkiem z kopalni Kato nie tylko węgla typu eko-groszek, ale każdego
zimierz Juliusz w Sosnowcu? Czy jest coś równie
asortymentu węgla, np. orzecha, a także flotu.
dobrego?
Â Klienci ciągle pytają o ten eko-groszek, był to barÂ Czy istnieje eko-groszek z optymalnymi paramedzo ceniony przez klientów węgiel, głównie ze
względu na bardzo małe zapopielenie. Kopalnia
trami dla pieców z podajnikiem?
niestety zakończyła wydobycie i eko-groszek z tej
Â Kotły podajnikowe posiadają sterowniki, które
kopalni nie jest dostępny. Trudno mówić o alternapowinny dostosowywać parametry spalania do
opału, jednak nie wszystkie piece posiadają dotywie, z opinii klientów wynika, że żaden nie jest
równie dobry, jednak aby sprostać oczekiwaniom
bre, naprawdę automatyczne sterowniki. Część
klientów, proponujemy nasz produkt „EKO PREpieców, żeby nie sprawiać problemów użytkownikom, wymaga naprawdę dobrego i suchego opaMIUM”, który ma bardzo dobre parametry potwierłu, który nie będzie się spiekał. Doświadczenie
dzone w badaniach laboratoryjnych. Wprowadziliuczy, że bardzo wiele zależy od pieca, jaki posiaśmy go do sprzedaży w tym roku, teraz czekamy na
ocenę naszych klientów, z pierwszych opinii wiemy,
da klient.
że klienci są bardzo zadowoleni i rzeczywiście poÂ Wszystkie oferowane przez nas eko-groszki są dostępne w workach 25kg i bardzo często prosimy
piołu jest również bardzo mało.

SKŁAD OPAŁU ORZESZE-WOSZCZYCE
tel. 666 059 642
tel. 604 060 134
www.sprzedaz-opalu.pl | www.kolanczak.pl

ORZESZE-WOSZCZYCE, ul. Towarowa 5 (przy trasie Katowice-Wisła, wjazd jak na stację paliw)
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MIKOŁÓW
NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Nieruchomość
położona w Mikołowie,
obręb Bujaków, przy
ul. Ks. Franciszka Górka oznaczona numerem
1750/221 o powierzchni:
836 m2. Księga wieczysta
dla działki, oznaczona numerem KA1M/00056688/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 56 MNU. Cena wywoławcza:
78 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT).
Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb
Mikołów, przy ul. Jaśminów, oznaczona numerami 2445/52, 2446/52,
2447/52 o powierzchniach 2154 m2, 1257 m2,
1089 m2. Księga wieczysta dla działek, oznaczona numerem KA1M/00009867/2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 10(a)
MN. Ceny wywoławcze: 105 000 zł, 145 000 zł, 125 000 zł
(ceny sprzedaży powiększone zostaną o 23% podatku VAT).
Termin przetargu: 13.06.2016r.
Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy ul. Bolesława Śmiałego, oznaczona numerem 2388/25
o powierzchni 131 m2.
Księga wieczysta dla
działki, oznaczona numerem KA1M/00047382/6 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 237 MN. Cena wywoławcza:
10 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu: 15.06.2016r.
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Niedaleko powiatu mikołowskiego
powstaje wielkie centrum handlowe.

Kamień pod Gemini

W

murowanie kamienia węgielnego to kolejny
etap na budowie Gemini Park Tychy. Otwarcie
zaplanowano pod koniec 2017r.
- Prace budowlane postępują zgodnie z planem. Platformy pod fundamenty centrum są
na ukończeniu. Rozpoczęliśmy
wykonywanie konstrukcji żelbetowej i słupów żelbetowych
podtrzymujących konstrukcję
stropu nad parterem - wyjaśnia
Leszek Szklener, Pełnomocnik
ds. przygotowania inwestycji.
W Gemini Park Tychy mieszkańcy regionu znajdą zarówno znane i cenione sieci, m.in.
RTV Euro AGD, Jysk, Rossmann,
sklep z odzieżą sportową Martes Sport czy sieć sklepów z artykułami dziecięcymi SMYK, jak
i polską sieć supermarketów

- Piotr i Paweł. Punkty gastronomiczne mają spełniać różne
gusta i oczekiwania odwiedzających. Ofertę gastronomiczną wzbogacą marki takie jak:
Olimp, Companeros, Kebab by
Olimp czy Lodomania. Natomiast z usług na pewno pojawią
się sieci komórkowe, biura podróży oraz pralnia i kantor.
- Naszym zadaniem jest przygotowanie takiego mixu najemców centrum, aby w pełni zadowolił on rosnące oczekiwania
klientów - komentuje Magdalena Frątczak z Gemini Park.
Nowo powstająca inwestycja
Gemini Park Tychy będzie nowoczesnym, wielkopowierzchniowym obiektem handlowym
liczącym około 36 tys. mkw. powierzchni najmu z parkingiem
na 1,1 tys. pojazdów. W obiekcie
planowo znajdzie się 130 lokali przeznaczonych dla popularnych marek.

Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy ul. Poprzecznej,
oznaczona
numerem 1168/5 o powierzchni 12361 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00059799/9 prowadzona
jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 169 MNU, 167 RP, K10L1/2. Cena wywoławcza: 995 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie
o 23% podatku VAT od powierzchni 1,12 ha o zapisie planu
169 MNU i K10L1/2). Termin przetargu: 14.07.2016r.
Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb
Mikołów, przy ul. Krakowskiej, oznaczona numerem 1558/75 o powierzchni 621 m2. Księga wieczysta dla działki,
oznaczona numerem KA1M/00058318/7 prowadzona jest
przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 117(a)UC. Cena wywoławcza: 250 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT).
Osoby zainteresowane proszone są
o kontakt z Wydziałem Gospodarki Mieniem
Urzędu Miasta Mikołów,
43-190 Mikołów, Rynek 16,
tel. (032) 3248 566, 567 lub (32) 3248 561,
gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu
Pełny tekst ogłoszeń o przetargach publikowany jest na
stronach internetowych www.mikolow.eu,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.
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Nasze nowe mieszkania
1,5 km od Rynku:
l funkcjonalny układ
l 2,3 pokoje z balkonem
lub ogrodem
l komórki lokatorskie
l dobra infrastruktura

Zadzwoń, zobacz, zamieszkaj:

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

www.trojan.katowice.pl
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ŚLĄSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA,
ARCHITEKTURY I NIERUCHOMOŚCI
n PRODUCENT STOLARKI
ALUMINIOWEJ
n SPRZEDAŻ I MONTAŻ
- OKNA PVC, DRZWI,
ROLETY, BRAMY
n SPRZEDAŻ GOTOWYCH
DOMÓW
n KOMPLEKSOWA BUDOWA
DOMÓW POD KLUCZ
n USŁUGI REMONTOWO
- BUDOWLANE
n BIURO PROJEKTOWE
n SPRZEDAŻ
PROJEKTÓW ARCHON

MIKOŁÓW, ul. GLIWICKA 133A
(DK 44 kierunek na Gliwice)
Tel. 692 661 681, 600 878 914

Zapraszamy:
pn.- pt. 9.00-17.00
sob. 9.00-13.00

Reta Śmiłowicka
gotowe domy na sprzedaż

4
1
9
8
7
8
tel. 600
PHU Jacek Morański, ul. Polna 65 J, Ruda Śląska
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Oszczędności szukam…
P

rzekaz płynący szerokim strumieniem z Urzędu Miasta w Mikołowie
jest jednoznaczny. Pieniędzy w
budżecie jest mało, gdyż do tej
pory „każdego roku wydawano więcej niż wynosiły dochody”. Usiąść i płakać, czy zacząć działać… oto jest pytanie.
Zaglądając do swojego portfela często zapominamy, że nasze pieniądze
są również w budżetach naszych miast
i gmin. Możemy łatwo zwiększyć dochody naszego miasta rozliczając się
w urzędzie skarbowym właściwym dla
miejsca zamieszkania, ale już na wydatki miasta większego wpływu nie mamy.
Musimy zdać się na decyzje władz miasta, naszych reprezentantów - radnych
i burmistrza, których co kilka lat wybieramy w powszechnych wyborach. Czy
są jakieś proste decyzje, które nasi reprezentanci mogliby podjąć, aby ograniczyć niepotrzebne wydawania naszych pieniędzy? Okazuje się, że tak.

Tablet dla
każdego radnego
Do napisania tego tekstu zainspirowała mnie rozmowa
z Pawłem Bachura, radnym gminy Lubochnia w województwie
łódzkim. To niewielka 7,5-tysięczna gmina, w której zdecydowano się na zakup tabletów dla radnych. - Policzyliśmy,
ile rocznie wdajemy na kserowanie, pakowanie i dostarczanie informacji radnym. Nie bez
znaczenia był również czas
pracy pracowników. Teraz jednym kliknięciem można wysłać materiały na sesję i komisje. Tablety kosztowały po 900 złotych dla radnego, a teraz roczne oszczędności sięgają 15 tysięcy - mówi radny gminy Lubochnia.
Co ciekawe, mimo początkowych oporów, również starsi radni przekonali się
do nowego rozwiązania. Okazało się, że
ich dzieci i wnuki z wielką radością pomogły w „oswojeniu” nowych zabawek.

Koszty to nie tylko papier. Drogie
są tonery, a także drukarki i kserokopiarki, które trzeba regularnie serwisować, a z czasem wymieniać. Ważny i „cenny” jest również czas pracy
pracowników biura rady oraz gońców
dostarczających dokumenty radnym.
Decyzję o zakupie tabletów podjęli
w tym roku również radni z Wolbromia (woj. małopolskie), po tym jak

policzyli, że na same tylko tonery wydają 6,5 tysiąca rocznie, a to przecież tylko jeden
z wydatków. W Tomaszowie
Mazowieckim biuro rady drukowało do tej pory około 80 tysięcy stron miesięcznie. Szybka decyzja o zakupie tabletów z aplikacjami biurowymi i współdzielonym kalendarzem, to nie tylko oszczędność, ale również błyskawiczna informacja dla radnego
o wydarzeniach w mieście
oraz usprawnienie współpracy z Urzędem.
Wydaje się, że w czasach burmistrza
Stanisława Piechuli, miłośnika nowych
technologii, taka decyzja powinna zostać podjęta już dawno. Bezprzewodowy internet w biurze rady miasta oraz
hot-spoty w kilku najbardziej popularnych miejscach w Mikołowie sprawiają, że opłacanie abonamentu internetowego będzie zbędne, a tym samym
całe przedsięwzięcie tańsze.

Płakać
czy działać?
Chyba dla wszystkich odpowiedź na
pytanie postawione w podtytule jest prosta. Działać. I to jak najszybciej. Spłaty kredytów zaplanowane na najbliższe
lata idą w grube miliony złotych. Każde
kilkaset tysięcy dotacji unijnej, każde
kilkanaście tysięcy zaoszczędzone na
wydatkach, każde pieniądze uzyskane
z podatków od firm prowadzących działalność w Mikołowie są dla nas wszystkich cenne. Warto się po nie schylić.
Kończąc zachęcam wszystkich
mieszkańców do udziału w II edycji budżetu partycypacyjnego, zwanego też
obywatelskim. To również Państwa pieniądze i po raz kolejny możecie zdecydować, jak je wydać. Rozmawiajcie
o potrzebach z sąsiadami i zgłaszajcie
propozycje. W tym roku wnioski przyjmowane są do końca czerwca, a jeśli
ktoś potrzebuje wsparcia - w Urzędzie
Miasta czeka fachowa pomoc.
Artur Wnuk

Przedawnienie roszczeń majątkowych

AgatA Ciszak
Autorka prowadzi Kancelarię
Radcy Prawnego, specjalizuje
się w sprawach z zakresu prawa
cywilnego, rodzinnego oraz
gospodarczego.
Przyjmuje, min.
w Ornontowicach,
ul. Jarzębinowa 17.
Tel: 502 982 338.

T

emat
artykułu brzmi nieco
złowrogo. Co
rozumieć pod podjęciem roszczenie majątkowe?
Najprościej mówiąc, roszczenie to uprawnienie polegające na możliwości domagania się od osoby lub podmiotu określonego zachowania
się. Roszczenia majątkowe,
czyli nakierowane na realizację interesu ekonomicznego
osoby uprawnionej mają określone terminy przedawnienia,
uzależnione od rodzaju roszczenia - upraszczając - mamy
określony czas na skuteczne
dochodzenie naszych praw,
np. alimentów. Nie przedawniają się natomiast roszczenia niemajątkowe, m.in. wynikające z naruszenia dóbr osobistych.

Co do zasady, termin
przedawnienia wynosi
lat dziesięć, a dla
roszczeń o świadczenia
okresowe (np. alimenty,
najem, czynsz) oraz
roszczeń związanych
z prowadzeniem
działalności
gospodarczej
- trzy lata.
Jednakże ze względu na
mnogość rodzajów stosunków
zobowiązaniowych ustalono odmienne terminy, m.in.:
 dla roszczeń przedsiębiorcy
z tytułu dokonanej sprzedaży - 2 lata,
 dla roszczeń wynikających
ze stosunku pracy - 3 lata,
 dla roszczeń z umowy przewozu - 1 rok.
Warto wiedzieć, że
terminy przedawnienia
nie mogą być skracane
ani przedłużane przez
czynność prawną (np.
przez umowę stron).
Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym
roszczenie stało się wymagalne - np. upłynął termin zapłaty należnej nam faktury. Jeżeli
wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg
terminu rozpoczyna się od dnia,
w którym roszczenie stałoby się
wymagalne, gdyby uprawniony
podjął czynność w najwcześniej
możliwym terminie.
Bieg przedawnienia
nie rozpoczyna się,
a rozpoczęty ulega
zawieszeniu:

 co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko
rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
 co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym
pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub
kuratelę - przez czas sprawowania przez te osoby opieki
lub kurateli;
 co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu przez czas trwania małżeństwa;
 co do wszelkich roszczeń,
gdy z powodu siły wyższej
uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do
rozpoznawania spraw danego rodzaju - przez czas trwania przeszkody.
Przedawnienie biegnie,
lecz można skutecznie
je przerwać:
 przez każdą czynność przed
sądem lub innym organem
powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania
roszczeń danego rodzaju albo
przed sądem polubownym,
przedsięwziętą bezpośrednio
w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub
zabezpieczenia roszczenia,
a więc np. przez wniesienie
pozwu czy też zawezwanie do
próby ugodowej,
 przez uznanie roszczenia
przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje
- najlepiej i najpraktyczniej
w formie pisemnej,
 przez wszczęcie mediacji.

Możliwości
skutecznego
dochodzenia naszych roszczeń jest sporo i wbrew panującemu przekonaniu nie za-

wsze wiąże się to z wygórowanymi kosztami. Jak zawsze
w naszej prawniczej serii artykułów zachęcam gorąco do

pytań - pamiętajmy, iż znając
swoje prawa możemy skutecznie nie tylko ich bronić, ale
i dochodzić.
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pożyczka
na lato
oprocentowanie 6,99 %
prowizja 3,5 %
brak opłaty przygotowawczej

Zapraszamy do oddziału:

UL. PSZCZYŃSKA 372, GOSTYŃ

TEL. 32 218 70 18
CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 8:00 - 16:00

CENTRALA: KATOWICE, UL. WIOSNY LUDÓW 1

styl życia
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stej decyzji jak data ślubu, staje się
karkołomnym zadaniem. A gdzie wybór sali, zespołu, fotografa, tortu…
Lista spraw do załatwienia rośnie
wraz ze zbliżającym się dniem waszego wesela. Dlatego zapraszamy Cię
wraz z twoim wybrankiem do naszej
restauracji Sjesta w Mikołowie. Dzięki nam Twoja lista zadań zmniejszy się
minimum o połowę. Sala, menu, wystrój, zespół, tort weselny już nie będą
Ci spędzać snu z powiek .
Umów się na spotkanie.

S

tało się. Twój wybranek po
wielu latach oczekiwań nareszcie się oświadczył, a Ty dołączyłaś do elitarnego Klubu Panien
Młodych.

hotelSjesta
«««

Restauracja

Zabierasz się za planowanie swojego przyszłego, bądź co bądź najważniejszego dnia w życiu, czyli ślubu i wesela. Nagle okazuje się jednak, że podjęcie tak prozaicznie pro-

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

O Kuchni
(od kuchni i salonu)

Ewa Prochaczek

znana mikołowska artystka,
pisarka, poetka, malarka,
piosenkarka, kolekcjonerka,
mistrzyni w ceramice artystycznej
i publicystka „Naszej Gazety”.

Od

niedawna kuchnia współczesna jako pomieszczenie mieszkalne stała się
miejscem nie tylko prywatnym, a wręcz kulinarno-publicznym.

Dawne kuchnie, np. w staropolskich dworkach, również i na
Górnym Śląsku najczęściej posiadały dwa pomieszczenia, które spełniały kuchenne funkcje.
Jedno mieściło się w piwnicach, gdzie
np. sprawiano
drób lub gotowano niezbyt ładnie
pachnące kapusty na bigos.
Obok
funkcjonowała pralnia,
magazyny
i winna piwniczka. Na wyższej kondygnacji obszerna, wykafelkowana
z marmurowymi blatami rezydo-

wała kuchnia zasadnicza, gdzie
pod czujnym okiem profesjonalnego kucharza i jego pomocników produkty żywieniowe były
poddawane bardziej wyrafinowanej obróbce. Potem na
wytwornych
tacach i półmiskach gotowe dania
wystawiano
w przedpokoju, gdzie czekały na „pokojowców ”
przy dyskretnym aplauzie
domowników
i gości. „Lądowały” na białych
ukwieconych stołach.
A jak wyglądały
kuchnie w niższej
hierarchii społecznej
np. w ślonskich
familokach?
Najczęściej były to mieszkania składające się z kuchni
i izby, do których wchodziło się
bezpośrednio z „siyni”.
Kuchnia była wielofunkcyjna,
gdzie przygotowywano i konsumowano posiłki, prano, jak
również odpoczywano na leżance (dotyczyło to tylko rodzaju męskiego). Była wyposażona w wielofunkcyjny kredens, stół, przy którym przygotowywano potrawy oraz się jadło, no i piec z blachą kuchenna i piekarnikiem. W kuchni królowała „ONA” - matka, babcia
czy żona. To zawsze było królestwo kobiet, choć zdarzało się,

że zwabiony zapachem zakradał się męski osobnik, by odkryć pokrywkę i uszczknąć co
nieco, ale najczęściej dostawał
„łychą po łapach”. Śląska kuchnia to kwintesencja (była i będzie) kulinarnych, wspaniałych
zapachów i smaków. Oczywiście w trakcie przygotowywania od strony izby zamknięta,
no czasem uchylało się drzwi

na „siyn”, co by somsiady mogli
się porozmawiać.
Dzisiaj kuchnia
stanowi integralną
część domostwa.
W nowoczesnych, indywidualnie zaprojektowanych kuchniach „prym wiedzie” tzw. wyspa - kuchenne miejsce central-

ne, gdzie obróbka kulinarna łączy się z konsumpcją, a goście
z drinkami w dłoni sugerują,
w którą stronę mieszać.
Zapachy (bywa przypalone) przenoszą się zawilcem na
wszystkie kondygnacje domostwa. Na dworze plucha i ziąb,
a my pod palmą czujemy się
swojsko i wręcz grillowato…
Okapnik działa.
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Strefa kibica w restauracji Wega

Sport, jedzenie
i dobra zabawa

M

istrzostwa Europy
w Piłce Nożnej to wydarzenie nie tylko sportowe, ale także towarzyskie.
Mecze
rozgrywane przez reprezentacje narodowe, a w szczególności Polaków,
wzbudzają ogromne zainteresowanie.
A kibicowanie BiałoCzerwonym to doskonały pretekst do spotkań
w gronie przyjaciół, bo przecież
najlepiej ogląda się mecze razem, przy
dobrym jedzeniu i drinku.
Z okazji Mistrzostw Europy restauracja
Wega zaprasza wszystkich miłośników piłki

nożnej do wspólnego kibicowania w „Strefie kibica”. Czekają tu na Was doskonałe przekąski z sosami
i dodatkami, a także
zapiekane sery, pikantne skrzydełka,
pieczone ziemianki, frytki czy krążki cebulowe oraz
wyśmienite burgery i dobre, orzeźwiające napoje, m.in.
orzeźwiające mohito,
pina colada czy kolorowe drinki na bazie alkoholu.
Wega to restauracja, gdzie
z przyjaciółmi spędzisz miło czas, zorganizujesz rodzinną imprezę, wesele, zjesz niedzielny obiad, lunch służbowy czy porozmawiasz o interesach.

Orzesze-Gardawice,
ul. Katowicka 5
(tuż przy „Wiślance”)

tel: 32 221 40 48
www.restuaracja-wega.pl
/Restauracja WEGA
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Radni mają wątpliwości co do kwalifikacji prezesa szpitala powiatowego.

Bez referencji
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Zapraszamy na pokazy
nowych opatentowanych
produktów firmy
1. Nowa linia naczyń Z-Line
● Gotowanie bez wody,
tłuszczu, soli
● Potrawy zachowują
naturalny aromat,
smak, witaminy, a także
właściwości odżywcze.
2. Wyciskarka do owoców i warzyw
● Większa wydajność w stosunku do
sokowirówek - więcej soku, mniej
odpadów.
● Wyciśnięty sok jest jednorodny - nie
rozwarstwia się.
● Sok wolniej się utlenia.
● Można go dłużej przechowywać.
● Dzięki niskiej prędkości wyciskania
sok nie traci witamin i minerałów,
zachowuje naturalny smak i kolor.
3. Pojemniki próżniowe vacSy
● 3-5-krotnie dłuższy okres przechowywania
● Żywność zachowuje swoje naturalne witaminy
i minerały, a także kolor, smak i zapach.

Mikołów ul. Rynek 8

(wejście od ul. Św. Wojciecha obok kredytów chwilówek)

tel. 602 136 474, 608 443 870

Dla czytelników „Naszej Gazety”

rabaty od 10 do 20 %

Szkoda, że
w naszym
powiecie
kuleją standardy
społeczeństwa
obywatelskiego.
Ważne dokumenty, zamiast
na strony internetowe instytucji
trafiają do szuflad urzędników.
Media, zamiast
sięgać, muszą
„docierać” do
informacji.

N

am udało się dotrzeć do protokołu z kwietniowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Rzuca on sporo światła na niejasne okoliczności powołania nowego zarządu Szpitala Powiatowego. Po lekturze protokołu, okazuje się, że
od prezesa Władysława Perchaluka nie wymagano nawet przedstawienia referencji z poprzednich
miejsc pracy.
O szpitalu powiatowym w Mikołowie piszemy
ostatnio często, niestety niekoniecznie w pozytywnym kontekście. Dwa miesiące temu opublikowaliśmy bulwersującą relację naszej Czytelniczki, która nie mogła uzyskać natychmiastowej pomocy dla dziecka, bo lekarz dyżurny był akurat na
mszy. Wcześniej spróbowaliśmy zajrzeć za kulisy
wyboru nowego prezesa placówki. Przypomnijmy,
że władze powiatu nie rozstrzygnęły pierwszego
konkursu na to stanowisko. Zgodnie z prawem,
w drugim podejściu starosta sam wyznaczył prezesa. Sprawą zainteresowali się także radni.  (fil)

Fragmenty protokołu z 26 kwietnia, z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu, dotyczącego, m.in. szpitala powiatowego.
Radny Przemysław Marek
zwrócił uwagę, że zatrudnienie na stanowisku prezesa szpitala powiatowego osoby, która nie przedstawia referencji z poprzednich miejsc pracy jest nie do przyjęcia i nie do zaakceptowania. Poza tym
mówi się o wysokich wymogach dotyczących wykształcenia i doświadczenia,
a zatrudnia się osobę z wykształceniem
z zakresu rehabilitacji. Przypomniał, że
w poprzednim szpitalu ta osoba wybudowała tylko blok operacyjny, a izba przyjęć
w dalszym ciągu czeka na modernizację
i jest niedokończona. Ponadto pełnienie
funkcji prezesa przez okres 5 lat to zbyt
mało, by sprawdzić się w roli managera,

dobrego managera poznaje się po 10 latach pracy w danym miejscu.
Grażyna Sarnes, Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Centrum Zdrowia w Mikołowie wyjaśniła, że w
wśród wymogów konkursowych nie było
wymogu przedstawienie referencji z poprzednich miejsc pracy, stąd żaden z kandydatów nie przedstawił referencji. Dodała, że obecny prezes przez 5 lat kierował
szpitalem Św. Józefa w Mikołowie
Radny Tadeusz Kopiec przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rady
był konflikt między pracownikami a ówczesnym zarządem spółki. W związku
z tym zapytał, czy obecnie pojawiają się

informacje o konflikcie pracowniczym
w szpitalu.
Pani Grażyna Sarnes poinformowała, że nie posiada informacji o konflikcie
pracowniczym. Dodała, że rada nadzorcza
jest wyczulana na tego typu informacje i będzie monitorować sytuację w szpitalu.
Radny Przemysław Marek
stwierdził, ze odpowiedzi udzielane przez
przewodnicząca rady nadzorczej są niewystarczające i uważa, że sprawa powołania nowego prezesa spółki Centrum Zdrowia nie jest właściwie wyjaśniana, a wybór
wystarczająco uzasadniony.
Przewodnicząca rady nadzorczej
nie zgodziła z tą tezą.
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SCHUDNIJ bez efektu jojo z
Tak jak Olek (16l), który odwiedził nasze Centrum Dietetyczne
1 września 2015 roku. Ważył wówczas 121 kg!

UMÓW SIĘ

Dzisiaj waży 83,8 kg i nadal chudnie!

na bezpłatną
wizytę z dietetykiem

Bo wszystko zaczyna się w naszych głowach!

Centrum Dietetyczne

Podczas 7 miesięcznej kuracji odchudzającej zrzucił 37 kg!
Będziemy Państwa informować o dalszych sukcesach.
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Jeżeli Ty również pragniesz zmienić coś w swoim życiu, nauczyć się jeść zdrowo i oczyścić swój organizm
z toksyn - zapraszamy do naszego Centrum Dietetycznego Naturhouse w Mikołowie.
..............................

Mikołów, ul. Krakowska 21

dawniej

już dziś

mikolow.krakowska@naturhouse-polska.com

teraz

ZADZWOŃ

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00-16:30,; Wtorek, Czwartek: 11:00-19:00
Środa: 9:00-19:00; Piątek: 8:00-15.30

669 91 61 93, 32/738 19 35
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Krystyny na Polance i pikniku

D

la Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków” maj obfitował w wydarzenia. Na początku miesiąca,
jego podopieczni przez dwa tygodnie nabierali sił podczas turnusu
rehabilitacyjnego w ośrodku „Polanka” w Chrustach.
- Pobyt był bardzo udany,
korzystaliśmy z zabiegów re-

habilitacyjnych, aby poprawić
sprawność fizyczną oraz zwiedzaliśmy okolice - opowiadali
uczestnicy.
Natomiast w ostatnią sobotę maja w Bujakowie odbył się
piąty piknik rodzinny „Nie zapomnij o mnie”. Pogoda nie
dopisała, ale uczestnicy tak.
Z powodu ulewy, niektóre

punkty programu trzeba było
przenieść do pomieszczeń pobliskiej parafii.
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- Zgodnie z tradycją darczyńcy obdarowali naszych podopiecznych i sympatyków darami serca, czyli bonami na zakup leków, zabiegi, dopłaty do
wyjazdu rehabilitacyjnego oraz
podręczniki szkolne. Wszystkim
ludziom dobrej woli raz parafii św. Mikołaja za udostępnienie
nam ogrodu Bujakowskiego i sa-

lek przy parafii serdecznie dziękujemy - mówi Krystyna Świerkot,
prezes stowarzyszenia. 
(bl)

Nie zawiedli ludzie dobrej woli

J

uż po raz
piąty odbył
się bieg charytatywny organizowany dla Jasia Szopy. Jesteśmy patronem medialnym
tej akcji i w ostatnim numerze
gazety pisaliśmy, kim jest Jaś i
dlaczego w ostatnią niedzielę

maja warto było
dla niego przebiec, przejechać
albo przespacerować rundę
wokół łaziskiej
„Żabki”. Najważniejsze, że i tym
razem nie zawiedli ludzie dobrej woli. Z roku na rok jest ich
coraz więcej. 
(fil)

Też marzą

M

sza święta w Bazylice św. Wojciecha i przemarsz ulicami Mikołowa
zainaugurował obchody
Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Kolorowy pochód poprowadziła grupa mażoretek „Akcent” z Katowic oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Na scenie ustawionej na mikołowskim Rynku zaprezento-

Kolorolandia
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SPECJALISTYCZNY
GABINET
REHABILITACJI,
OSTEOPATII
I TERAPII MANUALNEJ
NOWO OTWARTY GABINET:

ORZESZE,
UL. GLIWICKA 6A

REJESTRACJA: 794 929 813
MOŻLIWOŚĆ ZAPISÓW PRZEZ INTERNET:

WWW.REHABILITACJAORZESZE.PL
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wały się szkoły oraz instytucje
działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Między występami artystów przeprowadzono kiermasz prac oraz pokaz futbolu amerykańskiego łaziskiej grupy Hammers. Imprezę odwiedzili także rycerze.
Była okazja, aby obejrzeć, a nawet przymierzyć zbroje i stroje rycerskie. Zaprezentowano
także wystawę fotograficzną „Też marzymy”.
Imprezę zorganizowały:
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wyrach
i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mikołowie, Polskiego
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Z

arząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „1. Maja”
w Łaziskach Górnych wraz
ze Stowarzyszeniem Artystycznym
„Krystynki” zorganizował w ogrodzie imprezę z okazji Dnia Dziecka - „KOLOROLANDIA”. Do zabawy zaproszono nie tylko dzieci działkowców, ale również z pobliskich osiedli Staszica i Zwycięstwa. Cały teren ogrodu stał się
wielkim placem zabawy. Po trzygodzinnej wspólnej zabawie dzieci zostały obdarowane prezentami
ufundowanymi przez darczyńców.

HUMAVIT®
KOŚCI I STAWY
l zawiera ekstrakt z żywicy
kadzidłowca i specjalnie
rozdrobniony ekstrakt z kurkumy
l zawiera czynny kwas AKBA,
który wykazuje najlepszą
aktywność spośród kwasów
bosweliowych
l pomaga utrzymać zdrowie
oraz sprawność kości,
mięśni i stawów
l pomaga łagodzić dolegliwości
reumatyczne i artretyczne
l chroni układ pokarmowy
l wzmacnia odporność

Wybieraj to, co najlepsze!
Pytaj o produkty HUMAVIT®
w aptekach i sklepach
zielarskich lub zamów na

varia-sklep.com.pl
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Prezydent Miasta
Świętochłowice
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 9 położonego
w segmencie oznaczonym numerem 7A budynku przy ul. Pocztowej 7-7A w Świętochłowicach

RZUT LOKALU
W budynku przy ul. Pocztowej 7-7A w Świętochłowicach zawiązała się Wspólnota
Mieszkaniowa. Udział Gminy na dzień 31 maja 2016r. wynosi: 829/10000.
Lokal użytkowy nr 9 stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1C/00010755/4.
Lokal składa się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 35,09 m2,
które usytuowane są na parterze w segmencie oznaczonym numerem 7A budynku przy
ul. Pocztowej 7-7A w Świętochłowicach. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną
i wodno-kanalizacyjną, brak ogrzewania.
Sprzedaż lokalu użytkowego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi
wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 234/10000 we współwłasności:
1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli
lokali,
2) gruntu obejmującego działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 1237/148,
2377/148, 2378/148, o łącznej powierzchni 867 m2, dla których Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KA1C/00003285/6.
Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją
Domów Mieszkalnych nr 1 przy ul. Bytomskiej 22, tel. 32-245-21-53.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2016r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim
w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 40 000 zł (słownie:
czterdzieści tysięcy złotych). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) uprawniające do licytacji należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pokój nr 5)
lub przelewem na konto nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 Urzędu Miejskiego prowadzone przez ING Bank Śląski S.A. O/Świętochłowice do dnia 11 lipca 2016r. w opisie
podając: wpłata wadium na przetarg - lokal użytkowy nr 9 przy ul. Pocztowej 7A. (Za datę
wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego).
Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca

się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do
wpłacenia ceny nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży
zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych
w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty opłaty notarialnej i koszty
opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej
w dniu przetargu:
1) dowód tożsamości,
2) w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej
przez pełnomocnika oprócz aktualnego KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie
aktu notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego
3) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - aktualny
wydruk ze strony internetowej portalu nadzorowanego przez Ministerstwo Gospodarki
dotyczący wpisu przedsiębiorców będących osobami fizycznymi do Centralnej Ewidencji
i Informacji Działalności Gospodarczej
4) kopię dowodu wniesienia wadium,
5) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.swietochlowice.pl
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

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

Batalia o świerk
Od ponad dekady leśniczy toczą walkę z kornikiem drukarzem, by uratować las

Przebudowie drzewostanów świerkowych
w lasach Beskidu
Śląskiego i Żywieckiego
poświęcona była sesja
terenowa z udziałem
dziennikarzy. Spotkanie
zostało zorganizowane
przez katowicką dyrekcję Lasów Państwowych
oraz Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

P

odczas spotkania Kazimierz
Szabla, dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach, wyjaśnił zebranym przyczyny rozpadu monokultur
świerkowych oraz zaprezentował etapy, metody oraz możliwości jakimi dysponują leśnicy w tej trwającej już ponad dekadę niełatwej walce o górskie
lasy. O sporze w sprawie Puszczy Białowieskiej dyskutował z dziennikarzami prof. dr hab. Jerzy Starzyk, członek
Rady Naukowej Leśnictwa (organu doradczego Prezesa Rady Ministrów), od
lat wspierający beskidzkich leśników
w ich zmaganiach z kornikiem.
Część terenową rozpoczęła
wizyta w Nadleśnictwie
Ustroń,
(kompleks leśny Mała Czantoria, Leśnictwo Leśnica). Nadleśniczy

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach dofinansował
ostatnio następujące zadania
realizowane przez jednostki
organizacyjne
Lasów Państwowych
w Katowicach:

Leon Mijal pokazał dziennikarzom
bezpośrednią przyczynę zamierania
beskidzkich świerczyn - kornika drukarza.
- 20 lat temu był tu zdrowy las świerkowy. Od tego czasu obserwujemy
proces degradacji i zamierania świerków z powodu kornika drukarza. Walczymy z tym szkodnikiem na kilka sposobów, m.in. wyszukujemy drzewa
z kornikami, a następnie je wycinamy
i wywozimy ze strefy - wyjaśniał nadleśniczy Leon Mijal. Leśnicy zaprezentowali również pułapki na korniki, gdzie
jako wabika na owady używa się feromonów. Zwabione w ten sposób szkodniki są likwidowane.
Obszary oraz możliwości dofinansowania działań jednostek LP ze środków

katowickiego Funduszu przybliżył Andrzej Pilot - prezes WFOŚiGW w Katowicach. - Obserwowanie działania leśników to doskonała lekcja ekologii.
Fundusz dofinansowuje
działanie chroniące
drzewostan przed kornikiem
także w parkach, bo bardzo
nam zależy na zachowaniu
starego drzewostanu.
W drugim dniu, Hubert Kobarski nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko i Jurand Irlik - zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej w RDLP w Katowicach,
zabrali dziennikarzy na wycieczkę na
szczyt Skrzycznego, gdzie przebudowa drzewostanów jest znacznie trud-

niejsza ze względu na warunki atmosferyczne i krótki okres wegetacyjny. Na
terenie Nadleśnictwa Bielsko przedstawiciele śląskich mediów odwiedzili nowoczesną przechowalnię nasion oraz
szkółkę drzew leśnych.

l Określenie warunków siedliskowych i witalności jodły pospolitej ze
wskazaniem właściwych terenów
do jej hodowli w Beskidzie Śląskim
i Żywieckim - 764 643 zł,
l Cykliczne upowszechnianie przez
media zasady zrównoważonego
rozwoju w 2016 roku - Trybuna Leśnika - 24 200 zł,
l Państwowe Gospodarstwo Leśne
„Lasy Państwowe” Nadleśnictwo
Siewierz - Organizacja XII Spartakiady Leśnej pod hasłem „O czym
szumi las” 9 300 zł,
l Kampania ekologiczna „Sprzątanie
Świata - Polska 2015” - 32 600 zł,
l PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Brynek - Akcja edukacyjna: „Las
wokół nas” - 4 734 zł,
l Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Świerklaniec - Program edukacji leśnej pn. Rok w lesie - 16 700 zł,
l Ochrona zagrożonych wyginięciem
zwierząt w 2015/2016 roku w Nadleśnictwie Świerklaniec - 7 533 zł,
l PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Kobiór - 150 Lat Żubrów Pszczyńskich - 49 677 zł

Zespół smogowy
M

arszałek województwa
śląskiego Wojciech
Saługa wręczył nominacje członkom Zespołu Roboczego ds. ograniczania niskiej emisji.

W jego skład wchodzi
35 osób - przedstawicieli samorządów, instytutów naukowych,
uczelni wyższych oraz administracji rządowej. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach reprezentuje Prezes Zarządu Andrzej Pilot.
W pracach zespołu
będą uczestniczyć
także parlamentarzyści, przedstawiciele stowarzyszeń oraz fundacji związanych z ochroną śro-

dowiska. Swój wkład w przyszły
program antysmogowy wniesie
także kościół katolicki oraz ewangelicki.
Zadaniem zespołu
będzie przygotowanie
założeń do uchwały
antysmogowej Sejmiku.

- Tylko działając wspólnie
i kompleksowo możemy być
skuteczni w ograniczaniu niskiej
emisji. To długi marsz, działanie
które musi potrwać wiele lat, by
osiągnąć sukces - powiedział
marszałek Wojciech Saługa.
Podkreślił także znaczenie edukacji społecznej, aby zwiększyć
odpowiedzialność mieszkańców
za ograniczenie szkodliwej emisji z palenisk domowych.
Pierwszym etapem prac przy
przygotowaniu programu ogra-

niczenia niskiej emisji było
przesłanie do 167 gmin z regionu ankiety, której celem było
określenie świadomości na ten
temat i zapytanie władz gmin
czy dysponują planami, programami walki z niską emisją.
Póki co informację zwrotną w tej
sprawie odesłało 87 proc. z nich
i zdecydowana większość deklaruje wsparcie w walce z tym
problemem.
W trakcie debaty
poruszono tematy
dotyczące, m.in.
skutków
zanieczyszczenia powietrza wpływających
na zdrowie i życie ludzi, technik efektywnego i nieuciążliwego dla środowiska palenia węglem w domowych kotłach oraz
programów wsparcia walki z ni-

ską emisją. Zdaniem ekspertów rozwiązaniem nie jest wyłącznie zakaz opalania węglem,
ale przestrzeganie norm jakości węgla i standardów emisyjnych kotłów.
Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce nadal dużym problemem pozo-

stają ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10
i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.
Wyniki oceny jakości powietrza, przeprowadzone przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,
wskazują, że obecnie na stan
jakości powietrza wpływa

w pierwszej kolejności zjawisko
tzw. niskiej emisji pochodzącej
z tzw. sektora bytowo-komunalnego oraz transportu. W paleniskach domowych stosowane są
często paliwa złej jakości oraz
spalane odpady w nieprzystosowanych do tego celu instalacjach grzewczych.
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Europejski tenis

R

ozegrany 14 maja w Mikołowie
tradycyjny turniej tenisa ziemnego o Puchar Dyrektora MOSiR,
śmiało można nazwać turniejem „europejskim”, jako że rozgrywany był w ramach „Dni otwartych Funduszy Europejskich”. „Zimni Ogrodnicy” i chłodne temperatury odstraszyły nieco amatorów „białego sportu”, ale i tak do rywalizacji stanęło sześciu zawodników.
Zwycięzcą został się Krzysztof Duda,
który wygrał wszystkie swoje pojedynki. Drugie miejsce zajął Marcin Cieśla,
a trzeci był Jakub Żurawik.
Wyniki:
1. Krzysztof Duda, 2. Marcin Cieśla,
3. Jakub Żurawik, 4. Wiesław Tomecki,
5. Remigiusz Towarek, 5. Grzegorz Kurkiewicz
Tapi

O kręglach
przy kawie

W

Dzień Dziecka w siedzibie
Polonii Łaziska miało miejsce sympatyczne spotkanie.
Zarząd Klubu spotkał się z reprezentantami Polski uczestniczącymi w Mistrzostwach Świata Juniorek U-23 w kręglarstwie klasycznym, w Novigradzie, zawodniczkami Polonii: Renatą Skrzypczak i Darią Fajkus. W miłej atmosferze obie panie podzieliły się refleksjami z tej imprezy, odpowiedziały o samych zawodach, wynikach, panującej
atmosferze i otoczce mistrzostw. Łaziskie reprezentantki Polski twierdzą, że
wyjazd na taką imprezę jak Mistrzostwa Świata jest dla nich motywacją do

dalszej pracy, tym bardziej że kręglarstwo można uprawiać bardzo długo.
Przy tej okazji była sposobność, by porozmawiać o sekcji kręglarskiej w Łaziskach. Zarówno Renata jak i Daria narzekały na zbyt małą ilość dostępnych
godzin w kręgielni. Dla nich dwa treningi tygodniowo to zdecydowanie za
mało. Twierdzą, że trzykrotny trening
w tygodniu, to minimum. Była też mowa
o modernizacji kręgielni i o planach na
przyszłość. W imieniu Zarządu, prezes
Klubu, Janusz Majsner złożył obu zawodniczkom gratulacje oraz wręczył
okazjonalne dyplomy i upominki. Niby
mała rzecz, a cieszy! (Tapi)

Brązowa Julia
W
Częstochowie odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Śląska Żaczek i Żaków w tenisie stołowym. Świetnie wypadła w nich
reprezentująca UKTS SOKÓŁ Orzesze
Julia Tkocz.
W meczu ćwierćfinałowym spotkała się ze swoją „odwieczną” przeciwniczką, Weroniką Gasz z KTS Mysłowice, którą pokonała 3:1. W półfinale trafiła natomiast na znakomicie dysponowaną Zuzannę Tomanek z Siemianowiczanki (późniejsza wicemistrzyni Śląska), z którą przegrała 0:3, ostatecznie
zajmując 3 miejsce i zdobywając brązowy medal Mistrzostw.
Przemysław Piątek

Jeszcze nie teraz

Drugi weekend
maja dla trzecioligowych siatkarek
i siatkarzy był
weekendem finałowych zmagań
o awans do drugiej
ligi. W tej batalii
uczestniczyły dwie
drużyny z Mikołowa: Burza Borowa
Wieś, która walczyła w Tuliszkowie,
oraz UKS Trójka
Mikołów, walcząca
w Dobrem.

Z

arówno panowie, jak i panie zajęły w swoich turniejach czwarte miejsca i temat
awansu do drugiej ligi muszą przełożyć do przyszłego roku.
O ogromnym pechu mogą mówić
dziewczęta z Burzy Borowa Wieś.
W drugim secie pierwszego meczu
zerwała ścięgno Achillesa rozgrywająca - Luiza Skiba. Odtransportowano ją do szpitala w Koninie, stamtąd
przewieziono do Piekar, gdzie natychmiast została operowana. Leczenie i rehabilitacja trochę potrwa. Na
boisku zastąpiła ją juniorka, Martyna
Kasperek, bardzo się starała, ale ani
ona, ani załamane tragedią Luizy koleżanki nie grały już tego, co potrafią.

Mężczyźni
W pierwszym spotkaniu mikołowianie zmierzyli się z gospodarzami turnieju, Dragonem Dobre. Podopieczni trenera Konrada Nieboja postawili miejscowym siatkarzom
twarde warunki gry i gdyby ten mecz
rozgrywany był w innej hali, kto wie,
jakie byłyby końcowe rozstrzygnię-

cia. Znajomość własnego obiektu
sprawiła, ze o przysłowiowy „włos”
lepsi byli gospodarze, którzy dwa
pierwsze sety wygrali na przewagi
do 24, a trzeciego do 23.
W drugim meczu z Dunajcem
Nowy Sącz, „Trójka” na własnej skórze przekonała się o prawdziwości siatkarskich porzekadeł. Jedno
z nich mówi, że kto nie chce
wygrać 3:0, przegrywa 2:3. Mikołowscy siatkarze
dwie pierwsze
partie wygrali 25:21
i 25:23.
Niestety, po tym
secie coś
się zacięło
i trzy następne padły łupem
ekipy z Sącza.
Ostatni mecz z MOSiR-em Sieradz, był już meczem o przysłowiową „pietruszkę”
i w tym spotkaniu mikołowscy siatkarze wygrali tylko drugiego seta 25:17.
Trzy pozostałe przegrali do 14, 17
i 23.

Podobnie jak mężczyźni UKS-u
Trójki, tak panie z Burzy, w pierwszym spotkaniu trafiły na gospodynie. Ekipa Lisa Tuliszków wygrała
pierwszą partię do 21, ale w drugiej
dominowały mikołowianki, wygrywa-

jąc ją do 19. Przy stanie 20:15, na mokrym parkiecie (przeciekał dach),
doszło do sytuacji opisanej na wstępie. Niestety, trzecia i czwarta odsłona, to załamanie gry mikołowianek
i dominacja wielkopolanek, które
wygrywając 25:17 i 21:19, zgarnęły
całą pulę dla siebie.
Drugi mecz i drugie podobieństwo do turnieju męskiego.
Tutaj też doszło do
konfrontacji drużyn z Mikołowa i Nowego Sącza,
z tym, że
tutaj rywalkami Burzy
była Sandecja. Po
prawdziwym
laniu
w pierwszym
secie (13:25), mikołowianki zabrały się
do pracy i dwa następne wygrały 25:16 i 25:21. I na tym się skończyło, bo seta czwartego i piątego
wygrały rywalki 25:18, 15:10 (choć
zawodniczkom Burzy nie można odmówić woli walki) i awans Burzy stał
się już tylko snem.
Trzeci mecz Burzy, był dla tego zespołu drugim meczem pięciosetowym, niestety po raz drugi przegranym. Ekipa z Borowej Wsi wygrała drugiego i trzeciego seta, uznając
w pozostałych trzech wyższość rywalek.
Tadeusz Piątkowski

Wyniki mężczyźni:
Dragon Dobre - Trójka Mikołów 3:0
(26:24, 26:24, 25:23)
Trójka Mikołów - Dunajec Nowy Sącz 2:3
(25:21, 25:23, 17:25, 19:25, 11:15)
MOSiR Sieradz - Trójka Mikołów 3:1
(25:14, 17:25, 25:17, 25:23)
1. SPS Dragon Dobre 
3 6 9:3 281:264
2. SKPS Dunajec Nowy Sącz  3 5 8:7 328:316
3. ULKS MOSiR Sieradz 
3 4 6:7 283:281
4. UKS Trójka Mikołów 
3 3 3:9 247:278

Wyniki kobiety:
Lis Tuliszków - Burza Borowa Wieś 3:1
(25:21, 19:25, 25:17, 25:19)
Burza Borowa Wieś - Sandecja Nowy Sącz 2:3
(13:25, 25:16, 25:21, 18:25, 10:15)
Volley Płock - Burza Borowa Wieś 3:2
(25:19, 19:25, 21:25, 25:22, 15:11)
1. STS Sandecja Nowy Sącz  3 6 9:3 273:235
2. UKS Lis Tuliszków 
3 5 6:5 255:244
3. MUKS Volley Płock 
3 4 5:8 274:297
4. KS Burza Borowa Wieś 
3 3 5:9 275:301

Kobiety
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Sprintem przez sportowe areny
Piłka nożna
W rozegranych meczach ligowych na
szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej,
drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:

IV liga

Srebrne „Lwy Jasia”
27 i 28 maja w Krakowie
rozegrano V Mistrzostwa
Polski Masters. Po
dwóch dniach zmagań
wicemistrzami Polski Weteranów w kategorii 50+
został łaziski team „Lwy
Jasia”. W pięcioletniej
historii mistrzostw jest to
czwarty medal Lwów.
Oprócz tego ostatniego,
w swojej kolekcji mają
jeszcze dwa srebrne
i jeden złoty krążek i jak
dotąd są najbardziej
utytułowaną drużyną
Mistrzostw Polski.

Na

otwarcie
mistrzostw
ekipa z Łazisk zmierzyła się z Mastersami z Warszawy, nie dając im za wiele pograć. Zwycięstwo 17:9 przy pięciobramkowej porażce odwiecznego rywala Lwów - Czuwaju Przemyśl,
otwierało drogę do złotego medalu.
W tej sytuacji głównym konkurentem
była ekipa Blachy Pruszyński Bochnia.
Obie drużyny starły się w trzecim meczu mistrzostw, który niczego nie rozstrzygnął. Remis 8:8 dawał szansę na
tytuł mistrzowski obu ekipom. W lepszej sytuacji byli łaziszczanie, którzy
po pierwszym dniu zmagań mieli korzystniejszy bilans bramkowy. Zwycięstwo nad Czuwajem dawało duże
szansę na najwyższy stopień podium.
Lwy ten mecz zaczęły nerwowo, bo
od wyniku 0:3. Mobilizacja przyszła

Polonia Łaziska zremisowała z Unią
Racibórz 1:1, pokonała Drzewiarza Jasienica 5:0, zremisowała z Unią Turza Śląska 1:1, pokonała Fortecę Świerklany 6:3,
Iskrę Pszczyna 1:0.
Gwarek Ornontowice wygrał z Krupińskim Suszec 2:0, Unią Racibórz 4:2,
zremisował z Drzewiarzem Jasienica 0:0,
z Unią Turza Śląska 0:0, przegrał z Fortecą Świerklany 0:1.

V liga

AKS Mikołów przegrał z LKS-em Łąka
1:4, zremisował ze Spartą Katowice 2:2,
pokonał Ogrodnika Tychy 3:0, MK Górnika
Katowice 4:2, Sokoła Wola 2:1.
Orzeł Mokre pokonał Naprzód Syrnię
4:0, Gwarka Zabrze 1:0, Gwiazdę Skrzyszów 5:1, Tempo Paniówki 4:0, Naprzód
Czyżowice 7:1.

Klasa „A”

jednak szybko i podopieczni Mariana Olszówki nie tylko odrobili straty,
ale i uzyskali przewagę. Na dwie i pół
minuty przed końcem meczu już „witali się z gąską”, gdyż prowadzili 9:6.
Chyba za wcześnie skończyli grać, bo
ekipa z Przemyśla rzuciła się do ostatniego ataku i doprowadziła do remisu.
W tym momencie szansa na złoty medal uciekła, gdyż w ostatnim meczu
Prószyński nie pokpił sprawy i wygrywając z Warszawą, zapewnił sobie tytuł mistrzowski.

Wyniki M50+
Lwy Jasia Łaziska Górne - Masters
Warszawa 17:9
Oldboys Czuwaj Przemyśl - Blachy
Pruszyński Bochnia 8:14
Blachy Pruszyński Bochnia - Lwy
Jasia Łaziska Górne 8:8

Masters Warszawa - Oldboys Czuwaj Przemyśl 9:11
Lwy Jasia Łaziska Górne - Oldboys
Czuwaj Przemyśl 9:9
Blachy Pruszyński Bochnia - Masters Warszawa 12:7
1. Blachy Pruszyński Bochnia
2. Lwy Jasia Łaziska Górne
3. Oldboys Czuwaj Przemyśl
4. Masters Warszawa
Tytuł wicemistrzów Polski Masters
w kategorii 50+ wywalczyli: Stanisław Malczewski, Wiesław Wronka,
Grzegorz Ferenc, Marek Ciesielski,
Krzysztof Płonka, Andrzej Olszówka,
Henryk Szymoś, Franciszek Świtalik,
Grzegorz Kamiński, Zbigniew Bromboszcz, Zbigniew Kowalczyk, Robert Zofiński, Wiesław Jasica. Trenerem był Marian Olszówka, a kierownikiem - Jerzy Spodymek.

Pozostał finał
D

obiegła kresu XXII edycja „czwartków lekkoatletycznych”. Paziowie „królowej sportu” ośmiokrotnie spotykali się na mikołowskim stadionie lekkoatletycznym MOSiR-u, by rywalizować ze swoimi rówieśnikami na bieżni, skoczniach i rzutni. Łącznie we wszystkich
czwartkowych zawodach startowało 155 zawodniczek i zawodników. Walczyli nie tylko o punkty i rekordy, ale również
o zakwalifikowanie się do finału ogólnopolskiego, który zostanie rozegrany od 17 do 19 czerwca w Łodzi. Za miejsca
w poszczególnych startach zawodnicy zdobywali punkty,
których suma dawała wynik końcowy całego cyklu „czwartków lekkoatletycznych”.
Tapi

Fortuna Wyry wygrała z LKS-em Wisła
Wielka 3:2, przegrała z Josieńcem Radostowice 2:4, LKS-em Frydek 0:2, rezerwami Iskry Pszczyna 1:2, pokonała LKS
Gardawice 2:0.
Sokół Orzesze przegrał z Josieńcem
Radostowice 0:3 (wo), LKS-em Frydek
1:5, rezerwom Iskry Pszczyna 1:2, zremisował z LKS-em Gardawice 0:0, przegrał
z LKS Studzinką 0:3.
LKS Gardawice pokonał JUW-e Tychy
2:1, przegrał z rezerwami Krupińskiego
Suszec 1:2, wygrał z Leśnikiem Kobiór
6:0, zremisował z Sokołem Orzesze 0:0,
uległ Fortunie Wyry 0:2.
Gwarek II Ornontowice wygrał ze Stalą
Zabrze 2:1, uległ Gwieździe Chudów 0:1,
pokonał Zamkowca Toszek 3:1, Społem
Zabrze 7:2.
Strażak Mikołów zremisował z rezerwami Uranii Kochłowice 1:1, przegrał
z rezerwami Siemianowicznki 1:2, pokonał Kolejarza Katowice 2:1,
Kamionka Mikołów przegrała z Pogonią Nowy Bytom 0:2, UKS-em Szopienice
1:5, ze Śląskiem Świętochłowice 0:3,
AKS II Mikołów przegrał z FC II Katowice 1:2, z Pogonią Nowy Bytom 1:5, wygrał
z rezerwami Uranii 1:0, UKS-em Szopienice 1:0.

Klasa „B”

Polonia II Łaziska uległa LKS-owi Wisła Mała 0:1, LKS-owi Krzyżowice 1:3, po-

konała LKS Mizerów 3:1, LKS Czarków 3:0
(wo), LKS II Goczałkowice 5:2.
LKS Woszczyce wygrał z LKS-em
Czarków 3:0 (wo), przegrał z LKS-em Goczałkowice II 1:3, zremisował z LKS-em
Brzeźce 1:1, przegrał z Polonią Międzyrzecze 1:3, Stalą Chełm 0:3.
Burza Borowa Wieś pokonała rezerwy
Concordii Knurów 3:2, Amatora Rudzieniec 8:2, pokonała LKS Bujaków 8:2,
Ruch II Kozłów 7:0, przegrała z Olimpią
Pławniowice 0:2,
LKS Bujaków zremisował z Naprzodem Świbie 0:0, przegrał z rezerwami
Concordii Knurów 1:6, przegrał z Burzą
Borowa Wieś 2:8, z Amatorem Rudziniec
1:5, zremisował z Ruchem II Kozłów 1:1.

Lekkoatletyka

Brawa dla Łukasza Oślizły. Po wyleczeniu przewlekłych kontuzji, walczący
o powrót na bieżnię lekkoatleta z Łazisk
- Łukasz Oślizło uzyskuje coraz lepsze
rezultaty. W sobotę, 21 maja wystartował
w rozgrywanych w Białogardzie Mistrzostwach Polski w biegu na 10 kilometrów.
Wystartowało 25 zawodników, bieg
ukończyło 17. Łukasz uzyskując czas 29
minut, 42,60 sekundy uplasował się na
czwartym miejscu. Do podium zabrakło
mu 2,19 sekundy. Wygląda na to, że już
wkrótce o Sportowej Osobowości Ziemi
Mikołowskiej sprzed czterech lat znów
będzie głośno.

***
Pracowity weekend od 20 do 22 maja miała „Sportowa Osobowość Ziemi
Mikołowskiej” - Michalina Mendecka,
która wraz z siostrą Darią startowała w trzech biegach. Zaczęła w piątek
w biegu pod hasłem „Polska biega” na
dystansie 5 km w Ornontowicach, gdzie
zajęła pierwsze miejsce (Daria była trzecia). Bieg ten potraktowała jako formę
treningu, ponieważ wiedziała, że będzie
startowała jeszcze w sobotę i w niedzielę. W sobotę wygrała bieg o „Łaziskie Liście”, (Daria zajęła drugie miejsce
w kategorii pań) poprawiając ubiegłoroczne miejsce i czas. W niedzielę zaliczyła ostatni start „na deser” w Jastrzębiu Zdroju w III „Jastrzębskim Biegu Kobiet na 5+”. Biegło i maszerowało (nordic
walking) blisko 1000 kobiet na dystansie
5,3 km. Michalina skończyła zawody
na trzecim miejscu w czasie 19:01 min.
Dodatkowo razem z siostrą Darią wywalczyły pierwsze miejsce w klasyfikacji
„Siostry”.
Tapi

Plażowo w Gostyni

Gmina Wyry razem ze Śląskim Związkiem Piłki Siatkowej
organizują dwie ciekawe imprezy siatkówki plażowej.
Zawody odbędą się na boiskach obiektu
sportowo- rekreacyjnego za Zespołem Szkół w Gostyni.

11 czerwca - Finał Mistrzostw Śląska Kadetek
12 czerwca - Otwarte Mistrzostwa Śląska w mixtach
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Centrum Instalacyjno-Budowlane
Salon Łazienek
WYRY, ul. Pszczyńska 20

Wśród osób, które do 30 czerwca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową. Nagrodę z poprzedniego numeru, projekt łazienki o wartości
500 zł wygrał Jacek Kohlbrenner z Mikołowa. Zwycięzcę prosimy o kontakt z redakcją.

Kompleksowa i najkorzystniejsza
oferta w regionie
 bramy garażowe  ogrodzenia 
 okna  stolarka aluminiowa 
 drzwi zewnętrzne i wewnętrzne 

Przyjdź i sprawdź!
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