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MIKOŁÓW

www.taxi-mikolow.pl

J

eżeli Angela Merkel, Emmanuel Macron i Donald Tusk kogoś nie lubią, to jest wystarczający powód, aby obdarzyć takiego człowieka sympatią. Donald Trump może być irytujący, denerwujący i ekstrawagancki. Nie można mu jednak odmówić cech, które z nielicznymi wyjątkami - wymarły na europejskich salonach politycznych. Trump
jest pragmatyczny, praktyczny i nie owija spraw w bawełnę. Ostatnio oberwało mu się
za zerwanie porozumień klimatycznych z Paryża. Prezydent Ameryki popełnił grzech
śmiertelny, ponieważ klimat
i uchodźcy urośli w Unii Europejskiej do rangi świeckich religii. Z pontonów, przybijających do brzegów Włoch
i Grecji, wysypują się zastępy
młodych, rosłych, czarnych
jak sadza mieszkańców Nigerii, Czadu, Gwinei i innych
państw afrykańskich. Unijna
propaganda każe w nich widzieć syryjskie kobiety i dzieci uciekające spod bomb. Podobnie jest z klimatem. Nawet
gdyby ktoś wymyślił metodę spalania węgla czystą jak
prąd z wiatraków, Bruksela
i tak wydała wyrok śmierci na
„czarne złoto”, jako głównego sprawcę globalnego ocieplenia. Kto nieśmiało próbuje zasugerować, że zmiany
klimatu mogą mieć charakter
cykliczny, niezależny od człowieka, temu stawiany jest najcięższy zarzut: łamania europejskich wartości. Na szczęście Trump nie musi przejmować się europejskim fałszem,
nazywanym czasami polityczną poprawnością. Nie wiadomo, jak długo porządzi, ale
trzeba mieć nadzieję, że zdąży wyprostować jeszcze kilka
absurdów.
Jerzy

R

azem z przyjaciółmi
spędziliśmy
ostatnio
miły wieczór w jednej
z mikołowskich restauracji.
Przysiadła się do nas właścicielka lokalu i zaczęła narzekać na problemy branży gastronomicznej. Czy chodzi
o drapieżne państwo podnoszące podatki? Nieuczciwą konkurencję? Niestabilne ceny produktów spożywczych? A może ubożejących klientów? Nic z tych
rzeczy. Dobrzy restauratorzy radzą sobie w takich sytuacjach. Okazuje się, że jedną
z największych bolączek tej
branży jest… brak kelnerów.
Wszyscy młodzi ludzie, którzy
pytają o pracę w gastronomii
albo hotelarstwie chcą być
przynajmniej menedżerami.
Nikt nie chce podawać do stołu, choć kasa może być z tego
niezła, zwłaszcza w dobrych
restauracjach, gdzie można liczyć na napiwki. Wśród znajomych mam koleżankę, której
córka, absolwentka humanistycznej uczelni, od roku poszukuje bezskutecznie pracy.
Zasugerowałam, aby dziewczyna skończyła kurs kelnerski, skoro daje to perspektywy zarobku i pozwoli jej
wyrwać się spod skrzydeł
mamy. O mało nie zostałam
zlinczowana. Nakrzyczały na
mnie obie. Matka i córka. Jak
to? Nie po to przecież ktoś
kończy humanistyczne studia,
aby później dostać żylaków
od biegania z talerzami. Nie
chcę wchodzić w szczegóły,
ale dziewczyna skończyła kierunek, który zajmuje się, m.in.
analizą osobowości. Ciekawe,
jakby opisałaby swój przypadek, choć dla mnie diagnoza
jest prosta: komformizm, wygodnictwo, lenistwo i nadopiekuńczość matki.
Beata
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Ogłaszamy konkurs
fotograficzny dla
młodzieży powiatu
mikołowskiego,
w którym można
wygrać 1000 złotych!

32/29-29-999
MIĘDZY
NAMI
FILARAMI
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Skadruj lato

K

Arkadiusz Gola zgodził się przewodniczyć pracom naszego
jury. Jego zdjęcie, zrobione w momencie wykonywania rzutu karnego podczas podwórkowego meczu piłki nożnej w Świętochłowicach, uznano za najlepszą fotografię sportową w Polsce.

onkurs organizuje Stowarzyszenie
Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej, Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie
oraz „Nasza Gazeta”. Zasady są proste. Nie
stawiamy ograniczeń tematycznych. Należy
sfotografować sytuację, wydarzenie, krajo-

AoKjeSst?
c

braz, człowieka, jednym słowem cokolwiek,
pod warunkiem, że w kadrze zostanie uchwycony moment tegorocznych wakacji. Nie ma
znaczenia, czy zdjęcie zostało wykonane na
Karaibach czy na ogródku w Łaziskach Górnych. Liczy się pomysł i to „coś”, co oceni jury. Na jego czele stanie Arkadiusz Gola,

jeden z najlepszych śląskich fotoreporterów, absolwent Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy), zdobywca pierwszego miejsca w niezwykle prestiżowym, Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Prasowej Grand Press Photo
w kategorii „sport”. W jury zasiądą także: Irena Radomska, dyrektor LO im. Karola Miarki,
Adam Lewandowski, przewodniczący Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej oraz Jerzy Filar, redaktor naczelny „Naszej Gazety”. Konkurs adresowany jest tylko
do uczniów mikołowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przy nadsyłaniu
prac, obok danych adresowych i personalnych, prosimy o zamieszczenie nazwy szkoły.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali.
1 miejsce - 1000 zł
2 miejsce - 800 zł
3 miejsce - 500 zł
5 nagród rzeczowych
Zdjęcia prosimy nadsyłać
do 15 września
na adres redakcji:
Rynek 18, 43-190 Mikołów
bądź email:
redakcja@naszagazeta.info

w lipcu
w „Naszej Gazecie”

W największym mikołowskim klubie panuje dwuwładza. W Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje nazwisko
prezesa Zbigniewa Piechy, ale rządy w AKS Mikołów od
dwóch lat sprawuje Krzysztof Janeczek. Legalność jego
wyboru podważył sąd. Mimo niejednoznacznej sytuacji
prawnej, do klubu płyną miejskie pieniądze. Władze Mikołowa i powiatu, który nadzoruje stowarzyszenia, są
w trudnej sytuacji. Jeżeli klub straci samorządowe dotacje albo wprowadzony zostanie zarząd komisaryczny,
ucierpią na tym nie prezesi, ale młodzi sportowcy.

O szczegółach tej bulwersującej sprawy przeczytają
Państwo w następnym wydaniu „Naszej Gazety”.
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sport: Tadeusz Piątkowski
Promocja i reklama:
Sebastian Sroślak 790 887 729, reklama@naszagazeta.info
Mariola Szołtys 606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
Wydawca: F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18,
redakcja@naszagazeta.info
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881

Druk: Agora Poligrafia S.A.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
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Nie znasz dnia ani godziny, kiedy miejski planista wyciągnie
rękę po twoją działkę, a przynajmniej jej fragment.

Gniot na Gniotku?
Taborowa Kępa jest jedną z najbardziej urokliwych ulic Mikołowa. I komu to przeszkadza?

W

Mikołowie trwa porządkowanie planów przestrzennych. Trudno powiedzieć, że idzie to,
jak po maśle. Pisaliśmy wielokrotnie
na naszych łamach o mieszkańcach
ul. Wierzbowej, którzy nie dostali zgody na podział własnej nieruchomości,
ponieważ przez ich działkę, w lesie i na
odludziu, miasto zaplanowało drogę. Ta

sprawa trafiła najpierw do prokuratury,
a po postawieniu zarzutów urzędnikom,
spór rozstrzygnie sąd. Podobna historia
szykuje się przy ul. Taborowa Kępa na
Gniotku. Nawet, jak na zielone standardy Mikołowa, jest to wyjątkowo urokliwy
zakątek miasta. Ulica kończy się w lesie.
Drzewa szumią, ptaki śpiewają, mieszkańcy się relaksują. Ta sielanka trwałaby nadal, gdyby jeden z mieszczeczkań-

ców nie musiał załatwić jakiejś sprawy
w magistracie. Tam, zupełnie przypadkowo, natknął się na plany zagospodarowania przestrzennego Gniotka. Wynika z nich, że miasto chce poszerzyć
ul. Taborowa Kępa, zabierając każdemu
z mieszkańców po fragmencie ich działki. Pomijając kwestie prawne, sprawa
jest skomplikowana od strony technicznej. Działki są zabudowane. Wzdłuż ich

granic biegną rury i kable. Miasto chce
nie tylko poszerzyć Taborową Kępę, ale
także - a raczej zwłaszcza - wydłużyć.
W lesie developer planuje budowę osiedla mieszkaniowego. Uznano, że Taborowa Kępa najlepiej nadaje się na drogę dojazdową. Mieszkańcy ulicy z niedowierzaniem kręcą głowami nad tym
planem.
- To jakiś absurd. Przecież można wybrać rozwiązanie alternatywne.
Na planach wytyczona jest droga na
gminnych terenach, łącząca planowane osiedle bezpośrednio z ulicą Podleską - mówią mieszkańcy ulicy.
- Miasto nie ma pieniędzy na budowę drogi od strony Podleskiej ani na

poszerzenie Taborowej Kępy - uspokaja burmistrz Stanisław Piechula.
Mieszkańców taka odpowiedź nie
uspakaja. Co z tego, że miasto nie ma
pieniędzy, skoro może mieć je developer. Poszerzenie i wydłużenie Taborowej Kępy jest na pewno tańsze, niż
wybudowanie nowej drogi.
Mieszkańcy udali się ze swoimi
wątpliwościami do burmistrza, ale
spotkanie nie zakończyło się konkretami, ponieważ główny specjalista od planowania przestrzennego
miasta był na urlopie. Kolejne spotkanie władz miasta z mieszkańcami Taborowej Kępy odbędzie się
16 czerwca.

Komentarz
Czytając dokumentację dotyczącą planów przestrzennych Gniotka przypomniały mi się książki historyczne, a wśród nich opowieści o tym, jak państwa kolonialne dzieliły między siebie zajmowane kraje. Lordowie admiralicji zasiadali z linijkami
i cyrklami nad mapą Afryki, i wytyczali granice, najczęściej prostą kreską przez góry,
jeziora, miasta i wsie. W Londynie byli wszyscy zadowoleni, ale na Czarnym Lądzie
wybuchały wojny plemienne. W Mikołowie zapewne nie poleje się krew, ale mieszkańcy powinni zachować czujność. Nigdy nie wiadomo co, gdzie i kiedy wpadnie do
głowy głównemu specjaliście od planowania przestrzennego. 
(filar)
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Autoryzowany sprzedawca:

TWÓJ SKŁAD OPAŁU

Oferujemy tylko
polski węgiel !

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

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

Bieg przez
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Adam
Jesteśmy doświadczoną firmą
- na rynku od 1998 roku
Oferujemy kompleksowe usługi dekarskie:

l pokrycia papą termozgrzewalną, dachówką, gontem
l obróbki blacharskie dachów i kominów
l rynny (plastikowe, metalowe, tytan cynk)
l murowanie kominów
l docieplanie stropodachów (styropianem, wełną, pianką)

Posiadamy zwyżkę!
„WIS” Tomasz Stupak

Katowice, ul. Koraszewskiego 22
www.dachy-wis.pl
tel. 501 404 611, 32 202 05 77

P

rowadzimy rubrykę plotkarską już dosyć długo,
ale wciąż nam czegoś tutaj brakowało. Choć na pozór
jest wszystko: afery i aferki, zdrady, wpadki, spektakularne wzloty, druzgocące upadki. I dopiero dzięki Adamowi Myszorowi,
byłemu radnemu powiatowemu,
a obecnie szefowi kancelarii
prezydenta Świętochłowic, wiemy, czego nie ma w „plotkach”,
a być powinno. Śluby i wesela! Przecież to sól i pieprz kolorowej prasy niesłusznie zwanej
kobiecą, bo faceci zawsze zaglądają partnerkom przez ramię
i też chłoną plotki o tym, co słychać w świecie pięknych i bogatych. Państwo Myszor na pewno
są piękni i chyba bogaci. Adam
zna się na pieniądzach, skoro
przez lata kierował komisją budżetu w Radzie Powiatu. Z kolei
Ewa jest bizneswoman, prowadzącą własny gabinet kosmeto-

i

Ewa

logiczny w Gostyni. Oboje poznali się w III LO im. Adama Mickiewicza, którego są absolwentami. W ich przypadku sprawdziło się przysłowie, że stara miłość nie rdzewieje. Ze względu
na obecne miejsce pracy pana
młodego wesele miało charakter integracyjny: świętochłowicko-wyrsko-orzesko-mikołowski.
Goście z samego serca czarnego Śląska dobrze czuli się w klimatach ziemi mikołowskiej. Ślub

odbył się w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
w Orzeszu, skąd pochodzi panna młoda. Ślubu udzielił ks. Proboszcz Henryk Centner, a kazanie wygłosił ks. Rafał Październiok, Dziekan dekanatu Łaziska.
Młodej parze życzymy wszystkiego dobrego, a Adama chcemy przestrzec, że się myli, jeżeli myśli, że polityka i samorząd
są najbardziej skomplikowanymi
dziedzinami życia.
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POSEIDON - sieć sklepów z artykułami wodnokanalizacyjnymi, grzewczymi oraz wyposażeniem
łazienek. Oferujemy fachowe doradztwo,
poparte wieloletnim doświadczeniem w branży
instalacyjno-sanitarnej.

Budujesz! Remontujesz!
Koniecznie musisz nas odwiedzić!

F

irma działa od 2003 roku
na terenie Łazisk, a w 2005
roku chcąc powiększyć zasięg działania został otwarty drugi sklep w Mikołowie. Do dnia
dzisiejszego cieszymy się nieustannie rosnącym gronem odbiorców. Dzięki owocnej współpracy z hurtowniami i producentami polskimi i zagranicznymi, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu towary najwyższej jakości

w przystępnych cenach. Wychodzimy z ofertą dostosowaną do
potrzeb i warunków zarówno
osób prywatnych, jak również firm
remontowo-budowlanych, handlowych oraz instalatorów. Znajdą Państwo u nas wszytko: od rur
odwodnieniowych zewnętrznych,
elementów uzupełniających i serwisowych, jak głowice, wylewki
czy uszczelki, po skomplikowane systemy wodno-hydrauliczne,

czyli wszystko to, co jest związane z nowoczesnymi instalacjami sanitarnymi.
Posiadamy bardzo szeroki
wybór armatury sanitarnej, kabin prysznicowych, wanien, systemów podtynkowych, ceramiki, czyli wszystko to, co jest
potrzebne do wyposażenia
nowoczesnej łazienki.
Ale to tylko część oferty Poseidona! Godny uwagi jest bogaty

asortyment związany z ogrzewaniem. Klient może wybierać od
najprostszych pojemnościowych
ogrzewaczy wody, poprzez kotły
centralnego ogrzewania zarówno na gaz, jak i węgiel czy pellet,
w tym nowoczesne kotły spełniające najwyższe wymagania
dotyczące ochrony środowiska
oraz efektywności energetycznej
5 klasy, po wysoko zaawansowane technologicznie urządzenia, np. pompy ciepła czy solary, jak również kompletne systemy ogrzewania podłogowego, wszelkiego rodzaju grzejniki , termostaty i sterowniki, czyli wszystko to, co jest potrzebne do stworzenia komfortowego
i nowoczesnego systemu
ogrzewania.
Nasza siedziba znajduje się
na ulicy Ogrodowej 42 w Łaziskach Górnych. Wychodząc naprzeciw klientom, stworzyliśmy
również sklep internetowy, który znajdą Państwo pod adresem:
www.poseidon-laziska.pl.
Zapraszamy od pon. do pt. od
godziny 8.00 do 17.00, sobota
od 9.00 do 13.00.

Łaziska Górne | ul. Ogrodowa 42a | tel. 32/224 35 00 | www.poseidon-laziska.pl

Nie poczekał,
aż wyparuje
M
aj nie był dobrym
miesiącem dla wicestarosty powiatu mikołowskiego. Niektóre gazety
skróciły jego nazwisko do inicjału, a oczy zasłoniły paskiem.
Według prawa prasowego taki
zabieg ma chronić przed pomówieniami osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa.
W przypadku ludzi ze świecznika działa to inaczej. I tak wszyscy wiedzą o kogo chodzi, a jeżeli ma „prostokątne okulary”, to
musi być winny. Co przeskrobał
wicestarosta? Rankiem 20 maja,
policja zatrzymała go do rutynowej kontroli w rodzinnym Orzeszu. Badanie alkomatem wykazało 0,28 promila. Jeżeli stężenie mieści się między 0,2 a 0,5,
policja kwalifikuje taką sytuację, jako jazdę po użyciu alkoholu. Mówiąc po ludzku, delikwent popił dzień wcześniej
i nie wszystko zdążyło z niego

wyparować. Dozwolona ilość
alkoholu w organizmie, z którą
można usiąść za kierownica, to
0,2 promila. Wicestaroście zabrakło do szczęścia osiem setnych promila. Gdyby posiedział
w domu jeszcze pół godziny,
procenty wyparowałyby z niego i nie trafiłby - przynajmniej
w takim kontekście - na łamy
„Naszej Gazety”. Oczywiście,
nie próbujemy tłumaczyć wicestarosty. Natomiast niezłym świadectwem stronniczości popisały
się wiodące gazety regionalne.
W tym samym mniej więcej czasie wpadła na podwójnym gazie
sędzina z Siemianowic. Przedstawicielka „najlepszej” kasty
miała 2,4 promila, czyli była narąbana jak stodoła. Mimo tego
media do jednego worka, zatytułowanego „władza pije i jedzie”
wrzuciły sędzinę i wicestarostę,
choć był od niej prawie dziesięć
razy trzeźwiejszy.
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Pltki

Ruda nie
będzie truła
W

ubiegłym miesiącu alarmowaliśmy, że blisko powiatu mikołowskiego, a konkretnie na granicy Halemby
i mikołowskiego sołectwa
Śmiłowice, może powstać
zakład produkujący elementy budowlane z toksycznych
odpadów. Sprawa skończyła się szczęśliwie, ponieważ
władze Rudy Śląskiej nie
zgodziły się na śmierdzącą
inwestycję. Nie można wykluczyć, że jakiś wpływ miała na to zdecydowana postawa mikołowian i… „Naszej Gazety”. Przypomnijmy,
że kiedy sprawa się rozniosła, na spotkanie władz Rudy
Śląskiej z mieszkańcami Halemby pojechała silna ekipa
z Mikołowa, na czele z Arturem Wnukiem, znanym pogromcą samorządowców.
Naszych potraktowano tam
źle. Doszło nawet do tego,

że mikołowskiemu radnemu
Krzysztofowi Żurowi, prezydent Rudy Śląskiej odebra-

Cena

ła głos i mikrofon. Opisaliśmy to wszystko, a wieści
o artykule szybko dotarły

Przycinanie żywopłotu
Przycinanie Tui
Rozdrabnianie gałęzi (zrąbkowanie)
Ścinanie drzew
do Rudy Śląskiej.
W konsekwencji,
w pewien sobotni poranek zjawili się u nas wysłannicy rudzkiej
opozycji i zabrali dwie paczki gazet, aby rozdać je
złaknionym prawdy mieszkańcom
Halemby. Brzmi
to trochę dziwnie, ale tak było.
W Rudzie Śląskiej, choć jest
dużym miastem,
praktycznie nie
ma wolnych mediów. Jedyna bezpłatna gazeta należy do miejskiej
spółki i jest pod
całkowitą
kontrolą magistratu. Aby dowiedzieć się prawdy o swoim
mieście, mieszkańcy muszą

Koszenie trawy
Zabudowa ogrodzeń.

tel.: 660 366 117
e-mail: broja.roboty@gmail.com
www.broja.pl
sięgać po gazetę z Mikołowa. W każdym razie, w ślad
za naszą publikacją, szybko zorganizowano w Białym Domku spotkanie mikołowskich radnych i mieszkańców z Krzysztofem Mejerem,
wiceprezydentem
Rudy Śląskiej. I to właśnie u
nas, na mikołowskiej ziemi,
padła pierwsza deklaracja,
że prawdopodobnie rudzki magistrat nie wyda zgody
na tę inwestycję. Oczywiście, wiceprezydent Mejer,
nie omieszkał skrytykować

nas na portalach społecznościowych za nierzetelność
i przekręcanie faktów. Akurat w jego ustach taki zarzut
brzmi ciekawie. Wiceprezydent Mejer z uporem nazywa zakład, który miał powstać pod Śmiłowicami…
betoniarnią. Ale skoro jest
wiceprezydentem, to zapewne wie lepiej. Być może
miał na myśli uszlachetnioną betoniarnię, z dodatkiem
rtęci, ołowiu, chromu, kadmu i całej tablicy Mendelejewa.
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z zaświatów
J

uż od dawna, żadna z naszych publikacji nie wzbudziła tyle zamieszania, co
kwietniowy artykulik o najdroższej działce na Śląsku, usytuowanej pod murem cmentarza przy ul. Okrzei
w Mikołowie. Przypomnijmy,
że chodzi o wąski, nieuzbrojony nieużytek o powierzchni ponad stu metrów kwadratowych. Nie da się tam niczego zbudować, ani posadzić
roślin jadalnych. W sąsiedztwie funkcjonuje warsztat samochodowy, więc siłą rzeczy
do gleby muszą stamtąd przesiąkać smary, oleje, chemikalia. Położenie na zboczu górki
cmentarnej powoduje spływ
wód gruntowych z grobów. Jedyną osobą, która chce to kupić, jest właścicielka sąsiedniej posesji, planująca poszerzyć swój ogródek. Tak na logikę, powinno się jej odstąpić
tę działkę za pół ceny, bo nikt
inny tego nie kupi. Ale miasto
pokazało smykałkę do interesów i zażądało… 43.050 zł,
czyli 394,95 zł za jeden metr
kwadratowy. Kiedy o tym napisaliśmy rozdzwoniły się telefony. Dzwonili zaciekawieni ludzie i zdegustowani po-

średnicy handlu nieruchomościami z pretensją, że piszemy głupoty. Skontaktował
się nawet człowiek, któremu
działkę w śródmieściu Mikołowa chce zlicytować komornik. I nie mówimy o nieużytku koło cmentarza, ale dobrze
skomunikowanej i uzbrojonej
parceli. Komornik skalkulował cenę na poziomie 147 zł
za metr. Nasz Czytelnik uważa, że padł ofiarą oszustwa.
W kancelarii komorniczej powołał się na naszą gazetę i zażądał, aby jego ziemię sprzedać przynajmniej za 300 zł, bo
tyle, a nawet więcej, kosztuje ziemia w centrum Mikołowa. Komornik podobno zmiął
naszą gazetę ze słowami, że
prasa kłamie. Głupio jest tłumaczyć się z niewinności, ale
napisaliśmy prawdę. Gminne tereny na sprzedaż wycenia w Mikołowie zatrudniony
przez magistrat rzeczoznawca. I jak się okazuje, jego decyzje są nie do przeskoczenia
nawet przez burmistrza, któremu przecież powinno zależeć na zbywaniu komunalnych nieruchomości, ponieważ są to konkretne pieniądze
do budżetu.

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

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

gratis
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30% rabatu

przy zakupie ubezpieczenia mieszkania

10 % rabatu

przy zakupie wycieczki lotniczej

dla nowych klientów przy
zakupie pakietu OC/AC/NNW/ASS

Holiday Ticket Biuro Podróży
Mikołów, ul. Św. Wojciecha 25,

Regionalne Centrum Ubezpieczeń
Mikołów, ul. Św. Wojciecha 25,

www.holidayticket.pl

www.holidayticket.pl/rcu

rabat 5%
na rachunek powyżej 100,00 zł

Mikołów, ul. Jana Pawła II 23
Łaziska Górne, ul. Świerczewskiego 10 b
Hotel Modus

www.moccadoro.pl

Prezentujemy prywatne firmy,
które przystąpiły do programu
„Karta Mieszkańca Gminy Mikołów”.

Wspieraj miasto
- korzystaj ze zniżek

W

maju weszła
w życie „Karta Mieszkańca Gminy Mikołów”. To nie tylko wygoda
i oszczędności, ale także lokalny patriotyzm. Znaczną
część dochodów miasta stanowią podatki płacone przez
osoby fizyczne, czyli tzw. PIT-y.
Dzięki tym funduszom możliwe są inwestycje poprawiające jakość miejskiej infrastruktury, a także wspierające rozwój, m.in.
sportu i kultury. Im więcej podatników ma Mikołów, tym większą sumę
można przeznaczyć na wspólne cele.
Karta, dzięki ofercie ulg i zniżek, ma
zachęcić mieszkańców, którzy nie

50 zł rabatu

od ceny podstawowej kursu.
Zniżka nie łączy się.
Centrum Helen Doron
Mikołów, ul. Prusa 1

www.helendoron.pl/mikolow

Salon kosmetyczno-fryzjerski

5% rabatu

na usługi do 200,00 zł
Mikołów, ul. Krakowska 9
32 226 44 38, 692 491 746, 608 012 085

www.kamastudio.pl
/studiokosmetycznekama

rozliczają się w mikołowskim Urzędzie Skarbowym, do złożenia właśnie
tam swojej deklaracji podatkowej.
Ulgi i zniżki oferują nie tylko miejskie instytucje, ale także prywatne firmy, które przystąpiły do programu.

MIKOŁÓW
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

Od 19 czerwca do 3 lipca można zgłaszać
kandydatury do Rady Seniorów w Mikołowie.

Miasto przyjazne

seniorom M

iejski Dom Kultury
zaprasza
23 czerwca na
mikołowski rynek. O godz.
12.00 rozpocznie się Jarmark Świętojański.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące powołania Rady cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród seniorów.

R

adni, podczas majowej
sesji, na wniosek burmistrza Stanisława Piechuli uchwalili większością
głosów utworzenie Rady Seniorów w Mikołowie. Powstanie ważny organ doradczy
i opiniotwórczy, inicjujący działania samorządu na rzecz starszych mieszkańców. Kandydatem do tego gremium może zostać każdy mieszkaniec Mikołowa, który ukończył 60 lat.

Radę Seniorów utworzy 11 członków. Pięcioro z nich reprezentować
będzie organizacje pozarządowe,
które mają w swoim statucie zapis
o działalności na rzecz seniorów.
Po jednym przedstawicielu deleguje burmistrz i przewodniczący Rady
Miejskiej. Pozostała czwórka, to seniorzy niezrzeszeni w żadnej organizacji.
Pierwszym poważnym zadaniem,
z którym przyjdzie się zmierzyć Radzie, to wypracowanie wspólnie

z urzędnikami mikołowskiego magistratu, programu polityki senioralnej

dla miasta. Kolejne sprawy to realizacja projektu „koperta życia”, wydanie
ogólnopolskiej karty seniora w Mikołowie oraz przygotowania do odbywającej się jesienią trzeciej edycji
Mikołowskiego Dnia Seniora.
Kandydatury należy składać na formularzach zgłoszeniowych, które będzie można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta lub otrzymać
w biurze podawczym magistratu. Po
zakończeniu etapu zgłaszania kandydatur, burmistrz ogłosi datę zebrania
wyborczego, podczas którego zostanie wyłoniona Rada Seniorów. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć na stronie Urzędu Miasta.

Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa
Wierzę, że Rada Seniorów w Mikołowie pozwoli nam w optymalny sposób realizować zdania polityki senioralnej w naszym
mieście i uczynić Mikołów miastem w 100% przyjaznym seniorom. Liczę, że ich doświadczenie, życiowa mądrość i kreatywność zaowocują najlepszymi rozwiązaniami dla starszych
mieszkańców miasta. Dlatego tak bardzo chciałbym, by w Radzie zasiadały osoby, które mają konkretne pomysły, osoby inicjatywne, zaangażowane, które chcą
działać na rzecz lokalnej społeczności.

Mieszkańcy

Jarmark nie będzie tego dnia
jedyną atrakcją. O godz. 13, rozpocznie się dzień otwarty MDK.
- Chcemy w bezpośredniej
rozmowie dotrzeć do odbiorcy, zapytać o oczekiwania w stosunku do MDK, o nowe pomysły.
Będziemy przedstawiać również nową ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Postaramy się zaproponować zajęcia interaktywne, kreatywne i innowacyjne - mówi
IZABELA PAŹDZIOREK - JAKUBOWSKA, dyrektor MDK.
O godz. 16.00 na rynku rozpocznie się Dzień Aktywności
Społecznej połączony z promocją III Edycji Budżetu Obywatelskiego. Ten pełen wrażeń dzień
zakończy Koncert Świętojański. O godz. 18.30 na rynku wystąpią chóry i zespoły działające
w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie oraz flecistki z Akademii
Muzycznej w Katowicach.

Edycja inna niż poprzednie. Nowe okręgi.
Łatwiejsza droga do realizacji projektu.

mają inicjatywę
P

odczas majowej
sesji Rady Miejskiej
przyjęto
uchwałę o „Inicjatywie
Lokalnej”. To kolejne
po Budżecie Obywatelskim narzędzie służące
współpracy samorządu
z mieszkańcami i kolejny krok w budowaniu
społeczeństwa obywatelskiego.
Inicjatywa lokalna to nic innego, jak współpraca mieszkańców z władzami gminy przy realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Rolą samorządu jest wsparcie pomysłu w sposób organizacyjny
lub rzeczowy, np. poprzez zakup usług i materiałów. Wkładem mieszkańców jest zazwyczaj praca społeczna, ale
mogą też przekazać pieniądze albo sprzęt niezbędny do
realizacji zadania. Oczywiście, przedsięwzięcia realizo-

wane w ramach inicjatywy lokalnej muszą być zgodne z innymi przepisami, w tym z prawem zamówień publicznych.
Co mieszkańcy mogą zrobić
wspólnie z władzami miasta?
W ramach Inicjatywy można budować, rozbudować lub
remontować drogi należące
do samorządu terytorialnego,
a także budynki oraz obiekty
małej architektury. W palecie
wspólnych działań jest także
promocja i wsparcie wolontariatu, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, kultury, rekreacji, ekologii, porządku

i bezpieczeństwa publicznego, a także rewitalizacji.
Dokumenty - w tym regulamin Inicjatywy Lokalnej
szczegółowo opisujący zasady zgłaszania, wyboru, metodologię postępowania i dofinansowania zadań publicznych - zostały wypracowane podczas wielu spotkań
z mieszkańcami Mikołowa.
Bliższe informacje na temat
Inicjatywy Lokalnej uzyskać
można kontaktując się z Wydziałem Spraw Społecznych
Urzędu Miasta, tel. 32 32 48 467,
32 32 48 462.

Mateusz Handel,
zastępca burmistrza Mikołowa i inicjator akcji:
Stworzyliśmy kolejne narzędzie pozwalające
decydować mieszkańcom o tym, co dzieje się wokół nich. Jeśli ktoś ma pomysł na konkretne, ważne dla siebie i innych przedsięwzięcie, już od 1 lipca będzie mógł złożyć w Urzędzie wniosek o wspólną realizację takiego pomysłu. Szczerze liczę na to, że Inicjatywa Lokalna przypadnie do gustu naszym mieszkańcom.

Wśród projektów zrealizowanych w ramach Budżetu
Obywatelskiego znalazła się
m.in. siłownia w Paniowach.

Mieszkańcy
mają budżet
P

ierwszego czerwca ruszył nabór wniosków do
trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. Propozycje można składać
do końca miesiąca. Podobnie, jak w ubiegłym
roku, mieszkańcy mają
do dyspozycji milion zło-

tych. W tegorocznej edycji wprowadzono sporo
zmian.
- Utworzyliśmy nowe okręgi
w centrum miasta. Liczymy, że
dzięki temu mieszkańcy złożą
więcej projektów - mówi Mateusz Handel, zastępca burmistrza.

Okręg 1 - Centrum
Okręg 2 - Mickiewicza
Okręg 3 - Stolarska, Rybnicka
Okręg 4 - Nowy Świat, Stara Droga
Okręg 5 - Grunwaldzkie, Słowackiego
Okręg 6 - Kochanowskiego, Gniotek
Okręg 7 - Długa, Regielowiec
Okręg 8 - Reta
Okręg 9 - Borowa Wieś
Okręg 10 - Paniowy
Okręg 11 - Mokre
Okręg 12 - Śmiłowice
Okręg 13 - Kamionka
Okręg 14 - Bujaków

Nowe okręgi w Centrum Mikołowa to osiedle Mickiewicza,
osiedla Grunwaldzkie i Słowackiego, Nowy Świat i Stara Droga, Stolarska, Długa wraz z Regielowcem oraz Kochanowskiego z Gniotkiem. Kolejną
nowością w tegorocznej edycji jest minimalna, niezbędna frekwencja podczas głosowania. Aby projekty mogły zostać zrealizowane, w głosowaniu musi wziąć udział 10%
mieszkańców danego okręgu. Szczegółowych informacji należy szukać na stronie:
www.obywatelski.mikolow.eu
oraz profilu na facebooku - Budżet Obywatelski w Mikołowie.
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Hucznie powitają lato
B

urmistrz Mirosław Blaski zaprasza mieszkańców powiatu mikołowskiego do Orzesza 23 czerwca, na wspólne powitanie lata.

Młody orzeszanin
w fotelu wojewody

Na

początku maja wojewoda śląski zaprosił
uczniów szkół podstawowych z naszego województwa do udziału w konkursie pt. „Gdybym był wojewodą…”.

Zapowiada się świetna zabawa z dużą ilością
dobrej muzyki. Poza tym od godz. 16.00 darmowe dmuchańce dla najmłodszych, wata cukrowa, animacje dla dzieciaków, zawody sportowe,
wręczenie tytułu „Zasłużony dla Miasta Orzesze”
(g. 18.00), występy orzeskiej młodzieży (g. 16.10)
oraz zespołów Top Musix (g. 18.20) i Sound Machine (g. 19.15) oraz gwiazdy wieczoru, którą w tym
roku będzie nie kto inny tylko sam król disco polo
Zenon Martyniuk (g. 20.45).
Zaczynamy punktualnie o 16.00. Czekamy na Was na stadionie miejskim przy
ul. Bukowina!
Organizatorzy z MOK

fot. W. Krzemińska

gał po Parku Kościuszki, spokojnie, to nasz wojewoda Rafał Ryś
oraz liczna grupa… - powiedział
Rafał. - Ucieszyłem się, że moja
praca się spodobała, czuję satysfakcję i motywację do startu
w innych konkursach.
Nagrodą dla zwycięzców
było spędzenie 1 czerwca Dnia Dziecka - w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, spotkanie

Stypendyści Burmistrza Miasta
P
od koniec maja zostały wręczone stypendia
naukowe za osiągnięcia
uzyskane w I semestrze roku
szkolnego 2016/2017. Ucznio-

lazł się orzeszanin - Rafał Ryś
- uczeń V klasy Szkoły Podstawowej nr 2, który zajął II miejsce. - Moja praca konkursowa to przeplatanka internetowego newsa o moim powołaniu, przemówienie nowego wojewody śląskiego oraz news
o działaniach wojewody z humorystycznym akcentem: Ryś bie-

z panem wojewodą i zobaczenie, jak wygląda jego dzień
pracy. Rafał zwiedził także
urząd, poznał funkcjonowanie
Centrum Powiadamiania Ratunkowego, był także z oficjalną
wizytą w Wojewódzkiej Komendzie Policji oraz Wojewódzkiej
Komendzie Państwowej Straży
Pożarnej.

Nowy spektakl Pomostu

W

niedzielny wieczór,
28 maja, sala Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu wypełniona była
po brzegi, ponieważ na premierę sztuki „Ubu Król” w wykonaniu Integracyjnej Grupy Teatralnej Pomost przybyły tłumy. Wiele tygodni prób dało wspaniałe
efekty - młodzi aktorzy zaprezentowali bardzo dobry, satyryczny spektakl.

Napisany w 1888 roku dramat Alfreda Jarry’ego został
uznany za początek teatru absurdu. Zespół Pomostu próbował odkryć w tekście napisanym przez ich rówieśnika współczesny obraz naszego świata i jak młodzi widzą to,
co się obecnie dzieje. Widzowie podziękowali aktorom i reżyser - Iwonie Woźniak - wielkim aplauzem. 
inf. MOK

wie z Orzesza wyróżnili się,
wygrywając liczne konkursy:
z matematyki, historii, chemii,
języka angielskiego, plastyczny, literacki, olimpiadę mito-

logiczną czy otrzymując wysoką średnią ocen. Nagrodzeni odebrali dyplomy z rąk burmistrza miasta Mirosława Blaskiego oraz przewodniczące-

go RM Jana Macha. Obaj złożyli gratulacje stypendystom
oraz życzyli dalszych tak znakomitych wyników w kolejnych
latach nauki.

Dzień Dziecka w Orzeszu
D
zień Dziecka świętowano w Orzeszu
tak, jak się należy, czyli z wielką pompą
i wieloma atrakcjami dla
wszystkich
dzieciaków,
niezależnie od wieku.
Były uwielbiane przez wszystkich maluchów dmuchańce do
skakania i zjeżdżania, kolorowe karuzele, tory przeszkód,
malowanie twarzy i występy
starszych dzieci uczących się
w sekcjach muzycznych działających przy Miejskim Ośrodku Kultury, w tym zespół Metrum, któremu przewodniczy
Maria Gawlik. Nie mogło zabraknąć disco dla malucha, baletu czy show dance. Harcerze
z 2. Szczepu Harcerskiego Polana prowadzili zabawy i plą-

fot. W. Krzemińska

Konkurs miał na celu upowszechnianie wśród uczniów
wiedzy na temat funkcjonowania państwa polskiego oraz administracji rządowej w województwie kształtowanie w młodych ludziach postaw obywatelskich i patriotycznych.
Wśród 134 nadesłanych na
konkurs prac wyłoniono trzech
laureatów, wśród których zna-

sy, a strażacy czuwali, aby nic
nie przeszkodziło w dobrej zabawie do późnego wieczora. Na
zakończenie swoje czarodziejskie show zaprezentował, znany
m.in. z programu „Mam talent”,
iluzjonista Tomasz Kabis.

ORNONTOWICE

czerwiec 2017r. • NASZA GAZETA

9

Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

Ponad stu uczestników wzięło udział w II Rejonowym Przeglądzie
Formacji Tanecznych o Puchar Wójta Gminy Ornontowice.

Roztańczone Ornontowice

I

mprezę zorganizowało Gimnazjum im. Noblistów Polskich przy współpracy Urzędu
Gminy Ornontowice. Była to
ósma edycja tego konkursu, który z powiatowego, dwa lata temu przekształcił
się w rejonowy. W jury zasiedli:

n Kazimierz Adamczyk, wójt Ornontowic, (przewodniczący jury honorowy patronat),
n Sebastian Chmiel - finalista
I edycji X FACTOR oraz programów:
Droga do gwiazd, Idol, Śpiewaj
i walcz, Szansa na sukces,

n Mikołaj Strzyż - choreograf, finalista VIII edycji
You Can Dance,
n Kuba Kubasik - instruktor tańca, choreograf,
n Patrycja Grabarczyk instruktor fitness, uczestniczka IX edycji „Mam Talent”.
O miano najlepszej formacji ubiegały się grupy z Gimnazjów:
nr 4 w Mikołowie, nr 1 w Orzeszu, nr 3
w Orzeszu, nr 4 w Tychach, nr 2 w Łaziskach, nr 1 w Knurowie, nr 2 w Rydułtowach oraz im. Noblistów Polskich w Ornontowicach.

Dn
Dni O
i Orn
rnon
onto
tow
wiic
c
Amfiteatr
Parkowy
Wykaz
imprez obejmujący okres 11.06.2017-09.07.2017
Amfiteatr
Parkowy
27 Maja
27 Maja
Powiatowy
Rajd Rowerowy
Meta
rajdu rowerowego
Powiatowy
Rajd Rowerowy
Meta rajdu rowerowego

30 Lipca
30 Lipca
Young
Stage

Amfiteatr Parkowy

15.00
YoungYoung
StageStage zabrzmi po raz drugi, mocniejszy i lepszy niż dotychczas. Jest okazją
dla młodych
które
będą mogły
zaprezentować
umiejętności
na scenie.
15.00 Young
Stage zespołów
zabrzmi po
raz drugi,
mocniejszy
i lepszy niżswoje
dotychczas.
Jest okazją

20.00 dla
Gwiazda
wieczoru
Hertz
Klekot,
ubiegłorocznej
edycji.
młodych
zespołów
które
będązwycięzcy
mogły zaprezentować
swoje
umiejętności na scenie.
28 Maja
20.00 Gwiazda wieczoru Hertz Klekot, zwycięzcy ubiegłorocznej edycji.
28 Maja
Festyn
Rady Rodziców
6
Sierpnia
FestynCzerwca
Rady Rodziców
11
6 Sierpnia
Niedziela
z Radiem Piekary
4 Czerwca
16.00
Festyn
Radia Piekary.
Wystąpią: Arkadia Band , Bernardeta Kowalska i Przyjaciele,
Niedziela
z Radiem
Piekary
4
Czerwca
Niedziela
z Dniem Dziecka
Weronika,
Sandra
i Joachim
Koj, Bernardeta
, Karolina i Adam
Krawczyk,
Edek
Niedziela
ze szkołą tańca Gutowskyi’ego
16.00 Magdalena
Festyn RadiaPal,
Piekary.
Wystąpią:
Arkadia
Band
Kowalska
i Przyjaciele,
15.00
Gry, zabawy,
mażoretek, warsztaty szczudlarskie,
Niedziela
z Dniempokaz
Dziecka

Sikora.
Prowadzenie
: Arkadiusz
Wieczorek
Ania, Karolina
Włodarczyk
Magdalena
Pal, Weronika,
Sandra
i Joachimi Koj
i Adam Krawczyk, Edek

konkursy,
turniej
„Dużych
Szachów”
i animacje
dla najmłodszych.
15.00 Gry,
zabawy,
pokaz
warsztaty
szczudlarskie,
Sikora. Prowadzenie : Arkadiusz Wieczorek i Ania Włodarczyk
17.00 Koncert
Piosenki
dla
dzieci
i rozdaniei animacje
nagród. organizowany
17.00
Taniec
zpt.mażoretek,
Gwiazdami
przez Szkołę
Tańca Igora Gutowskyi’ego.
konkursy,
turniej „Dużych
Szachów”
dla najmłodszych.
13 Sierpnia
17:30 Koncert
SpektaklPiosenki
dla dziecidla
„Teo, Śląski
dinozaur”
17.00
dzieci
i rozdanie
nagród.
13
Sierpnia
17:30 Spektakl
dla
dzieci
pt.
„Teo,
Śląski
dinozaur”
Niedziela
z Musicalem
To
prawdziwa
uczta
dla
miłośników
tańca
towarzyskiego.
11 Czerwca
17.30 Muzyczno taneczny wstęp do musicalu

11 Czerwca

Niedziela z Musicalem

19.00
„Ja się boję
sama wstęp
spać” do
Musical
z Chorzowskiego Centrum Kultury. Spektakl
17.30 Muzyczno
taneczny
musicalu
opowiada
o grupie
przyjaciółek,
spotykają się Centrum
na wieczorze
panieńskim.
19.00 „Ja
się boję
sama spać”
Musicalktóre
z Chorzowskiego
Kultury.
Spektakl
Przyszła
młodaprzyjaciółek,
zastanawia się
czy dobrze
wybrała
życiowego
partnera.
opowiadapanna
o grupie
które
spotykają
się na
wieczorze
panieńskim.
Przyszła panna młoda zastanawia się czy dobrze wybrała życiowego partnera.

18 Czerwca
Niedziela
koncert chórów i orkiestr
18 Czerwca z Orkiestrą i Chórami - Powiatowy
20 Sierpnia
Niedziela ze szkołą tańca Gutowskyi
17.00
Taniec
z Gwiazdami
organizowany przez Szkołę Tańca Igora Gutowskyi’ego.
Niedziela
ze szkołą
tańca Gutowskyi
prawdziwa
uczta dla miłośników
tańca
towarzyskiego.
17.00 To
Taniec
z Gwiazdami
organizowany
przez
Szkołę Tańca Igora Gutowskyi’ego.
To prawdziwa uczta dla miłośników tańca towarzyskiego.

18 Czerwca
20 Sierpnia
Niedziela
Militarna - Piknik Militarny
Niedziela
z Orkiestrą i Chórami - Powiatowy koncert chórów i Orkiestr
17.30
Powiatowy
chórów
i orkiestr.
Wystąpi
Chór
„Jutrzenka”
z Ornontowic,
16.00
Piknik
Militarny
to impreza
organizowana
w ramach obchodów Dnia Wojska
17.30
Powiatowy
koncert
chórówkoncert
i -orkiestr.
Wystąpi
Chór chórów
„Jutrzenka”
z Ornontowic,
Niedziela
Militarna
- Piknik
Militarny
Niedziela
z Orkiestrą
i Chórami
Powiatowy
koncert
i Orkiestr
W tymtoroku
w ramach
towarzyszącego
programu
artystycznego
przeChór „Chopin”
z Bujakowa,
Towarzystwo
„Dzwon”
z Orzeszaz Ornontowic,
16.00 Polskiego.
Piknik Militarny
impreza
organizowana
w ramach
obchodów
Dnia Wojska
17.30 Powiatowy
koncert
chórów
i orkiestr. Śpiewacze
Wystąpi Chór
„Jutrzenka”
widziana
jest
organizacja
pierwszego
koncertu piosenki
wojskowej
w wykonaniu
19.00 Koncert
orkiestry
dętej „Tauron
wytwarzanie”.
„Chopin”
z
Bujakowa,
Towarzystwo
Śpiewacze
„Dzwon”
Orzesza.
Polskiego.
W tym
roku w z
ramach
towarzyszącego
programu
artystycznego
przeChórChór
„Chopin”
z Bujakowa,
Towarzystwo
Śpiewacze „Dzwon”
z Orzesza
Śląskiego
tenora
Sylwestra
Targosza
–
Szalonka.
pokazu
mażoretekw„Werwa”.
Impreza
pod
patronatem
Starosty
Mikołowskiego
piosenki
wojskowej
wykonaniu
widziana jest organizacja pierwszego koncertuOraz
19.00 Koncert orkiestry dętej „Tauron wytwarzanie”.
Śląskiego tenora Sylwestra Targosza – Szalonka. Oraz pokazu mażoretek „Werwa”.
Impreza
pod patronatem
Starosty Mikołowskiego
19.00
Koncert
Orkiestry
Dętej
Tauron
Wytwarzanie.
25 Czerwca
27 Sierpnia
25
Czerwca
Niedziela
ze szkołą tańcapod
StandART
Impreza
patronatem Starosty Mikołowskiego.
27 Sierpnia
Dożynki
17.30
Galaze
taneczna
StandART to gwarancja wspaniałego show tanecznego
Niedziela
szkołąszkoły
tańcatańca
StandART
współczesnym
brzmieniu.
17.30 o
Gala
taneczna szkoły
tańca StandART to gwarancja wspaniałego show tanecznego
o współczesnym brzmieniu.

25
Czerwca
9 Lipca
9 Lipca
Niedziela ze szkołą tańca StandART
Niedziela z piosenką włoską - Latino Lovers
17.30
Latino
Lovers koncert
muzyki
włoskiejLovers
gdzie każde pokolenie znajdzie coś dla siebie.
Niedziela
z piosenką
włoską
- Latino
Usłyszymy
utwory
minmuzyki
Rickiego
Martina.
17.30 Latino
Lovers
koncert
włoskiej
gdzie każde pokolenie znajdzie coś dla siebie.

15.00 Msza św. w intencji dożynkowej
Dożynki
16.00
przyjemna, całodniowa impreza z licznymi atrakcjami.
15.00 Dożynki
Msza św.–wKolorowa,
intencji dożynkowej
Bałamutki
który zabierze
nas wimpreza
pełną energii
potańcówkę.
18.30
16.00 Koncert
Dożynki grupy
– Kolorowa,
przyjemna,
całodniowa
z licznymi
atrakcjami.
20.00
Krzikopa który zabierze nas w pełną energii potańcówkę.
18.30 Koncert
Koncertzespoły
grupy Bałamutki
20.00 Koncert zespoły Krzikopa

3 Września

Usłyszymy
min Rickiego Martina.
17.30
Galautwory
taneczna
szkoły tańca StandART to gwarancja
tanecznego show
Niedziela
z grąwspaniałego
rodzinna - OGR
3 Września
16 Lipca
15.00
OGRz –grą
Ornontowicka
Gra rodzinna to czas na integrację rodziny i znajomych.
Niedziela
rodzinna - OGR
Zawodnicy
będą musieli Gra
zmierzyć
się z wieloma
na terenie
parku
i nie tylko.
16 Lipca
współczesnym brzmieniu.
15.00 OGR
– Ornontowicka
rodzinna
to czas zadaniami
na integrację
rodziny
i znajomych.
Niedziela
zoReggae
17.30 Koncert zespołu „Prognoza na życie” a zwieńczeniem całej imprezy będzie pokaz
17.30
Impreza
z muzyką reggae.
Niedziela
z Reggae
Dobry czas
na wsłuchanie
17.30 Impreza
z muzyką
reggae. się w zachodnie rytmy muzyki natury i wolności.
18.30 Gwiazdą
wieczoru
będzie się
zespół
Rastafajrant
się zi wolności.
muzyków znanych
Dobry czas
na wsłuchanie
w zachodnie
rytmyskładający
muzyki natury
na polskiejwieczoru
scenie. będzie zespół Rastafajrant składający się z muzyków znanych
18.30 Gwiazdą
na polskiej scenie.

Zawodnicy będą musieli zmierzyć się z wieloma zadaniami na terenie parku i nie tylko.
z muzyką
elektroniczną.
17.30 laserów
Koncert wraz
zespołu
„Prognoza
na życie” a zwieńczeniem całej imprezy będzie pokaz
laserów wraz z muzyką elektroniczną.

9 Lipca
10 Września
Września
23 Lipca
Niedziela
z piosenką włoską - Latino 10
Lovers
23 Lipca

Niedziela z Parafiadą
Festyn
organizowany
przez parafię św. Michała Archanioła w Ornontowicach
Niedziela
z Parafiadą

m.in. wiersze Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Leopolda Staffa
19.00 Finał
projektu
„Lato w teatrze”
czy Juliana
Przybosia.
19.00 Finał projektu „Lato w teatrze”

na
plakatach informacje
oraz w internecie.
Szczegółowe
na temat poszczególnych imprez będą zamieszczane
na plakatach oraz w internecie.

Niedziela lat 20-tych - Koncert Zawiało
17.30
Latino
- koncert
muzyki
włoskiej, gdzie
znajdzie
dla siebie.
Festyn każde
organizowanypokolenie
przez parafię św. Michała
Archanioła wcoś
Ornontowicach
17.30
Formacja
Zawiało przeniesie
w czasy dwudziestolecia
międzywojennego,
Niedziela
lat
20-tych
-Lovers
KoncertPaństwa
Zawiało
gdzie w towarzystwie
niezwykłej
muzyki
usłyszą
Państwo poezjęmiędzywojennego,
tamtego okresu,
17.30 Formacja
Zawiało przeniesie
Państwa
w czasy
dwudziestolecia
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów i rodzaju imprez.
m.in.
wiersze
Marii Pawlikowskiej
– Jasnorzewskiej,
Leopolda
Staffa
utwory
m.in.
Rickiego
gdzieUsłyszymy
w towarzystwie
niezwykłej
muzyki
usłyszą
Państwo
poezję
tamtegoMartina.
okresu,
Szczegółowe
informacje
nasobie
tematprawo
poszczególnych
będą
zamieszczane
czy Juliana Przybosia.
Organizatorzy
zastrzegają
do zmiany imprez
terminów
i rodzaju
imprez.

Świątynia Dumania

Świątynia Dumania
Świątynia Dumania
222 Lipca
Lipca
Lipca
17.00 - Koncert zespołu Manowce
17.00 - Koncert zespołu Manowce
17.00 - Koncert zespołu Manowce

Sponsorzy:
Sponsorzy:

2 Września
Narodowe
czytanie 2017
2 Września

organizator
Gminna Biblioteka
Publiczna w Ornontowicach
Narodowe czytanie
2017
organizator Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

Wrzesień
Koncert chóru jutrzenka
Wrzesień
Koncert chóru jutrzenka

Z każdej grupy został również
wyłoniony najlepszy tancerz, któ-

ry reprezentował swoją szkołę w tanecznych potyczkach w kategorii
FREESTYLE 1 vs 1.
Pucharami i nagrodami w postaci kart
podarunkowych zostali nagrodzeni:
n Blackstars z Gimnazjum
im. Noblistów Polskich w Ornontowicach (I miejsce)
n Blue Girls z Zespołu Szkół
nr 3 w Mikołowie (II miejsce)
n Dynamit z Gimnazjum nr 1
w Knurowie (III miejsce)
n Strefa z Gimnazjum nr 4
w Tychach (wyróżnienie)
n Nagrodę indywidualną i tytuł najlepszego tancerza odebrała Magdalena Rożek z Gimnazjum nr 4
w Mikołowie.
Po wręczeniu nagród był
czas na pamiątkowe zdjęcia i indywidualne rozmowy
z jurorami. Młodzi tancerze
wraz z opiekunami wyjechali z Ornontowic z dużym bagażem doświadczeń i pozytywnych emocji. Zapowiedzieli, że w przyszłym roku zaprezentują się równie wspaniale
i przyjadą w jeszcze liczniejszym
składzie.
Konkurs poprowadziły nauczycielki: Elżbieta Lewicka i Maria Gabor oraz
uczniowie: Martyna Siedlaczek i Dominik Sodzawiczny.
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

/gminawyry
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Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

Sobota z Sensoplastyką®
XIII edycja „Bitwy Wyrskiej - Bój o Gostyń” odeszła do historii.
Inscenizacja oraz piknik forteczny odbył się w Gostyni, na
historycznych polach, w pobliżu Pomnika Pamięci Żołnierzy
Września 1939r. oraz w okolicach schronu bojowego „Sowiniec”.

D

om Kultury w Gostyni zaprasza 24 czerwca w sobotę o godzinie 10 na zajęcia
z sensoplastyką dla maluchów do
trzech lat z rodzicami. Koszt zajęć
20 zł. Natomiast o godz. 12 będą
zajęcia przygotowane dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Koszt tych zajęć to 12 zł od osoby.
Warto wiedzieć, że plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur oraz

cała paleta ekologicznych barw. To plastyka migdałowa, cynamonowa, pomarańczowa, itd. Ale również słodka, kwaśna, gorzka, miękka, szorstka, gładka,
twarda, sucha, mokra, lekka, ciężka…
Warsztat opieramy na produktach oraz
barwnikach spożywczych, z których
uczestnicy sami przygotują kolorowe
i pachnące masy, farby, płyny itd. Zapisy przyjmuje Dom Kultury w Gostyni
przy ul. Pszczyńskiej 366 do 21 czerwca. Zapraszamy!

Rodzinnie na Halę Boraczą

T

egoroczny rajd górski odbył się
w ostatnią majową niedzielę. Autokar wyruszył z Wyr przez Gostyń do Żabnicy. W Żabnicy grupa skierowała się na trasę wiodącą na Halę
Boraczą. Większość wybrała malowniczy szlak niebieski, druga - mniejsza
grupa dotarła na szczyt łagodniejszym

szlakiem czarnym. Przy schronisku
czekało przygotowane ognisko, na którym strudzeni i głodni wędrowcy upiekli sobie kiełbaski. Pogoda była przepiękna. Wszyscy opaleni i uśmiechnięci wrócili do swoich domów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
za udział i zapraszamy za rok.

Dodatkowe kontenery
na odpady zielone

U

rząd Gminy Wyry uruchomił
dwa dodatkowe punkty zbierania odpadów ulegających biodegradacji, czyli tzw. „zielonych”, które
będą do dyspozycji Mieszkańców Gminy Wyry przez cały okres letni.
Kontenery znajdują się:
n w Wyrach przy ul. Wagonowej 35
(Oczyszczalnia Ścieków) oraz

n w Gostyni przy ul. Wierzbowej (rejon
skrzyżowania ulic Fr. Kłosa i Obrońców Ziemi Śląskiej).
W ten sposób oprócz PSZOKu
(Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wyrach przy
ul. Słonecznej) istnieje dodatkowa
możliwość dostarczania wspomnianych odpadów.

Bitwa, bitwa i po bitwie

P

ubliczność dopisała. Najmłodsi widzowie z zapartym tchem śledzili przebieg wydarzeń. Żywiołowo reagowali na wybuchy, wystrzały oraz szarże motocykli i czołgów.
Jak zawsze rekonstruktorzy z pietyzmem zadbali o to, by zarówno mundury, broń, sprzęt (samochody, armaty, czołgi) i rekwizyty oraz przebieg wydarzeń odzwierciedlał tamte wojenne czasy. Zgodnie z historyczną prawdą tę bitwę polskie
wojska wygrały. Ale zanim rozpoczął się bój Wójt Gminy Wyry Barbary Prasoł oraz goście złożyli kwiaty
pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy
Września 1939r. Na pikniku pojawili się także komandosi oraz rosomak
i czołg rozpoznawczy TKS.

Później hucznie świętowaliśmy zwycięstwo na Pikniku Fortecznym, gdzie
można było m.in. zobaczyć sprzęt Wojska Polskiego czy pokaz umiejętności

w wykonaniu członków Szkoły Sztuk
i Sportów Walki „Wojownik” oraz koncert zespołu Macieja Lipiny z utworami ze spektaklu „Skazany na bluesa”.

Barbara Prasoł, wójt Gminy Wyry, dziękuje
rekonstruktorom za udział w inscenizacji.

Kanalizacja w Gostyni dostała dofinansowanie
P
rojekt Gminy Wyry pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (ulica Pszczyńska, Miarowa, Rybnicka, Leśna i Akacjowa)
wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej”,
uzyskał najwyższą liczbę punktów (32,45) wśród 13 pozostałych
projektów i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

30 maja 2017r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów w ramach poddziałania
5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Inwestycja
będzie realizowana w dwóch etapach.
Pierwszy - budowa kanalizacji sanitarnej

- ul. Rybnicka/Akacjowa - etap ten został
już rozpoczęty 8 marca 2017r., kiedy
to zostały zawarte dwie umowy. Pierwsza z wykonawcą, a druga z firmą nadzorującą proces inwestycyjny, tj. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca został wyłoniony z siedmiu ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma ZISCO Zisco Bandura Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 75,
43-250 Pawłowice, na kwotę brutto
2.565.266,87 zł.
Firmą nadzorującą zostało Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. J. i F. Białych 5
lok 308, 44-200 Rybnik, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, spośród 4 oferentów na kwotę brutto 39.999,60 zł.
W oparciu o zawarte umowy w dniu
15 marca 2017r. nastąpiło prze-

kazanie placu budowy i roboty ruszyły. Firma Wykonawcza zobowiązała się
do zrealizowania inwestycji w terminie do 04.08.2017r., z tym że w terminie do 17.06.2017r. powinny zostać zakończone roboty związane z wykonaniem sieci, przyobiektowych pompowni ścieków oraz nastąpi jej rozruch
technologiczny.
II etap - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu - ul. Miarowa/Pszczyńska - przetarg nieograniczony zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Śląskiego.
Wartość projektu określona we
wniosku o dofinansowanie wynosi
6 570 307,40 zł, w tym wartość dofinansowania to 4 000 000,00 zł.

KRÓTKO
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Mieszkańcy mikołowskiego
sołectwa Paniowy protestują
przeciwko planom budowy
stacji przekaźnikowej operatora
telefonicznego. Wszystko
w rękach starosty powiatowego,
który może wydać w tej sprawie
negatywną decyzję.

Nie chcą anten

F

irma Polkomtel planuje
postawić w sołectwie
Paniowy stację transmisji danych, z wieżą i systemem anten. Nie chcą tego
mieszkańcy.
- Stanowczo protestujemy
przeciwko planowanej budowie wieży z systemem anten,
w sąsiedztwie naszych domów. Urządzenia tego typu,
emitujące fale radiowe, mają
wpływ na zdrowie człowieka.
W miejscu, w którym mieszkamy borykamy się już z działalnością kopalni Bielszowice.
Przez 24 godziny na dobę potworny hałas dochodzi z szybu, gdzie pracują suwnice,
maszyny wyciągowe, wenty-

latory - napisali w liście protestacyjnym mieszkańcy sołectwa.
Oczywiście, wszyscy pragniemy korzystać z telefonów,
a bez stacji przekaźnikowych
jest to niemożliwe. Z drugiej strony, nikt nie chce mieć
w swoim sąsiedztwie masztu
z antenami emitującymi fale radiowe. Koncerny telekomunikacyjne muszą szukać złotego
środka. Bazy transmisyjne nikomu nie przeszkadzają, jeżeli
znajdują się w rozsądnej odległości od domów. W sołectwie
Paniowy ta granica chyba nie
została zachowana. Mieszkańcy zaapelowali o pomoc, m.in.
do Adama Lewandowskiego,

Pod naszym patronatem

Dzień Godności
„Różni, ale tacy sami” - pod
takim hasłem dzieci, młodzież, wychowawcy, opiekunowie, rodzice i mieszkańcy naszego powiatu świętowali Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną. Nawet pogoda uśmiechnęła się do orga-

przewodniczącego Rady Powiatu oraz prezesa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej. 
(fil)

Adam Lewandowski,
Protest mieszkańców jest
słuszny. Zaapelowałem do starosty powiatowego, aby w sprawie zgody na budowę stacji
przekaźnikowej podjął negatywną decyzję.
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nizatorów, bowiem 12 maja,
zarówno podczas występów
na mikołowskim Rynku, jak
i w czasie przemarszu z bazyliki św. Wojciecha słońce
świeciło wyjątkowo mocno.
Wielobarwnemu pochodowi z bazyliki, gdzie odbyła się msza święta dziękczynna, towarzyszyły mażoretki oraz policyjna orkiestra. Później przyszedł czas

na wspólną zabawę oraz występy, gorąco oklaskiwane
przez publiczność. Było we-

soło i kolorowo. Świętowanie
zaczęło się kilka dni wcześniej, w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie od wernisażu wystawy fotograficznej
autorstwa Anny Gety. Bohaterami zdjęć są wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.

O boreliozie
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ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017-2018
AKADEMIA OXFORDZIKA
- KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA DZIECI
Zajęcia dwa razy w tygodniu.
Czas trwania: 60 minut
START: 4 września 2017
Koszt miesięczny: 145 PLN
Semestr I (wrzesień 2017 - styczeń 2018)
Semestr II (luty 2018 - czerwiec 2018)
LEKCJE:
Poniedziałek, środa godz. 16:00 - 17:00 grupa od 3 do 5 lat
Poniedziałek, środa godz. 17:00 -18:00 - grupa od 6 do 8 lat
Wtorek, czwartek godz. 16:00 - 17:00 grupa w wieku przedszkolnym
Wtorek, czwartek godz. 17:00 - 18:00 grupa w wieku szkolnym od 9 lat

Zapisy:

e-mail: akademiaoxfordzika@gmail.com

tel.: 798 961 539

W celu rezerwacji miejsca należy wpłacić
kwotę rezerwacyjną do dnia 31 lipca 2017.
Liczy się kolejność wpłat. Liczba miejsc ograniczona.

UCZ
GIE YMY
L
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L

aboratorium analityczne Szpitala świętego Józefa w Mikołowie przy współpracy Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji
Ziemi Mikołowskiej zorganizowało w Miejskim Domu Kultury konferencję zdrowotną
„Wygraj z boreliozą”. To jedna z najczęściej występujących i rozpowszechniających

się chorób w Polsce. Wykład
prowadził dr n. med. Lucjan
Kępa, ordynator Szpitala Zakaźnego w Bytomiu. Uczestnicy mieli wiele pytań, a wśród
odpowiedzi warto zapamiętać, że badania należy przeprowadzić dopiero w 6-8 tygodniu po ukąszeniu kleszcza.
W konferencji uczestniczyło
85 osób.

Nie zapomnij o mnie

AN

PRYWATNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE OXFORDZIK
UL. W. DRZYMAŁY 8E, 43-176 GOSTYŃ (Gmina WYRY)

O

dbyła się kolejna, VII edycja imprezy organizowana przez Stowarzyszenie
Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków „Nie zapomnij o mnie”, w której uczestniczyło około 100 osób.
Darczyńcy obdarowali potrzebujących bonami na leki i rehabilitację, podręcznikami oraz dofinansowaniem do turnusu reha-

bilitacyjnego. Ponadto 40 osób
otrzymało także bony na wykonanie badań w kierunku boreliozy. - Przekazaliśmy również dar
dla ośrodka rehabilitacyjnego
w Wyrach i dla Joasi z Bujakowa,
która jest w śpiączce. Chcę serdecznie podziękować wszystkim
darczyńcom - powiedziała prezes
Krystyna Świerkot.
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Pomidory, naleśniki, warzywa i sery
Mikołowska spiżarnia przy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie - naprzeciwko stacji paliw (Shell) zagościła w starej kamienicy, a wraz z nią naturalne, ekologiczne i swojskie produkty. Oferowane tu produkty są wytwarzane w małych, rodzinnych firmach zgodnie z tradycyjnymi, sprawdzonymi przez pokolenia recepturami. W tym miesiącu zapraszamy na sery, naleśniki, ciasta bezglutenowe i słodkie pomidory.
Pomidory malinowe

Przyjeżdżają do Mikołowa wprost z ekologicznej plantacji w Tarnowskich Górach. Słodkie,
bo dojrzewają naturalnie, na krzaku w słońcu.
Niepryskane, chronione biologiczne i zapylane
przez trzmiele. W smaku wręcz niewiarygodnie
słodkie.

Produkty bezglutenowe

W naszej ofercie są też produkty bezglutenowe, m.in. chleby gryczane,
muffinki jaglane czy pierogi. Można też zamówić naleśniki i ciasta lasagne, oczywiście też bez glutenu.

Nabiał prosto od krowy

Oferujemy biały ser twarogowy wytwarzany
z pełnotłustego mleka w gospodarstwie
w Borowej Wsi, a także mleko. Każdego
dnia świeża dostawa.

Przyjdź, postaw na zdrowe jedzenie!
Największa w regionie wystawa rolnicza odbędzie się 24 i 25 czerwca
w Mikołowie Śmiłowicach. Imprezie patronują, m.in. Krzysztof Jurgiel,
minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz „Nasza Gazeta”.

Drony, kombajny
i piknik wołowy
W

ubiegłym roku Dni
Otwartych
Drzwi
Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Śmiłowicach zgromadziły kilka tysięcy
osób. W tegoroczny, ostatni weekend czerwca można spodziewać
się podobnej frekwencji. Program

smakoszy i zwolenników polskiego,
zdrowego jadła. Strogonow, szaszłyki, steki, hamburgery, zrazy, gulasz…
ślinka cieknie od samego czytania.
Oczywiście, kulinaria są tylko jedną
z atrakcji, jakie czekają nas w Śmiłowicach. Miłośników techniki zainteresuje zapewne pokaz zastosowa-

rystyczne, kapela góralska z Żabnicy i Henryk Czich z zespołem Universe. Dni Otwartych Drzwi nie sprowadzają się jedynie do degustacji,
wystaw i koncertów. To także okazja do wymiany poglądów i informacji na temat kondycji współczesnego
polskiego rolnictwa. Stoiska meryto-

XXXVIII edycji imprezy zapowiada
się wyjątkowo interesująco. Jak zawsze, sporą uwagę przyciągają stoiska kulinarne. W ubiegłym roku organizatorzy przygotowali piknik wieprzowy. Tym razem, stoły będą się
uginać pod potrawami przygotowanymi z wołowiny. Szykuje się raj dla

nia dronów w rolnictwe, rozruch zabytkowych ciągników oraz wystawa
nowoczesnych kombajnów i innych
maszyn. Tradycyjnie odbędzie się
także pokaz psów i drobnego inwentarza. Festyn rolniczy nie obejdzie
się bez występów artystycznych.
Na scenie wystąpią zespoły folklo-

ryczne, wraz z konsultacjami specjalistów oraz pola doświadczalno-dydaktyczne, przygotują Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a także inne instytucje pracujące na rzecz rolnictwa. Szykują się dwa dni pełne atrakcji, nie tylko dla osób zawodowo
związanych z rolnictwem.

CZAR DWÓCH KÓŁEK
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O’Rety! Na rowerach pojechali z Mikołowa na koniec Polski.
Gdynia. Kontrapas rowerowy.

Na przełomie maja i czerwca grupa
rowerzystów z Mikołowa wybrała się
na wycieczkę rowerową. Dołączyli
do nich koledzy z kilku innych miast
i w ciągu tygodnia dojechali nad
Bałtyk. Cel Hel został osiągnięty.

Cel Hel

Skąd pomysł na wyjazd nad morze,
przez całą Polskę?
- Podczas ubiegłorocznej wycieczki rowerowej dookoła Tatr, pierwszej organizowanej przez O’Rety Team, Marek, jeden z uczestników wycieczki, powiedział „No to za
rok na Hel”. Właściwie od razu podjęliśmy temat - mówi Aneta Esnekier,
mieszkanka mikołowskiej Rety i organizatorka wyjazdu.
Ruszyliśmy w sobotę 27 maja, by
po siedmiu dniach zameldować się na
Helu. Po drodze był Świerklaniec, Częstochowa, Kruszwica, Toruń, Gdańsk
i Sopot. Noclegi w domkach campingowych nad Wartą, a później m.in. nad Jeziorskiem, Gopłem, jeziorem Rudnickim Wielkim, Przywidzkim Małym i nad
samym morzem w Chłapowie. Grupa licząca ponad 20 osób przejechała blisko 820 km, głównie bocznymi mało
uczęszczanymi drogami. Chociaż teo-

Gdańsk. Niektóre rozwiązania
są praktycznie bezkosztowe.
wieczornym ognisku. Włodarze wielu miast już dawno zdali sobie sprawę
z korzyści, jakie niesie inwestowanie
w infrastrukturę rowerową.

Śląsk, a przede
wszystkim Mikołów,
wypadają blado
na mapie rowerowej
Polski.

Ostatnia prosta. Za kilka kilometrów droga się kończy. Pierwszy z lewej Artur Wnuk, autor tekstu.
retycznie nad morze jedzie się „z górki”, to kilku podjazdów nie udało się
uniknąć. Pogoda dopisywała. Gdyby

nie wiatr, który jednego dnia spychał
nas z drogi można by napisać, że warunki mieliśmy idealne.

Przejeżdzasz całą Polskę i spotykasz... Gimnazium nr 1 z Mikołowa.

Jadąc przez Polskę
mieliśmy okazję
zobaczyć, jak inni
podchodzą do
inwestycji
w infrastrukturę
rowerową.
Drogi i śluzy rowerowe, sygnalizacja świetlna dla rowerzystów, czy kontrapasy to w wielu miejscach norma.
Szczególnie wyróżniają się pod tym
względem Toruń i Gdańsk, które oplecione są gęstą siecią dróg rowerowych. Temat ten siłą rzeczy był przedmiotem wielu naszych rozmów przy

Jeden „Rowerowy Mikołów”, projekt który wspólnie z Maćkiem Rochel zgłosiliśmy do II edycji mikołowskiego budżetu partycypacyjnego, nie rozwiąże wieloletnich zaniedbań. Dopóki w mikołowskim magistracie panuje przekonanie, że „nic
nie da się zrobić”, nie ma co liczyć
na poprawę tego stanu. Zwłaszcza,
że nawet przy okazji tak dużych projektów jak planowana przebudowa
terenów przy dworcu PKP, urzędnicy
„zapomnieli” o rowerzystach, dodając do projektu jedynie kilka stojaków
i niewielki fragment drogi rowerowej,
zapewne w celu zdobycia kilku unijnych punktów. Była okazja rozwiązać
problem bezpiecznego przejazdu rowerem przez Miarki, Prusa, Rybnicką
i Wyzwolenia, urzędnicy nie skorzystali, szkoda.
Tymczasem O`Rety Team planuje
kolejne wyjazdy. Zapraszamy na nie
również miejskich urzędników.
Artur Wnuk

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

autoryzowany przedstawiciel:

rowery ı akcesoria ı serwis ı ROWERY ELEKTRYCZNE

Mikołów ul.Rajcy 6 (naprzeciw DH Zgoda)
tel. 666-230-444 (sklep) ı tel. 666-312-444 (serwis) ı www.somir-bike.pl
Zapraszamy: pn-pt 9.00-17.00 ı sobota 9.00-13.00

Miarka w akcji

Młody, wykształcony człowiek nie może dobrze funkcjonować w społeczeństw

Ojczyzna to wielki z
Patriotyzm to także „małe ojczyzny”
Rozmowa z Ireną Radomską, dyrektorem I LO im. Karola Miarki w Mikołowie
- Dlaczego edukacja patriotyczna
jest tak istotna w naszej szkole?
- Edukacja patriotyczna to priorytet polityki oświatowej państwa, ale i każdej placówki oświatowej, w tym naszego Liceum. Pamiętajmy, że patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i oddania ojczyźnie, gotowość do jej
obrony. To duma z przynależności do ojczyzny,
utożsamianie się z nią, z narodem. To praca i nauka na rzecz kraju, regionu - naszej „małej ojczyzny”. Każdy młody człowiek powinien znać
historię swojego narodu, pielęgnować tradycję,
manifestować swoją przynależność do ojczyzny,
m.in. być dumnym z symboli narodowych.
Młode pokolenie powinno pamiętać o ważnych wydarzeniach historycznych, postaciach,
które miały wpływ na kształtowanie naszej tożsamości narodowej. Dlatego podejmujemy różne działania, w których nasza młodzież bierze

udział, a tym samym ma poczucie dumy, że jest
Polakiem.
- Co Pani Dyrektor sądzi o postawie
uczniów naszego Liceum? Czy młodzi ludzie są przywiązani do ojczyzny? Czy wyznają wartości patriotyczne?
- Postawa uczniów świadczy o tym, że są
przywiązani do ojczyzny. Kultywują wartości
wpajane od pokoleń, przez dziadków, rodziców. Mamy świadomość tego, że w tej chwili
jesteśmy obywatelami Europy, świata, nie przeszkadza to jednak w tym, by pokazywać nasz
patriotyzm, m.in. śpiewając hymn narodowy na
stadionach świata, pokazując barwy narodowe,
wywieszając flagę narodową w święta państwowe czy odwiedzając miejsca pamięci narodowej, podczas podróży po innych krajach.

Jeśli odtwarzamy bitwę o Monte Casino, to pięknie sprawiły się nam skałki w rejonie
Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
- Kiedy została założona
Pana grupa rekonstrukcyjna?
- Grupa GRH Karpaty została założona m.in. przez Roberta Gancarczyka, Huberta Synosia i Tomasza Kołtona w roku 2005-2006. Ja jestem jej
członkiem od roku 2009. Myślą przewodnią grupy była inicjatywa Pana
Profesora Zdanowicza - uczestnika
bitwy o Monte Cassino, aby poprzez
elementy „żywej historii” pokazywać
ludziom współczesnym zarówno sylwetki, jak i losy żołnierzy Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Z powodów politycznych praktycznie do lat
70-tych mówienie czy też propagowanie tej części polskiej historii było
niezwykle utrudniane przez władze
komunistyczne, choć w przesłaniach
ustnych te tradycje były żywe.
- W jakich rekonstrukcjach
uczestniczycie?
- Staramy się brać udział w różnego rodzaju uroczystościach państwowych i wojskowych, m.in. Obchodach rocznic bitew: Monte Cassino, Bolonia, Ankona, uczestniczymy w obchodach Świąt Narodowych.
Pojawiamy się w Bitwie Wyrskiej,
w inscenizacjach bitwy o MC w Ogrodzieńcu itp. Najczęściej pojawiamy
się w szkołach wśród młodzieży - to
jest element, który najbardziej cenią
Weterani i kładą na to duży nacisk.
- W jakim celu są one organizowane?

Żywa lekcja historii
Rozmowa z Milanem Sternikiem
- członkiem Grupy Rekonstrukcyjnej Karpaty.

- My traktujemy swoją pasję także, a może przede wszystkim, jako
zobowiązanie wobec tych ludzi, którzy poświęcili swoje życie dla dobra
Ojczyzny, a zamiast nagrody czeka-

ły ich upokorzenia. Stajemy w obronie czci Polskich Bohaterów oraz
przypominamy społeczeństwu o tym,
że hołd składany im za ich trud jest
obowiązkiem każdego, kto mieni się

wolnym i kochającym swój Kraj Polakiem.
- Skąd czerpane są pomysły na rekonstrukcję?

- Pomysły czerpane są bezpośrednio z historii szlaku bojowego odtwarzanych formacji: staramy się duży
nacisk kłaść na kampanię afrykańską 1941-1942, obronę Tobruku, bitwę pod Ghazalą - gdyż są to tematy zapominane, a często w ogóle nieznane. Cieszę się jednak, że podobnie jak historia żołnierzy „wyklętych”,
tak powraca historia PSZ i mam nadzieję, że ten temat będzie żywy,
a być może, dzięki naszym pokazom
i prelekcjom, nabierze on namacalnego wymiaru.
- W jaki sposób są one
przedstawione? Skąd są brane stroje i cała scenografia
na rekonstrukcjach?
- Odpowiem łącznie, bo tematyka
jest zbliżona - nasze mundury są replikami tych sprzed 70 lat, zaś większość wyposażenia to oryginały, jeśli chodzi o broń, są to dostępne na
rynku repliki sprzętu armii brytyjskiej. Do przygotowania scenografii wykorzystujemy dostępne materiały - jeśli mamy szykować pustynię
- wystarcza wywrotka piasku, trochę
skrzynek (oczywiście epokowych)
i można stworzyć stanowisko obrońców Tobruku. Jeśli odtwarzamy bitwę
o Monte Casino, to pięknie sprawiły się nam skałki w rejonie Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
Czasem na dany teren trzeba spojrzeć okiem wyobraźni, mając w pamięci oryginalne miejsca walk z dostępnych zdjęć.

Ostatniemu przed wakacjami artykułowi redakcji „Miarka w akcji”, działającej przy I Liceum im. Karola Miarki, patronują słowa Cypriana Kamila
Norwida, mówiące o tym, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Chcielibyśmy pokazać, jak ważna jest dla każdego Polaka znajomość
naszej historii, obyczajowości i kultury. Patriotyzm to przywiązanie do ojczystego kraju, do miejsca, w którym się wychowaliśmy, do tradycji,
zwyczajów i kultury narodowej, to poszanowanie historii i ludzi, którzy ją tworzyli.
W tym numerze chcemy przedstawić patriotyczne inicjatywy w naszym mieście i ludzi, którzy poświęcili się kształtowaniu młodzieży tak, by
słowa „Polak”, „Polska” i Ojczyzna” wymawiali oni z dumą.

wie nie wiedząc, skąd wyrasta, gdzie są jego korzenie, jego miejsce w świecie.

zbiorowy obowiązek
Przeszliśmy już całe Orzesze, po kolei tropiąc pozostałości okresów historycznych od
średniowiecza, aż po czasy po II wojnie światowej.

Historyczne spacery

- Od początku mojej pracy w liceum zauważyłem, że jest wielu młodych ludzi zafascynowanych historią,
którym nie wystarczają zwykłe lekcje. Dlatego zaczęliśmy się spotykać
po zajęciach, poszukując nowych pomysłów na rozwijanie pasji.
- Na czym polegają prowadzone przez Pana orzeskie
spacery historyczne?
- Jest to inicjatywa Miejskiego
Ośrodka Kultury w Orzeszu, już od
trzech lat je prowadzę. Pasjonaci lokalnej historii poszukują podczas
spacerów śladów poszczególnych
epok oraz dowiadują się o naszym
regionie wielu ciekawych wiadomości. Przeszliśmy już całe Orzesze,
po kolei tropiąc pozostałości okresów historycznych od średniowiecza, aż po czasy po II wojnie światowej. W tym czasie odbyło się 10 tematycznych spacerów. W ostatnią sobotę miał miejsce jedenasty - wróciliśmy do korzeni, wznawiając cykl od
średniowiecza.

Rozmowa z Przemysławem Mycielskim
- nauczycielem historii
- Jak długo prowadzi Pan
kółko historyczne w naszej
szkole i jaką ma formę?
- Kółko prowadzę od 2005r., czyli
już 12 lat. Na początku było nas łącznie pięć osób - ja i czwórka pasjona-

tów, jednak później zaczęło przybywać coraz więcej uczniów. Dopiero
z czasem młodzi ludzie sami zajęli się prowadzeniem kółka, wymyślali ciekawe tematy zajęć, zgłaszali
się do prezentacji, robili wykłady dla

pozostałych. W tej chwili na kółko
uczęszcza około 30 osób z różnych
klas. Odwiedzają nas też absolwenci.
- Skąd wziął się pomysł na
zorganizowanie kółka?

- Czy oprócz rekonstrukcji i spacerów są jakieś inne
działania historyczne w naszym powiecie?
- Jest ich wiele i ciągle przybywają nowe. Pierwsza kwestia to wyjazdy
dydaktyczne, na przykład od paru lat
jeździmy na zamki krzyżackie, do Torunia, Malborka i kilku innych miej-

scowości na północy kraju. Rok temu
byliśmy na Dolnym Śląsku, szukając
złotego pociągu. W tym roku odbył
się wyjazd na Kresy Wschodnie, m.in.
do Lwowa. Kolejną naszą działalnością są rajdy rowerowe „Śladami Śląskiego Września” prowadzone już od
4 lat. Prowadzimy też aktywność typowo szkolną, jak na przykład „noc
w liceum” z oglądaniem filmów historycznych i graniem w gry planszowe, wyjazdy do kina na filmy edukacyjne, np. w tym roku na „Wołyń” oraz
organizujmy konkursy dla gimnazjalistów. Bierzemy też udział w rekonstrukcjach historycznych, podczas
których wcielamy się w rolę cywilów.
Dla młodzieży jest to świetna lekcja
historii, a przy okazji wielkie przeżycie i sporo dobrej zabawy. Osobną
kwestią są zajęcia ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podczas
których prowadzę wykłady tematyczne dla sekcji historycznej. Współpracujemy też z różnymi instytucjami,
np. ze wspomnianymi już grupami
rekonstrukcyjnymi, Miejską Placówką Muzealną w Mikołowie, Mikołowskim Towarzystwem Historycznym,
IPN czy Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego.
Głównym celem mojej działalności jest rozwijanie pasji historycznej w lokalnym środowisku. Historia jest tak ciekawa, że nie trzeba jej
uatrakcyjniać. Wystarczy nią zainteresować.
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Twój mózg zasługuje na więcej
Rozmowa z Klaudią Tkocz z pracowni Rozwoju i Kreatywności w Mikołowie
- Dla kogo adresowany jest EG Biofeedback?
- Praktycznie dla każdego. Pomaga pozbyć się stresu,
wzmacnia koncentrację, zwiększa efektywność pracy
mózgu. Polecany jest zarówno osobom z zaburzeniami,
deficytami czy nadpobudliwością, jak również dla ludzi
chcących poprawić bądź polepszyć komfort życia.
- Na czym polega trening?
- Na wzmacnianiu pozytywnych i pożądanych zachowań, co dzięki regularnym treningom przekłada się na
trwałe nawyki. Wszystko opiera się o grę komputerową,
którą kontroluje się wyłącznie swoim umysłem, stymulując do coraz lepszego skupienia uwagi.
- Trening przeznaczony jest także dla dzieci?
- Jest szczególnie polecany dzieciom. Cel treningów
EEG Biofeedback jest jednoznaczny, czyli poprawa funkcjonowania dziecka w szkole i w domu, poprawa koncentracji uwagi oraz ogólne usprawnienie pracy mózgu.

Z treningu stymulującego pracę mózgu
korzystali najpierw astronauci NASA.
Kiedy Amerykanie udostępnili metodę
„cywilom”, EEG biofeedback zdobywa
coraz więcej zwolenników na świecie,
w Polsce i… powiecie mikołowskim.
Poprawia pamięć i motorykę ciała
Trening biofeedback zwiększa koncentrację, polepsza samopoczucie i wiarę we
własne możliwości. Korzystają z niego często przedsiębiorcy, aktorzy, tancerze,
sportowcy, dziennikarze, czyli ludzie kreatywni, obciążeni stresem.
Nie tylko dla zdrowych
EEG biofeedback wspomaga leczenie zaburzeń psychosomatycznych, chorób neurologicznych i psychicznych, np. stanów lękowych, natręctw, depresji, zespołu chronicznego zmęczenia, bulimii i anoreksji. Jest wysoce przydatny w terapii nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń procesu uczenia się, dysleksji, zaburzeń zachowania, napięć wewnętrznych, tremy i niedostatecznej samooceny. Wspomaga leczenie
padaczki, autyzmu, niektórych form upośledzenia umysłowego oraz parkinsonizmu.

EDUKACJA
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O życiowych planach opowiadają uczniowie drugich klas II LO
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie.

Matura i co dalej...?
M

atura już za nami, teraz
przed absolwentami czas
poważnych decyzji. Jakie
studia wybrać, czym się kierować,
który zawód może być tym jedynym,
wymarzonym? Postanowiliśmy zapy-

tać uczniów drugich klas II Liceum
Ogólnokształcącego im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego w Mikołowie, jakie są ich plany na przyszłość, czy
już wiedzą, gdzie będą kontynuować
naukę po zakończeniu liceum i co

chcieliby robić po maturze oraz jakie
kierunki cieszą się największą popularnością wśród młodych mieszkańców naszego powiatu. Wprawdzie
jeszcze rok nauki przed nimi, ale
czas szybko biegnie...

Aleksandra Witek: „Uwielbiam czytać książki, piszę wiersze i opowiadania. Je-

Jakub Spendel: „Uczęszczam do klasy matematyczno - informatycznej, intere-

stem w klasie humanistycznej, mam dodatkowe zajęcia z edukacji dziennikarskiej
i właśnie w tym kierunku chciałabym kontynuować naukę. Lekcje języka polskiego
w naszej szkole bardzo mnie inspirują, może w przyszłości sama napiszę książkę.
Obecnie uczęszczam na dodatkowe zajęcia z dziennikarstwa w MDK w Mikołowie,
z którą to placówką moja szkoła współpracuje”.

suję się technologią komputerową. Po zakończeniu nauki w gimnazjum tak naprawdę nie wiedziałem jeszcze, co chcę robić w życiu. Wybrałem liceum, dzięki czemu
zyskałem trzy lata na podjęcie bardziej przemyślanej decyzji co do wyboru zawodu.
Zaczynałem w klasie humanistycznej, po pierwszym roku nauki przeniosłem się do
klasy informatycznej, myślę, że w tym kierunku będę kontynuował dalszą naukę”.

Mikołaj Ziarkowski: „Od zawsze byłem mocno związany ze sportem, nie-

Bernadeta Pucher: „Od zawsze bardzo lubiłam matematykę. O maturę raczej

stety, kontuzja uniemożliwiła mi czynne uprawianie koszykówki. Jestem w klasie
biologiczno- chemicznej, lubię pomagać ludziom, myślę, że studia fizjoterapeutyczne byłyby dla mnie odpowiednie. Pomocne w wyborze kierunku okazały się zajęcia z dziedziny anatomii organizowane przez naszą szkołę w Pałacu Młodzieży
w Katowicach”.

się nie martwię, ponieważ jesteśmy bardzo dobrze do niej przygotowywani, w zasadzie od pierwszej klasy. Wybiorę ekonomię, zastanawiam się tylko nad kierunkiem.
Waham się pomiędzy bankowością a rachunkowością. Na szczęście mam jeszcze rok
na podjęcie ostatecznej decyzji”.

Wiktoria Więcierz: „Marzą mi się studia prawnicze, które dają wiele różnych
możliwości po ich zakończeniu. Chciałabym dobrze zdać maturę z historii, która jest
brana pod uwagę podczas rekrutacji. Wcześniej ten przedmiot traktowałam jako jeden
z wielu. Obecnie - za sprawą organizowanych w szkole gier terenowych, wycieczek historycznych zagranicznych i krajowych - historia stała się dla mnie przedmiotem bardzo ważnym. W październiku wybieramy się do Danii, już się nie mogę doczekać”.

Jakub Hoszek: „Jestem w klasie biologiczno- chemicznej, mamy dodatkowe zajęcia z dietetyki. Chciałbym, zgodnie z tradycją rodzinną, studiować medycynę. Wiem,
że nie jest łatwo dostać się na ten kierunek, dlatego szczególnie zależy mi na dobrze
zdanej maturze z chemii i biologii. Dzięki wyjazdom na zajęcia dodatkowe w Akademii Medycznej, gdzie ćwiczymy różne przydatne rzeczy np. zajęcia na fantomach, jestem dobrej myśli przed czekającymi mnie egzaminami”.
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Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Gimnazjum Dwujęzyczne im. Ojca F. Jordana

to świetny wybór dla twojego dziecka.

Doskonałe warunki do nauki!

Z

astanawiasz się, gdzie posłać dziecko do pierwszej klasy? Sprawdź
ofertę Prywatnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi (obecnie Szkoła Podstawowa im. Ojca F. Jordana w ramach Zespołu Szkół Prywatnych
DUAL). Twoje dziecko nauczy się tutaj
języka angielskiego na tyle dobrze, by
w siódmej i ósmej klasie uczyć się wybranych przedmiotów także po angielsku.
- Oferujemy naszym uczniom najlepsze
w powiecie warunki do nauki. Staramy się
o przyjazną atmosferę w szkole, by nasi
wychowankowie czuli się tu dobrze. Klasy liczą maksymalnie 16 uczniów. Bardzo

dobrze wyposażone w sprzęt multimedialny sale, a także korzystający z laptopów
z funkcją tabletu uczniowie, umożliwiają
nauczanie z zastosowaniem nowoczesnych
technologii. Rozległy, ogrodzony teren wo-

kół szkoły pozwala na spędzania przerw
i zajęć ruchowych na świeżym powietrzu,
a brak barier architektonicznych daje szansę na naukę uczniom niepełnosprawnym zapewniają nauczyciele i dyrekcja szkoły.

stawowej, a także zajęcia dodatkowe takie
jak: samoobronę, szachy, harcerstwo, grę
na instrumencie, warsztaty teatralne oraz
obiady i opiekę w świetlicy. Program realizowany jest systemem zintegrowanego

Oferta szkoły obejmuje, m.in. zwiększoną liczbę godzin na realizację programów
nauczania z języka angielskiego i wybranych przedmiotów, naukę drugiego języka obcego już od czwartej klasy szkoły pod-

nauczania przedmiotowo-językowego, aby
umożliwić również naukę uczniom powracającym z zagranicy.
- Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauczania są zwycięstwa uczniów w licznych
konkursach: Ogólnopolski Konkurs Języka
Angielskiego FOX, „Świetlik”, Ogólnopolski
Konkurs Nauk Przyrodniczych czy Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” - wylicza dyrektor szkoły.
Obecnie uczniami DUAL-a jest 90 dziewcząt i chłopców w wieku od 6 do 14 lat
w sześciu oddziałach szkoły podstawowej
i jednej klasie gimnazjalnej. W szkole pracuje 21 nauczycieli oraz pedagog.

Zespół Szkół Prywatnych

DUAL

pl. Salwatorianów 1
43-190 Mikołów
tel.: 32 / 778 24 68, 534-994-639
www.dualmikolow.edupage.org
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Fiaskiem - i to na samym starcie - zakończyła
się próba odwołania Stanisława Piechuli,
burmistrza Mikołowa. Inicjatorzy referendum
nie zdołali uzbierać trzech tysięcy podpisów.

Bitwa na głosy

Burmistrz poczuł
wiatr w żagle,
kiedy okazało się,
że - przynajmniej
na razie - może
bezpiecznie
siedzieć na
stołku.

Grażyny Dziedzic nie
odwołano,
ale
podpisy pod
wnioskiem zebrano szybko i
bez problemów.
W Mikołowie referendyści potknęli
się na pierwszej przeszkodzie. Jeżeli chcą
walczyć ze Stanisła-

- W związku z rozpowszechnianymi oszczerstwami i pomówieniami jestem
zmuszony do zajęcia stanowiska i wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu wobec publikowanych treści oraz zadbania o swoje dobre imię. Działania podejmowane przez moich przeciwników, mające na celu zniesławienie mojej osoby przekra-

Z

dużej chmury nawet nic
nie kapnęło. Patrząc
na internetową mobilizację przeciwników Stanisława Piechuli, jego odwołanie zapowiadało się, jako
czysta formalność. Tymczasem referendum skończyło
się fiaskiem. Inicjatorzy akcji
nie zdołali zebrać wymaganej
liczby podpisów. Nie świadczy
to dobrze o ich zdolnościach
organizacyjnych i mobilizacyjnych. Na zebranie podpisów
mieli dwa miesiące, ale dopiero w ostatni weekend przed
upływem ustawowego terminu
rozłożyli w centrum miasta stoisko, gdzie mieszkańcy mogli
złożyć „autograf” pod wnioskiem. Tak się nie robi referendum. W analogicznej sytuacji
w Rudzie Śląskiej, gdzie kilka
lat temu próbowano odwołać
prezydent Grażynę Dziedzic,
przez bite dwa miesiące zbierano podpisy przy stolikach
w każdej z 11 dzielnic miasta.
Właśnie takie są podstawowe,
referendalne narzędzia: stolik, czytelny baner, komunikatywny człowiek, prosta ulotka,
kartka i długopis.

Facebook i strona
internetowa
mogą służyć
jako wsparcie
informacyjne, ale
nie instrument,
którym wygrywa się
polityczną batalię.

wem Piechulą, to źle zaczęli,
bo dostarczyli mu propagandowy oręż. W polityce też obowiązuje zasada, że jeżeli coś
cię nie zabije, to cię wzmocni.
Burmistrz triumfuje i rozgłasza
wokół, że mieszkańcy nie chcą
zmian na najważniejszym fotelu w mieście. Czy tak jest faktycznie, dowiemy się w przyszłym roku, w czasie wyborów
samorządowych. Na razie dowiedzieliśmy się czegoś innego. Mieszkańcy nie chcą, aby
Stanisława Piechulę zastąpił
ktoś ze środowiska referendystów, a w razie przyspieszonych wyborów ta grupa miałaby oczywiste fory. Wbrew ich
deklaracjom, akcji nie poparły wszystkie liczące się środowiska polityczne w mieście. Zaangażowanie się szefowej mikołowskiego koła PO
było jej indywidualnym wyborem, za który może nawet wylecieć z Platformy Obywatelskiej. Także poparcie mikołowskich radnych PiS nie poszło w parze z oficjalnym stanowiskiem tej partii. Oczywiście, nie oznacza to, że PiS
sprzyja Piechuli. Partia rządząca ma zawsze ten komfort, że
nie musi niczego podejmować
pochopnie i zazwyczaj nie angażuje się w inicjatywy podejmowane przez innych. PiS na
razie nie ujawnia swoich wyborczych planów związanych
z Mikołowem.

Od początku
było jasne, że za
próbą odwołania
Stanisława Piechuli
stoi przede
wszystkim ekipa
poprzedniego
burmistrza Marka
Balcera, a raczej
jego zastępcy Adama
Putkowskiego.
Mieszkańcy miewają krótką
pamięć, ale nie aż tak. Były burmistrz przegrał wybory sromotnie i w fatalnym stylu. Wizja powrotu tej ekipy, gdyby referendum się udało, na wielu mikołowian podziałała odstraszająco.
Stanisław Piechula na razie obronił stanowisko, ale niekoniecznie
dzięki swojej sile, lecz wyjątkowej słabości przeciwnika. Zupełnie niezrozumiałym posunięciem
było, m.in. ogłoszenie na finiszu
akcji, że referendyści, za pośrednictwem senatora Andrzeja Misiołka, podjęli zakulisowe rozmowy z burmistrzem Piechulą.
Sam fakt, że do takich rozmów
doszło, dowodzi, że obie strony
sporu mają słabe wyczucie politycznej taktyki. Jaki jest sens dogadywać się z kimś, kogo chce
się odwołać? Jak mają zareagować na zakulisowe gierki mieszkańcy, którzy podpisali listy referendalne. Stanisław Piechula zasiadając do rozmów też dał wyraz swojej słabości. Nie wyczuł
nastrojów w mieście, które nie są
tak jednoznaczne, jak przedstawiają na swoich profilach zwolennicy referendum.
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Klimatyzacja
Wentylacja WW
montaż, serwis, sprzedaż

tel. 505 853 283
klimatyzacjaww@gmail.com
czają już granice absurdu. W związku z powyższym nie mogę
pozostać na to obojętny i jestem zmuszony skierować

sprawę do sądu - napisał Stanisław Piechula w specjalnym
oświadczeniu.
Trochę w tym racji jest, ponieważ referendyści najwyraźniej
stracili kontrolę nad materiałami
propagandowymi, które w masowych ilościach puścili w miasto.
Pisanie z nazwiska o ludziach,
którzy po znajomości dostali ro-

botę w mieście, z daleka
pachnie przegranym
procesem. Łatwiej
jest udowodnić nepotyzm, niż kolesiostwo.
Załatwiania pracy dla
znajomych
trudno
udowodnić
w gazecie, a co dopiero przed sądem. Jak referendalne emocje przełożą
się na sytuację polityczną w mieście? Na pewno będzie ciekawie i ostro. Referendum zradykalizowało i spolaryzowało nastroje.
Trwa bitwa na głosy między zwolennikami burmistrza i jego zadeklarowanymi przeciwnikami. Czy
to coś złego? Chyba nie. Mieszkamy przecież w Polsce.
Jerzy Filar
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WYPOŻYCZALNIA
Przedstawiamy nowego członka naszej wypożyczalni 9-osobowego busa Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim wersja long. Jest
bardzo ciekawski i lubi zwiedzać świat - możesz mu w tym pomóc
wraz z rodziną i przyjaciółmi. Chętnie zabierze Waszą całą dziewiątkę w daleką podróż na wakacje, narty lub na krótsze wypady takie jak
wesele, koncert, mecz, grzyby czy imprezy firmowe. Jest nowy, więc
nie strzeli „fochem” na dalekich trasach. Jest przestronny i wygodny a
jednocześnie pakowny i ekonomiczny. Nad każdym rzędem siedzeń
nadmuch zimnego powietrza dla zwiększenia komfortu i dodatkowe
nagrzanie w chłodne dni.
Z
DO APRA
SZ
WY
POŻ AMY
JUŻ YCZA
NIA
OD

100
NET

TO/
D

ZŁ

OBA

Oferujemy również wynajem nowej
autolawety Renault Master na kat.B
już od 200 zł netto/doba.

AUTO-GEO-TEST
l mechanika samochodowa
l komputerowa geometria kół
l wymiana oleju

l serwis ogumienia
l serwis klimatyzacji
l POMOC DROGOWA

UL.TOPOLOWA 2 | ŁAZISKA GÓRNE

tel. 501 007 301, 531 007 980

www.autogeotest.eu
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PROBLEMY

Nie uchodźcy ani Trybunał Konstytucyjny są najważniejszą linią sporu między Polską a Unią
Europejską. Bruksela zaostrza przepisy klimatyczne. Limity emisji dwutlenku węgla zaproponowane
w tzw. „pakiecie zimowym” praktycznie rozkładają na łopatki energetykę opartą na węglu. Ten
problem bezpośrednio dotyczy Łazisk Górnych, których los uzależniony jest od kopalni i elektrowni.
Niedawno polski parlament uruchomił procedurę „żółtej kartki” wobec unijnego rozporządzenia
w sprawie rynku energii elektrycznej. Projekt pilotowała komisja do spraw Unii Europejskiej, której
przewodniczy Izabela Kloc, posłanka pochodząca z Łazisk.

Łaziska na pierwszej linii frontu

W

walce z „pakietem zimowym” polski parlament sięgnął po najcięższy oręż uznając, że
są to regulacje sprzeczne z fundamentalną w Unii Europejskiej zasadą pomocniczości. Najprościej rzecz ujmując, polega ona na tym, że UE nie wtrąca się w sprawy, z którymi kraje członkowskie radzą sobie bez jej pomocy.
Narzucanie „pakietu zimowego” burzy
tę równowagę, ponieważ na mocy traktatów unijnych polityka energetyczna
i klimatyczna należą do wyłącznej kompetencji krajów członkowskich.

Polskie elektrownie węglowe, w tym
w Łaziskach Górnych, znalazły się
na celowniku Unii Europejskiej.

Poseł Izabela Kloc, pochodząca
z Łazisk szefowa Sejmowej Komisji
ds. Unii Europejskiej
W „pakiecie zimowym” jest wiele
propozycji, które można i warto przedyskutować. Polska nie może jednak
zaakceptować limitu emisyjnego dwutlenku węgla w wysokości 550 gramów na kilowatogodzinę. Jego przyjęcie
oznaczałoby faktyczny koniec energetyki węglowej, nawet przy zastosowaniu
najbardziej nowoczesnych technologii.

Wcześniej nie było
z tym problemów.
Traktaty założycielskie Unii Europejskiej jasno precyzują, że każde z państw
może swobodnie kształtować swój mix
energetyczny, kierując się posiadanymi zasobami surowcowymi oraz możliwościami ich eksploatacji. Przystępując
w 2004 roku do Unii Europejskiej przystaliśmy na te zapisy, ponieważ były
dla nas korzystne. Pierwsze sygnały, że
wspólnota obiera antywęglowy kurs pojawiły się w 2010 roku, kiedy za namową Niemiec wprowadzono dyrektywę
o zakazie dotowania kopalń. Niestety,
w ostatnich latach, a zwłaszcza miesiącach, wojna z węglem nasiliła się. „Pakiet zimowy” jest tego najbardziej jaskrawym przykładem. Nie można mieć
złudzeń, że w lansowanej przez Brukselę polityce niskoemisyjnej chodzi o coś
innego niż tylko o dekarbonizację, czyli wyeliminowanie węgla z gospodarki.
To złamanie unijnych traktatów i szczyty
hipokryzji. Na jednym z portali porównano Unię Europejską do Henry’ego
Forda, legendarnego twórcy amerykańskiej potęgi motoryzacyjnej. To bardzo
trafna analogia. Ford zawsze zapewniał,
że jego fabryka wyprodukuje samochód
w każdym kolorze, pod warunkiem, że
będzie on czarny.

To samo mówi teraz Unia
Europejska: produkujcie
energię i ciepło z czego
chcecie, pod warunkiem,
że nie będzie to węgiel.
„Pakiet zimowy” osłabia nasze bezpieczeństwo energetyczne, które jest
fundamentem niezależności i suwerenności Polski. To nie są słowa na wyrost,
ponieważ żyjemy w wyjątkowo niespokojnych czasach. Są na świecie państwa, które z surowców energetycznych uczyniły oręż i narzędzie nacisku
na innych. Dzięki węglowi, Polska nie
musi trafić na orbitę takich krajów. Niestety, w tym kierunku chce dryfować
Unia Europejska. Rezygnacja z węgla
oznacza większe uzależnienie, m.in. od
gazu. Jak wiemy, największym dostawcą tego surowca jest Rosja. „Pakiet zi-

mowy” wprowadza próg emisyjności
na poziomie 550 gramów dwutlenku
węgla na kilowatogodzinę. Jest to ewidentne uderzenie w nasz kraj. Przyjęcie takiego limitu emisyjnego oznacza w praktyce koniec energetyki opartej na węglu, nawet przy zastosowaniu
najbardziej nowoczesnych technologii. Można wątpić, czy Brukselą kieruje
troska o środowisko, skoro Polska wypełniła zobowiązania redukcyjne emisji

dwutlenku węgla z protokołu w Kioto.
Nie odrzucamy „pakietu zimowego”,
ale chcemy jego modyfikacji. Chcemy,
zgodnie z unijnymi traktami, budować
nowoczesną, czystą energetykę opartą
na węglu. Nie godzimy się, aby dekarbonizacja stała się swoistą religią Unii
Europejskiej. Polski parlament uruchamiając procedurę „żółtej kartki”, zarzucił propozycjom Brukseli niezgodność
z unijnymi zasadami.

Warto podkreślić,
że w Sejmie już dawno
nie było takiej zgodności.
Za uchwałą głosowało 410 posłów.
Podobną opinię przyjęły, m.in. parlamenty Niemiec, Węgier, Czech, Rumunii, Hiszpanii, Austrii. Z kolei Dania i Portugalia swoje stanowiska zajęły w ramach dialogu politycznego. Wszystkie te opnie zostały prze-

słane do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz do premiera Malty, która sprawuje obecnie Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Zobaczymy, jak potoczą się
sprawy na forum unijnym, ale jedno jest pewne. Polska nie zrezygnuje
z prawa do kształtowania polityki
energetycznej opartej na węglu.
Jerzy Filar
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DODATEK SPECJALNY

ŁAZISKA GÓRNE
W wiosenno-letnie dni warto odwiedzić łaziskie tereny rekreacyjne, te położone za kąpieliskiem „Żabka” ze ścieżką zdrowia, siłowniami zewnętrznymi, skateparkiem
i przepięknymi alejkami wijącymi się między stawami. Łaziska Yznla to z kolei idealne miejsce na piknik, a Małpi Gaj na fantastyczną zabawę dla milusińskich i nie tylko.

Zielone miasto
na przemysłowym szlaku
W

czerwcu, najlepszym pretekstem do pisania o Łaziskach Górnych jest Industriada. Święto promujące Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, jest najciekawszą imprezą organizowaną w naszym regionie, a zarazem największym festiwalem dziedzictwa poprzemysłowego w Europie. Dzięki współpracy miasta z Muzeum Energetyki, Łaziska Górne należą do najatrakcyjniejszych miejsc

na szlaku Industriady. To jest opinia nie tylko ekspertów, ale także samych zwiedzających. Podczas rekordowej Industriady w 2012 roku, najchętniej odwiedzanym miastem na
jej szlaku okazały się Łaziska Górne. Muzeum Energetyki odwiedziło prawie siedem tysięcy osób. Program tegorocznej Industriady i towarzyszących imprez jest na tyle atrakcyjny, że można spodziewać się pobicia frekwencyjnego rekordu.

100 motorów

na 100 lat
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PROGRAM INDUSTRIADY
w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych
11:40 do 12:10 Koncert Orkiestry Dętej przy TAURON Wytwarzanie S.A.
– Oddział Elektrownia Łaziska
12:00 do 12:10 Uroczyste otwarcie INDUSTRIADY 2017
12:00 do 19:00 Rytm pracy lokomotywy
12:00 do 18:00 Wystawa bolidów
12:00 do 17:00 Wystawa zabytkowych motocykli
12:00 do 13:00 Parada 100 motocykli na 100-lecie Elektrowni Łaziska
12:20 do 16:00 (co 10 min) Koncerty Grupy GROMOWŁADNI
15:00 do 17:00 Pokazy robotów z Fizycznych Fascynacji
15:30 do 16:30 Pokazy w technologii DIY - ArduSferoDrokarka
model robo2017INDUSTRIADA

WARSZTATY
12:30, 14:00, 16:00 Warsztaty w rytmie elektryczności
12:00 do 19:00 Warsztaty w rytmie maszyn
12:00 do 19:00 Warsztaty w rytmie molekularnym
16:30 do 19:00 Warsztaty z elektroniki (wymagane zapisy)

ZWIEDZANIE

J

edną z największych atrakcji
tegorocznej, łaziskiej odsłony Industriady będzie parada
zabytkowych motocykli. Kawalkada ruszy 10 czerwca, w samo południe sprzed Elektrowni Łaziska
i pojedzie pod Urząd Miejski. Organizatorzy spodziewają się przynajmniej stu motocykli. To symboliczna liczba, ponieważ Elektrow-

nia Łaziska obchodzi w tym roku
jubileusz stulecia.
- Nie wkluczam, że pojawi się
więcej motocykli, ponieważ wciąż
zgłaszają się miłośnicy tych pojazdów, którzy chcą wziąć udział w paradzie - mówi Adam Lewandowski,
dyrektor departamentu w Tauron
Wytwarzanie i przewodniczący Rady
Powiatu Mikołowskiego.

11:00 do 19:00 Zwiedzanie z przewodnikiem Elektrowni Łaziska
(co pół godz. ostatnie wejście o godz. 18:00)
zapisy od 22.05.2017
12:00 do 19:00 Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Energetyki
(co pół godz. ostatnie wejście o godz. 18:00)
UWAGA! TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych jest Zakładem Dużego Ryzyka! Zwiedzający muszą posiadać dowód osobisty! Dzieci i młodzież do 12 roku życia mogą przebywać na terenie Elektrowni tylko pod opieką osoby dorosłej!

Szczegóły na stronie www.muzeumenergetyki.pl
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W SOBOTĘ, 24 CZERWCA O GODZ.11.00 ZAPRASZAMY NA DOROCZNĄ MSZĘ ŚW. PLENEROWĄ NA WIERZYSKU

Ważne informacje

Gwiazdą wieczoru
będzie Mesajah.

dla mieszkańców Łazisk Górnych!

Świętojańskie granie
W

sobotę 24 czerwca obchodzić będziemy kolejne Świętojańskie Dni Łazisk. Jak zawsze na terenie popularnej „Żabki” nie zabraknie atrakcji.
Łaziskie świętowanie rozpocznie się
o godzinie 17.00 koncertem Orkiestry
Dętej KWK „Bolesław Śmiały”, od
18.00 na scenie zaprezentują się zespoły dziecięce i młodzieżowe działające przy Miejskim Domu Kultury.
O godzinie 19.00 nastąpi wręczenie

tytułów Łaziszczanina Roku, Honorowego Łaziszczanina Roku. Wyróżnieni też zostaną sportowcy, artyści,
przyznany zostanie tytuł Rzemieślnika Roku. Od 19.30 usłyszymy przeboje polskich i światowych gwiazd estrady, a wieczorem około 21.00 występ rozpocznie gwiazda wieczoru MESAJAH. Dobrą zabawę w Łaziskach zakończy występ CZADOMANA, który rozpocznie się około 22.30.
ZAPRASZAMY!

„Maluch” w Łaziskach Górnych

Uchwała
antysmogowa
R

adni woj. śląskiego jednogłośnie przyjęli na
nadzwyczajnej sesji, uchwałę antysmogową
dla regionu. To druga taka uchwała w kraju, po
woj. małopolskim. Zakazuje używania najbrudniejszych paliw, a także nakazuje stopniową wymianę
przestarzałych instalacji cieplnych.

Uchwała nie zakazuje
spalania węgla czy drewna.
„Maluch” czyli resortowy program
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 ma już kilka edycji. Łaziska Górne skutecznie pozyskują środki
z tego programu. W minionych latach
„Maluch” wsparł m.in. budowę Żłobka Miejskiego przy ul. Miodowej 11.
Został on utworzony przy Przedszkolu Integracyjnym nr 2 w Łaziskach Górnych i jest jedyną tego typu placówką w powiecie mikołowskim, łączą-

cą zarówno żłobek, jak i przedszkole
w pełni przystosowane do potrzeb
dzieci niepełnosprawnych. W latach
kolejnych środki z dotacji przeznaczano na zapewnienie funkcjonowania utworzonych w żłobku miejsc.
W tym roku Łaziska Górne po raz kolejny sięgnęły po środki z programu,
tym razem w formule „Maluch plus”
2017. W maju podpisano umowę o dofinansowanie na kwotę 50 400 zł.

Wprowadza natomiast zakazy lub ograniczenia, które
mają spowodować „cywilizowane spalanie”. Oznacza to
stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich urządzeniach.

Zgodnie z uchwałą, od września
w regionie zacznie obowiązywać
zakaz palenia mułami, flotami,
mokrym drewnem i węglem brunatnym.
Zacznie ponadto obowiązywać nakaz stosowania przy
wymianie lub budowie nowych instalacji tylko urządzeń

piątej klasy lub lepszych. Jak akcentują społecznicy z tzw.
alarmów smogowych, kotły takie emitują podczas spalania 10-15 razy mniej pyłów, niż pozaklasowe.
Uchwała wprowadza też graniczne daty wymiany dotychczasowych instalacji niższej klasy - rozłożone w zależności od ich wieku lub klasy emisji od początku 2022r.
do początku 2028r. Dopuszcza, pod określonymi warunkami, stosowanie kominków. Szczegółowe informacje dotyczące uchwały antysmogowej, w tym treść samej uchwały oraz przewodnik po uchwale, znajdują się
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Burmistrz Miasta Łaziska Górne informuje, że w związku z wejściem w życie uchwały antysmogowej nastąpi konieczności dostosowania do jej wymogów regulaminu
modernizacji kotłowni. Zasady udzielania przez Łaziska
Górne dotacji na montaż kotłów ulegną zmianie. Jednocześnie burmistrz informuje, że wnioski w sprawie udzielania dotacji na inwestycję zrealizowaną do końca sierpnia tego roku (decyduje data wystawienia faktury oraz
data protokołu odbioru instalacji), rozpatrywane będą na
dotychczasowych zasadach.

Będzie „Grota odkrywców”
B

Widok od strony
drzwi wejściowych.

szkoły, obok „Jaskini Piastów”
ardzo dobre informacje
i „Sali doświadczania świata”.
nadeszły z WojewódzPracownia, której dedykowany
kiego Funduszu Ochrony
został program edukacji ekoloŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wyróżniony
w konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’ 2017” jako
jedyny w powiecie mikołowskim Zespół Szkół im.
Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych otrzymał
dofinansowanie na realizację projektu w kwocie
27 326 zł. Na konkurs wpłynęły 82 wnioski, z czego
43 otrzymały dofinansowaWizualizacja „Groty odkrywców”.
nie. „Grota odkrywców”
powstanie na poziomie -1

gicznej „Ekoprzygoda w Grocie
odkrywców” powstanie z połączenia pomieszczenia po byłej
kotłowni i małej salki na zajęcia
indywidualne. Wizualizacje i po-

mysł zyskały przychylność Funduszu, dzięki czemu już na jesieni szkoła wzbogaci się o nową
i nowatorską pracownię, która
przypominać będzie jaskinię ze
stalaktytami, ciekiem wodnym,
akwariami z rybami i gryzoniami.
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Szkółka

Komuniści
znikną z ulic
Do

końca sierpnia jest czas na
zmianę nazw ulic, zgodnie
z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. W przypadku Łazisk
Górnych trzeba zmienić nazwy ośmiu

NORDIC
WALKING

ulic. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje (było ich 98), które burmistrz miasta przedstawił Radzie Miejskiej. Ostatecznie ustalono, że ulica Karola Świerczewskiego stanie się ulicą Biblioteczną, Wincentego Pstrowskiego -

drzew, krzewów
owocowych i ozdobnych
Świętej Barbary, Jana Krasickiego - Ignacego Krasickiego, ulica 22 Lipca - Górnośląską, Małgorzaty Fornalskiej - Sikorki, Aleksandra Zawadzkiego - Tadeusza
Zawadzkiego, Hanki Sawickiej - Słowikową, Juliana Marchlewskiego - Skowronków.
Trwają konsultacje społeczne dotyczące proponowanych nowych nazw ulic, tak
by na sesji Rady Miejskiej, 27 czerwca,
Radni mogli uchwalić nowe nazwy.
Przypomnijmy, że zmiana nie powoduje
konieczności zmiany dokumentów. Stanie
się to stopniowo, w chwili, gdy dany dokument straci ważność.

Łaziska Górne, ul. Okrężna 7
sprzedaż detaliczna: 519 151 285
sprzedaż hurtowa: 513 174 204
Godziny otwarcia:

Turniej tenisa ziemnego

Z MOSiR-em

Z

apraszamy w każdy poniedziałek (12, 19, 26) czerwca
w godzinach 18.00-19.00 do
wspólnego maszerowania. Start hala MOSiR w Łaziskach Górnych,
ul. Ogrodowa 50.
Informacje szczegółowe:
tel. 32 221 11 38

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

www.szkolkadrzewek.com.pl

M

iejski Ośrodek Sportu i rekreacji zaprasza kobiety i mężczyzn do udziału
w VII Turnieju Tenisa Ziemnego
Amatorów o Puchar Burmistrza Miasta Łaziska Górne. Turniej odbędzie się na kortach ORS „Żabka”
w terminie 15-18 czerwca 2017. Zapisy przyjmowane są w formie sms do
12 czerwca, tel. 604 544 349.
Szczegółowy regulamin na stronie:
www.tenis.mosir.laziska.pl
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PO TAŃSZĄ POŻYCZKĘ
PRZYJDŹCIE WE DWÓJKĘ
A U T O

D E TA I L I N G

ŁAZISKA GÓRNE

Zapraszamy do placówki
partnerskiej Alior Banku:
Łaziska Górne, ul. Dworcowa 27
32 738 87 80
Rzeczy wista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,90%, całkowita kwota kredytu (bez
kredytowanych kosztów): 19 400 zł, całkowita kwota do zapłaty: 23 997,50 zł, oprocentowanie
zmienne: 4,74%, całkowity koszt kredytu: 4597,50 zł (w tym: prowizja: 2131,63 zł (9,90%),
odsetki: 2465,87 zł, 55 równych, miesięcznych rat w wysokości 436,32 zł. Kalkulacja została
dokonana na 2.04.2017 r. na reprezentaty wnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania
zależą od wiar ygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pier wszej
raty. O pożyczkę w ramach promocji mogą ubiegać się wyłącznie osoby wnioskujące wraz ze
współkredytobiorcą. Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy. Szczegóły oferty oraz
Tar yfa opłat i prowizji w oddziałach, placówkach partnerskich i na www.aliorbank.pl.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług:
- mycie detailingowe
- pranie tapicerki materiałowej
- czyszczenie i renowacja tapicerki skórzanej
- polerowanie reﬂektorów
- korekty lakieru
- aplikacje
powłok ceramicznych
apli
- powłoki hydrofobowe na szyby

Z TYM KUPONEM 10% RABATU NA WSZYSTKIE USŁUGI

ŁAZISKA GÓRNE
ul. Moniuszki 7A

507 227 661

/millerlaziska
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„Lwy Jasia” w koronie

H

Po raz pierwszy w memoriale im. Jana Olszówki rywalizowały kobiety

Korona Kielce otwiera nowy rozdział

G

rająca od przyszłego sezonu w PGNiG
Superlidze Korona
Handball Kielce, pierwszoligowe: KPR Ruch Chorzów,
SPR Olkusz i Sośnica Gliwice i MTS Żory (właśnie wywalczył awans) oraz drugoligowa Zgoda Ruda Śląska otworzyły nowy rozdział w historii Memoriałów im. Jana Olszówki.
Po raz pierwszy od 28 lat,
w tej imprezie zamiast męskich
drużyn weteranów piłki ręcznej,
o Puchar Burmistrza Łazisk Górnych rywalizowały drużyny żeńskie. Cała szóstka zespołów ma
w swej biografii grę w najwyż-

Wyniki finałów
o V miejsce:
K.S. Zgoda Ruda Śląska - SPR
Sośnica Gliwice 30:28
o III miejsce:
KPR Ruch Chorzów - MTS
Żory 26:32
Finał:
Korona Handball Kielce - SPR
Olkusz 39:22

szych klasach rozgrywkowych,
z tytułami mistrzowskimi i Pucharem Polski włącznie.
Już w meczach eliminacyjnych uwidoczniła się hierarchia wynikająca z klasy rozgrywkowej i zajmowanego
miejsca zespołu. Może z wyjąt-

kiem ekipy chorzowskiego Ruchu, który ten turniej wykorzystał jako sprawdzian dla swojej
młodzieży. Stąd też i niespodziewany wynik w konfrontacji z SPR-em Olkusz. Ponad poziom wybijał się team Korony
Handball Kielce.

Zawodniczką turnieju została
Natalia Kolonko (SPR Olkusz),
bramkarką turnieju - Natalia Kolasińska (MTS Żory), najskuteczniejszą zawodniczką - Katarzyna Piecaba, a MVP turnieju
- Dominika Więckowska (obie
Korona Handball Kielce).
Tadeusz Piątkowski

andballowi weterani
stowarzyszeni w teamie
„Lwów Jasia” z nawiązką odbili sobie brak możliwości gry w memoriale ich patrona. Wystartowali w rozgrywanych w Lubinie Mistrzostwach
Polski Masters w kategorii +50
i z kompletem zwycięstw, wywalczyli tytuł Mistrzów Polski.
W kategorii „50 lat +” wystartowało osiem ekip. Podzielono je
na dwie grupy, gdzie grali systemem każdy z każdym. Ważny był
wynik każdego spotkania, jako
że nie rozgrywano półfinałów,
a o grze o miejscu w mistrzostwach, decydowało miejsce
w grupie. Łatwo nie było, bo
poza meczem z zespołem Czuwaju, na zwycięstwa trzeba było
mocna zapracować. Ta praca na
parkiecie przyniosła efekty w postaci pierwszego miejsca w grupie i możliwości gry o złoto.
W meczu finałowym „Lwy”
zmierzyły się ze zwycięzcą gru-

py „B”, ekipą Masters Warszawa. Zmobilizowani podopieczni Mariana Olszówki od pierwszych akcji narzucili rywalowi
warunki gry. Szybko objęli prowadzenie, którego nie oddali do końca spotkania. Pierwszą odsłonę wygrali 5:2, w drugiej dorzucili kolejne pięć bramek, stracili tylko trzy i zwycięstwo 10:5 dało im tytuł Mistrzów
Polski.
Tytuł mistrzowski dla „Lwów
Jasia” wywalczyli: Andrzej Stradowski, Wiesław Wronka - Andrzej Olszówka 4 bramki,
Krzysztof Płonka 3, Franciszek
Świtalik, Ryszard Jarząbek 1,
Krzysztof Gizak, Marek Ciesielski 6, Jarosław Podolski 1, Dariusz Kiraga 1, Zbigniew Kowalczyk, Grzegorz Kamiński, Artur Rykaczewski 6, Joachim Wacławczyk 2.
Trenerem zespołu był Marian
Olszówka, a kierownikiem - Jerzy Spodymek.
Tapi

Wyniki grupowe:
Oldboys Czuwaj - Lwy Jasia Łaziska Górne 5:13
Old bojs Handball Team Świdnica - SMS Bartoszyce 11:8
Lwy Jasia - Old bojs Handball Team Świdnica 13:12
SMS Bartoszyce - Oldboys Czuwaj 8:12
Oldboys Czuwaj - Old bojs Handball Team Świdnica 12:4
Lwy Jasia Łaziska Górne - SMS Bartoszyce 12:10
Tabela grupy „A”
1. Lwy Jasia Łaziska Górne
3 6 38-27
2. Oldboys Czuwaj
3 4 29-25
3. Old bojs Handball Team Świdnica
3 2 27-33
4. SMS Bartoszyce
3 0 26-35

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DODATEK SPECJALNY

czerwiec 2017r. • NASZA GAZETA

ŁAZISKA GÓRNE

23

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Piękna pogoda sprawiła, że dziesiąta
edycja biegu ulicznego o „Łaziskie
Liście” im. Alojzego Kalei była
sportowym piknikiem. Na popularną
Pol Arenę przybyło nie tylko ponad
dwustu amatorów biegania, ale
również kilka setek tych, którzy chcieli
dopingować rywalizujących zawodników.
Jubileuszowe Laury zdobyli Piotr
Bieliński, który zwyciężył w kategorii
„Open” oraz najszybsza przedstawicielka
płci pięknej - Daria Mendecka.

n farby, lakiery, emalie
n pędzle, wałki, narzędzia
n zaprawy klejowe, gipsy, gładzie
n auto konserwacje, kity, podkłady
n papiery ścierne, pianki, silikony

Emulsja wewnętrzna biała
10 l. od 26,50 zł
P.P.H.U. ELMI

Łaziska Średnie | ul. Pstrowskiego 12b (skarpa) | tel. 606 327 671

„Liście” dla Piotra Bielińskiego i Darii Mendeckiej
tych mocniejszych lub narzucając własne tempo.
Wiadomo było, że
najlepsi pokonają trasę w czasie
niewiele większym niż kwadrans. Po 16 minutach i 30 sekundach, w bramie stadionu pojawił się startujący pierwszy raz w biegu, Piotr Bieliński z Kędzierzyna. Jako pierwszy przekroczył linię mety, uzyskując czas
16:44,10 min. Nieco ponad pół
minuty później przybiegł Paweł Winkler z Marklowic, a po

patr Pod
onat
„Na em
Gazeszej
ty”

N

im na pięciokilometrową trasę wyruszyli główni aktorzy imprezy, swych
sił na krótszych dystansach
próbowali adepci biegania
w kategoriach wiekowych od
zera do piętnastu lat. W sumie
było ich 86, a najmłodszy liczył
sobie zaledwie 11 miesięcy.

kolejnych pięciu sekundach Bartosz Szymański. Następni
przekraczali linię pojedynczo
i dopiero zawodnicy z drugiej
dziesiątki dobiegali do mety
grupami. Niektórzy ostatni odcinek pokonywali w sprinterskim tempie. Jako siedemnasta przybiegła na metę pierwsza kobieta. Tym razem nie
Michalina (po południu czekał ją start w Mistrzostwach
Śląska), ale Daria Mendecka.
Wszyscy przekraczający linię
mety honorowani byli pamiątkowymi medalami. Po przybiegnięciu ostatniego zawodnika, a był nim Mirosław Dru-

żyński, który pokonał pięć kilometrów w niecałe 37 minut,
rozpoczęła się ceremonia dekoracji, wręczania nagród
i losowanie nagrody głównej,
ufundowanej przez Burmistrza
Łazisk Górnych.
Tadeusz Piątkowski
Najlepsza łaziszczanka
1. Daria Mendecka 19:33,38
2. Renata Gigoń 25:42,95
3. Katarzyna Puźniak 25:53,19
Najlepszy łaziszczanin
1. Michał Piwoński 18:29,37
2. Mateusz Wrześniewski 18:33,10
3. Kamil Klonowski 19:42,00
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W samo południe na trasę
wiodącą ulicami Łazisk wyruszyło 188 zawodniczek i za-

wodników. Barwna kawalkada
szybko rozciągnęła się w długi sznur, trzymając się pleców

Dwa medale w dwa tygodnie
O
kres od 21 maja do 3 czerwca był bardzo
udany dla łaziskiej lekkoatletki, „Sportowej Osobowości Ziemi Mikołowskiej Roku
2015”, Michaliny Mendeckiej. Najpierw wywalczyła brązowy medal w kategorii „Open”
(i złoty w kategorii K20) w Mistrzostwach Polski w stylu alpejskim,
Międzygórzu, a potem złoty
medal w rozgrywanych w Bielsku Mistrzostwach Śląska (ale
już na bieżni) na dystansie pięciu kilometrów. O tych dwóch
sukcesach nasza medalistka
opowiada poniżej:
- W Mistrzostwach Polski
w stylu alpejskim (styl alpejski, to bieg prowadzony szlakiem wyłącznie
do góry) wystartowałam
po raz pierwszy. Trasa na szczyt Śnieżnika liczyła 9,7 km, około 935 metrów przewyższenia. Do Międzygórza jechałam
przede wszystkim
zobaczyć, jak wyglądają biegi gór-

skie o randze Mistrzostw Polski, na których spotykają się najlepsi „górale” w kraju. Bieg ukończyłam na trzecim miejscu i tym samym zdobyłam
swój pierwszy medal Mistrzostw Polski, co mnie
bardzo uszczęśliwiło. Tym bardziej, że nie prowadzę treningu specjalistycznego dla biegów górskich, a skupiam się na biegach ulicznych. Przegrałam z bardziej doświadczonymi zawodniczkami, sporo mi do nich zabrakło, ale mam nadzieję, że za rok lub dwa, jeśli mocniej potrenuję „podbieganie w górach”, będę mogła nawiązać z nimi walkę. Na razie cieszę się moim
pierwszym, brązowym medalem.
W Bielsku-Białej wystartowałam na dystansie 5000 metrów i był to mój debiut na
tak długim dystansie na bieżni. Zdobyłam złoty medal z wynikiem 17:50,76
min. Bardzo się cieszę z tego medalu, ponieważ jest to mój pierwszy
złoty medal Mistrzostw Śląska na
stadionie. Start potraktowałam
bardziej jako formę sprawdzenia swoich możliwości na bieżni i jestem
zadowolona zarówno z miejsca, jak
i wyniku.

Tapi

Kąpielisko „Żabka”
w Łaziskach Górnych
już czynne!

O

ferujemy trzy baseny: rekreacyjny, sportowy i brodzik dla
dzieci, nad którym w najbliższym czasie zamontowany zostanie
specjalny daszek chroniący przed palącym słońcem.
„Żabka” to nie tylko kąpielisko, ale
ośrodek rekreacyjno-sportowy z prawdziwego zdarzenia.
Do dyspozycji są boiska do plażowej siatkówki i piłki nożnej, boisko
o nawierzchni syntetycznej, dwa korty
tenisowe, plac do gry w boule, stół do
ping-ponga i oczywiście plac zabaw
dla dzieci.

Wszystkie te atrakcje dostępne są
nieodpłatnie, w ramach biletu wstępu
na ośrodek - za wyjątkiem kortów tenisowych.
W tym sezonie po raz pierwszy honorujemy ogólnopolską Kartę Dużej
Rodziny. Jej posiadacz, niezależnie
gdzie mieszka, otrzyma 3 zł zniżki od
ceny biletu wstępu.

Nowa inwestycja

- będzie jeszcze cieplejsza woda.
Z końcem czerwca powinna zostać
zakończona wspólna inwestycja Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Wszystkie baseny będą podgrzewane ciepłem sieciowym, a basen rekreacyjny dodatkowo panelami solarnymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przy
dobrej pogodzie, sezon kąpielowy będzie można przedłużyć.
„Żabka” dysponuje bogatym zapleczem gastronomicznym, dzięki
czemu można w ośrodku spędzić z rodziną cały dzień.
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Łaziska Górne,
ul. Wyrska 1D

40 lat z Wami!

PN-ND
12:00 - 20:00

Zrób sobie prezent

i skorzystaj z atrakcyjnej oferty!

-30% rabatu

na najlepsze soczewki progresywne
Intuitiv do 30.06.2017r.

-30% rabatu

na soczewki fotochromowe
Transitions do 30.06.2017r

lody
gofry
rurki
z nadzieniem
choco kebab
granita

Wokół akcji charytatywnej na rzecz
bardzo chorego chłopca integrują
się nie tylko Łaziska Górne, ale cały
powiat mikołowski, a nawet… Polska.

Miasto dobry

U nas zawsze
ciekawe promocje!
Orzesze
ul. Rybnicka 3
tel 737 14 59

Łaziska Górne
ul. Świerczewskiego 4c
tel 694 028 964

Łaziska Górne
ul. Barlickiego 1
tel 738 93 78

Studio farb

Od

Tikkurila

lat jesteśmy patronem medialnym „Biegu dla
Jasia”. Ta charytatywno-rekreacyjno-piknikowa impreza staję się wizytówką nie tylko Łazisk Górnych, ale całego powiatu mikołowskiego i nie tylko. Gościem tegorocznej, szóstej edycji był Jasiu Mela, znany podróżnik, działacz społeczny i najmłodszy w historii zdo-

w nowej odsłonie!
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Salon Fryzjerski

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

S T U D I O K u r pa s

Wąska 9 | Łaziska Górne | tel. 32 738 92 33
www.kurpas.com.pl | biuro@kurpas.com.pl

Pracujemy na ekskluzywnej i profesjonalnej włoskiej marce Elgon

Oferujemy:
l najnowsze trendy w fryzjerstwie
l regenerację oraz odbudowę włosów z użyciem sauny
Zapraszamy również na:
l usługi kosmetyczne (henna, depilacja woskiem,
profesjonalny makijaż na każdą okazję, piercing)
l solarium

Łaziska ul. Pstrowskiego 7e (na skarpie) | tel. 606 766 269
czynne: pn., wt., czw.: 9-17 | śr., pt.: 11-19 | sob.: 9-13
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Zakład Fotograficzny

Kalendarz imprez przedszkolaków jest bogaty,
bowiem prawie każda okazja jest dobra,
by dzieci zachęcić do twórczej zabawy.

Zachowaj na dłużej wspomnienia!

Przegraj kasety VHS na DVD
Zdjęcia dowodowe
wykonywane w domu klienta
Fotografia okolicznościowa,
odbitki zdjęć, odnowa starych fotografii.

Zapraszamy:
pn-pt: 10.00 - 17.00
sob: 10.00 - 13.00

Łaziska Górne
ul. Dworcowa 41
tel. 32 738 85 50
tel. 535 309 888

ych ludzi

W

tym przedszkolu czas szybko biegnie, a atrakcji nie
brakuje. Dzieci nie tylko się bawią, ale i uczą. Nauczyciele układając plan zajęć wykorzystują elementy różnych metod nauczania
przedszkolnego, m.in. Marii Montessori, Hany Tymichovej, naturalnej nauki języka Wendy Pye, dobrego startu
czy ekspresji ruchowej
Carla Orffa. Na zajęciach z plastyki poznają różne techniki malowania, lepią
z plasteliny oraz
tworzą z bibułek.
W ramach zajęć
podstawowych uczą
się także języka angielskiego, chodzą na
rytmikę.
- Oprócz zajęć w przedszkolu zabieramy dzieci na wycieczki, m.in. do ekologicznej zagrody, Ogrodu Botanicznego, teatru,
a także zapraszamy gości do nas. W mijającym roku odbyły się zajęcia
z pierwszej pomocy, odwiedziła nas kapela góralska, a nawet mieliśmy
lekcje żywej przyrody. Z okazji świąt pieczemy pierniki, robimy zabawki
na choinkę, wystawiamy Jasełka - opowiada Karolina Wodarz, założycielka przedszkola.
Wszystkie pomieszczenia, sale zabaw i łazienki są przystosowane do potrzeb
maluchów. Jest kolorowy plac zabaw i łąka, gdzie odbywają się imprezy. Zapraszamy na zajęcia dzieci od 2,5 do 6 lat. Czesne od 350 zł miesięcznie.

bywca obu biegunów w ciągu
jednego roku, a jednocześnie
pierwszy niepełnosprawny, który dokonał takiego wyczynu. Oprócz Jasia Meli, na starcie stawiło się kilkaset osób.
O metę nikt się nie martwił, ponieważ ten bieg ukończy każdy. Jeżeli nie dobiegnie, to dojdzie spacerkiem albo dojedzie
na rolkach, czy na rowerze. Tutaj nie liczy się wynik, ale udział
i gest. Pieniądze z wpisowego
oraz zysk z towarzyszącej imprezie licytacji, są przeznaczone na rehabilitację Jasia. Pisaliśmy o nim wielokrotnie. Chłopczyk nie słyszy, nie mówi, nie
wiadomo, czy prawidłowo widzi, nie porusza się samodzielnie. Aby żyć, musi być poddawany specjalistycznej i kosztownej rehabilitacji. Im więcej
ludzi biegnie, tym większe są
szanse dla Jasia.

Jaś Mela i Aleksander Widera, organizator biegu.

Zdjęcia: www.livio.pl

Przedszkole Niepubliczne
Królestwo Maciusia
ul. Leśna 5, Łaziska Górne
www.krolestwo-maciusia.pl,
e-mail: biuro@nibylandia.slask.pl
tel: 501 660 373 lub 505 404 470
(w godz. 7:00-16:00)
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W zawodach Sportowo-Pożarniczych TAURON Wytwarzanie S.A., zo
się niegościnna i zajęła pierwsze miejsca we wszystkich konkurenc

Zabawa i sprawdz

Zawody rozegrano w

panie

L

epiej nie myśleć, ile nieszczęść może wywołać pożar w elektrowni. Osoby zarządzające zakładami energetycznymi muszą być jednak przygotowane także na taką ewentualność. Ze względu na strategiczny
charakter, zwłaszcza w energetyce
obowiązuje zasada: licz na to, że będzie dobrze, ale szykuj się na najgorsze. Przedstawiciele naszej redakcji
wielokrotnie mieli okazję zwiedzać
Elektrownię Łaziska. Pisaliśmy o stosowanych tutaj innowacyjnych technologiach i rozwiązaniach na miarę XXI wieku. Warto podkreślić, że
w parze z techniką idzie także rozwój
nowoczesnych instalacji przeciwpożarowych. Nie zmienia to faktu, że
najważniejszym ogniwem w tym systemie i tak pozostaje człowiek. Jeżeli
wybuchnie pożar, strażacy-ochotnicy
z elektrowni pierwsi rozpoczną akcję
gaśniczą, zanim na miejscu pojawią
się zastępy Państwowej Straży Pożarnej. W relacjach z zawodów strażackich zawsze na pierwszy plan wysuwa się doskonała zabawa i sportowa rywalizacja. To jest ważne, ale nie
najważniejsze.

Wszystkie takie
zawody, nawet jeżeli
odbywają się w
piknikowej i zabawowej
atmosferze, mają jeden
główny cel - chodzi
o sprawne
współdziałanie
w momentach
prawdziwie
niebezpiecznych.
Gospodarzem XVII Zawodów
Sportowo-Pożarniczych TAURON
Wytwarzanie S.A. była obchodząca
w tym roku jubileusz stulecia Elek-

panowie
trownia Łaziska. Rywalizacja odbyła się tradycyjnie w trzech kategoriach: drużyn żeńskich, męskich
i „dyrektorskich”. Organizatorzy tegorocznych strażackich zmagań nie
byli zbyt gościnni. Łaziska „wzięły” wszystko, zajmując trzy pierwsze
miejsca.
Na boisku obok Klubu Fabrycznego 19 maja, w słoneczne, piątkowe przedpołudnie, zameldowały się
dwie drużyny żeńskie - jaworznickiej Centrali firmy oraz Elektrowni
Łaziska. Panowie natomiast wystawili pięć reprezentacji z poszczególnych oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A.: Stalowej Woli, Sierszy, Łazisk, Łagiszy i Jaworzna III
(kolejność startowa). Ekipom towarzyszyli dyrektorzy oddziałów: Stanisław Cisek, Leszek Krzemień, Michał Pańczyszyn, Szymon Jagodzik
i Mirosław Żbik. Centralę firmy reprezentowali prezes Zarządu Jacek
Janas i wiceprezes - Łukasz Brzózka. Drużyny rywalizowały w dwóch
konkurencjach. W biegu sztafetowym zawodnicy musieli pokonać
wiele przeszkód, m.in. skok przez
rów, równoważnię, pionową ściankę i slalom między tyczkami. Rolę
pałeczki pełniła prądownica. Drugim zadaniem była tzw. bojówka.
Po pierwszej konkurencji panie remisowały. Łaziska pobiegły wprawdzie szybciej, ale zarobiły 5 punktów karnych i obie drużyny miały po
75 pkt. (do czasu wykonania konkurencji dolicza się ilość ewentualnych punktów karnych). Za co można było zarobić „karniaka”? Przede
wszystkim za niedokładne wykonanie konkurencji: a więc upadek
z równoważni, nadepnięcie linii przy
skoku przez rów, czy kłopoty z pokonaniem ścianki podczas sztafety
sportowej.

Punkty karne
sędziowie z zawodowej
straży pożarnej pod
przewodnictwem
komendanta
powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej
w Mikołowie, brygadiera
Dariusza Bujały
przydzielali również
za niedokładności
w wykonaniu elementów
ćwiczenia bojowego,
a także za… brzydkie
słowa, jakie mogły się
wyrwać komuś, komu nie
wszystko udawało się
zgodnie z planem.
Potem w sztafecie startowali panowie. Najlepsza okazała się Elektrownia Jaworzno III (57s.), następnie Sier-

sza (60s.), Łaziska i Łagisza (po 61s.)
oraz Stalowa Wola (79s. + 20 punktów
karnych za równoważnię).
Prawdziwe emocje przyniosła jednak dopiero tzw. bojówka, w której
wszystko może się zdarzyć (rozwinięcie 3 linii gaśniczych, uruchomienie
motopompy, strącenie słupków, obrócenie tarczy prądem wody, napełnienie nalewaka).
Panie z Łazisk były i tym razem wyraźnie szybsze (78 s.) i co najważniejsze - bezbłędne, a dziewczyny z Centrali walczyły nie tylko z czasem, lecz
również i prądownicą, która koniecznie chciała je przewrócić (108 s.). To
nie jest prosta sprawa, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Poszczególne elementy najszybciej można wykonać przy pomocy mocnego strumienia wody, a więc pompy puszczonej na
wysokich obrotach, to jednak z kolei

powoduje wysokie ciśnienie w wężu
strażackim i prądownica osadzona na
jego końcu zachowuje się jak żywa.
W tzw. bojówce problemem jest
także odpowiednie podłączenie trójnika i wszystkich węży. Niby każdy ćwiczy to wielokrotnie, ale w warunkach rywalizacji podczas zawodów zawsze coś może pójść nie tak
i na końcu ciśnienie wody jest nie do
opanowania, lub wprost przeciwnie z prądownicy woda ledwie ciurka, za
to z trójnika wali w bok mocną strugą.
W zmaganiach bojowych panów najlepszy okazał się zespół z Łazisk (40s.),
potem Siersza (42s.), trzecie było Jaworzno mające problem z jedną z linii
(46s. + 20 pkt. karnych), kolejna Stalowa
Wola - bez punktów karnych, ale dość
wolno (72 s.) i ostatnia Łagisza, której
po prostu bojówka się nie udała (kłopoty
z rozdzielaczem i ciśnieniem wody).
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rganizowanych w Elektrowni Łaziska, drużyna gospodarzy okazała
cjach. Ale w zawodach pożarniczych nie chodzi tylko o zabawę.

ian umiejętności

w trzech kategoriach

Na zdjęciu zwycięska drużyna Elektrowni Łaziska.

Na końcu w szranki
stanęli dyrektorzy
oddziałów, których
zadaniem było
uruchomienie
gaśnicy i zgaszenie
zaimprowizowanego
pożaru.
Bezkonkurencyjny okazał się dyrektor Elektrowni Łaziska Michał Pańczyszyn (7s.), drugie miejsce zajął Mirosław Żbik z Jaworzna (12 s.), trzeci był
wiceprezes Łukasz Brzózka (13 s.),
czwarte miejsce przypadło reprezentantowi Stalowej Woli - Stanisławowi Ciskowi (14 s.), piaty był Szymon Jagodzik
z Łagiszy ostatni zaś Leszek Krzemień
z Sierszy, którego gaśnica okazała się
nad wyraz oporna. Po zakończeniu konkurencji dyrektor Krzemień żartował, że
w końcu nauczył się odpowiednio ob-

sługiwać gaśnicę, co jest sprawą niesamowicie ważną dla każdego człowieka,
ot tak - na wszelki wypadek.

Końcowa klasyfikacja
XVII Zawodów SportowoPożarniczych TAURON
Wytwarzanie S.A. wygląda
następująco.
Panie: pierwsze miejsce zajęła Elektrownia Łaziska przed Centralą
TAURON Wytwarzanie S.A.
Panowie:
1) Elektrownia Łaziska,
2) Elektrownia Siersza ,
3) Elektrownia Jaworzno III ,
4) Elektrownia Stalowa Wola,
5) Elektrownia Łagisza.
Punktacja zawodów to oczywiście
zsumowane wyniki czasowe sztafety i bojówki, uwzględniające również
punkty karne.
Jak zawodnicy przygotowują się do
takich zmagań? To w przypadku poszczególnych ekip oznacza systematyczne ćwiczenia i przed samymi zawodami wielodniowe szlifowanie formy.
Ważne jest wszystko - nie tylko sprawne pokonywanie przeszkód w trakcie
sztafety, ale również kwestia takiej na
przykład motopompy. Ekipa z Sierszy
przeprowadziła dokładne rozeznanie,
na jakim sprzęcie będzie startować, bo
motopompę zawsze zapewnia gospodarz zawodów, potem pożyczyła identyczną z PSP i trenowała spokojnie do
zawodów. Trzeba też skompletować
swoje niezawodne węże, trójniki i prądownice. Niby wszyscy tak postępują, a i tak podczas zawodów nie trudno
o niespodzianki.
Kolejne, XVIII Zawody Sportowo-Pożarnicze - co ogłosił na zakończenie
sportowej rywalizacji Jacek Janas, prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.
- już za rok w Jaworznie.

dyrektorzy
Równolegle, na bocznym boisku obok kortów,
odbywały się zawody pożarnicze przyszłych
strażaków: dzieci z łaziskich szkół.

Pierwsze Rydwany Ognia

S

zkołę Podstawową nr 1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy reprezentowały: „Dzikie Węże” i „Rydwany Ognia”, Zespół Szkół im. Piastów Śląskich:
„Piastowskie Ogniki”, Szkołę Podstawową nr 5 im. Powstańców Śląskich: zespół „Zgasimy Was”, a Szkołę
Podstawową nr 6 im. Jana Pawła II: „Hydranty z Szóstki”
i „Pompa Team”. Pierwszą konkurencją była tzw. bojówka, podczas której zespoły poszczególnych szkół musiały najpierw wiaderkiem napełnić hydronetkę i potem
pompując napełnić tzw. tarczę nalewową, aż odezwał
się brzęczek. Potem przyszła kolej na sztafetę, w której
startowały zespoły pięcioosobowe. Pierwsza zmiana dobiegała z prądownicą do pierwszej strefy, gdzie czekał
już wąż, kolejna podłączała prądownicę do węża i pokonywała z wężem tunel, w trzeciej strefie prądownicę
rozłączał kolejny zawodnik i biegł z nią po ławeczce,
a potem pod nisko zainstalowaną poprzeczką. W kolejnej czwartej strefie trzeba było przenieść gaśnicę
z punktu A do punktu B i dotrzeć do piątej strefy, w której
ostatni zawodnik dobiegał do mety, gdzie musiał dopasować poszczególne elementy pożarnicze do zmieniających się obrazków. Doping był ogromny, emocje zresztą

też, bo prócz osiągnięcia dobrego czasu należało także
wystrzegać się punktów karnych.
Nagrody najmłodszym strażakom na zakończenie zawodów wręczali prezesi TAURON Wytwarzanie S.A. - Jacek Janas i Łukasz Brzózka. Statuetkę, dyplom i upominki za zajęcie
VI miejsca odebrały „Piastowskie Ogniki”, na piątej pozycji
uplasowały się dzieci z zespołu „Zgasimy was”, czwarta pozycja przypadła „Dzikim wężom”. Trzecie miejsce zajęły „Hydranty z Szóstki”, na drugim znalazł się „Pompa team”, a najlepsze w szkolnych zawodach okazały się „Rydwany Ognia”.
Ceremonia dekoracji odbywała się oczywiście razem ze wszystkimi uczestnikami zawodów ustawionymi
w szyku przed namiotem komisji sędziowskiej. Podobnie
jak i pamiątkowe zdjęcia.
AFC
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Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1490), uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz.Urz.Woj.Śląskiego z 2014r., poz. 6724), zarządzenia Nr 230/2017r. Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15 maja 2017r.
w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Świętochłowicach przy ul. Kolonii Zygmunt (Bytom)

Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

1. Stanowiącej własność Gminy Świętochłowice, położonej przy
ul. Kolonia Zygmunt (Bytom), oznaczonej w obrębie Chropaczów numerem ewidencyjnym 3116/1 o pow. 69 814 m2
zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00007895/3 Sądu Rejonowego w Chorzowie. W Dziale III w/w księgi wpisane jest
ograniczone prawo rzeczowe (nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu) związane z inną nieruchomością.
2. Część działki o pow. 883 m2 jest objęta umową dzierżawy, zawartą na okres 3 lat, tj. do dnia 30 kwietnia 2018r., z możliwością
rozwiązania z zachowaniem 1-miesięcznego wypowiedzenia.
3. Nieruchomość położona jest na styku dzielnic Lipiny (część
północna) oraz Chropaczów, przy pograniczu z miastem Bytom (obszar tzw. Kolonii Zygmunt). Działka niezabudowana
o zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni, na której występuje częściowo zrekultywowana hałda. W części o powierzchni
10 726 m2 stanowi teren zielony. Pozostały obszar jest niezagospodarowany. Działka znajduje się w sąsiedztwie zabudowy
przemysłowej (obiekty produkcyjne - walcownia, obiekty magazynowe, place składowe) - od strony północnej. Od strony
zachodniej graniczy z terenami nieużytków. Od strony południowej oraz wschodniej graniczy z terenami nieużytków, hałd
będących przedmiotem eksploatacji, terenami kolejowymi oraz
terenami niezagospodarowanymi. Dojazd do nieruchomości
od ul. Ostatniej. Na nieruchomości znajduje się dawny ciężki
schron bojowy należący do systemu historycznych fortyfikacji
Obszaru Warownego „Śląsk”. Obiekt znajduje się pod ochroną
konserwatorską i wymaga zachowania oraz rewaloryzacji.
4. Istniejące uzbrojenie terenu: w granicy nieruchomości dostęp
do energii elektrycznej.
5. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren położony jest w obrębie jednostek o symbolach: L3.1UP o przeznaczeniu podstawowym:
„tereny zabudowy usług komercyjnych i produkcyjnych” oraz
L2.1Z o przeznaczeniu podstawowym: „tereny zieleni”.
6. Cena wywoławcza - 1 440 000,00 zł (słownie: jeden milion
czterysta czterdzieści tysięcy złotych). Cena gruntu przeznaczonego pod zabudowę usługową (ok. 85% powierzchni
działki) będzie podlegać powiększeniu o należy podatek VAT
wg stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia

11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016,
poz. 710, ze późn. zm.). Sprzedaż pozostałej części nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.
1 pkt 9 powołanej wyżej ustawy. Nabywca nie płaci podatku
od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 2 pkt
1 ppkt g) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz. U. z 2016, poz. 223, z późn. zm.).
7. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu
8 sierpnia 2017r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
8. Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 80 000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A.
o/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178
do dnia 4 sierpnia 2017r., z zaznaczeniem „I przetarg ustny,
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy
ul. Kolonia Zygmunt”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę
uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu.
9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
10. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne,
jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym
terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich
trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej
przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające
do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
2) kopię dowodu wniesienia wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania
tej czynności na własny koszt.
11. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r. poz.
1061, z późn. zm.).

12. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia
przetargu.
13. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w ING Banku Śląskim S.A.
o/Świętochłowice nr 23 1050 1373 1000 0022 8149 7251
wylicytowanej ceny. Miejsce i termin zawarcia umowy notarialnej zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
14. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez
usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia
umowy nabycia nieruchomości, podanym w zawiadomieniu,
o którym mowa w pkt 14 niniejszego ogłoszenia. W takim
przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy.
15. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli
chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
16. Koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
17. Uczestnik, który wygra przetarg nabywa prawo własności nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r.,
poz. 2147, z późn. zm.).
18. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków przetargu z ważnych powodów.
19. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie codziennej
ogólnokrajowej - w Monitorze Urzędowym, na stronie internetowej: www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy
ul. Katowickiej 54.
20. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,
pokój nr 118, tel. 32 3491-931.

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

Fundusz wspiera edukację ekologiczną
w powiecie mikołowskim

Zielone pracownie
naszego powiatu
W

fot. Weronika Krzemińska

minionych tygodniach obie zielone pracownie z powiatu mikołowskiego zostały uroczyście otwarte. Pierwsza jeszcze w maju w Zespole Szkół Specjalnych nr 2
w Mikołowie, a drugą kilka dni temu w Gimnazjum nr 3
im. Henryka Sienkiewicza w Gardawicach. Obie były laureatkami
konkursu Zielona_Pracownia 2016 organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
i otrzymały dotacje na powstanie pracowni. Mikołowska w wysokości 23 932 zł, a orzeską - najpierw wyróżniono za projekt w wysokości
7,5 tys. zł, a następnie wsparto dotacją w kwocie 30 tys. zł.

W

Wyniki we
wrześniu

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że wyniki tegorocznego programu STOP SMOG zostaną ogłoszone
dopiero we wrześniu i październiku. Wszystkie osoby, których wnioski
otrzymały pozytywną opinię, o przyznaniu dotacji zostaną poinformowane listownie o wysokości dotacji
i warunkach dofinansowania.

Orzeska
Zielona Strefa
Pracownia przyrodniczo-laboratoryjnej „Zielona Strefa” w Gimnazjum
nr 3 w Orzeszu-Gardawicach otwarto kilka dni temu w asyście Andrzeja Pilota, prezesa WFOŚiGW w Katowicach oraz burmistrza Orzesza Mirosława Blaskiego. Projekt gardawickiej szkoły znalazł się na wysokim,
szóstym miejscu wśród 33 laureatów
konkursu.
Ta nowoczesna sala, którą poza
Funduszem dofinansowało Miasto
Orzesze oraz sponsorzy, kosztowała ponad 52 tys. zł i została wyposażona, m.in. w mikroskopy, preparaty,
modele budowy anatomicznej, modele budowy komórki oraz budowy atomu, dygestorium (wyciąg chemiczny), zlew chemoodporny, stół
demonstracyjny, a także tablicę multimedialną. Będzie wykorzystywana
do prowadzenia lekcji z przedmiotów przyrodniczych, czyli biologii,
chemii, geografii i fizyki.
- Zielona pracownia przeniesie
uczniów w świat eksperymentów,
gdzie stanie się on badaczem-odkrywcą, który będzie zdobywał wiedzę poprzez działanie - powiedziała Katarzyna Bober, główna autorka
programu „Zielony krąg”, który będzie realizowany w pracowni.
- Jestem przekonany, że zajęcia
staną się atrakcyjniejsze, gdyż obserwacja i doświadczenie są o wiele bardziej angażujące dla młodego człowieka niż wiedza teoretyczna i są jej znaczącym uzupełnieniem

- powiedział Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza.

Mikołowska
ekopracownia
Natomiast druga pracownia z powiatu mikołowskiego, otwarta kilka
dni wcześniej, wsparta przez Fundusz także w II edycji konkursu Zielona_Pracownia 2016 jest w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie. Dzięki Funduszowi oraz Starostwu Powiatowemu dzieci i młodzież
zyskały ciekawe miejsce zgłębiania
tajników wiedzy. Patrząc po zainteresowaniu, jakie wzbudziła pracownia wraz z wyposażeniem, będzie to
chętnie odwiedzane miejsce przez
uczniów.

Trzecia edycja Konkursu
Zielona_Pracownia 2017
rozstrzygnięta
Znamy już finalistów trzeciej edycji konkursu, którego przedmiotem było utworzenie ekopracowni
na potrzeby nauk przyrodniczych,
biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych
czy geologicznych. Na konkurs
wpłynęły 82 wnioski od organów
prowadzących placówki oświatowe
w województwie śląskim, z czego
aż 43 otrzymały dofinansowanie do
łącznej kwoty prawie 1 250 000 zł.
Z powiatu mikołowskiego jako jedyny dotację w wysokości 27 326 zł
otrzymał Zespół Szkół w Łaziskach
Górnych.

Hybrydy dla śląskich policjantów
34

nowe radiowozy, hybrydowe zastąpiły stare, wysłużone,
a przede wszystkim nadmiernie zanieczyszczające środowisko samochody. Pojazdy zostały przekazane w użytkowanie jednostkom policji
w całym województw

W ramach dobrej współpracy
pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Samorządem Województwa Śląskiego i Komendą Policji udało się zgromadzić odpowiednie środki za zakup samochodów z napędem hybrydowym. Radiowóz Toyota Auris kombi wart jest ponad 92 tysiące złotych brutto. Samochód
ma bogate wyposażenie, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa i komfort policjantom, którzy będą w nim pełnić służbę.
Pod maską znajduje się silnik
o pojemności 1,8 litra i 136 KM.

Dzięki hybrydowemu napędowi, nowy radiowóz jest ekologiczny i ekonomiczny. Toyoty

Auris tego typu spalają w mieście mniej więcej 4 litry paliwa
na przejechane 100 km.

Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW:
Zakup wszystkich samochodów został wsparty kwotą 900 tys.
zł. W ramach walki ze smogiem możliwe było przeznaczenie takiej
kwoty na zakup nowoczesnych, a przede wszystkim ekologicznych
pojazdów, które zastąpiły te starsze i bardziej uciążliwe dla środowiska. W tej chwili pracujemy nad kolejnym wnioskiem, dzięki któremu
w przyszłym roku pojawią się kolejne pojazdy hybrydowe dla Policji,
ma ich być tym razem 40. Zakupy te dadzą oszczędności na poziomie prawie 600.000 zł rocznie, nie licząc znaczącego zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery.
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Od września nowy kierunek:

technik usług kosmetycznych
Nabór na następujące kierunki:

Sport powiatu mikołowskiego,
to w zdecydowanej większości
sport lokalny i regionalny.
W ostatnich latach na szczeblach
centralnych, w drugiej lidze
grali tylko tenisiści stołowi oraz
siatkarki. I to była najwyższa
klasa rozgrywkowa, w której
występowały nasze drużyny. Do
trzeciego czerwca, bo właśnie
w tym dniu awans do pierwszej
ligi wywalczyli tenisiści stołowi
UKTS-u Sokół Orzesze.

P

ingpongiści Sokoła wygrali drugą ligę
makroregionu śląsko - opolskiego
i o awans do pierwszej ligi
musieli walczyć ze zwycięzcą drugiej ligi makroregionu
lubusko - dolnośląskiego, którym był LUKS Pełcz Górki Noteckie. Pierwszy mecz na terenie rywala zakończył się remisem 5:5 i w rewanżu we własnej hali do awansu potrzeb-

Derby dla Burzy

ne było zwycięstwo. Sokół
przystąpił do meczu w składzie: Mariusz Zwoliński, Damian Wasilewski, Artur Szołtysek i Dariusz Wróbel. Mecz
był bardzo zacięty, o czym
świadczą cztery pojedynki zakończone po pięciu setach, a rozstrzygnięcie zapadło w ostatnim rzucie gier pojedynczych. Po pierwszej serii gier singlowych był remis
2:2. Swoje pojedynki wygrali

Szołtysek i Wasilewski, a porażki ponieśli Zwoliński i Wróbel. Słowa uznania należą się
Wasilewskiemu, który w piątym secie przy trzech meczbolach dla rywala, zdołał odwrócić losy pojedynku i wygrać na przewagi. Nie inaczej
było w grach deblowych. Trener Marek Tkocz desygnował do gry na pierwszym stole
parę Zwoliński - Wróbel, a na
drugim walczyli Wasilewski

Karatecy
na podium

P

od koniec maja w Rudzie Śląskiej odbył się III Puchar Śląska
Dzieci i Młodzieży Karate Kyokushin. W zawodach wzięło udział aż
366 zawodników z 27 klubów na Śląsku,
w tym Karate Kyokushin Orzesze, którzy aż 8 razy zdobyli podium! Nasi mistrzowie to: Julia Poloczek, Marta Górny, Filip Kępa, Maciej Turek, Martyna
Turek, Igor Kretek i Robert Profaska serdecznie gratulujemy!

R

zadko piszemy o meczach
piłkarskich w najniższych klasach rozgrywkowych, jako
że kibice powiatu mikołowskiego
w zdecydowanej większości pasjonują się spotkaniami czwartej czy
piątej ligi. Okazuje się, że emocji piłkarskich nie brakuje w meczach na
najniższych szczeblach. Przykładem
tego są mikołowskie derby klasy
„B”, pomiędzy liderem - Burzą Borowa Wieś i siódmym zespołem rozgrywek - LKS-em 45 Bujaków. Temu meczowi smaczku dodaje fakt, że grały
drużyny „zza miedzy”. Mecz wywołał spore zainteresowanie jak na tę
klasę rozgrywek, gdyż na trybunach
zasiadło około 150 kibiców, czyli
tyle, ile średnio przychodzi na mecze
czwartoligowej Polonii Łaziska. Niespodzianki nie było, zwycięstwo 3:1
odniosła Burza, ale mecz był bardzo

wyrównany, a ekipa z Bujakowa tanio
skóry nie sprzedała. Przy korzystnym
zbiegu okoliczności, mogła to spotkanie nawet wygrać.
Burza Borowa Wieś - LKS 45
Bujaków 3:1 (1:1)
Burza: Wasilewski - Trojanowski,
Woźniakowski (80 Bogdanowicz),
Witkowski (90 Bajda), Pietrz, Swoboda, Kasiński, Cieślok, Skowiera
(80 Król), Kucharz, Grzybek.
Bramki: Grzybek, Cieślok, Kucharz.
Trener: Roman Nurkiewicz
LKS Bujaków: Szymański Woźnica, Dyrbuś, Neznal, Wronka,
Tomecki, Wieczorek, Rożek, Wojtyczka, J. Bujoczek (60 Ł. Bujoczek),
Wojcięga.
Bramka: Neznal.
Trener: Dariusz Urbanek
Tadeusz Piątkowski

Rodzinnie na rowerach

13

maja cykliści czternastym
Mikołowskim Rodzinnym
Rajdem Rowerowym, rozpoczęli weekendowe wyprawy. Choć
pogoda nie nastrajała do kolarskich

wędrówek, to i tak na trasę wyruszyło
70 rowerzystów. Tradycyjnie rajd składał się z dwóch etapów, z przerwą na
konkursy sprawnościowe. Te w tym roku
zorganizowano na terenie „Karczmy na

Wzgórzu” w Mikołowie, gdzie oprócz
rajdowych konkursów, można było przy
ognisku wypełnić swoje żołądki kulinariami. W pięciu konkursowych sprawdzianach, zwycięzcami zostali:
- jazda po piachu - Aleksander Hachoł
- hula-hop - Oliwia Wionzek
- jazda żółwia - Michał Wróbel
- slalom - Piotr Golba
- rzuty do celu - Dominika Sroka
Podobnie jak w latach poprzednich, wyłoniono najliczniejszą rodzinę
uczestniczącą w rajdzie oraz najliczniejszą reprezentację.
Najliczniejszą rodziną tegorocznego rajdu została dziewięcioosobowa rodzina Kołodziej - Łosoń, a najliczniejszą
reprezentację posiadała Szkoła Podstawowa nr 3. Rajdowy rok rozpoczęty,
więc w kolejne weekendy na rowerowe eskapady będzie się można udawać
w mniejszym gronie lub indywidualnie.
Rajd numer XV za rok.
Tapi
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oraz Szołtysek. I ta para przysporzyła kibicom mnóstwo
emocji. Na pierwszym stole
zwycięstwo odnieśli orzeszanie i by mieć handicap przed
drugim rzutem „singli”, trzeba było wygrać drugą grę podwójną. Rywale w piątym secie prowadzili już 10:5 i niewielu było takich, którzy wierzyli w zwycięstwo Damiana i Artura. Wierzyli w nie oni
sami. Potrafili się zmobilizo-

wać, wygrali siedem piłek
z rzędu i decydującego seta.
Przed drugim rzutem gier pojedynczych Sokół prowadził
4:2. Pierwsze pojedynki singlistów zakończyły się remisowo (zwycięstwo 3:2 Zwolińskiego i porażka 2:3 Szołtyska) i w drugich grach gospodarze nie mogli sobie pozwolić na komplet porażek. Nie
pozwolili. Na wysokości zadania stanął Damian Wasilew-

ski, który wygrywając 3:0 z Kępowiczem zapewnił Sokołowi
awans do pierwszej ligi. Radości całej drużyny i sporej grupy kibiców nie było końca.
UKTS Sokół Orzesze
- LUKS Pełcz Górki Noteckie 6:4
Punkty dla Sokoła:
Mariusz Zwoliński 1,5; Damian
Wasilewski 2,5; Artur Szołtysek 1,5; Dariusz Wróbel 0,5.
Tadeusz Piątkowski

Medalowa dwunastka Wojowników

13

maja czeską Ostrawę opanowali przedstawiciele dalekowschodnich sztuk walki, jako
że w tym mieście odbyły Mistrzostwa Świata Dragon Cap
2017. Mistrzostwa stały na bardzo wysokim poziomie sportowym, który zapewniło 220
zawodników i zawodniczek
z dziesięciu krajów. W tym gronie znalazło się 12 zawodników wyrskiego „Wojownika”
i jak się okazało była to dwunastka na medal. „Wojownicy”
pokazali serce do walki godne wojowników, zdobywając
19 medali. Pięć z nich, to krążki
z najszlachetniejszego krusz-

cu, dziewięć - medale srebrne
i pięć brązowych. Do tej zdobyczy trzeba jeszcze dopisać puchar.
Zdobywcy tych trofeów to:
Maksymilian Pepke - trzy złote medale (kata twarde, kata
miękkie, walki semi-kontakt),
srebrny medal w kata z bronią
i puchar najlepszego zawodnika w katach; Anna Waszyńska - złoty medal w kata twarde, srebrny medal w kata miękkie, brązowy medal kata z bronią; Rafał Ryguła - złoty medal
w walkach semi-kontakt; Zuzanna Mamok - dwa medale srebrne (kata z bronią, synchron
kata), dwa brązowe medale

(kata twarde, kata miękkie); Błażej Ulman - dwa srebrne medale (kata twarde, synchron kata);
Jędrzej Wyczałkowski - srebrny
medal semi-kontakt; Emilia Metrycka - srebrny medal w synchron kata, czwarte miejsce
w katach z bronią; Kamil Ulman
- brązowy medal w kata z bronią; Martyna Pilszek - brązowy
medal w katach miękkich. Ponadto Patryk Szałowski uplasował się na czwartym miejscu
w semi-kontakt, Patrycja Ulman
zajęła dwa piąte miejsca w kata
twarde, kata z bronią, Maja Kowalczyk była czwarta w kata
miękkie i piąta miejsce w kata
twarde.
Tapi
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- technik elektroenergetyk transportu szynowego
- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
- technik transportu szynowego
- technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

Sprintem przez sportowe areny
Piłka nożna
W rozgrywkach piłkarskich drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały wyniki:
IV liga
Polonia Łaziska pokonała Beskid
Skoczów 3:0, przegrała z Concordią
Knurów 2:4, zremisowała z LKS-em
Czaniec 0:0, pokonała Granicę Ruptawa 6:1, Wilki Wilcza 5:1, zremisowała z GKS-em Radziechowy 0:0,
pokonała rezerwy Podbeskidzia 3:2,
Orła Mokre 3;0.
Gwarek Ornontowice uległ Iskrze
Pszczyna 0:1, pokonał Unię Racibórz
2:0, Orła Mokre 2:1, Krupińskiego
Suszec 6:0, uległ Spójni Landek 0:2,
pokonał rezerwy Podbeskidzia 2:0,
LKS Czaniec 3:1, Drzewiarza Jasienica 2:1.
Orzeł Mokre przegrał z Wilkami
Wilcza 1:4, MKS-em Lędziny 1:2,
Gwarkiem Ornontowice 1:2, Concordią Knurów 1:6, Drzewiarzem Jasienica 1:3, wygrał z Granicą Ruptawa
2:0, uległ GKS-owi Radziechowy
0:6, Polonii Łaziska 0:3.
V liga
AKS Mikołów przegrał z LKS-em Goczałkowice 1:6, pokonał
JUW-e Tychy 3:0, Unię Kosztowy
3:0, zremisował z Pogonią Nowy
Bytom 1:1, przegrał z Polonią Imielin 0:2, pokonał Spartę Katowice
5:0, przegrał z Podlesianką Katowice 0:2.
Klasa „A”
Strażak Mikołów wygrał z KP Katowice 3:0 (wo), Siemianowiczanką II 2:1, Hetmanem Katowice 5:2,
przegrał z Górnikiem Mysłowice 1:8,
UKS-em Szopienice 3:7, pokonał Kolejarza Katowice 5:0.
Rezerwy AKS-u Mikołów przegrały z UKS-em Szopienice 1:6, pokonały Kolejarza Katowice 3:1, przegrały z Górnikiem Mysłowice 2:4,
Jastrzębiem Bielszowice 0:1, Victorią

Katowice 1:4, zremisowały ze Stadionem Śląskim 1:1.
Gwarek II Ornontowice przegrał
z Zaborzem Zabrze 1:7, Zamkowcem
Toszek 0:2, Tęczą Wielowieś 1:5,
z Ruchem Kozłów 0:5, zremisował
ze Stalą Zabrze 1:1.
Fortuna Wyry pokonała KLS Rudołtowice - Ćwiklice 5:3, uległa LKS-owi Gardawice 2:3, pokonała Znicz
Jankowice 1:0, uległa Ogrodnikowi
Tychy 1:2, zremisowała z LKS-em
Frydek 3:3.
LKS Gardawice uległ Siódemce
Tychy 0:4, pokonał Fortunę Wyry
3:2, przegrał z LKS-em Studzienice
3:4, wygrał z Sokołem Orzesze 3:0
(w.o.), Josieńcem Radostowice 2:0.
Klasa „B”
Kamionka Mikołów uległa rezerwom Wawelu Wirek 1:2, rezerwom
Naprzodu Lipiny 1:2, rezerwom Pogoni Imielin 2:3, pokonała drugą
drużynę Jastrzębia Bielszowice 10:0,
przegrała z rezerwami Wawelu Wirek 3:4.
LKS 45 Bujaków zremisował z rezerwami Wilków Wilcza 1:1, przegrał
z Burzą Borowa Wieś 1:3, pokonał
Leśnika Łącza 11:1, przegrał z Sośnicą Gliwice 1:3, Startem Sierakowice
2:6, pokonał rezerwy Concordii Knurów 3:0 (wo).
Burza Borowa Wieś pokonała
LKS Bujaków 3:1, Concordię II Knurów 3:0 (w.o.), Orła Stanica 7:0, przegrała z Naprzodem Łubie 1:4.
Drugi zespół Polonii Łaziska
wygrał z Polonią Międzyrzecze 1:0,
ZET-em II Tychy 2:0, zremisował
z rezerwami MKS-u Lędziny 2:2,
wygrał z Czarnymi Piasek 3:0 (w.o.),
uległ LKS-ow Brzeźce 0:1.
LKS Woszczyce przegrał z Unią
Bieruń Stary 1:3, pokonał drugi zespół LKS-u Goczałkowice 1:0, Leśnika Kobiór 2:0, Polonię Międzyrzecze
8:1, ZET II Tychy 3:1.

Siatkówka
Siatkarkom Burzy Borowa Wieś
nie udało się wywalczyć awansu do
drugiej ligi. W turnieju kwalifikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim
po zwycięstwie 3:0 nad MUKS-em
Sparta Lniano i 3:1 nad ZSOMS SMS
Ostrowiec Świętokrzyski, uległy 1:3
gospodyniom - MUKS-owi Dargfil
Tomaszów Mazowiecki. Ponieważ
z turnieju awansował tylko jeden
zespół, siatkarki Burzy wróciły do
domu z niczym, choć zaprezentowały całkiem dobra grę. Cóż, gospodarz
ma zawsze pewien handicap.
Lekkoatletyka
20 maja w Parku Planty w Mikołowie, w ramach ogólnopolskiej akcji
Polska Biega, odbyły się dziecięce
biegi przełajowe, w których wystartowało ponad 70 dzieciaków z mikołowskich przedszkoli oraz szkół
podstawowych. Młodzi biegacze
zostali podzieleni na pięć kategorii
wiekowych, w których rywalizowali o miejsce na podium. Najlepsi
w swoich kategoriach otrzymali puchary, medale i dyplomy, natomiast
każdy uczestnik zawodów otrzymał
słodki upominek. W poszczególnych
kategoriach zwyciężali: Zuzanna
Szmigiel, Kamil Łach, Gabriela Staroń, Kacper Kapałka, Anna Kubacz,
Tymoteusz Janusz, Zuzanna Czyż,
Kuba Dutkiewicz, Bernadeta Porwolik, Dominik Smołka.
***
25 maja na stadionie MOSiR przy
ul. Żwirki i Wigury odbył się finał
miejski XXIII edycji „Czwartków Lekkoatletycznych”. Impreza cieszyła
się bardzo dużym zainteresowaniem. W siedmiu imprezach wzięło
łącznie udział blisko 180 zawodników. Uczestnicy walczyli o zakwalifikowanie się do Finału Ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniach
16 - 18 czerwca w Łodzi.
Tapi
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Zawsze
na pierwszym planie.

www.kia.com

Nowa Kia Rio ju� od

47 990 PLN

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

ETRANS | Autoryzowany Dealer
\aziska Grrne, ul. Levna 1, tel. 32 32 57 412, www.etrans.pl
7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczegr�owe okresy gwarancji oraz jej warunki okre�lone s w ksi �ce gwarancyjnej.
Ka�dy nowy samochrd marki Kia, fabrycznie wyposa�ony w system nawigacji firmy LG,
umo�liwia korzystanie przez 7 lat z najnowszych wersji map bez ponoszenia dodatkowych kosztrw.

Wśród osób, które do 30 czerwca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę
książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Anna Pietrzak. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

Tu jesteśmy!

Mikołów - Centrum:
• PSS Społem Zgoda,
ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Starostwo Powiatowe,
ul. Żwirki i Wigury 4a
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
ul. Karola Miarki 9
• Sklep PSS Społem,
ul. Rybnicka 23
• Księgarnia, ul. Rybnicka 23
• Tomas auto, ul. Rybnicka 25
• Salwator Park,
Pl. Salwatorianów 1
• Tele Pizza, ul. Pszczyńska 6
• Centermed, ul. Pszczyńska 22
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• Redakcja „Naszej Gazety”,
Rynek 18
Mikołów - Kamionka:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123,
(sklep spożywczy przy światłach)
• PSS Społem, ul. Paprotek 7
• Eko Bio Organic Centrum,
ul. Kościuszki 61
Mikołów - Śmiłowice:
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa
Mikołów - Borowa Wieś
• Delikatesy Centrum,
ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,
ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,
ul. Strażacka 54
Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków,
ul. F. Górka 48
• Sklep spożywczy Bujaków,
ul. F. Górka 79
Mikołów Paniowy:
• Sklep Spożywczy,
ul. Wolności 25
Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy,
ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek,
ul. W. Polskiego 21
• Piekarnia-Cukiernia u Moniki,
ul. W. Polskiego 38a
Łaziska Górne:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• Kopalnia „Bolesław Śmiały”
(dostępna dla pracowników)
• Delikatesy Centrum,
ul. Wyszyńskiego 2
• PSS Społem, ul. Dworcowa 24
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Świerczewskiego 1
• ABC, ul. Świerczewskiego 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2
• Stomalux, ul. Chopina 5
• My Center, ul. Orzeska 5
• Sklep Kurpas farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1
• Optica, ul. Świerczewskiego 4c
• Sklep Zielarski Ewa Jegla,
ul. Wąska 4
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. 22 Lipca 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13
• Sklep ABC po sąsiedzku,
ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans,
ul. Cieszyńska 48a,
• Kiosk przy kopalni
„Bolesław Śmiały”
Wyry:
• Urząd Gminy,
ul. Dąbrowszczaków 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy,
ul. Dąbrowszczaków 91
• Sklep Rabat,
ul. Dąbrowszczaków 109
• Pawilon Handlowy,
ul. Dąbrowszczaków 58
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Dąbrowszczaków 58
• Piekarnia „Garus”,
ul. Dąbrowszczaków 56
• Sklep spożywczy „Armac”,
ul. Dąbrowszczaków 103

• Sklep spożywczy (koło Urzędu),
ul. Dąbrowszczaków 135
• Hurtownia Napojów,
ul. Pszczyńska 112
• Sklep spożywczy „Jumo”,
ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2
Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”,
ul. Pszczyńska 347
• Dom Kultury,
ul. Pszczyńska 366
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”,
ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy,
ul. Rybnicka 141
• Sklep spożywczy „Rabat”,
ul. Rybnicka 80
Orzesze:
• Urząd Miasta,
ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny,
ul. Mikołowska 2
• Stacja Diagneo,
ul. Mikołowska 92
• Sklep ABC, ul. Słowiańska 26
• Sklep Lewiatan,
ul. Mikołowska 158
• Sklep „Emilia” „Od i Do”,
ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
• ATN, ul. Krasickiego 10
• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
• Sklep spożywczo-warzywny,
ul. Rybnicka 98
• Elport, ul. Rybnicka 105a
• Piekarnia - Cafe Bar
Jan Szmajduch, ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Delikatesy „Od i Do”,
ul. Żorska 172
• Fabryka Energii, ul. Szklarska 1
• Budampex, ul. Gliwicka 37
• Sklep monopolowy,
ul. Długosza 31
• Sklep spożywczy ABC,
ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy,
ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy,
ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”,
ul. Katowicka 1
• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy,
ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy,
ul. Katowicka 45
Ornontowice:
• Urząd Gminy,
ul. Zwycięstwa 26a
• Piekarnia Ciastkarnia,
ul. Orzeska 90
• Delikatesy Centrum,
ul. Orzeska 17
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy,
ul. Zwycięstwa 1
• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Lewiatan,
ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy,
ul. Zwycięstwa 194
Paniówki:
• Cukiernia Gatner,
ul. Karola Darwina 6
• Delikatesy FOX, ul. Swobody 1a

