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WYRY, UL. PSZCZYŃSKA 48 A (TEREN GIGU)

KOSTKA · ORZECH
MIAŁ · EKOGROSZEK
TEL.

536 512 512

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00
TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS

www.PRESSPOL2.pl
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MIĘDZY
NAMI
FILARAMI

ruchomiliśmy w gazecie rubrykę „otwarte
łamy”. To nasz wkład
w poprawianie jakości demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w naszym powiecie. Przecież
nie będziecie Państwo pisać do gazet samorządowych, bo za każde krytyczne słowo wobec obecnych
władz wytnie Was cenzura.
U nas dyskusja jest otwarta,
co nie znaczy dowolna. Nie
publikujemy tekstów anonimowych i kiepskich pod
względem merytorycznym.
Na pierwszy ogień idzie
dwugłos o Mikołowie pod
rządami Stanisława Piechuli. Polecam oba teksty. Merytorycznie stoją na przeciwległych biegunach, ale
ich wspólna lektura chyba
trafnie oddaje polaryzujące się nastroje w mieście.
Znam obu autorów. To młodzi, inteligentni ludzie. Artur Wnuk często gości na
naszych łamach. Wojciech
Kowalik powraca po czterech latach. Podczas poprzednich wyborów zabrakło mu kilku głosów, aby
zasiąść w Radzie Miejskiej
Mikołowa. Obu życzę sukcesów, bo wiem, że mają
ciekawe plany związane
z samorządem. I wszystko byłoby OK., gdyby nie
mały zgrzyt. Wojtek pracuje
w jednostce podległej miastu, czyli szefem jego szefa jest burmistrz. Nie jest to
powód, aby ograniczać takim osobom dostęp do naszych łamów, ale może zasiać ziarenko niepokoju, jeżeli chodzi o intencje autora. Trener Jarząbek, który w filmie „Miś” śpiewał
do magnetofonu ukrytego
w szafie „łubu dubu, łubu
dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu”, też zapewne miał dobre intencje.
Jerzy

R

az na cztery lata coś
dziwnego
dzieje
się z mężczyznami,
a przynajmniej niektórymi. Mój mąż, który
na co dzień jest spokojnym i spolegliwym facetem, nagle nerwowo zaczął się kręcić z programem telewizyjnym w dłoni, aż w końcu zaproponował, aby już teraz ustalić zasady oglądania telewizji podczas mistrzostw
świata. To nie były nawet
negocjacje, ale polecenie
służbowe. Podczas transmisji meczów naszej drużyny i wszystkich spotkań
fazy pucharowej obowiązuje zakaz oglądania innych programów. Jeżeli chcę obejrzeć w tym
czasie jakiś film, mam jechać do siostry. Podejrzewam, że tak się dzieje w większości domów.
W tym roku i tak nie jest
źle. Mistrzostwa odbywają się w podobnej strefie
czasowej, a to oznacza,
że nikt nie będzie - jak
cztery lata temu - w nocy
kręcił się po domu i trzaskał drzwiami od lodówki. Jedna z moich koleżanek, której mąż jest zagorzałym fanem sportu
i bez przerwy przegląda
kanały tematyczne, aby
uniknąć poważniejszego konfliktu, kupiła drugi
telewizor. Na szczęście
ja nie muszę inwestować
w sprzęt RTV, ponieważ
fascynacja futbolem wybucha u nas tylko raz na
cztery lata i da się to jakoś przetrzymać. Choć
z drugiej strony nie miałabym nic przeciwko
temu, żeby faceci nie wychylali nosa spoza zielonej murawy, pod warunkiem, że poważne sprawy, jak rządzenie i wydawanie kasy, zostawią kobietom.
Beata
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AKTUALNOŚCI

szło
Do niebywałej sytuacji do
acie.
w mikołowskim magistr
y
Rozwścieczeni mieszkańc
trzowi
Gniotka przynieśli burmis
„trofea”, jakie znaleźli
anej
w nawierzchni remontow
ul. Matejki.
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32/29-29-999
RADIO TAXI
MIKOŁÓW

721 303 003
www.taxi-mikolow.pl

Gniot na Gniotku
- odcinek trzeci
Mieszkańcy poprosili burmistrza o pilną odpowiedź na pytania:
1. Na czyje zlecenie pracuje firma aktualnie konserwująca
nawierzchnię ulicy Matejki?
2. Jakie wymagania wobec stosowanego kruszywa postawił zleceniodawca?
3. Kto kontroluje jakość wykonanych prac?

G

niotek znów wraca na nasze łamy
i to wcale nie w kontekście sporu o lokalizację ronda. Tym razem chodzi o ul. Matejki. Jest to
jedna z wielu dróg, których remontem chwali
się mikołowski magistrat. Mieszkańcy nie podzielają tego entuzjazmu. Ulicę wysypano kruszywem drogowym. Jak się okazuje, w mikołowskim warunkach jest to surowiec wyjątkowo
niestandardowy. Mieszkańcy przeszli się kawałek
i wyzbierali pół wiadra metalowych, ceramicznych
i plastikowych części. Nie wiadomo dokładnie co to
jest, ale raczej nie wygląda na kruszywo drogowe.

My też zapytaliśmy o to
magistrat. Remont realizuje Zakład Usług
Komunalnych, a kruszywo zawsze jest
kupowane - jak zapewnia urząd w oparciu o odpowiednie parametry. (red.)
Mamy chyba rozwiązanie
tego problemu. Proponujemy wysłać na Matejki okolicznych złomiarzy, aby szybko
i skutecznie wyczyścili drogę.
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autoryzowany przedstawiciel:

rowery ı akcesoria ı serwis ı ROWERY ELEKTRYCZNE

Mikołów ul. Więcka 6 (naprzeciw DH Zgoda)
tel. 666-230-444 (sklep) ı tel. 666-312-444 (serwis) ı www.somir-bike.pl
Zapraszamy: pn-pt 9.00-17.00 ı sobota 9.00-13.00
Wydawca: F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18,
redakcja@naszagazeta.info
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881
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
Druk: Agora Poligrafia S.A.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
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LISTY DO REDAKCJI

Libacje na
Małych Plantach
C

hciałabym zwrócić uwagę na mikołowskie „Małe
Planty”, piękny, zabytkowy
park, który upodobała sobie młodzież na alkoholowe imprezowanie.
Od wczesnych godzin popołudniowych do rana młodzi ludzie popijają spokojnie i jawnie alkohol. Nikt
na nich nie zwraca uwagi i nikt nie

przeszkadza. Z piaskownicy i huśtawek przyglądają się małe dzieci. Pijackie zabawy i wrzaski stały
się normalnością. Strażnicy miejscy
parami spacerują przez park rano
między godziną ósmą i dziewiątą,
kiedy nie ma tam nikogo. Po południu, wieczorem i w nocy żadnego
patrolu nie ma. Komu są potrzebne

poranne patrole w pustym parku?
Kto ustala taki harmonogram pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców? Mikołowianie śmieją się, że wieczorem
i w nocy stróże prawa boją się
wchodzić do parku. Tak samo jest
naprzeciwko Urzędu Miasta. Na
ławkach pełno jest pijaków, każdy
z butelką albo puszką w ręku. To
również nikomu nie przeszkadza.
Skoro władze miasta i powiatu nie
potrafią zapewnić mieszkańcom
bezpieczeństwa i spokoju to może
po prostu nie radzą sobie z tym problemem, mimo wysokich nagród.
Mieszkańcy Mikołowa - pamiętajmy
o tym podczas wyborów!
Mikołowianka

Droga śmierci
M

ieszkam w Mikołowie - Śmiłowicach, na tyle
blisko drogi nr 44 (popularna trasa do Gliwic), aby
słyszeć, co się tam dzieje.
A dzieje się sporo. Przywykłem już do tego, że co kilka dni słychać syreny alarmowe. Niedawno w sobotę gościłem przyjaciół na
grillu. Kiedy zawyły syreny, kolega zerwał się na

nogi myśląc, że wybuchła
wojna. Uspokoiłem go,
że to tylko kolejny wypadek na Gliwickiej, a syreny
wyją, aby skrzyknąć strażaków ochotników. W kilka godzin później w Internecie pojawiła się informacja, że do stłuczki doszło
przy zjeździe na Rudę Śląską. To się działo w sobotę. W poniedziałek jechałem do pracy i po ósmej

natknąłem się na korek.
Okazało się, że zderzyły
się samochody przy zjeździe na Mokre. We wtorek
jechałem spokojniejszy,
bo statystycznie nie powinno dojść do wypadku
w tym samym miejscu
dzień po dniu. Widać jednak, że na mikołowskim
odcinku drogi 44 obowiązuje prawo serii. Tym razem do stłuczki doszło tro-

chę dalej w stronę stacji
benzynowej. Piszę o tym
w lekko sarkastycznym tonie, bo to nie były poważne wypadki, ale nie zawsze tak jest. Droga 44
często zbiera też krwawe
żniwo. Idą wybory. Zdaję
sobie sprawę, że przebudowa tej drogi jest poza
zasięgiem władz lokalnych, ale apeluję do obecnych i przyszłych samorządowców, aby zainteresowali tym problemem kogoś
decyzyjnego w Katowicach
albo Warszawie.
Roman ze Śmiłowic
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MPT

taxi

19191

na terenie powiatu mikołowskiego

Szybko, niedrogo, na czas
UDZIELAMY
RABATÓW
600 019 019 | 32 20 19 191

rezerwacje@mpttaxi.pl

Gdzie jest kasa
za deputat?

K

ilka miesięcy temu
w „Naszej Gazecie”
dziennikarka napisała artykuł o pieniądzach za deputat węglowy i powołała się
na przykład kogoś z rodziny, kto dopełnił wszelkich formalności, ale nie dostał jeszcze obiecanych przez rząd
10 tys. zł. Przed napisaniem
tego listu skontaktowałem się
z autorką i wiem, że bohaterka artykułu dostała pieniądze.
Moja mama nie ma tyle szczęścia. Spełnia wszystkie warunki
postawione przez Ministerstwo
Energii. Dostarczyła akt zgonu

męża, pracownika kopalni. Pod
koniec maja zadzwoniłem w kilka miejsc z pytaniem, dlaczego
mama została pozbawiona rekompensaty za deputat, choć
jej się to należy. Okazało się,
że pieniądze są, ale… ich nie
ma. Mama jest na liście, wszystko jest OK., ale ministerstwo fizycznie nie przelało środków
finansowych. Mama ma 97 lat.
Całkiem poważnie zastanawiam się, czy ministerstwo nie
gra na czas licząc, że wkrótce
problem zaległych pieniędzy
rozwiąże się sam.
W.N. z Łazisk Górnych
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W ofercie:

Autoryzowany sprzedawca:

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

TWÓJ SKŁAD OPAŁU

*od 1 tony

oraz duży wybór
węgli workowanych

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

Bieg przez
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Ostro ruszyli
61%

34% Piechula

Radomska

Pora na pierwsze podsumowanie
trwającej od dwóch miesięcy
ej
naszej internetowej sondy, w któr
istrza
Czytelnicy mogą wybierać burm
et
Mikołowa. Zagłosowało już kilkas
osób. Na razie wybierać można
póki
spośród dwojga kandydatów, bo
co nikt poza Radomską i Piechulą
nie zgłosił akcesu do wyborczej
ydat”
rywalizacji. Na opcję „inny kand
w.
zagłosowało tylko 5% Czytelnikó

ZaKODują „Miarkę”?
Od

jakiegoś czasu nie było
tajemnicą, że Irena Radomska, dyrektorka I LO
im. Karola Miarki w Mikołowie, chce zakończyć karierę pedagogiczną i spróbować sił w samorządzie. Z okolic starostwa
dochodziły plotki, że władzom powiatu zależało, aby Radomska jeszcze raz stanęła do konkursu i nie odchodziła ze szkoły.
Z punktu widzenia zasiedziałych na stołkach samorządowców takie rozwiązanie
byłoby najlepsze. Popularna dyrektorka zostałaby tam, gdzie jest i nie „przeszkadza-

ła” innym w polityce. Plan nie wypalił. Radomska już w kwietniu sygnalizowała na
naszych łamach, że spróbuje powalczyć
o fotel burmistrza Mikołowa i siłą rzeczy
pożegna się z „Miarką”. Na dyrektorskie
stanowisko powiat zorganizował konkurs,
choć i tak wiadomo, że o wszystkim decyduje tam starosta Henryk Jaroszek. Nową
dyrektorką „Miarki” została Barbara Modzelewska, ucząca w tej szkole języka polskiego. Jest to wybór dosyć zaskakujący
i kontrowersyjny. Barbara Modzelewska raczej nie kryje swoich sympatii politycznych

i na pewno nie jest jej po drodze z Prawem
i Sprawiedliwością. Każdy ma prawo do
swoich poglądów. Aktywność polityczna
na tak prestiżowym i odpowiedzialnym stanowisku może jednak nie być dobrze postrzegana w kuratorium oświaty, które musi
tę kandydaturę zatwierdzić lub nie. Można
się zastanawiać, co chciał przez taki ruch
personalny powiedzieć starosta Jaroszek?
Czyżby po czterech latach wojny wyciągał rękę do Platformy Obywatelskiej, aby
w przyszłej Radzie Powiatu budować koalicję „wszyscy przeciwko PiS”?
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PSS Społem „ZGODA” Mikołów | www.spolem-mikolow.pl
Oferta ważna od 1-16.06.2018r.

PROMOCJA WAŻNA DO 30 CZERWCA lub wyczerpania zapasów

Szynka
z puszki
1kg

Od 1921r.

0,89

10,99

25,99

Chleb
Tygrysi
500gr

Paluch
Rustica
60gr

15,50

3,49
Kawa
Espresso
ziarnista 250g
Crema Gold
ziarnista 250g

Oferta ważna od 18-30.06.2018r.

Arabika
ziarnista 250g
Cafe Brasie
ziarnista 250g

0,69
6,99
Kawa
mielona
Mocca
FixGold
250g

Bułka
z Sezamem
100gr

Chleb
Aktywna
Rodzina
400gr

Kiełbasa
Podwawelska
1kg
Frankfuterki
mini
1kg

23,99

3,99

16,99

Producent „PSS Zgoda” Mikołów

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

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

Szynka Mazowiecka 1kg
W placówkach PSS Społem akceptujemy karty:

Zapraszamy na I piętro DH „ Zgoda”

Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów kuchennych oraz szkła i porcelany.

Pltki
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Razem idą Reta i Wymyślanka. Dołączy do nich
stowarzyszenie z Gniotka i popularne Krystyny. Na tym nie
koniec, bo kolejne lokalne i środowiskowe grupy chcą
dołączyć do sojuszu budowanego przez Artura Wnuka.

Boją się ich?
Artur Wnuk zaczyna uchodzić za największy postrach samorządowców.

Na

razie stowarzyszenie startuje
pod roboczym
szyldem „Razem dla Mikołowa”. Pasowałaby też - w nawiązaniu do sportowych emocji, jakie nas czekają - nazwa „Czarny koń”. Wszystko wskazuje
na to, że pomysł Artura Wnu-

ka trafił na podatny grunt, co
w roku wyborczym powoduje
mocny ból głowy wśród obecnych samorządowców. Gdyby
się przyjrzeć towarzysko-politycznym układankom w mieście i powiecie łatwo zauważyć, że w kręgach władzy od
kilkunastu lat przewijają się ci

sami ludzie. Ten sezon polityczny może okazać się przełomowy, bo w Mikołowie jeszcze
nikt nigdy nie próbował zorganizować się w oparciu o lokalne
i środowiskowe stowarzyszenia. Ta sztuka udaje się Arturowi Wnukowi. Być może wstrzelił się w obywatelską lukę, któ-

Krystyna Świerkot, radna i prezes Stowarzyszenia Pomocna Dłoń
Krystyn i Sympatyków
Mikołowskie Krystyny są za każdym pomysłem, który pozwoli lepiej i skuteczniej realizować potrzeby mieszkańców. W różnorodności środowisk, które chcą
przyłączyć się do „Razem dla Mikołowa” tkwi ich największa siła. Razem zdziałamy więcej.

Kołdry i poduszki
z pierza, puchu, wełny
Oferujemy:

n Przerabianie pierzyn
na kołdry, poduszki.
n Szycie kołder z wełny.
n Renowację.
n Gotowe wyroby
z pierza, puchu,
wełny.

Tel. 504-439-474 

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

Firma istnieje od 1997 roku.

pon. i czw. 9.00-16.00
wtorek 9.00 16.00
środa 9.00-16.30
piątek 9.00-16.00
sobota 9.00-13.00

w w w. p r a c o w n i a ko l d e r 2 4 . p l
rej nie dostrzegli inni, zdawałoby się bardziej doświadczeni samorządowcy. W sobotę
9 czerwca, podczas Dnia Aktywności Społecznej na mikołowskim Rynku, wspólne stoisko Rety i Wymyślanki należa-

ło do najbardziej obleganych.
Dostali domek na samym końcu szeregu. Zapewne z tego powodu nie dotarł do nich burmistrz Stanisław Piechula, który
odwiedził i przywitał się z pozostałymi uczestnikami. Tego

samego dnia relacja z imprezy
ukazała się na facebookowym
profilu Urzędu Miasta. Autor
wymienił wszystkie stowarzyszenia oprócz wspólnego stoiska Rety i Wymyślanki. To lekceważenie? A może strach?

Michał Polok, pomysłodawca powołania stowarzyszenia mieszkańców Gniotka
Mieszkańcy Gniotka właściwie od wielu lat czują się mieszkańcami Mikołowa gorszej kategorii. Ich oczekiwania dotyczące poprawy jakości życia poprzez inwestycje
w infrastrukturę techniczną, drogi czy bezpieczeństwo są ignorowane. Nie mogą też
liczyć w tym zakresie na swojego reprezentanta i dlatego zdecydowali w końcu wziąć
sprawy we własne ręce i zacząć od rejestracji stowarzyszenia.

Dla mnie wiek nie jest jedynym wyznacznikiem oceny polityka,
ale samorządowcy z innych miejscowości śmieją się z nas,
że mamy u siebie w powiecie ZSRR - bis z czasów Breżniewa.
Rozmowa z Mirosławem Dużym, liderem Platformy Obywatelskiej w powiecie mikołowskim
by ich stosunek do samorządów, traktowanie osób niepełnosprawnych i inne wpadki.
A właściwie jedynym sondażem są wybory.

- Jak się ma powiatowa Platforma Obywatelska
przed wyborami. Wszyscy
zwarci i gotowi?
- Do wyborów idziemy razem z Nowoczesną pod szyldem Zjednoczonej Opozycji,
choć oficjalna nazwa nie została jeszcze zatwierdzona.
- Idziecie do wyborów samorządowych pod szyldem
opozycji, choć PiS - póki co
- rządzi w niewielu miastach
i sejmikach.
- I niech tak zostanie, dla
dobra samorządów.
- Sondaże wam nie sprzyjają.
- Wierzę w mądrość wyborców, którzy widzą kolejne błędy rządzących, chociaż-

- Pomówmy o sprawach
lokalnych. Kto w Mikołowie?
- Jak już deklarowałem na
Waszych łamach, popieramy
Stanisława Piechulę. Uważam,
że sprawdził się na stanowisku burmistrza i prowadzi Mikołów w dobrym kierunku. Nie
tworzymy też osobnej listy do
Rady Miejskiej.
- W Łaziskach Górnych?
- Podobnie, jak w Mikołowie
popieramy urzędującego burmistrza.
- W Orzeszu?
- Kompletujemy listę do
Rady Miejskiej. W Orzeszu
przybywa mieszkańców, dzięki czemu od następnej kadencji liczba radnych wzrośnie do 21. Liczę, że stworzymy tam silny klub. Prawdopodobnie wystawimy też naszego kandydata na burmistrza,
ale mamy jeszcze trochę czasu na podjęcie decyzji.

- W Wyrach i Ornontowicach?
- W obu tych miejscowościach pozycja obecnych, rządzących od lat wójtów, wydaje
się być niezagrożona. Nie ma
na dziś zdeklarowanych, poważnych kandydatów, tym bardziej, że weszły w życie niedemokratyczne - moim zdaniem zmiany w ordynacji wyborczej,
zakazujące jednoczesnego
startu w wyborach na wójta czy
burmistrza i do Rady Powiatu. Jeżeli ktoś ma taką alternatywę, to zdecyduje się na Radę
Powiatu, bo szanse są większe.
- Jaka strategia na powiat?
- Strategia jest prosta. Wprowadzić jak najwięcej osób do
Rady Powiatu, stworzyć silną
koalicję w oparciu o Zjednoczoną Opozycję oraz komitety lokalne i współrządzić powiatem.
- Starosta Henryk Jaroszek
musi odejść?
- Dla mnie wiek nie jest jedynym wyznacznikiem oceny
polityka, ale samorządowcy
z innych miejscowości śmieją się z nas, że mamy u sie-

bie ZSRR - bis z czasów Breżniewa. Uważam, że trzeba dać
szansę nowym twarzom, by

stagnacja i marazm nie stały
się symbolem powiatu mikołowskiego. Ale o tym będzie-

my mogli porozmawiać dzień
po wyborach.
Rozmawiał: Jerzy Filar
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Stanisław Piechula,
burmistrz Mikołowa:
Miasto pięknieje, a do miejsc,
których nie będziemy się
musieli wstydzić wkrótce
dołączą ulica Szafranka
i kolejne bloki przy
ul. Mickiewicza i Prusa.
W czerwcu natomiast
zapraszam wszystkich
do mikołowskiego
miasteczka kibica na naszym
pięknym rynku!

Zamknięta ulica zamieni się
w otwarty dla każdego deptak.

Rewolucja
na Szafranka

Wypięknieją R
kolejne budynki

Kolejne kamienice dostaną wkrótce nowe
życie i estetyczny wygląd. To kontynuacja
jednej z największych mikołowskich inwestycji
- termomodernizacji ok. 60 budynków.

W

ostatnich miesiącach
prowadzono prace
termomodernizacyjne na osiedlach Norwida, Mickiewicza, Grunwaldzkim
i przy ulicach Bluszcza, Wyzwolenia
oraz Żwirki i Wigury. Część z nich ze
względu na zakres trwa nadal. Termomodernizacji będzie więcej. Burmistrz pozyskał środki finansowe na
kolejne inwestycje. Dzięki dopłatom
z Unii Europejskiej możliwe będzie
przeprowadzenie prac na budynkach przy ulicach Mickiewicza 24,
Prusa 5 oraz Podleskiej 60.
W ramach robót wykonana zostanie, m.in. izolacja termiczna ścian
zewnętrznych budynków, stropów poddasza i piwnic. Wymieniona zostanie też stolarka okienna
i drzwiowa, przeprowadzony będzie remont pokrycia dachowego
i balkonów. Oprócz zmian estetycznych osiedli, inwestycja przy-

estetycznie i gatunkowo do tej, jaką
znamy z miejskiego Rynku. Tym saozpoczął się generalny remont nawierzchni na ulimym już niebawem otwarta zostacy Szafranka w centrum Minie nowa miejska przestrzeń, dzięki
której bezpieczkołowa. Razem
z przebudową ponie
spacerujawią się również
jąc z całą rodziistotne dla mieszną, przejdziemy
do Plant czy na
kańców zmiany.
koszt inwestycji
Starówkę. Ruch
Po remoncie zasamochodowy
mknięta od lat ulizostanie ograniczony do dojazdu
ca zmieni się w miejski deptak.
mieszkańców do swoich posesji.
Z ulicy zniknie asfalt, pojawi się
za to kostka brukowa. Nawierzchnia
Koszt przebudowy to około micałego przebudowanego odcinka
lion złotych. Planuje się, że jej efekbędzie nawiązywała kolorystycznie,
ty będą widoczne z końcem wakacji.

1 mln zł

Ogólnopolskie Letnie Igrzyska
Olimpiad Specjalnych.

W Mikołowie
zagrają w golfa
9-12 czerwca 2018 r.

niesie oszczędności dla lokatorów. Stanie się to dzięki niższym rachunkom za ogrzewanie. Ocieplo-

ne budynki emitują mniej dwutlenku węgla do atmosfery, a to oznacza czystsze powietrze.

Futbolowe Miasteczko na mikołowskim Rynku!

Białoooo... biało-czerwoni!

14

czerwca 2018. Od
czterech lat fani
futbolu na całym
świecie z niecierpliwością
czekają na ten dzień. Rozpocznie się wtedy trwające
miesiąc piłkarskie święto.
Reprezentacja pod wodzą
Adama Nawałki z pewnością tanio nie sprzeda skóry podczas Mistrzostw Świata. Liczymy przynajmniej na
wyjście z grupy, choć łatwo
nie będzie. Senegal, Kolumbia i Japonia to nie są drużyny ze światowej ekstraklasy,
ale słyną z waleczności, de-

terminacji i nieobliczalności.
Polacy zmierzą się ze swoimi rywalami w Moskwie,
Kazaniu i Wołgogradzie.

Lewandowskiego i spółkę będziemy mogli dopingować wspólnie na mikołowskim Rynku w specjal-

nie przygotowanym na tę
okazję Futbolowym Miasteczku!
Na dużym ledowym ekranie ustawionym na mikołowskiej Starówce przez cały
okres trwania mistrzostw
transmitowane będą wszystkie mecze. Strefa przygotowana będzie z myślą o całych rodzinach. Przed, po
i w trakcie, miejmy nadzieję, emocjonujących spotkań będziemy mogli posilić się w strefie gastro, a na
najmłodszych fanów futbolu
czekać będą atrakcje.

OLIMPIADY SPECJALNE

W

dniu oddawania gazety do

1000

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Agaty Kornhauser-Dudy

druku
rozpoczęły
się OgólCeremonia
Otwarcia
Igrzysk – 9 czerwca
2018 r. godz. 19.00 – Spodek, Katowice

Organizatorzy Igrzysk:

10-12 czerwca 2018 r., Stadion Śląski – LA, piłka nożna, bocce, trójbój siłowy, kolarstwo
nopolskie
Letnie Igrzy10-12 czerwca 2018 r., AWF Katowice – pływanie, badminton, tenis stołowy zawodników
10-12 czerwca 2018 r., Kręgielnia Galaktyka Katowice – bowling
ska Olimpiad Specjalnych.
Mikołów,
10-11 czerwca 2018 r., Golf Park
Mikołów – golf
10-11 czerwca 2018 r., Sport Park Budowlani Chorzów – tenis
obok
Chorzowa
i Katowic,
jednym
Ceremonia
Zamknięcia
Igrzysk jest
– 12 czerwca 2018 r. godz. 12.30 Stadion Śląski, Chorzów
Śląskie
konkurencji
z miast gospodarzy tego wydarzenia.
#GrajmyRazem dla Olimpiad Specjalnych Polska
Celem Olimpiad Specjalnych jest popularyzacja sportu wśród osób z niemiasta
pełnosprawnością intelektualną. Każdy
z uczestników powalczy o kwalifikasą po raz jedenasty i po raz pierwszy
cje do przyszłorocznych Światowych
sportowcy o najwyższe laury powalIgrzysk Olimpiad Specjalnych, które
olimpiadyspecjalnepolska
www.igrzyska2018.pl | www.OlimpiadySpecjalne.pl
w przyszłym roku odbędą się w Zjedczą również w Mikołowie. W naszym
mieście zostanie rozegrany dwunoczonych Emiratach Arabskich.
Ogólnopolskie Letnie Igrzyska
dniowy turniej dla niepełnosprawOlimpiad Specjalnych organizowane
nych golfistów.

Zawody sportowe:

–

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

11
3

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

PARTNERZY I WSPÓŁORGANIZATORZY OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH | KATOWICE, CHORZÓW, MIKOŁÓW 2018

ORGANIZACJĘ IGRZYSK WSPARLI
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Mateusz Handel,

wiceburmistrz Mikołowa

Szybciej i wygodniej do Katowic

Rozpoczął się pierwszy etap budowy Centrum Przesiadkowego.
Koszt inwestycji to 21 mln zł. Ponad 13 mln zł pokryje Unia
Europejska. To największa inwestycja i najwyższe zewnętrzne
dofinansowanie w ciągu tej kadencji.

W

ęzeł przesiadkowy
łączy transport prywatny z publicznym.
Dzięki tej inwestycji
mikołowianie będą mogli wygodnie
i szybko zmienić środek transportu.
Przesiąść się z roweru, motocykla,
samochodu czy autobusu na pociąg i kontynuować podróż. Samo
Centrum Przesiadkowe wyposażone zostanie w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, czyli w miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów czy systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się
z rozkładem jazdy lub siecią komunikacyjną.
Mikołowski węzeł zlokalizowany
będzie tam, gdzie obecnie znajduje
się dworzec autobusowy, choć nowe

perony zostaną o kilkanaście metrów
przesunięte. Wynika to z konieczności przebudowania układu drogowego w tym rejonie. Cała potężna inwestycja, której koszt wyniesie ponad
21 mln złotych podzielona będzie na
trzy etapy.

Pierwszy etap już się
rozpoczął i polega na
budowie nowego łącznika
drogowego pomiędzy
ulicami Kolejową
i Waryńskiego, co pozwoli
rozładować wzmożony ruch
drogowy na ul. Prusa.
Ucieszy to z pewnością tych
mieszkańców, którym w godzinach
szczytu nie raz przyszło stać w korku
na ulicach Prusa czy Miarki. Wzdłuż

35 mln zł

Mikołów wyda w 2018r.
na inwestycje. To rekordowy rok.
nowo powstałej ulicy wykonany zostanie obustronny chodnik dla pieszych, powstanie nowe oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa.
Do węzła przesiadkowego prowadzić będzie ścieżka rowerowa. Wybudowany zostanie także funkcjonalny parking dla osób korzystających
z centrum przesiadkowego. Będzie
na nim mogło zaparkować nawet 205
pojazdów.

15 czerwca w Miejskim Domu Kultury
odbędzie się SENIORmania - czyli Pierwszy
Mikołowski Przegląd Twórczości Senioralnej.

Mają talent
To
świetna okazja, by seniorzy mogli zaprezentować
swoje talenty, umiejętności
i pasje, a przede wszystkim dobrze się

bawić. Uczestnicy zaprezentują układy taneczne, np. taniec liniowy, występy wokalne, kabaretowe, poezję, malarstwo, fotografię i rękodzieło.

Około godziny 13:00 odbędzie się
oficjalna inauguracja Mikołowskiej Karty Seniora i wydane zostaną pierwsze
egzemplarze karty.
Tego dnia, czyli 15 czerwca,
odbędzie się także IV Dancing
Seniora, w MDK w godzinach
17:00 - 20:00

Karta Seniora w Mikołowie
„Karta Seniora” to projekt o zasięgu ogólnopolskim, realizowany przez krakowskie stowarzyszenie „MANKO”.
Karta obowiązuje obecnie w ponad 80 miastach i gminach
w całym kraju, a także w wielu miastach śląskiej aglomeracji.
Korzysta z niej już ponad 150 tys. seniorów, a zniżki oferuje
ponad 1200 firm i instytucji, w tym znane uzdrowiska, ośrodki
rehabilitacyjne, instytucje kultury, itp.
Karta przeznaczona jest dla osób, które ukończyły
60. rok życia. Wydawaniem karty zajmować się będzie Mi-

kołowska Rada Seniorów, podczas swoich cotygodniowych
dyżurów (poniedziałek od 10:00 do 12:00 w sali 21 Miejskiego Domu Kultury).
Dzięki temu mikołowscy seniorzy będą mogli wyrobić kartę na miejscu, od ręki, bez ponoszenia kosztów.
Zapraszamy również wszystkie mikołowskie firmy, które będą chciały przystąpić do programu. Firmy, które przystępują do Karty Seniora, zyskują większą rozpoznawalność
wśród tej grupy wiekowej klientów, a wysokość udzielanych
rabatów czy zniżek jest dobrowolna.

Drugi etap inwestycji to
nowy dworzec autobusowy.
Powstanie 5 zadaszonych peronów
przystankowych. Park obok dworca zostanie odrestaurowany, a sam teren wokół zagospodarowany i zrewitalizowany. Dworzec autobusowy zostanie wyposażony w elementy małej architektury tak, by korzystanie z niego było dla
mieszkańców bardziej komfortowe.

Zasadniczą korzyścią płynącą z inwestycji dla mieszkańców
jest stworzenie dogodnej alternatywy na przemieszczanie się
z Mikołowa do innych miast.
Natomiast efektem, który uzyskamy dodatkowo, będzie poprawa jakości powietrza. Na
ogół wydaje nam się, że samochód to najwygodniejszy środek
lokomocji. Jednak, kiedy wybieramy się np. na zakupy do Galerii Katowickiej, upłynie kilka minut zanim znajdziemy miejsce
parkingowe. Jeszcze gorzej jest
z wyjazdem z parkingu - często
tworzą się długie korki i bywa,
że upłynie 20 minut zanim parking opuścimy. To dokładnie
tyle, co podróż pociągiem z Mikołowa do Katowic.
W trzecim etapie
zmodernizowany
zostanie układ drogowy
okolic dworca.
Istniejące rondo u zbiegu ulic Prusa
i Miarki zostanie nieco przesunięte i powiększone tak, iż powstanie tzw. dwupasmowe rondo turbinowe. Dodatkowe
ronda planowane są w miejscach istniejących wysepek na skrzyżowaniach ulic
Rybnickiej i Wyzwolenia oraz Kolejowej
i Prusa. Powyższe działania mają na celu
odkorkowanie centrum miasta i upłynnienie ruchu, a tym samym ograniczenie emisji spalin - podstawowej przyczyny powstawania smogu. Prace związane
z ostatnim etapem mikołowskiej inwestycji przewidziano na 2020 rok.

8

MIKOŁÓW

NASZA GAZETA • czerwiec 2018r.

Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

u Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Półfinał Lekkoatletycznych czwartków

u Zakład Inżynierii Miejskiej

Kanalizacja na Wrzosowej

Z
W

kompleksie sportowo-rekreacyjnym MOSiR przy ul. Żwirki i Wigury odbył się Finał Miejski XXIV edycji „Czwartków Lekkoatletycznych”. Impreza cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem, o czym może świadczyć fakt, iż w siedmiu konkurencjach

wzięło łącznie udział ponad 120 zawodników. Najlepszych zawodników udekorował Burmistrz Mikołowa - Stanisław Piechula. Uczestnicy walczyli o zakwalifikowanie się do Finału Ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniach 16-17 czerwca
w Łodzi.

u Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc sąsiedzka

Zostań rodziną wspierającą

Osoby zainteresowane świadczeniem usługi pomocy sąsiedzkiej w ramach realizowanego projektu „Postaw na rodzinę”
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie zapraszamy do składania wniosków do siedziby MOPS.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mikołowie zaprasza do współpracy osoby i rodziny
chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Osoby świadczące usługi będą zatrudniane na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
Zakres usług sąsiedzkich:
Usługi sąsiedzkie będą obejmować pomoc i wsparcie osoby niesamodzielnej w podstawowych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:
• pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów,
• pomoc w przygotowywaniu i podawaniu posiłków,
• pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym,
• pomoc w praniu odzieży i bielizny,
• pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu
osoby objętej usługą, towarzyszenie w spacerach,
• informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu
zdrowia lub sytuacjach kryzysowych,
• odwiedzaniu w szpitalu.
Usługi sąsiedzkie będą dostosowane do indywidualnych potrzeb
osób niesamodzielnych pod względem zakresu, czasu trwania.
Usługi będą świadczone dla jednej osoby nie rzadziej niż raz na
dobę, w ciągu dnia. W nagłych przypadkach usługi mogą być świadczone w nocy, np. nagłe zachorowanie, złe samopoczucie.
Szczegółowe warunki wykonywania sąsiedzkiej usługi opiekuńczej
określi kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy osobą niesamodzielną lub jej opiekunem prawnym, osobą świadczącą sąsiedzkie usługi
opiekuńcze i podmiotem realizującym sąsiedzkie usługi opiekuńcze.
Kryteria wyboru osób świadczących usługi sąsiedzkie:
• pomoc świadczona jest przez osobę mieszkającą w najbliższym
sąsiedztwie osoby wspieranej;
• osoba świadcząca usługę sąsiedzką musi być osobą zaufaną,
zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej, utrzymującą
kontakt na co dzień z osobą wspieraną;
• wymagana jest odpowiedzialność, równowaga i posiadanie możliwości świadczenia usług sąsiedzkich wobec osób starszych, samotnych, niesamodzielnych;
• kandydaci zobowiązani będą do odbycia szkolenia z zakresu realizacji usług, które zorganizuje i sfinansuje MOPS.
Osoby zainteresowane świadczeniem pomocy winne złożyć
stosowny wniosek stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mikołowie, ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów, poniedziałek 7.30 17.00, wtorek - czwartku 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00, pokój numer 8, email: funduszezewnetrzne@mops.mikolow.eu

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga w:
• opiece i wychowaniu dziecka,
• prowadzeniu gospodarstwa domowego,
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:
• stałe źródło utrzymania,
• pełnia władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowa realizacja obowiązków opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci,
• zaświadczenie od lekarza rodzinnego o ogólnym dobrym stanie
zdrowia,
• stały pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• niekaralność za przestępstwo umyślne.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca ustanowiona jest na
podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu
kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
Funkcja rodziny wspierającej jest pełniona nieodpłatnie.
Do oferty kandydat winien dołączyć:
• Umotywowany wniosek do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.
• Opis warunków mieszkaniowych w przypadku dysponowania własnym lokalem.
• Opis sytuacji rodzinnej.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zostań rodziną wspierającą”.
Oferty można składać osobiście
lub przesyłać pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów
Sekretariat, p. 102 do godz. 15.00
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego,
opinii psychologa) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do
zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem.
Powody wykluczające pełnienie funkcji rodziny wspierającej:
• problem alkoholowy;
• brak stałego źródła utrzymania;
• występowanie problemów wychowawczych z własnymi dziećmi;
• odebranie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej nad własnymi
dziećmi;
• niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego;
• skazanie członka rodziny prawomocnym Wyrokiem Sądu;
• występowanie zaburzeń lub choroby psychicznej.

akończono budowę sieci
kanalizacji sanitarnej wraz
z sięgaczami do istniejących budynków przy ul. Wrzosowej w Mikołowie oraz z przejściem pod drogą wojewódzką nr 928 (ul. Bielska) i połączeniem z istniejącą kanalizacją sa-

nitarną w ul. Długiej. W ramach
inwestycji wybudowano ponad
550 metrów kanalizacji sanitarnej. Po wykonanych robotach
budowlanych nawierzchnia została odtworzona z tłucznia kamiennego. Wartość inwestycji
wyniosła 632 tys. zł.

Nowy wodociąg

Z

akończono wymianę starego fragmentu wodociągu
na osiedlu Przy Plantach
(dawne osiedle 30-lecia PRL)
wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych nr 11, 15,
16, 19, 21, 23 oraz przepięciem
do istniejącej sieci wodocią-

gowej w ul. Konstytucji 3 Maja.
W ramach inwestycji wymieniono
ponad 500 metrów wodociągu
o łącznej wartości 359 tys. zł,
z czego 159 tys. pochodzi ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

u Zakład Gospodarki Lokalowej

Wymiana stolarki okiennej

W

kwietniu rozstrzygnięto przetarg na
dostawę i wymianę
stolarki okiennej w zasobach
administrowanych przez ZGL.
Do wymiany przewidziano 95
okien. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 90 tys. zł. Z kolei
do wymiany awaryjnej przewidziano około 20 okien na łączną kwotę nieprzekraczającą
20 tys. zł.

Termomodernizacja wspólnot

Na

terenie Mikołowa
budynki mieszkalne zmieniają swoje oblicze na lepsze. W bieżącym roku dwanaście Wspólnot
Mieszkaniowych podpisało umo-

wy związane z dociepleniem:
Mickiewicza 2, 10, 11, 14, 19, 21,
Grunwaldzkie 3, 4, 11, 12, Górnicza 6, Żwirki i Wigury 46. W części z nich jest już widoczny postęp prac.

ORZESZE
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Sfinansowano ze środków Gminy Orzesze

Inwestujemy
w nasze orzeskie dzieci

Chociaż Miasto Orzesze realizuje liczne inwestycje, a także projekty społeczne, to właśnie w dziedzinie
edukacji i wychowania wczesnoszkolnego może pochwalić się największą liczbą projektów. Miasto nie
tylko nie szczędzi środków na edukowanie najmłodszych mieszkańców, ale także stara się uzyskać jak
najwyższe dofinansowania, aby wspierać wszystkie placówki edukacyjne ze swojego terenu.
jętności zawodowe będzie doskonalić
dwóch nauczycieli z placówki.
9 maja tego roku Miasto złożyło kolejny wniosek o dofinansowanie w wysokości 630 tys. złotych na utworzenie nowego oddziału przedszkolnego,
gdzie dzięki realizacji następnego projektu może powstać 20 nowych miejsc
dla przedszkolaków.

Słoneczne
Przedszkola II

Wyremontowana i doposażona sala w Przedszkolu nr 2.

Akademia
Umiejętności
„Akademia Umiejętności w Gminie
Orzesze” to 2-letni projekt skierowany
do Szkoły Podstawowej nr 3 w OrzeszuZawadzie, Szkoły Podstawowej nr 5
w Orzeszu-Zazdrości i Szkoły Podstawowej nr 10 w Orzeszu-Woszczycach.
W jego ramach 177 uczniów podnosi
swoje kompetencje oraz poznaje właściwe postawy niezbędne na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języka angielskiego
oraz nabywa umiejętność pracy metodą
eksperymentu. Projekt obejmuje także
rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 27 nauczycieli placówek objętych wsparciem w zakresie wykorzystywania na lekcjach narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz
oprogramowania edukacyjnego. Dzięki
realizacji projektu w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 10 zostały wyremontowane
i doposażone w nowe pomoce naukowe i sprzęt multimedialny pracownie
matematyczne, a także pracownia fizyczno-chemiczna w Szkole Podstawowej nr 3. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 744 tys. złotych
Obecnie trwa ocena kolejnego
wniosku w ramach nowego naboru
pn. „Akademia Umiejętności w gminie Orzesze II”. Z kolejnego dwuletniego projektu będą mieli szansę skorzystać uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 4 w Orzeszu-Jaśkowicach, Szkoły
Podstawowej nr 5 w Orzeszu-Zazdrości
i Szkoły Podstawowej nr 6 w OrzeszuZawiści. Projektem zostałoby objętych

dodatkowo 15 nauczycieli z w/w placówek edukacyjnych. Utworzone zostałyby kolejne pracownie matematyczne
(SP 4 i SP 6) oraz pracownia przyrodnicza (SP 5). Wniosek o dofinansowanie
opiewa na kwotę 810 tys. złotych.

Nowe oddziały
przedszkolne
„Nowe oddziały przedszkolne w Gminie Orzesze” to 15-miesięczny projekt
skierowany do Przedszkola nr 2 w Orzeszu i Przedszkola nr 6 w Orzeszu-Zawiści. Projektem jest objętych 250 wychowanków placówek, z czego 50 miejsc
powstało dzięki jego realizacji. Oba
przedszkola wzbogaciły się o nowe zabawki, pomoce dydaktyczne oraz meble, wydłużyły swoje godziny pracy oraz
wprowadziły zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne wszystkich wychowanków. Dzięki projektowi 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego miało możliwość podniesienia swoich umiejętności
i kompetencji zawodowych. Projekt
otrzymał dofinansowanie w wysokości
1 mln złotych.
Miasto jednak na tym nie poprzestaje. Wkrótce zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu w wysokości 500 tys. złotych na utworzenie kolejnego nowego oddziału przedszkolnego. Projekt będzie obejmował
93 wychowanków przedszkola, w tym
20 nowo przyjętych do nowego oddziału. Podobnie jak w pierwszym
projekcie, będzie on trwał 15 miesięcy, a przedszkole uzyska nowe pomoce i sprzęt dydaktyczny, a swoje umie-

Projekt Słoneczne Przedszkola II polega na realizacji zajęć specjalistycznych
dla dzieci z niepełnosprawnościami w 19
przedszkolach województwa śląskiego.
W Orzeszu projektem są objęte Przedszkola nr 1 i 2, Przedszkole nr 3 w Orzeszu-Zawadzie, Przedszkole nr 6 w Orzeszu-Zawiści i Przedszkole nr 7 w Orzeszu-Gardawicach. W projekcie uczestniczy 17 dzieci z niepełnosprawnościami.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie placówek w zakresie potencjału edukacyjno-terapeutycznego poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 3 nauczycieli, którzy pracują z dziećmi niepełnosprawnymi. Projekt w Orzeszu został dofinansowany kwotą 98 tys. złotych.

Akademia
Twórczego Ucznia
Kolejny projekt edukacyjny jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 2
w Orzeszu, Szkole Podstawowej nr 4
w Orzeszu-Jaśkowicach, Szkole Podstawowej nr 7 w Orzeszu-Gardawicach

i Szkole Podstawowej nr 8 w OrzeszuMościskach. Jego celem jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego i edukacyjno-terapeutycznego w w/w placówkach, co ma umożliwić podniesie-

W jego ramach dzieci będą mogły liczyć na uczestnictwo w dodatkowych
zajęciach: wykładach przyrodniczych,
warsztatach programowania, poznają
techniki pamięciowe i szybkiego czy-

Dofinansowanie projektów
edukacyjnych z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego do

6 297 226,63 zł
nie wyników z egzaminów zewnętrznych II i III poziomu w kolejnych latach oraz wzrost efektywności programów edukacyjnych realizowanych
w szkołach objętych projektem. Z efektów projektu korzysta 381 uczniów,
w tym 13 z niepełnosprawnościami.
Realizacja projektu to także wyremontowane i doposażone w nowe pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny pracownia matematyczna w Szkole
Podstawowej nr 2 oraz pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej nr 6.
Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 1 mln złotych, aby móc realizować projekt we wszystkich 5 szkołach.

Młody
da Vinci
„Młody da Vinci” to projekt skierowany do uczniów klas 4, 5, 6 i 7 w Szkole Podstawowej nr 1 w Orzeszu i Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu-Zgoniu.

tania. W projekcie przewidziano także
interaktywne warsztaty doświadczalne z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz wycieczkę do Centrum
Nauki Kopernik. Miasto może uzyskać
maksymalnie 500 tys. złotych po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Nowy Oddział
w żłobku w Orzeszu
Najnowszy wniosek o dofinansowanie, jaki złożyło Miasto, ma umożliwić
utworzenie 32 nowych miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3 w nowo powstałym
Żłobku Miejskim przy Przedszkolu nr 7
w Orzeszu-Gardawicach. Dofinansowanie w wysokości 900 tys. złotych ma
zostać przeznaczone na zakup sprzętu
i pomocy dydaktycznych, doposażenie
placu zabaw, a także przeprowadzenie
uzupełniającego szkolenia dla 3 opiekunów w żłobku, skutkującym podniesieniem ich umiejętności i kompetencji.

Wyremontowana i doposażona pracowania matematyczna w Szkole Podstawowej nr 5.
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Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

Gmina Ornontowice aplikuje o członkowstwo
w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Ornontowice
Pięknie śpiewali

27

maja w Amfiteatrze
Parkowym w Ornontowicach, już po raz
trzeci odbył się Przegląd Chórów i Orkiestr pod Patronatem
Starosty Mikołowskiego.
Swoje umiejętności prezentowały cztery chóry - „Jutrzenka”

z Ornontowic, „Zorza” z Wyr,
„Wanda” z Łazisk Górnych oraz
gość specjalny Śląski Chór Górniczy „Polonia Harmonia” z Piekar Śląskich. Ostatnim punktem
programu był koncert orkiestry
„Tauron Wytwarzanie” z Łazisk
Górnych.

chcą do Metropolii

G

órnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała w ubiegłym roku. Zrzesza
41 miast i gmin centralnej części województwa śląskiego. Już
w kwietniu 2017r. Rada Gminy
Ornontowice podjęła uchwałę
o woli przystąpienia do GZM.
Między 26 kwietnia a 9 maja
tego roku przeprowadzono
w tej sprawie konsultacje społeczne. Pełnoletni mieszkańcy
Gminy mogli wyrazić swoje stanowisko odpowiadając na pytanie:

CZY JEST PANI/PAN ZA WEJŚCIEM
GMINY ORNONTOWICE W SKŁAD
ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO
„GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA
METROPOLIA”?
Czym jest Metropolia i co da
Ornontowicom członkostwo?
Projekt powstania Metropolii
ma charakter pionierski, otwiera nowy etap współpracy pomiędzy miastami. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu
państwa i działaniu wszystkich
zaangażowanych gmin poja-

wiła się szansa na stworzenie
ośrodka metropolitalnego, który będzie definiował cały region i oddziaływał na kraj.
Ornontowice liczą na włączenie w skład Metropolii od
1 stycznia 2019 roku. Gmina dopełniła wszelkich formalności.
Dalsze działania leżą teraz po

tak

NIE

stronie Zgromadzeniu Metropolii. Ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów, która musi wydać rozporzędzenie o zmianie granic i obszaru
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii poprzez włączenie
Gminy Ornontowice i innych
aplikujących gmin.

W Ornontowicach odbył się I Powiatowy Piknik Strażacki.

Zabawa i sportowa rywalizacja

I
Informacje z Biblioteki

Śląski humor

M

mprezę zorganizowała ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach oraz tutejsza jednostka
OSP. Głównym punktem pikniku były sportowe zawody pomiędzy
jednostkami ochotniczych straży pożarnych. W rywalizacji
wzięły udział ekipy z Bujakowa, Dę-

bieńska Starego i Ornontowic. Zawodom towarzyszyły pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenia psów ratowniczych. Zaprezentowano wóz
strażacki oraz karetkę pogotowia
ratunkowego. Zawody wygrali
ochotnicy z Dębieńska Starego przed
drużynami z Ornontowic i Bujakowa.

ieszkańcy mieli okazję spotkać się w bibliotece z Markiem Szołtyskiem - śląskim pisarzem z Rybnika, dziennikarzem, historykiem, autorem wielu książek związanych z kulturą śląską. Pan Marek w pogodny sposób opowiadał
wice i anegdoty śląskie. Niejednokrotnie podkreślał, że poczucie
humoru jest silnym elementem śląskiej kultury. Charakteryzuje się
oryginalną, dowcipną postawą, dzięki której wielu Ślązaków potrafi żartować nawet z trudnych zdarzeń życiowych. Autor zaprezentował wiele swoich książek, w tym najnowszą „Humor śląski”.

Uczestnicy imprezy mogli zobaczyć także zabytkową sikawkę strażacką, która kiedyś należała do jednostki OSP, a aktualnie
wchodzi w skład muzealnej ekspozycji Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji, w tym
dmuchane zabawki, trampoliny, ogromne bańki mydlane, malowanie farbami na rozwieszonym między drzewami streczu.
Chętni mogli oddać krew w ambulansie
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa.
Piknik zakończył koncert zespołu SHOWMAN oraz pokaz ognia wykonany przez
chorzowską grupę Toy Box. Organizatorzy
dziękują sponsorom, czyli firmom: Kraina
Reklamy, Holujemy24, Muzeum Ognia oraz
Lewiatan z Ornontowic.

Łyk egzotyki

W

czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ornontowicach zainaugurowano Wystawę Fotografii Przyrodniczej z Azji
Południowo-Wschodniej.
Odbyło się spotkanie z autorem wystawy Krzysztofem Fillą - ornontowickim podróżnikiem i fotografem. Okazją do organizacji prelekcji był również obchodzony
w maju Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności. Pan Krzysztof opowiedział o swojej wyprawie do Indonezji, Malezji i Singapuru. W ciekawy i przejmujący sposób opowiadał o najstarszych lasach na naszej planecie, ich wyjątkowej roli i problemach, z jakimi się zmagają. Wielokrotnie podkreślał ich wysoki stopień bioróżnorodności. Następnie zaprezentował każdą zrobioną przez siebie fotografię, okraszając ją anegdotą i porcją ciekawostek.
Fotografie można oglądać do 29 czerwca. Wystawa jest otwarta od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-17:30. Wstęp wolny!

Polska pobiegła w Ornontowicach

25

maja, przy „Orliku”
na ul. Okrężnej odbyła się ornontowicka edycja ogólnokrajowej akcji
„Polska Biega”. Imprezę zorganizował Zakład Gospodarki Zasobami Gminy przy współpracy
z nauczycielami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Gimnazjum.
Dla uczestników, w zależności od wieku, przygotowano pięć tras:
n „Przedszkolaki” - 50m,

n Młodzież szkolna (klasy 1-3)
- 100m,
n Młodzież szkolna (klasy 4-6)
- 1000m,
n Młodzież szkolna (klasa 7)
oraz gimnazjalna (klasa II
i III) - 1500m,
n „OPEN” młodzież ponadgimnazjalna i seniorzy - 5000m.
Na starcie stawiło się w sumie 130 osób. Po zakończonym
biegu każdy otrzymał medal,
wodę niegazowaną oraz drobny poczęstunek. Zwycięzcy ka-

tegorii „OPEN”, Monika Bielińska oraz Ariel Szymczak oprócz
dyplomów otrzymali nagrodę

główną - kupony podarunkowe
o wartości 200 zł każdy na zakupy artykułów sportowych.
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Sfinansowano ze środków Gminy Wyry

Drogi w remoncie
Ulice Słoneczna, Główna boczna,
Leszczynowa, Dwór, Dębowa czy
Rybnicka boczna - to niektóre
z gminnych dróg, które do 30
listopada zostaną przebudowane.

ul. Słoneczna
Budowa i zmiana nawierzchni drogi oraz remont sieci wodociągowej nadal trwają, ze względu na wystąpienie szeregu niekorzystnych
warunków (zarówno pogodowych, jak i geologicznych). Planowane
zakończenie robót przesunięto na dzień 30 lipca.

ul. Główna Boczna

Obecnie trwają czynności mające na celu wyłonienie wykonawcy robót polegających na przebudowie przedmiotowej drogi. Planuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz budowę kanalizacji
deszczowej.

ul. Tyska, Tęczowa, Wagonowa

W dniu 29 maja po raz drugi ogłoszono przetarg na opracowanie
projektu przebudowy ul. Tyskiej i Tęczowej w Gostyni oraz ul. Wagonowej w Wyrach (na wybranych odcinkach) uwzględniający, m.in.
ciągi pieszo-rowerowe lub piesze, miejsca parkingowe (także dla
rowerów), spowalniacze ruchu drogowego oraz zjazdy do posesji.

ul. Leszczynowa

Na odcinku ok 90 m (dojazd do Centrum Rehabilitacji) wykonane
zostanie korytowanie drogi, jej poszerzenie w rejonie skrzyżowania,
niwelacje nasypu i skarp, utwardzenie drogi tłuczniem oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej.

Ul. Dwór

Położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, a tłuczniem utwardzone pobocze, a także wykonane powierzchniowe odwodnienia
w postaci prefabrykowanych betonowych koryt trójkątnych (w przypadku technicznej możliwości) na odcinku od skrzyżowania z ul. Zjednoczenia do budynków nr 1B i 1C (odcinek o długości ok. 380 m).

ul. Zawodzie i Dworcowa

Zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektu przebudowy ww. dróg. Celem inwestycji jest ujednolicenie szerokości jezdni, budowa jednostronnego chodnika, dwustronne utwardzenie poboczy oraz całkowita wymiana istniejącej konstrukcji nawierzchni.

ul. Na Wierzysko

Wykonane zostanie korytowanie drogi, poszerzenie jej w rejonie
skrzyżowania, zniwelowanie nasypu i skarp oraz utwardzenie tłuczniem poprzez wykonanie podbudowy na długości ok. 100 m.

ul. Dębowa

Przebudowa obejmie dwa fragmenty drogi. Na pierwszym o długości ok. 270 m wykonane zostanie korytowanie drogi oraz jej utwardzenie tłuczniem poprzez wykonanie podbudowy. Natomiast na drugim fragmencie o dł. ok. 260 m zakłada się utwardzenie nawierzchni drogi w istniejącym śladzie, uzupełnienie podbudowy i wykonanie
nawierzchni z frezu.

ul. Rybnicka - dojazd do cmentarza
i trzy drogi boczne

Przebudowa dojazdu do cmentarza zakłada wykonanie na odcinku o dł. ok. 220 m nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie
utwardzenia poboczy tłuczniem, zagospodarowanie wód opadowych poprzez zastosowanie studni chłonnych. Ponadto na drodze: do nr 245B przewiduje się wyrównanie istniejącej nawierzchni
tłuczniem, ułożenie warstwy asfaltu na odcinku długości ok. 85 m,
do nr 215 - wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem oraz ułożenie warstwy asfaltu na odcinku ok. 220 m, a do nr 253 - wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem oraz ułożenie warstwy asfaltu na odcinku ok. 150 m.

ul. Kłosa

Na odcinku o długości około 100 m planuje się wykonanie frezowania, następnie warstwy wyrównującej z asfaltu oraz warstwy ścieralnej z masy asfaltowej.

ul. Pszczela

Na odcinku o długości około 185 m planuje się wykonanie frezowania, uzupełnienie podbudowy oraz wykonanie nakładki asfaltowej.

Pod patronatem Gminy Wyry

V Bieg Wyrski dla Tomka
Zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają na mecie pamiątkowe medale. A zwycięzca kategorii OPEN - 1 tys. zł nagrody,
za drugie miejsce - 500 zł, a trzecie 300 zł.
Za ustanowienie rekordu trasy zawodnik
otrzyma nagrodę dodatkową w wysokości
500 złotych. Obecny rekord trasy wynosi
32’21’’ mężczyźni i 37’44’’ kobiety.

Po

raz piąty pasjonaci biegania spotkają się 17 czerwca na Biegu Wyrskim.
I tym razem impreza sportowa została połączona z charytatywną.
W V Biegu Wyrskim pobiegniemy dla jedenastoletniego Tomka Długosza, który zmaga się
od urodzenia z zespołem wad mnogich oraz
zespołem Freemana-Sheldona. Już zgłosiło
się blisko 500 biegaczy, a zapisy wciąż trwają. Trasa biegu wynosi 10 kilometrów. Podczas imprezy wystąpią także Snowblind oraz
Mount Pleasant, odbędzie się także bieg dla
dzieci oraz Maraton Indoor Cycling.

Terapia i żywienie specjalistycznymi preparatami Tomka są bardzo kosztowne - to
2,5 tys, zł miesięcznie. Do dalszej terapii potrzebny jest komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Ponadto rodzice Tomka muszą zamontować krzesełko przychodowe,
które pomoże w codziennym transporcie
Tomka na drugie piętro, za bagatela 48 tys. zł.
Na rzecz Tomka są prowadzone aukcje internetowe, gdzie można wylicytować, m.in. koszulkę z autografem Krzysztofa Langa, Mariusza Czerkawskiego czy płytę Mariusza Ziółko.
Ponadto z każdego opłaconego pakietu startowego przekażemy 5 złotych dla Tomka.

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU ULIC
17 CZERWCA 2018 W GODZ. 8:30 - 11:00
n UL. Puszkina i Wagonowa (cała)
n Ul. Kasprowicza i Leszczynowa (cała)
n Ul. Kopaniny (od ul Wagonowej do skrzyżowania z ul. Tysiąclecia)
n Ul. Tysiąclecia i Ładna (cała)
n Ul. Główna (od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia do skrzyżowania z ul. Słoneczną)
n Ul. Dwór (od krzyżowania z ul. Słoneczną)
n Ul. Zjednoczenia (od skrzyżowania z ul. Dwór
do skrzyżowania z ul. Słoneczną)
n Ul. Słoneczna (od skrzyżowania z ul. Dwór
do skrzyżowania z ul. Główną).
Dostępny będzie parking przy starym przedszkolu (ul. Główna).
Więcej informacji na plakatach i stronie internetowej: www.biegwyrski.pl

Walczymy z kleszczami
Na
portalu społecznościowym Facebook w dniu 31.05.2018r. został złożony „APEL OTWARTY” mieszkańców Gminy Wyry w sprawie przeprowadzenia zabiegów odkleszczania. Powyższy temat został przedstawiony Radnym Gminy
Wyry w dniu 05.06.2018r. na posiedzeniu Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry. Zaproponowano przeprowadzenie
zabiegów odkleszczania na terenach publicznych oraz trasach rowerowych. Łącznie na terenie Gminy Wyry wytypowano powierzchnię ok. 30 ha
(po ok. 15,00 ha na miejscowość). Komisja wydała pozytywną opinię dla przeprowadzenia zabiegów odkleszczania. Na
przeprowadzenie akcji zostaną również zabezpieczone środki finansowe w budżecie Gminy Wyry na rok 2018 z rezerwy budżetowej.
Zabiegi wykonuje się wysokociśnieniowym opryskiwaczem (zamgławiaczem) spalinowym oraz ręcznymi turbinami spalinowymi.
Opryskiwacz zainstalowany jest na samochodzie terenowym, przez co

oprysk jest możliwy z ulicy, ponieważ maszyna ma zasięg do 60 metrów w każdą stronę. Tereny zabudowane lub takie, gdzie nie ma możliwości dojechania ciężkim zamgławiaczem, opryskiwane
są z ręcznych turbin spalinowych.
W przypadku rozlewisk ze stojącą wodą,
są one obsiewane granulatem larwobójczym
- larwicyd. Zastosowanie obydwu metod oprysku i larwicydu gwarantuje maksymalną skuteczność zabiegu. Mając na uwadze
dobro i bezpieczeństwo pożytecznych owadów, np. pszczół, dezynsekcję przeprowadza się
w godzinach późnopopołudniowych do nocy.
W przypadku odkleszczania zabieg przeprowadzany
jest jednokrotnie.
Przeprowadzenie zabiegu odkleszczania na terenie Gminy Wyry zaplanowano na ostatni tydzień czerwca. O szczegółach oraz dokładnym terminie przeprowadzenia akcji Mieszkańcy Gminy Wyry zostaną
poinformowani na naszej stronie internetowej, portalu Facebook oraz
w ogłoszeniach.
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DODATEK SPECJALNY

Łaziszczanie na wulkanie i... w Himalajach

C

zęść
Łaziskiej Grupy
Górskiej, Karol Jendrysek i Kuba Jakóbczak oraz Paweł Greja z Katowic, wyruszy na rosyjski półwysep Kamczatka, aby zdobyć najwyższy szczyt tej krainy
- wulkan Kluczewska Sopka
(4750 m.n.p.m). Zanim jednak dotrą do krainy białych niedźwiedzi, muszą pociągiem pojechać do Moskwy, a stamtąd samolotem do Pietropawłowska. Czeka ich długa
i ciekawa podróż.
- Nie ukrywam, że ta ekspedycja nie byłaby możliwa bez udziału małżeństwa rosyjskich
wspinaczy, których poznaliśmy w Himalajach.
Kamczatka graniczy ze Stanami Zjednoczony-

mi, to teren objęty
szczególnym nadzorem ze strony
władz. Zdobywanie tego szczytu to
będzie raczej trekking niż wspinaczka - opowiada Karol.
Kamczatka to piękna, ale i dzika kraina.
Po wyjeździe ze stolicy regionu o drogach asfaltowych
można tylko marzyć. Rosyjski Łaz
będzie ich wiózł przez bezdroża i rzeki.
- By dostać się do przełęczy, gdzie planujemy rozbić obóz musimy pokonać lodowiec.
Dopiero z obozu wyruszymy na szczyt wulkanu. Tutaj na samej górze nawet zimą, kiedy
temperatura spada poniże 50 stopni Celcjusza
ziemia nie zamarza. Liczymy na ciekawą przygodę - dodaje Karol.

O

tych młodych alpinistach już głośno,
a patrząc na ich ambitne plany wkrótce mogą dołączyć do krajowej elity tego ekstremalnego sportu. Łaziska Grupa
Górska, czyli Paweł Klyszcz, Sławomir Kaźmierczak i Karol Jendrysik z trójką przyjaciół z Katowic, Żor i Jastrzębia-Zdroju zdobyła sześciotysięcznik Chulu Far East w Himalajach. Wyprawa nie była łatwa, a na dodatek nie sprzyjała
wspinaczom pogoda. Żelazną zasadą himalajskich wypraw jest ograniczanie ciężaru baga-

żu podczas ataku na szczyt. W plecakach ekipy z Łazisk Górnych nie mogło jednak zabraknąć flagi rodzinnego miasta. Pisaliśmy o tym
kilka miesięcy temu, a teraz znów jest powód,
aby wrócić do wspinaczy. Tym razem w dwuosobowym składzie, Paweł Klyszcz i Witold Staniek z Jastrzębia-Zdroju, śmiałkowie wyruszyli
w indyjskie Himalaje, gdzie chcą zmierzyć się
z kilkoma szczytami liczącymi około 6500 m.
Ma to być sprawdzian organizmu przed atakiem na 7000 m, a później wyżej i wyżej…
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Remonty, remonty…
Za

oknem piękna pogoda,
która skłania do myślenia
o wakacjach. W mieście
to jednak czas intensywnych remontów, szczególnie tych, związanych z infrastrukturą. Przy hali MOSiR można obserwować powstające Centrum Frajdy Ogrodowa. W centrum Łazisk Górnych
już jest nowy parking, a wkrótce ruszy bardzo oczekiwana budowa drogi przez ERG,
która połączy ulicę Chopina z Prądną (na
Bradzie). Będzie to ciąg pieszo-rowerowojezdny. Umowa na wykonanie drogi została
już zawarta, a w budżecie zarezerwowano
na to zadanie pół miliona złotych.
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Sfinansowano ze środków Gminy Łaziska Górne

Zapraszamy
na Wierzysko

Burmistrz Miasta zaprasza w niedzielę 24 czerwca na doroczną Mszę św. plenerową na łaziskim
Wierzysku, która w tym roku sprawowana będzie
o godzinie 16.00.

Książka podaj dalej

To

już kolejna edycja tej popularnej akcji, którą co
roku organizuje łaziska biblioteka. W tym roku dodatkową

Aleksander Wyra,
burmistrz Łazisk Górnych
Bardzo cieszy mnie ta inwestycja, o którą zabiegaliśmy od wielu
lat. Umożliwi ona szybki przejazd
między centrum Łazisk i Bradą.

Będą tablice

Świętowania czas

Na

dobre rozkręcił się w naszym mieście
czas imprez i pikników.
Wspólnie świętowały już łaziska „Jedynka” i „Czwórka”.
Dni Kultury Regionalnej w tym
roku cieszyły się wyjątkową
popularnością, a to za sprawą
znanego z telewizji Remigiusza Rączki, który w naszym
mieście raczył mieszkańców
żurem czy karminadlami.
Było przepysznie…
W Dniu Dziecka taras przed
Miejskim Domem Kultury pękał
w szwach.

To najweselsza i najbardziej
kolorowa impreza w naszym mieście, bo przecież
jej bohaterami są nasze maluchy.
Przed nami 23 czerwca
Świętojańskie Dni Łazisk. Na
terenie popularnej „Żabki”
nie zabraknie atrakcji. Festyn
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

Ł

ącznie 84 tys. zł w tym
roku trafi do naszego
miasta z programu „Aktywna tablica”. Każda z sześciu łaziskich szkół podstawo-

wych otrzyma dofinansowanie
w kwocie 14 tys. zł na zakup
nowoczesnej tablicy. Tablice pojawią się w szkołach już
w nowym roku szkolnym.

WAKACJE tuż tuż...
- łaziskie placówki zapraszają
dzieci i młodzież do korzystania
z licznych atrakcji przygotowanych
na wakacje 2018! Gry, zabawy,
rolkowanie, wycieczki, kolonie…
Szczegóły na stronie:

www.laziska.pl

oraz na fanpage’u Miasta Łaziska Górne
na facebooku.

Kultury. O godzinie 19.00 nastąpi wręczenie tytułów Łaziszczanina Roku, Honorowego Łaziszczanina Roku. Wyróżnieni też zostaną sportowcy, artyści, przyznany zostanie tytuł Rzemieślnika Roku.
Około 19.30 rozpocznie się

koncert Grzegorza Poloczka,
a wieczorem, około 20.30 wystąpi gwiazda wieczoru ŁZY.
Dobrą zabawę w Łaziskach
zakończy występ zespołu
ŁOBUZY, który rozpocznie się
około 22.00.
ZAPRASZAMY!

„Żabka” już otwarta

Ł

aziska „Żabka” - najnowocześniejsze i najpopularniejsze kąpielisko w naszym powiecie już
zaprasza do skorzystania ze
swoich atrakcji. Przypomnijmy, że dzięki instalacjom

Łukasz Stencel,

Foto: Gazeta Łaziska

atrakcją, oprócz możliwości
wymiany książek - było spotkanie z autorem książek dla
dzieci i ilustratorem Wiesławem Drabikiem.

kierownik ORS „Żabka”:
W tym roku mamy dodatkową atrakcję na naszym
kąpielisku. To nowo wybudowany taras do opalania.

PEC-owskim zamontowanym
w ubiegłym roku, woda w basenach ma stałą temperaturę:
28 stopni w brodziku, 27 stopni w basenie rekreacyjnym
i 24 stopnie w basenie sportowym.
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Dla Jasia

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

Foto: www.livio.pl

Od

lat jesteśmy patronem medialnym „Biegu dla Jasia”. Ta charytatywno-rekreacyjno-piknikowa impreza staje się wizytówką nie tylko
Łazisk Górnych, ale całego powiaHammersi z Jasiem.

tu mikołowskiego
i nie tylko... Na
starcie tegorocznej, już siódmej
edycji stawiło
się kilkaset osób.

O metę nikt się
nie martwił, ponieważ ten bieg
ukończy
każdy. Jeżeli nie dobiegnie, to dojdzie spacerkiem
Aleksander Widera,
albo dojedzie na
organizator biegu.
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 Szopy. 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.

Jest w Łaziskach taki
dzień w roku, kiedy
amatorzy biegania,
nie tylko z Łazisk,
zjawiają się na
Stadionie Miejskim,
by spróbować
swoich sił na
trasach. Okazją do
tego jest Bieg Uliczny
„O Łaziskie Liście”
im. Alojzego Kalei.
W tym roku była to
jedenasta edycja
tej imprezy. Biegają
kobiety i mężczyźni,
kilkuletnie „szkraby”,
ludzie w sile wieku
i sędziwi już
seniorzy. Ci pierwsi
na krótszych trasach
wytyczonych na
murawie boiska,
pozostali na
dystansie głównym
pięciu kilometrów.

Po

J

edno jest pewne. Od kiedy patronat medialny biegu „O Łaziskie Liście” objęła „Nasza Gazeta”, pogoda dla biegaczy jest wyśmienita.
Nie inaczej było i w sobotę, 26 maja.
Stadion Miejski od rana tętnił życiem,
jako że od godziny 10.00 biegali już najmłodsi. Wystartowało ich 113 i rywalizowali na dystansach od 100 do 1500
metrów.
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Parapety zgodne z najnowszymi
trendami w architekturze
L

UXSTAL to polska firma
produkująca parapety
zewnętrzne, wewnętrzne, zaślepki
do parapetów,
kliny montażowe oraz wykonująca obróbki dekarskie.
Świadczy także
usługi gięcia blach dekarskich
do długości 6 metrów, m.in. pasy nadrynnowe, kosze, do obróbki komina oraz balkonowe. Dysponuje cyfrowymi zaginarkami hydraulicznymi, dlatego każdy element
jest powtarzalny.
- Nasze produkty mogą być stosowane
zarówno w budownictwie jednorodzinnym,
jak i przemysłowym. Mamy krótkie terminy realizacji, a zamówione produkty dowozimy naszym transportem lub firmami kurierskimi. Cały czas rozwijamy zakres naszej produkcji i usług. Wprowadzamy innowacyjne produkty, m.in. parapety do okien
okrągłych, narożniki na ogniomury i parapety łukowe - wyjaśniają właściciele firmy.
Firma posiada najszerszą ofertę kolorystyczną parapetów wewnętrzych pcv oraz
aglomarmuru.
Obsługujemy osoby prywatne oraz hurtownie i firmy remontowe.

dują się w gronie najchętniej wybieranych na rynku.
Firma uruchomiła dodatkowo stalowe centrum serwisowe,
dzięki czemu może

Oferta cenowa jest
dopasowana do panujących
warunków rynkowych oraz potrzeb
klientów. Produkty firmy LUXSTAL znaj-

przygotować
materiał o określonych właściwościach i stopniu
przetworzenia.

Firma zlokalizowana jest bezpośrednio
przy drodze krajowej 81 KATOWICE-WISŁA.

Łaziska Górne, ul. Wiejska 37 · Tel.: 32 738 48 05
Email: biuro@luxstal.pl · www. luxstal.pl
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Daria Mendecka:
Bieg o „Łaziskie Liście”, jest na stałe wpisany do mojego kalendarza startów. Trasa
jak dla mnie jest bardzo wymagająca, dodatkowo sobotni żar lejący się z nieba nie
ułatwiał biegaczom zadania. Niestety, nie
udało mi się obronić pierwszego miejsca
sprzed roku, gdyż kontuzja ścięgna Achillesa wykluczyła mnie z treningu na prawie trzy miesiące, dlatego jestem zadowolona z czwartego miejsca wśród kobiet
i pierwszego w kategorii wiekowej oraz z przyzwoitego czasu. Organizacja biegu
była na dobrym poziomie i jak co roku na mecie czekał na biegaczy piękny medal
w kształcie liścia. Polecam bieg każdemu, kto chce zmierzyć się z dystansem 5 km,
więc zapraszam do Łazisk za rok.

Tadeusz Marszolik,
organizator biegu, dyrektor MOSiR:
Myślę, że kolejny bieg o „Łaziskie Liście”
im. Alojzego Kalei był udany. Za to, że bieg
odbywa się w bezpiecznych warunkach, słowa podziękowania należą się policji, Straży
Miejskiej w Łaziskach Górnych oraz strażakom z jednostek OSP w Łaziskach. Bardzo pomocni przy organizacji biegu byli też
wolontariusze - uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach
Górnych. Na koniec szczególne podziękowania należą się Agacie Smołuch, Rafałowi Gałuszce, Kamilowi Klonowskiemu, Rolandowi Kopiec, Arkowi Baronowi, Darii Mendeckiej, Mateuszowi Talarczykowi i innym młodym ludziom, z których większość była kiedyś wychowankami trenera Alojzego Kalei, animatora biegania w Łaziskach.

W samo południe 230 biegaczek
i biegaczy wystartowało na ulice
Łazisk, by na pięciokilometrowej
trasie rywalizować o główne trofeum biegu. Po kwadransie kibice stojący w bramie stadionu dali
znak, że pierwszy biegacz pojawił się już na wylocie ulicy Sportowej. Po kilkudziesięciu sekundach
był już w bramie stadionu i samot-

nie minął linię mety. Był to były łaziszczanin mieszkający obecnie
w Jaworznie - Dawid Waloski. Uzyskał czas 16 minut i 52 sekundy.
17 sekund po nim przybiegł Piotr
Muskietorz, a po kolejnych ośmiu
sekundach zameldował się Marcin
Grzegorzyca. Na 23 miejscu przybiegła Monika Bielińska, uzyskując
czas 20 minut, 3,40 sekundy... Tapi

Wyniki:
Open
1. Dawid Waloski
2. Piotr Muskietorz
3. Marcin Grzegorzyca
4. Tomasz Wróbel
5. Tomasz Słupik
6. Tomasz Petkiewicz
7. Michał Piwoński
8. Mariusz Ochałek
9. Marek Soremski
10. Jacek Kurek

16:52,00 min.
17:09,90 min.
17:17,90 min.
17:20,30 min.
18:40,10 min.
18:43,90 min.
18:48,20 min.
18:52,60 min.
19:01,20 min.
19:03,20 min.

Kobiety
1. Monika Bielińska
20:03,40 min.
2. Justyna Kowalska-Adamus 21:22,70 min.
3. Klaudia Radziwończyk
21:27,20 min.
Najszybszy łaziszczanin: Michał Piwoński
Najstarszy uczestnik biegu: Jan Wyduch
Zwycięzcy w kategoriach dzieci i młodzieży:
Dziewczęta: Aleksandra Wolnik, Maja Sacawa, Małgorzata Jabłeka, Weronika Cukier.
Chłopcy: Kacper Kaczmarczyk, Wojciech Bachryj, Pascal Kansy, Patryk Witek.
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SALON
ŁAZIENEK

Szkółka drzew, krzewów
owocowych i ozdobnych

Firma powstała w latach 60-tych. Założycielem był Franciszek Słota. Zaczynał od
uprawy ziół, potem założył szkółkę drzew i krzewów owocowych, którą prowadził do
roku 1990. W roku 1990 przekazał ją córce. Firma w dalszym ciągu się rozwija.
Obecnie, oprócz drzew i krzewów owocowych, posiadamy szeroki asortyment
drzew i krzewów ozdobnych, pnącza oraz róże. Służymy radą i wieloletnim doświadczeniem w zakresie uprawy i doboru roślin.

Nie masz pomysłu
na aranżację łazienki?
Z nami znajdziesz inspirację.

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

Sprzedaż roślin prowadzimy
od wczesnej wiosny do późnej jesieni:
l od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00
l w soboty od 8:00 do 16:00
Przy zakupie większej ilości,
istnieje możliwość dostawy towaru
naszym transportem.

PROWADZIMY SPRZEDAŻ
HURTOWĄ I DETALICZNĄ

Łaziska Górne, ul. Okrężna 7

sprzedaż detaliczna: 519 151 285, sprzedaż hurtowa: 513 174 204
Godziny otwarcia: pon.-pt. 800-1800, sob. 800 - 1600

www.szkolkadrzewek.com.pl
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Wojciech
Kowalik

P

rzedwyborcza
gorączka
wybuchnie
zapewne dopiero po
wakacjach, ale już
teraz na horyzoncie pojawiają się kandydaci do fotela burmistrza Mikołowa. Czy któryś

której brakowało poprzedniej ekipie Marka Balcera. Dostępność i obecność Burmistrza Piechuli prawie wszędzie, gdzie oczekują go mieszkańcy oraz na najpopularniejszym serwisie społecznościowym facebook sprawia, że jest
stale blisko wyborców. Wykorzystanie wszelkich możliwych
kanałów informacji do kontaktów z mieszkańcami zapewnia
wszystkim niespotykaną dotąd wiedzę o tym, co dzieje się
w Mikołowie. Z bardzo pozytywną oceną mieszkańców
spotykają się inicjatywy poprawiające estetykę Mikołowa przede wszystkim nowa zieleń
w mieście i kilkadziesiąt przeprowadzonych termomodernizacji budynków mieszkalnych.
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że powstanie parking dla ponad 200 pojazdów. Niewątpliwą nowością jego kadencji jest
współdecydowanie mieszkańców o wydatkach w ramach
budżetu obywatelskiego. Kolejne czynniki działające na
plus Piechuli, to z pewnością
zespół jego współpracowników z odpowiedzialnym za inwestycje, dobrze ocenianym
zarówno przez mieszkańców,
jak i radnych zastępcą Mateuszem Handlem oraz nieudana próba odwołania Piechuli
w referendum. To ostatnie wydarzenie pokazało, że zawirowania w życiu prywatnym (które były koronnym argumentem
inicjatorów referendum) i medialna nagonka z tym związana
nie zachwiały zaufania miesz-

Radomska, obecna dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie. Radomska w wywiadzie
dla „Naszej Gazety” nie wykluczyła startu w nadchodzących wyborach samorządowych. Nie miała jeszcze okazji przedstawić pomysłów dla
Mikołowa, ale jej kandydatura
już wywołała gorące komentarze w sieci. Internauci wskazują, że kobieta może być poważnym kandydatem na stanowisko burmistrza. Zaskakujące
jednak jest dość nieprzychylne zdanie wyrażane w komentarzach internetowych byłych
i obecnych uczniów liceum,
w którym od lat Radomska jest
dyrektorem. Dziwi także fakt,
że jako obecny dyrektor nie

W ramach otwartych łamów „Nasz
na temat sytuacji przedwyborczej w M
się ze wszystkimi tezami autorów
w odróżnieniu od tzw. gazet samorząd
do głoszenia publicznie swoich pog
tylko o Mikołowie. Czekamy na kom
Orzesza, Wyr, Ornontowic i Powiatu M
nie tylko z członkami, ale także z wyrazistym kandydatem.
Pamiętamy tzw. „noc cudów”,
kiedy to przed drugą turą wyborów na burmistrza skrzynki
mikołowian zasypał list, w którym Izabela Kloc i Adam Lewandowski popierali swojego rywala Balcera. PiS raczejnie postawi po raz kolejny na
Adama Lewandowskiego - nie-

Mało prawdopodobne jest
to, aby poprzednia władza
chciała wrócić do ratusza. Marek Balcer realizuje się naukowo na politycznej emeryturze,
a jego byli zastępcy Adam Putkowski i Adam Zawiszowski nie
mają większych szans na sukces
w wyścigu o fotel burmistrza,
gdyż jeszcze długo będziemy
się borykać z pozostawionym

Czy ktoś pokona Piechulę
w wyścigu o fotel burmistrza?
z nich jest w stanie zagrozić
sprawującemu pierwszą kadencję burmistrzowi Stanisławowi Piechuli?
Cztery lata temu wybory
okazały się przełomowe dla
mikołowskiej polityki. A jak sytuacja ma się teraz na niespełna 5 miesięcy przed wyborami? Jedynym pewnym kandydatem jest urzędujący burmistrz. To, że na tak krótki
czas przed wyborami nie ujawnił się jeszcze żaden, pewny, nowy kandydat może oznaczać, że nikt nie chce zmierzyć
się z dobrze ocenianym przez
mieszkańców
burmistrzem.
Kadencja Stanisława Piechuli
przyniosła oczekiwaną otwartość w zarządzaniu miastem,

Mikołów wypiękniał i mieszkańcy to zauważają. Ustabilizowano budżet miasta i rozłożono zadłużenie na bezpieczne
spłaty. Mieszkańcy odczuwają w urzędzie miłą atmosferę,
a Mikołów stał się miastem
wielu inwestycji i remontów.
Rusza wyczekiwana przez
mieszkańców inwestycja pod
nazwą - nowe centrum przesiadkowe. To jednak nie
wszystko. By usprawnić ruch
w centrum miasta, przebudowany zostanie układ drogowy: poszerzona będzie ul. Prusa, wybudowane zostaną nowe
duże ronda - w tym turbinowe
u zbiegu ul. Prusa i ul. Miarki, łącznik pomiędzy ul. Kolejową, a ul. Waryńskiego, a tak-

kańców do burmistrza. Wyborców bardziej interesuje to, po
jakiej drodze jeżdżą, niż życie
osobiste burmistrza. Na ten temat zostało już dużo napisane
i powiedziane. Widać, że mieszkańcy stawiają na przyszłość,
a nie na przeszłość. Jasny plan
rozwoju miasta czynią Stanisława Piechulę najpoważniejszym
kandydatem do stołka burmistrza Mikołowa.
Jednak z całą pewnością
przed październikowymi wyborami pojawią się kandydaci, którzy będą mieli ochotę zawalczyć o fotel burmistrza. Już
teraz ruszyła giełda nazwisk
i polityczna gra o tron.
Pierwszą osobą, o której
zrobiło się głośno jest Irena

zdecydowała się wziąć udziału we właśnie organizowanym konkursie na to stanowisko, by nadal kierować tą placówką. Czyżby już nie chciała być dyrektorem swojego liceum, czy też wiedziała, że nie
ma szans? Jeśli ta kandydatura
się potwierdzi, to starcie wyrazistego Piechuli z dyrektorką liceum może być najpoważniejszym pojedynkiem politycznym w nadchodzących wyborach. Tym bardziej, że mówi się
o tym, że lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości nie wystawią swojego kandydata i poprą kandydaturę Radomskiej
(pytanie, czy taki ruch pomoże czy zaszkodzi kandydatce).
Mikołowski PiS ma problemy

dawno odwołanego wiceprzewodniczącego rady powiatu,
ponieważ odwołanie i porażka
już w pierwszej turze wyborów
w 2014 roku nie wróżą sukcesu tej kandydaturze. Tym bardziej, że chyba sam Lewandowski nie jest specjalnie zainteresowany startem. A szkoda, bo prywatnie to sympatyczny człowiek.
Już mniej oficjalnie jako kandydata na burmistrza wskazuje się Michała Rupika. Obecny Przewodniczący Rady Miejskiej, a także radny poprzednich kadencji nie przejawiał
dotychczas ambicji, by sięgnąć po fotel burmistrza, tym
bardziej, że komfortowo czuje
się w obecnej roli.

znaczącym zadłużeniem miasta
oraz cenami wody i ścieków.
Czy jeszcze przed wakacjami pojawią się nowe nazwiska?
Niewykluczone. Osoby przewijające się w dotychczasowych
rozmowach nie zapowiadają politycznego trzęsienia ziemi jesienią w Mikołowie. Jednak tandem Piechula-Handel
zarządzający od 4 lat miastem
muszą być czujni, ponieważ
pomimo sprzyjających sondaży na 5 miesięcy przed wyborami i przed oficjalnym startem
kampanii wyborczej jest jeszcze zbyt wiele niewiadomych,
aby mogli spać spokojnie. Ktoś
kiedyś powiedział, że „w polityce tylko to jest pewne, że nic
nie jest pewne”.
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Twoja stacja!

O

kręgowa Stacja Kontroli Pojazdów przy ul. Mikołowskiej 92 należy do najlepszych w naszym mieście i regionie. Jej nowoczesna linia diagnostyczna gwarantuje, że każdy samo-

chód będzie rzetelnie sprawdzony.
Wysyłane wiadomości sms, przypominają o terminie przeglądu. Na
Klientów czeka także kawa i słodycze oraz drobny upominek - zapach
do samochodu.

Obecnie zaostrzono przepisy, by
wyeliminować z naszych dróg niesprawne pojazdy. Dlatego warto
przed przeglądem zastanowić się
nad wyborem właściwej stacji, a ma
to znaczenie szczególnie przy starszych samochodach. Diagności dołożą wszelkich starań, aby wyjechali Państwo z naszej stacji zadowoleni,
a Wasz samochód sprawdzony i bezpieczny.
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
przy ul. Mikołowskiej 92 przeprowa-

dza pełen zakres badań technicznych
dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, motocykli, ciągników rolniczych, przyczep i naczep,
pojazdów zabytkowych. Przeprowadzamy badania dodatkowe pojazdów
skierowanych przez policję lub starostę, po wypadku lub kolizji drogowej,
pojazdów uprzywilejowanych, specjalizowanych (Taxi, Nauka Jazdy) oraz
przystosowanych do ciągnięcia przyczep, z instalacją gazową i po zmianach konstrukcyjnych.

Technologia to tylko połowa sukcesu, bowiem wprawne oko doświadczonego diagnosty też znajdzie niedociągnięcia w pracy pojazdu. W stacji firmy Diagneo pracują wykwalifikowani, najwyższej klasy specjaliści.

Orzesze-Zawiść, ul. Mikołowska 92 | tel. 32 221 57 90 | www.diagneo.com.pl | czynne: pn.-pt.: 7.00-20.00, so.: 8.00-16.00

zej Gazety” publikujemy dwie opinie
Mikołowie. Niekoniecznie zgadzamy
w, ale zamieszczamy artykuły, bo
dowych nie odbieramy nikomu prawa
glądów. Zachęcamy do dyskusji nie
mentarze dotyczące Łazisk Górnych,
Mikołowskiego.

P

rawdziwych mężczyzn
ocenia się nie po tym, jak
zaczynają, lecz jak kończą. Burmistrz Piechula
wygląda blado w takim podsumowaniu. Rozpoczął słabo, a kończy
nerwowo i chaotycznie.
Przez pierwsze trzy lata kadencji nie był mistrzem aktywności, ale za to teraz, na kilka miesięcy przed wyborami, robota pali
mu się w rękach. Tam remontuje,
tu maluje. Przecina wstęgi, tańczy
z seniorami, przybija „piątki” z młodymi. Jednym słowem człowiek orkiestra.

Wyborcze
przyspieszenie mogłoby
śmieszyć, gdyby nie
było podszyte nutką
fałszu i dezinformacji.
Piechula przypisuje sobie zasługi za to, co należy do zwykłych obowiązków burmistrza.
Najbardziej jaskrawym przykładem jest termomodernizacja. Jest
cała masa zewnętrznych funduszy, które finansują takie inwestycje. Robią to wszyscy, po pieniądze skutecznie sięgają nie tylko miasta i spółdzielnie, ale nawet wspólnoty mieszkaniowe.
Nigdzie nikogo to nie dziwi, ale
w Mikołowie termomodernizacja urosła do rangi osobistych
zasług burmistrza. Jak mówi mój
znajomy - jeszcze chwila i będą
ocieplali znaki drogowe. Rozwoju Mikołowa nie możemy ograniczać jedynie do remontów osiedlowych dróg, malowania koszy na śmieci, pielęgnacji kwietników i termomodernizacji budynków. To ważne sprawy, ale
leżące w zasięgu każdego burmistrza, a postawię tezę, że nawet naczelnika czy kierownika
w urzędzie.
Oczywiście, lekko przesadziłem pisząc, że burmistrz nic nie
zrobił w ciągu trzech pierwszych
lat urzędowania. Zrobił i to sporo.
Na początku ubiegłego roku Mikołów królował w ogólnopolskich
serwisach informacyjnych. Nie
oceniam i nie krytykuję prywatnych decyzji Stanisława Piechuli. Każdy tak układa życie, aby być
szczęśliwym. Problem pojawia
się wtedy, kiedy prywatne sprawy
burmistrza kładą się cieniem na
wizerunku miasta.

Stanisław Piechula
uczynił Mikołów
tłem dla dosyć
pretensjonalnej opery
mydlanej.
Na romans można machnąć
ręką, opinia publiczna nie będzie
wiecznie żyć jego miłosnymi rozterkami. Problem pojawił się, kiedy Piechula awansował i z na-

szych pieniędzy podniósł pensję swojej wybrance, pracownicy
Urzędu. Afera endorfinowa została ogłoszona na oficjalnym profilu facebookowym burmistrza i to
w chwili, gdy w jednej z gazet do
druku gotowy był materiał w tej
sprawie. Facebook to kolejny znak
firmowy tych rządów. Reklamowany jako główna platforma komunikacyjna z mieszkańcami, z jednej
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zorganizuje okrągły stół z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Konflikty trzeba rozwiązywać,
a nie udawać, że ich nie ma.

Gdyby Mikołów
miał lidera z krwi
i kości, problem już
dawno zostałby
rozwiązany,
a przynajmniej nie
byłby zamiatany
pod dywan.
Tematów „pod dywan” jest
zresztą więcej - brak remontu
miejskiego kąpieliska, brak remontu MDK, niezagospodarowany teren po komendzie policji,
słabe pozyskiwanie środków unijnych. Jest za to nowy mural - brawo! Burmistrz Piechula jest także

szczególnie krytykowane przez
mieszkańców. Im bliżej wyborów, tym gęstnieje dyskusja na temat przywództwa w Mikołowie.
Na razie jest dwoje kandydatów
i jeżeli tak zostanie, nie będę miał
problemu z wyborem. Najpoważniejszym zmartwieniem zwolenników Stanisława Piechuli jest potencjalne poparcie dla Ireny Radomskiej ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Oficjalnej deklaracji PiS-u nie ma, ale mówi się,
że jest to wielce prawdopodobne. W tej sytuacji obóz Piechuli
próbuje wylansować tezę, że takie poparcie może tylko zaszkodzić. Dawno nie słyszałem lepszej bzdury. To mentalność Kalego w czystej postaci. Piechula ma
za sobą PO i Nowoczesną - to dobrze. Radomską może poprzeć
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Chciałbym, aby Irena
Radomska spojrzała
na rozwój Mikołowa
szerzej i nie bała się
wyzwań.
Jednym z większych problemów naszego miasta jest brak
mieszkań dla młodych. Rząd
wspiera rozwój taniego budownictwa mieszkaniowego. Dlaczego Mikołów nie mógłby się stać
jednym z uczestników programu
„Mieszkanie+”? Kolejną sprawą, z którą nie poradzimy sobie
bez wsparcia władz centralnych,
to remonty i rozbudowa największych dróg. Przez Mikołów przebiega kilka ważnych wojewódzkich szlaków komunikacyjnych.
Co chwila dochodzi do groźnych
wypadków. Mając poparcie rzą-

Artur Wnuk,
Stowarzyszenie
Reta
teczniejsze i lepsze dla miasta.
Jak większość z Państwa chciałbym już poznać odpowiedź na
dwa pytania: kto zostanie mistrzem świata w piłce nożnej i kto
zostanie burmistrzem Mikołowa?

Mikołów potrzebuje lidera,
a nie „króla Stasia” i jego dworu
strony służy do wypisywania trudnych do strawienia bzdur, a z drugiej blokuje się tam wszystkich,
którzy mają inne zdanie, niż Stanisław Piechula. Włącznie ze mną
i kilkoma niepokornymi mieszkańcami Mikołowa. Taka to fasadowa
jawność rządów pana Piechuli.

Obecny burmistrz
jest mistrzem
w rozpalaniu lokalnych,
środowiskowych
konfliktów.
Niestety, tego co wzniecił, nie
potrafi ugasić. Przykładem z ostatnich tygodni jest Gniotek. Burmistrz zaplanował rondo w miejscu, którego nie akceptują mieszkańcy. Teraz próbuje się wycofać, ale ziarno niepokoju zostało
zasiane. Mieszkańcy Gniotka na
wszelki wypadek zakładają stowarzyszenie, które ich zintegruje
i uchroni przed takimi pomysłami.
Integracyjną moc Stanisława Piechuli odczułem zresztą na własnej
skórze. Trzy lata temu rozpoczęliśmy na Recie starania o utworzenie dzielnicy. Zebrano rekordową
liczbę podpisów pod wnioskiem
w tej sprawie. Burmistrza nie wzruszyła wola ponad 700 osób. W czasie naszej batalii okazało się, że
w Mikołowie jest więcej miejsc,
które też chcą namiastki niezależności, ale magistrat pokazuje im
środkowy palec. I tak narodził się
sojusz Rety z Wymyślanką. Burmistrz jest mistrzem w praktycznym zastosowaniu hasła „co złego to nie ja”. W AKS Mikołów od
3 lat trwa konflikt o przywództwo
i zasady finansowania klubu, ale
burmistrz udaje, że ten problem
go nie dotyczy, a pieniądze podatników płyną, co nie sprzyja szybkiemu rozwiązaniu problemu. Podobnie jest z Wymyślanką i trudnymi relacjami na linii mieszkańcy
- przedsiębiorcy. Aż się prosi, aby
do gry wszedł negocjator, który

mistrzem półśrodków. Ze strachu,
że może stracić kilka głosów, zapowiedział przed wyborami, że
nie zwolni nikogo z urzędu i miejskich instytucji. W efekcie ZIMem i ZGL-em rządzą ci sami prezesi, co za czasów Marka Balcera, choć obie instytucje były i są

PiS - to źle. Każdy odpowiedzialny samorządowiec powinien cieszyć się z poparcia partii rządzącej, bo taka współpraca daje miastu nowe szanse i możliwości,
a Piechula zdaje się zapominać,
że cztery lata temu poparcie PO
mu nie przeszkadzało.

dzących, będzie łatwiej naciskać
na Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Można bez
końca wymieniać korzyści, jakie
daje dobra współpraca samorządu z rządem. Zwolennicy Stanisława Piechuli uważają jednak,
że trzymanie z opozycją jest sku-

Na rozwiązanie pierwszej zagadki nie mamy najmniejszego wpływu. Z odpowiedzią na drugie pytanie możemy sami sobie pomóc.
Może nie tak do końca sami, bo
jest nas - mikołowian z prawem
wyborczym około 30 tysięcy. Oby
do jesieni!
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Holujemy 24h przez 7 dni w tygodniu
Masz problem - dzwoń! 605 820 820

H

olujemy24.com to
marka utworzona
przez pasjonatów motoryzacji z firmy
Merc-Lux działającej
w branży już od ponad
20 lat. Zapewniamy szeroką paletę usług dostosowanych do potrzeb nawet najbardziej wymagających.
Holujemy i transportujemy
samochody, a także motocykle, quady i inne nietypowe pojazdy na terenie kraju i Unii Europejskiej, które uległy wypadkowi, stłuczce czy awarii drogowej. Laweta pojawi się na
miejscu szybko, gwarantując
bezpieczny transport. Ponadto wynajmujemy auta zastępcze w przystępnej cenie, a także transportujemy na własnych
autolawetach samochody zakupione w Unii Europejskiej.

Zapewniamy także kompleksową pomoc drogową, m.in.
wymieniamy koła, odpalamy
akumulatory, dowozimy paliwo i inne naprawy, które można wykonać na trasie.

Zainteresowanym zapewniamy również kompleksową pomoc serwisową, możliwość zakupu części zamiennych i liczne dodatkowe usługi. Stawiając
na nas, zapewniasz sobie eks-

perckie wsparcie na polskich
i europejskich drogach.
Potrzebna Ci pomoc
drogowa? Zadzwoń
lub napisz już teraz!
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Ta

historia zaczyna się w latach
60. ubiegłego wieku, kiedy przy ul. Bluszcza w Mikołowie zamieszkał Edward Urbańczyk z rodziną. Wśród jego rozlicznych życiowych pasji znalazła się także pielęgnacja dzikiego ogrodu przy tej ulicy. Uporządkował teren, postawił altanę, zasadził owoce i warzywa.
W latach 80., kiedy Spółdzielnia Spożywców w Mikołowie
prowadziła prace budowlane
i musiała naruszyć granice

ogrodu o zgodę zapytano
Edwarda Urbańczyka. Po jego
śmierci, rodzinny majątek odziedziczyły dzieci. Cała trójka ma
już swoje lata i problemy zdrowotne. Porządkowaniem rodzinnych spraw zajęła się wnuczka
Ilona. Dawno minęły czasy, kiedy wszystko było w Polsce państwowe, a kwestie własnościowe miały drugorzędne znaczenie. Po działkę, na której stał
ogród, nikt się nie zgłaszał. Ilona Urbańczyk złożyła więc na
początku 2012 roku w mikołowskim sądzie wniosek o nabycie
praw własnościowych na pod-

stawie zasiedzenia. Przepisy
pozwalają przejąć „bezpańską”
nieruchomość osobie, która nią
faktycznie zarządza.

W tym samym
czasie, tuż za płotem
rozpoczynała się
budowa Magicznego
Domu, który dzięki
intensywnej kampanii
reklamowej, zanim
powstał, już uchodził
za najbardziej
szpanerską
„miejscówkę”
w mieście.
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Kupujesz nowy samochód?

Postaw na Hyundai

H

yundai to koreańska marka samochodów, która na
dobre zagościła na naszym rynku motoryzacyjnym. W swojej ofercie ma zarówno małe, zwrotne samochody miejskie, jak i crossovery oraz samochody
dla biznesu. Każdy znajdzie tu model

odpowiadający jego wymaganiom
i możliwościom finansowym. Oferowane tej wiosny to tak lubiana przez
klientów seria osobówek od i10, poprzez najpopularniejsze i20, i30, do
i40, a także suv-y, od wyrazistej Kony
po Tucsona i Sante Fe. Wszystkie
te modele wyposażone są zarówno
w silniki benzynowe, jak wysokoprężne z bogatym wyposażeniem i wieloma udogodnieniami dla kierowców.
Nowością w ofercie Hyundai są samochody ekologiczne. Seria ta nosi

nazwę IONIQ. Obecnie są sprzedawane modele hybrydowe, elektryczne i łączące oba te napędy - Plug In.
Wieloletnim autoryzowanym dealerem tej marki jest firma WITPOL, która przygotowała dla swoim klientów
wiele atrakcyjnych promocji na modele z 2018r.
Specjalne, bardzo atrakcyjne rabaty przygotowano dla wybranych grup
zawodowych, m.in. górników oraz nauczycieli - wszystkie szczegóły w autoryzowanym salonie WITPOL.
Ale to nie wszystkie niespodzianki,
jakie czekają na klientów!

Dla klientów indywidualnych na
samochody z 2018 roku przygotowano rabaty od trzech do siedmiu tysięcy złotych, w zależności od modelu:
I10 - 3000zł
I20 - 4000zł
I30 - 5000zł
Ix20 - 5000zł
Tucson - nawet do 7000zł
Ponadto, jeżeli przy zakupie nowego samochodu swoje stare auto
zostawisz w rozliczeniu, w firmie
WITPOL otrzymasz dodatkowy rabat w kwocie 2000 zł!

TYCHY (obok Browarów) | ul. KATOWICKA 35 | tel. 32 326 22 80-87
STUDZIENICE | ul. JASKÓŁEK 21 | tel 32 326 39 90 | www.witpolauto.pl
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stary

cznym Domu,
miejska,
ąd?

To nie był koniec, ale
początek problemów.
Regulacja stanu prawnego
ogrodu sporo ją kosztowała:
proces, geodeta, zaległe podatki. Do tej listy wydatków wkrótce dołączyła batalia z inwesto-

rem, którego oskarżyła o zdewastowanie i pomniejszenie jej
działki. Urbańczyk spotkała się

Ilona Urbańczyk, pełnomocnik spadkobierców

Skoro Polska jest - podobno - państwem prawa, to
niech miastem prawa będzie Mikołów. Tymczasem szary
obywatel jest tutaj pozostawiony sam ze swoimi problemami, bo wszystkie instytucje, które mają stać na straży
prawa i porządku, biorą stronę silniejszego. Czyżby wszyscy liczyli na to, że starsi i schorowani ludzie dla świętego spokoju nie będą ubiegać się o prawo własności?
Mikołowski sąd odrzucił
wniosek o przejęcie działki na
podstawie zasiedzenia. Stroną w tej sprawie był Urząd Miasta, który także zdecydowanie
sprzeciwiał się takiemu rozwiązaniu. Magiczny Dom piął się
w górę, a Ilona Urbańczyk alarmowała, że budowa dewastuje ogród. W czerwcu wysłała pismo do inwestora, firmy developerskiej Trojan, wzywające do
zaprzestania zanieczyszczania
terenu materiałami budowlanymi i zlikwidowania szkód. Altana została zburzona, płot zniszczony, a droga wewnętrzna przy
nowym budynku weszła na teren
ogrodu. Zrobiło się nieciekawie,
bo kiedy runął płot otaczający
działkę, upatrzyli sobie to miejsce bezdomni. Protestami Ilony
Urbańczyk nikt się nie przejmował, bo przecież w świetle decyzji mikołowskiego sądu, nie
miała nic do gadania. Sytuacja
zmieniła się w 2014 roku. Sąd
Apelacyjny w Katowicach unie-

ważnił mikołowski wyrok. Ilona
Urbańczyk nabyła działkę przez
zasiedzenie i to od 2005 roku.

ła dewastacje, jakie dzieją się

Ilona Urbańczyk dokumentowa

na jej działce.

z prezesem Trojana. Mediacje
nic jednak nie dały. Właścicielka ogrodu złożyła wniosek o popełnieniu przestępstwa w mikołowskiej prokuraturze. Sprawę umorzono. Prokurator uznał,
że nie ma pewności, iż dewastacja działki ma związek z budową Magicznego Domu. Urbańczyk odwołała się do mikołowskiego sądu na decyzję prokuratora. Jej skargę odrzucono.
W tym czasie zarząd nad Magicznym Domem objęła wspólnota mieszkaniowa.

Do gry przeciwko
Urbańczyk weszła
Straż Miejska i Urząd
Miasta.

Obie instytucje zaczęły wzywać właścicielkę działki do
uprzątnięcia szkód powstałych
w trakcie budowy Magicznego
Domu, choć to nie ona zdewastowała swój ogród. W dodatku,
do zniszczeń doszło, kiedy nieruchomością władał magistrat
(działo się to przed wydaniem
wyroku przez katowicki sąd
w 2014 roku). Straż Miejska skierowała nawet przeciwko Urbańczyk sprawę do sądu. Została uniewinniona, ale kto zabroni sądzić się strażnikom, skoro
procesują się za publiczne pieniądze. Sprawa jest w toku i rozwojowa. Będziemy wracać do
niej na łamach „Naszej Gazety”.
Jerzy Filar
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Wycieka woda i kasa

W zarządach wspólnot mieszkaniowych zasiadają przedstawiciele delegowani przez Urząd
Miejski i Zakład Gospodarki Lokalowej. Dostają za to niemałe pieniądze, choć ich praca
powinna wchodzić w zakres obowiązków służbowych.
Andrzej Badocha
Mieszkaniec osiedla
Mickiewicza w Mikołowie

Z

apewne niektórzy mieszkańcy os. Mickiewicza pamiętają spotkanie z „nowym” burmistrzem we wrześniu 2015 roku w sprawie rozliczeń za
wodę. Większość nie potrafiła zrozumieć, dlaczego do zużycia wody z wodomierzy doliczane są również „ubytki”. Poprzedni burmistrz umarzał należności z tego tytułu. Chodziło jednak
o całkiem sporą kwotę i burmistrz Stanisław Piechula postanowił kosztami
ubytków przypadającymi na gminę obciążyć mieszkańców. Oczywiście miał
do tego prawo, choć przy okazji zwiększył też obciążenia dla osób gorzej sytuowanych (seniorzy, rodziny wielodzietne). Podczas spotkania burmistrz
wskazał, że wymiana wodomierzy na
cyfrowe i jednoczesny odczyt, pomogą ograniczyć wielkość ubytków. Dodatkowym gwarantem miały być profesjonalne działania Zakładu Gospodarki
Komunalnej.

Tymczasem okazało się,
że w budynku w którym
mieszkam, znajdują się
nieopomiarowane punkty
poboru wody!
Nie rozliczano strat w pomieszczeniu wymiennikowni, użytkowanej przez
Zakład Inżynierii Miejskiej. Na dodatek
część wodomierzy w jednym z lokali
użytkowych nie była odczytywana. Odnalezienie wodomierzy i punktów poboru trwało trzy lata. Większość z nich
„odkryli” sami mieszkańcy. Pikanterii
dodaje fakt, że w większości wspólnot
na Mickiewicza obowiązuje błędny regulamin rozliczeń wody. Błąd dotyczy
rozliczeń ubytków odnoszonych wyłącznie do zużycia wody zimnej, a nie
ciepłej i zimnej. Burmistrz wie o sprawie od kilku miesięcy. ZGL zna problem
od momentu wprowadzenia regulaminu (na błędy wskazał członek zarządu
wspólnoty innego budynku). I co? Pozostaje ufać, że kiedyś się to zmieni...
Na początku ubiegłego roku wysłałem burmistrzowi korespondencję
w sprawie uchybień w działaniach
ZGL. Mail skierowany na oficjalny ad-

res, gdzieś zaginął. Po ponownej wymianie korespondencji, sprawą zajął się wiceburmistrz i poprosił o wyjaśnienia. Jak należało się spodziewać
ZGL uznał, że wszystko było OK.

Bezczynność ZGL może
wynikać również z
poczucia bezkarności.
Do zarządów wspólnot oddelegowano przedstawicieli ZGL oraz Urzędu
Miejskiego. Kryterium wyboru nie były
kompetencje w zarządzaniu nieruchomościami (licencja, kurs czy choćby
doświadczenie). Liczyło się zaufanie
burmistrza, co sam potwierdził podczas ostatniego naszego spotkania.
Taka sytuacja oznacza, że do maja
bieżącego roku pracownik ZGL miał
kontrolować wykonanie umowy…
przez ZGL. Konflikt interesów? Skądże, wystarczy odrobina zaufania...
W maju sytuacja uległa zmianie. Do zarządu oddelegowano kierowniczkę
z biura radców prawnych. Tutaj już nie
ma konfliktu interesów. Oczywiście, tak
będzie do momentu, kiedy wspólnota wejdzie w konflikt prawny z gminą.

Mieszkańcy nie mają wpływu na niekontrolowane ubytki wody, ale
muszą za nie płacić.
Statut opracowany przez ZGL/Gminę
określa tryb wynagradzania zarządu,
który wydaje się być sprzeczny z zapisami ustawy i orzecznictwem. Zarząd
powinien otrzymywać wynagrodzenie
za rzeczywisty nakład pracy, a nie miesięczną „pensję” stałej wysokości. Tym
bardziej, że właściwie większość obowiązków zarządu została przekaza-

na administratorowi. Zasiadanie w zarządzie wspólnot mieszkaniowych nie
wchodzi w zakres obowiązków służbowych członków delegowanych tam
przez UM czy ZGL. Jest to niezależna
od etatu w macierzystej instytucji „fucha” za ok. 1000 złotych miesięcznie,
za działania sprowadzające się do podpisania faktur.
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Terapis - szeroka diagnostyka i terapia dla dzieci z problemami rozwojowymi oraz słuchowymi.

Usłyszeć i zrozumieć
Terapis to niepubliczna poradnia psychologicznopedagogiczna, gdzie najważniejsze jest dziecko.
Rodzice dzieci z problemami rozwojowymi,
neurologicznymi, słuchowymi czy wadami wymowy
znajdą tu pomoc i wsparcie.

W

czerwcu w Terapisie ruszyła jedyna w powiecie mikołowskim pracownia badania słuchu, gdzie mali pacjenci mają do
dyspozycji specjalistyczny sprzęt diagnozujący ich problemy. Zanim zostanie postawiona diagnoza, dziecko musi
Foto: Monika Moryń / monikamoryn.pl

przejść serię nieinwazyjnych badań,
które zadecydują o strategii leczenia
i wyborze terapii.
Pierwsze z badań to audiometria tonalna AT, czyli najprościej rzecz ujmując
sprawdzanie progu słyszenia u dziecka. Kolejne to audiometria impedan-

cyjna (tympanometria). W tym badaniu pomiar polega na pobudzaniu do
drgań rezonansowych błony bębenkowej, a wraz z nią całego układu mechanicznego ucha środkowego, co pozwala stwierdzić obecność wysięku
w uchu lub stanu zapalnego. Ta procedura pozwala na szybkie zdiagnozowanie bezobjawowych stanów chorobowych ucha, szczególnie u przedszkolaków, u których utrzymują się uporczywe wady artykulacyjne.
Kolejnym badaniem przeprowadzanym w ramach badania słuchu jest otoemisja aukstyczna (TEOAE, DPOAE). Jest
to jedna z metod diagnostycznych stosowanych w audiologii. Pozwala ona na
wykrycie niedosłuchu odbiorczego pochodzenia ślimakowego. W pracowni
są też wykonywane badania w wolnym
polu oraz audiometria słowna, które pozwalają konkretnie sprawdzić jakie jest
nasze rozumienie słów. Badanie przeprowadzane jest najpierw bez aparatów słuchowych, potem z aparatami lub
implantami. Badanie to niezbędne jest
do prawidłowego dopasowania procesorów mowy w implantach ślimakowych. Jako jedyne na Śląsku będą wykonywane właśnie w Terapis.
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Terapis zajmuje się

także badaniem APD, czyli wyższych
procesów przetwarzania słuchowego potocznie nazywanych niedosłuchem
centralnym na najnowszej platformie
Neuroflow opracowanej przez dr Senderskiego.
Po postawieniu diagnozy pacjenci mogą tu liczyć na treningi słuchowe metodą konwencjonalną oraz metodami wspomagającymi, np. metodą
Warnke i Neuroflow, które mają pomóc
dzieciom z dysfunkcjami słuchowymi w nauce i właściwym odbiorze oraz
poznawaniu otaczającego nas świata. Dzięki nim dzieci lepiej się rozwijają
i nie mają problemów w nauce.
Po przeprowadzonych badaniach
mały pacjent trafia do lekarza specjalisty, dr Małgorzaty Witkowskiej, która
jest specjalistą otolaryngologii, audiologii i foniatrii. W swojej praktyce lekarskiej zajmuje się: diagnostyką i leczeniem schorzeń laryngologicznych: uszu,
gardła, nosa, krtani oraz profilaktyką
i zaburzeniami głosu i słuchu, a także dopasowaniem procesorów mowy
u chorych z implantem ślimakowym.
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Terapis to także szeroka, bezpłatna terapia w ramach WWR
(wczesnego wspomagania rozwoju).
Oferowane są tu zajęcia z logopedą

Kabina ciszy.
(surdologopedą, neurologopedą), psychologiem, pedagogiem (surdopedagogiem), fizjoterapeutą (NDT Bobath),
terapeutą integracji sensorycznej, muzykoterapeutą, terapeutą ręki oraz terapie grupowe. W ramach Programu
isnieje możliwość bezpłatnych konsultacji lekarskich z neurologiem
dziecięcym, otolaryngologiem, audiologiem oraz foniatrą.

Mikołów, ul. Skotnica 2 | e-mail: terapis.mikolow@gmail.com | tel.: 690 303 465 | www.terapis.org
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Reta dla Biblioteki

Wkładem własnym może być praca mieszkańców.

Z

aczęło się od rozmowy Tomka Wieczorka ze Stowarzyszenia Reta z Agatą Babisz, bibliotekarką z Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Był pomysł,
potem projekt, umowa
z miastem i po kilku miesiącach dział dla najmłodszych właśnie zyskuje
nowe oblicze.
- Ten kącik dziecięcy został
wyodrębniony ok. 7 lat temu.
Zaadaptowano na niego zaplecze, bo książki nie mieściły się
w głównej sali. Dzieci też czują się lepiej, kiedy mają „swoją bazę”. Powstał z tego, co było
dostępne pod ręką, z regałów od
dorosłych - mówi Agata Babisz.

Po 7 latach przyszedł
czas na zmiany. W ramach projektu „Reta
dla biblioteki” kupione zostały nowe regały na książki do
działu dziecięcego,
nowe półki i wieszaki na dziecięce kurtki. Dzieci dostały kolorowy dywan i pufy do siedzenia, pojawił się niewielki stolik

Książki na nowych regałach
i półkach już czekają na dzieci.

Inicjatywa lokalna to ciekawa, choć mało znana forma współpracy samorządu z mieszkańcami.
W Mikołowie nie jest praktycznie wcale promowana. Szkoda, bo oprócz integracji mieszkańców pozwala na szybką realizację niewielkich potrzeb, które choć istotne dla lokalnych społeczności, z reguły nie są zauważane przez władzę. Władze lokalne samodzielnie podejmują decyzje i komunikują je
mieszkańcom. To dla nich najwygodniejszy model
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i kolorowe krzesełka. Po zaplanowanym na ten rok malowaniu
ścian biblioteka będzie wyglądała jak nowa. Kosztami projektu o wartości 3 tysięcy złotych
Stowarzyszenie Reta i Urząd
Miasta Mikołów podzieliły się
niemal po połowie. Duża część
udziału własnego stowarzyszenia to praca związana z realizacją zadania.
Inicjatywa lokalna w Mikołowie dopiero raczkuje. Do tej
pory zgłoszono raptem kilka
wniosków, ale trudno się dziwić, skoro Urząd Miasta praktycznie nie promuje tego narzędzia. Przydałoby się też zwiększenie dość skromnych środków zarezerwowanych na
współpracę z mieszkańcami, tak aby możliwe
było realizowanie zadań o większej wartości. Stowarzyszenie Reta planuje w tym
roku jeszcze co najmniej dwa nowe wnioski, które są już w przygotowaniu.
Artur Wnuk
arturwnuk@reta.pl

zarządzania miastem. Inicjatywa lokalna wprowadza nowe zasady gry - już z samej definicji zakłada
współpracę, współdziałanie. Obok budżetu partycypacyjnego jest jedną z form włączania mieszkańców
w zarządzanie miastem. Najważniejsze różnice pomiędzy inicjatywą lokalną a budżetem partycypacyjnym (obywatelskim) to: brak głosowania, obowiązek
podpisania umowy z gminą i konieczność wniesienia
wkładu własnego w formie pracy lub materiałów.

JSW OCHRONA działająca na terenie Jastrzębia Zdroju, Zabrza,
Dąbrowy Górniczej, Radlina, Czerwionki-Leszczyn
Świadcząca kompleksowe usługi w zakresie ochrony stacjonarnej obiektów,
monitoringu, ochrony imprez masowych,

Poszukuje pracowników ochrony
na Koksownię Przyjaźń, Koksownię Radlin,
Koksownię Dębieńsko i Koksownię Jadwiga.
WYMAGANIA:
 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI
 DYSPOZYCYJNOŚĆ
 STAŁE MIEJSCE ZAMELDOWANIA
 WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY
FIZYCZNEJ BĘDZIE DODATKOWYM ATUTEM DO ZATRUDNIENIA
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy. Zainteresowane osoby prosimy
o przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających CV na adres e-mail: kadry@jswochrona.pl w terminie do 30.06.2018r., z dopiskiem którego obiektu dot. rekrutacja.
Szczegółowe informacje na temat oferty pracy zostaną przekazane kandydatom na spotkaniu.
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, spełniającymi określone kryteria rekrutacyjne.
Wysyłając aplikację prosimy o dopisanie klauzuli o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez JSW Ochrona Sp. z.o.o z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ul. Armii Krajowej 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000712618 (dalej jako: „Spółka”).
 Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest
Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem biuro@jswochrona.pl
 Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na
podstawie umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.
 Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu
rekrutacji.
 Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
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Metbox Kurpas Sp. J.

Orzesze, ul. Rybnicka 1a
tel. 608 507 339, 602 719 519

www.metbox.pl

ogrodzenia i balustrady
napędy do bram
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bezpłatny pomiar
doradztwo

nieograniczony design
konkurencyjne ceny
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ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

nowe oferty
pożyczek

W sierpniu 2016 roku wybuchła afera
dotycząca smrodu i hałasu dochodzących zza
murów łaziskiej małej strefy przemysłowej,
zlokalizowanej na terenach należących do
przedsiębiorstwa ERG. Problem powraca.

na raty

CENTRUM9.PL
telefon:

32 790 09 08
złóż wniosek online na stronie: WWW.CENTRUM9.PL

POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE
DORADZTWO FINANSOWE
KREDYTY GOTÓWKOWE
KREDYTY KONSOLIDACYJNE
POŻYCZKI POZABANKOWE
POŻYCZKI DLA FIRM

W Łaziskach
znów śmierdzi

CENTRUM 9

ów
wiele bank jscu
i
m e
w jednym

Odwiedź Nasz oddział:

Siemianowice Śl., ul. Śląska 9,
tel. 502 861 519

Niezależny Operator Finansowy Centrum9 z siedzibą w Kozach 43-340, przy ul. Bielskiej 37, NIP 937-173-2357 jako pośrednik kredytowy współpracuje z: UnilinkCash, Raiffeisen Polbank, Provident, Tak To, Incredit,
Netcredit, Zaplo, Aasa, TF Bank, Vivus, Hapi Alior Bank, Euroloan, Mogo, Ferratum, Getin Bank, Axcess,
Euroexpert, Europożyczka, Capital Service, Mikrokasa, Supera, Super Grosz, Spidi Pożyczki, Fundusz Korona, Wygodna Pożyczka, FGP, Idea Pożyczka, Friendly Finance, CashIn, Dineros, Łatwy Kredyt, Cross
Loan, Daily Credit, Eurocent, Chwilówki Śląsk, Aforti Finanse, Eurokasa, PTF Gwarant, Business Partners
Club, SMS365, ODNAOL, Limes i otrzymuje od ww. pożyczkodawców wynagrodzenie i w ramach współpracy jest umocowany do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów o dany produkt finansowy (umów pożyczki/kredytu). RPK 000118
Reprezentatywny przykładna podstawie pożyczki oferowanej przez Unilink Cash Sp. z o.o.: całkowita kwota
pożyczki: 1000 zł, okres trwania pożyczki: 30 dni, całkowita kwota do zapłaty: 1270 zł, koszty: prowizja z tytułu udzielenia pożyczki: 270 zł, RRSO: 1638,75 %

Mieszkańcy ulic Kwiatowa, Stokrotek i Chopina znów skarżą się na chemiczny smród.

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Produkujemy ziemię oraz sprzedajemy kruszywa i kamienie ozdobne.

Ziemia jest
najważniejsza

w przesiewaczu bębnowym
i dzięki temu pozbawiona zo-

wrzesień 2016r.

Nr 9 (55)

ŚMIERDZĄCE SPRAWY

ORZE

doda
specj

STR.

MIKO

3

STR.

2

Pogoda, gw

ŁAZIS
IIIIIIII

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Opłaty za CO

Taniej,
czyli
drożej

str. 16--17

NIE TWÓJ SKŁAD OPAŁU
WIEDZĄ, NAJKORZYS
CO
WIĄE CENY W RE
MÓWLAN
MATERIAŁY BUDO
I WYKOŃCZENIOWE
? str. 4
str. 3

Małpi

str. 28

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

NAJKO
Y
CEN
Bóg -

ANE
MATERIAŁY BUDOWL
I WYKOŃCZENIOWE

 pust
WYRY
wego Inspektora Sanitarnego.
wadzenie przeglądu ekoloó
REN GIGU)
ram
ŃSKA 48 A (TE
ki ce dach
sta
okna d
pu

UL. PSZCZY
Swój udział ma też Starostwo EKOG
gicznego,
firma się odwołała,
 rynny
K
SZE
RO
Ł
W
A ORZECH MIA
KOSTK
WE
dachówWkiYPRI
Powiatowe,
choć
skuteczność
EWNO KOMINKO a SKO w maju tego rokuuchyDR
P
rz
2
1
y
12 5
z a ty zaku
36 5
tej instytucji
może
budzić
wątliło decyzję starosty i przekaL. 5
refle
TE
kse
ow
wybra
 okna daznch
n
pliwości. Pisaliśmy w ubiezało mu sprawę do ponowne- 9, ej
 ryntony 99
głym roku jak to starostwo
go rozpatrzenia. Wygląda
zobowiązało jedną z firm do
tak, jakby powiat celowo grał
sporządzenia przeglądu ekona czas i przeciągał procelogicznego. Jest to specjalidury. Tak czy inaczej sprawy
chyba nabiorą przyspieszestyczne, a co za tym idzie dosyć kosztowne badanie. Firnia, bo mieszkańcy
ulic Sto- a, tel. 32
Mikołów, ul. Stawow
rmoptyk.pl, /arm
w.a
ww
ma odwołała się od tej decykrotek, Kwiatowej i Chopina
piątku: 9.30-17.00, so
do
łku
edzia
poni
znów zaczęli odsię uskarżać na
zji do Samorządowego Kolesmród.
gium Odwoławczego i sprastr. 32

IIIIIIII

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ak

REKL

e
ic

ow
at

K

7.00 DO 17.00
ZAPRASZAMY OD DO 13.00
W SOBOTY OD 8.00

ła

is
W

.PL
WWW.PRESSPOL2 IS
GRAT
1 TONY DO 15 KM.
TRANSPORT POW.

Studio
Optyczne 13
Ka

która idealnie nadaje się do
zakładania i regeneracji trawników. Jest ona wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne, doskonale magazynuje wodę w ilościach bezpiecznych dla korzeni.
Ziemia ta pozyskiwana jest
przez firmę Gawlik poprzez proces przesiewania

wę wygrała. SKO nie analizowało, czy spółka negatywnie oddziałuje na środowisko.
Kolegium zajęło się formalną stroną decyzji starosty i nie
zostawiło na niej suchej nitki.
Niestety, życie nie uczy niczego powiatowych urzędników.
Znów popełnili ten sam błąd.
Starostwo nakazało przepro-

Bełk, ul. Główna 133 | tel. 509 311 978
www.sklep.kamienieogrodowe.com

O

Wis
ła

K

ażdy, kto zakładał
ogródek i marzył
o bujnej trawie, ten
wie, że jej jakość decyduje, czy nasza trawa rośnie
i drzewa wyglądają kwitnąco, a chwasty nie prześladują nas w koszmarach.
Firma Gawlik z Bełku
oferuje przesiewaną ziemię,

staje wszelkich zanieczyszczeń typu korzenie roślin, kamienie.
- Na terenie Śląska dowozimy ziemię własnym transportem. Posiadamy samochody
o tonażu od 1 do 25 ton. Ceny za
dowóz ustalamy indywidualnie
z klientem. Mamy krótkie terminy realizacji. Własny transport
daje nam pewność, że towar
dotrze do Państwa zgodnie z Waszym zamówieniem - zapewniają
właściciele firmy
Gawlik.
Firma Gawlik posiada ponadto w sprzedaży
szeroki wybór: kamieni ogrodowych
oraz kruszyw drogowych, brył i głazów, donic betonowych, gabionowych, impregnatów, a także
kostki granitowej oraz kamieni
do gabionów.

wały się nie tylko media, ale
także, m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W efekcie jednej z firm,
dzierżawiących teren od ERG,
została wypowiedziana umowa. Od tamtego czasu przeprowadzono szereg kontroli, w tym Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru i Budowlanego Powiato-

tow
ice

Z

amieszanie z 2016
roku nie rozeszło
się po kościach.
Sprawą zaintereso-
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Finał Ornontowickiej Ligi Orlika. Zwyciężyła FC Fortunka, drugie miejsce Pasterze, trzeci był Merc Luc.

Tu zawsze gra się o zwycięstwo
Z

namy zwycięzców Ornontowickiej Ligi Orlika. 9 czerwca odbył się
finał, któremu towarzyszył
piknik i dużo dobrej zabawy
dla kibiców w każdym wieku.

W czasie ligowego sezonu
o punkty walczyło osiem drużyn:
Sarmacja, CL FASO, Pasterze, Dziki Audytor, FC Fortunka, FC Pyskowice, Merc-Lux Rzymski i Synowie
Ojca. W finale mogły wystąpić tylko cztery. W drugą sobotę czerwca na murawę ornontowickiego
Orlika wybiegły zespoły: FC Fortunka (36 pkt., 139 bramek), Pasterze (32 pkt., 108 bramek), CL FASO

(28 pkt., 93 bramki) i Merc-Lux
(25 pkt., 88 bramek).
W Lidze Orlika występują drużyny w zestawieniu 5+1. Każdy zespół
może zgłosić 16 zawodników. Wpisowe dla każdej ekipy wynosi zaledwie 300 zł. Grają nie tylko drużyny z Ornontowic. Choć to liga amatorska emocji jest tyle, jak przy zmaganiach zawodowców. Tu zawsze
gra się o zwycięstwo. Dowodzi tego
liczba strzelonych bramek - prawdziwy maraton goli! Zwykle w czasie meczu można było zobaczyć więcej niż 10 bramek, czasami 20, a rekordowe mecze kończyły się 28 golami. To więcej niż w zawodowych ligach zwykle pada w ciągu całej ko-

lejki. Najbardziej rozstrzelana ekipa
strzeliła w trakcie 14 kolejek sezonu,
aż 139 bramek! Więcej informacji na
temat rozgrywek można znaleźć na
oficjalnej stronie Ornontowickiej Ligi
Orlika oraz na: www.facebook.com/
ornontowickaligaorlika. Finał zorganizowała firma Merc-Lux Rzymski.
Patron medialny, za zgodą dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i wsparciu
organizatora ogłosił konkurs plastyczny
„Orlik łączy pokolenia”. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 10
lat, technika dowolna (rysunki, wycinanki, prace przestrzenne - oraz cała inwencja twórcza dzieci i ich rodzin).

Sponsorzy: Holujemy24 Pomoc Drogowa, Dom Przyjęć Okolicznościowych Calvados, Ekspresowa Komunikacja Drogowa (EKD).
Partnerzy: Grupa MULTIPLAY, Gmina Ornontowice, Goldstudio.com.pl - agencja reklamowa. Patroni medialni: Ornontowice.info. pl oraz Iknurow.pl.

Propaganda sukcesu
ma się dobrze
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Rzecznik Praw Obywatelskich
dołączył do grona instytucji, które
uważają, że władze samorządowe
nie powinny wydawać swoich
gazet. Na burmistrzach i wójtach
powiatu mikołowskiego nie robi
to jednak wrażenia.

ESZE
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W

ładze samorządu terytorialnego nie powinny wydawać
wiazdy i zabawa prasy, ale jedynie biuletyny
5
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mi i komunikatami urzędowymi - uważa rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Pou
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gazet wiąże się niejednokrotnie z utrudnianiem do411 51 01
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Oferta ważna do 30.09.2

ści słowa i prawa dostępu
obywateli do informacji publicznej - napisał rzecznik
w ponownym wystąpieniu
w tej sprawie do ministra
kultury i dziedzictwa narodowego.
Tyle teoria. W praktyce widać, na przykładzie powiatu mikołowskiego, że samorządowcy mają gdzieś te
przestrogi. Najbardziej patologicznym przykładem jest
„Gazeta Mikołowska”. Niedawno z otoczenia kandydującej na urząd burmistrza
Ireny Radomskiej padło pytanie o możliwość rezerwacji stron w przedwyborczych
wydaniach. Niczego konkretnego się nie dowiedzieli,
ale za to w odpowiedzi pojawiło się zdanie: „…Biorąc
pod uwagę fakt, że jesteśmy
organem miejskim, staramy się zachować szczególną dbałość o bezstronność
w kwestiach politycznych

ze specjalnym uwzględnieniem wyborów samorządowych…”. Przynajmniej poczucia humoru im nie brakuje. Całe miasto żyje zbliżającą się rywalizacją między
Radomską a Piechulą, a samorządowy organ milczy na
ten temat jak głaz. Polityczna
bezstronność tego periodyku polega na tym, że najważniejszy felieton pisze burmistrz, w kolegium redakcyjnym zasiada jego zastępca,
a etatowym pracownikiem
jest radna. Płacą za to mieszkańcy, bo gazeta choć jest
płatna i pozyskuje reklamy,
nie jest w stanie sama się
utrzymać i żyje z miejskich
dotacji. Nie twierdzimy wcale, że „Nasza Gazeta” jest
najlepszym przykładem do
naśladowania. Na naszych
łamach staramy się jednak
zachować równowagę sił
i nie zamykamy łamów
przed nikim.
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Nie zapomnij o mnie
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków
w ramach pikniku rodzinnego w Mikołowie Bujakowie zorganizowało ósmą edycję imprezy
charytatywnej „Nie zapomnij o mnie”.
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- Nasi podopieczni to głównie osoby niepełnosprawne,
które potrzebują wsparcia finansowego na rehabilitacje, terapię. W naszej akcji liczy się
gest i chęć pomocy innym. Serdecznie dziękujemy wszyst-

kim darczyńcom - mówi Krystyna Świerkot, prezes Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krystyn
i Sympatyków w Mikołowie.
Wśród tegorocznych darczyńców znaleźli się: Irena Radomska, Katarzyna Piechula,

Grażyna Pstraś - Gryt, Urszula
Tkocz, Krystyna Zielonka, Izabela Simka, Halinna WoźnicaKampa, Agnieszka Fiola, Krystyna Świerkot, Adam Lewandowski, Artur Wnuk, Andrzej
Sobota.
- Szczególnie chciałabym podziękować ks. Jerzemu Walisko za otwartość i solidarność
z wszystkimi, którzy potrzebują pomocy oraz osobiste zaangażowanie - dodaje Krystyna
Świerkot.
Podczas imprezy mogliśmy także zobaczyć występy uczniów z I LO im. K. Miarki
oraz Szkoły Podstawowej w Bujakowie, a także zbadać sobie
poziom cukru i ciśnienia.
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Dzień Twórczej Profilaktyki w „Miarce”
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Stawiają na pasje
Twój komfort
i bezpieczeństwo
Chcesz szybko i dobrze
sprzedać-kupić nieruchomość?
Zaufaj specjalistom i zgłoś się do Nas.
Wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach
i doprowadzimy do bezpiecznej transakcji.

Irena Radomska,

W

chodzenie w dorosłe życie dla wielu
młodych ludzi jest
obecnie trudniejsze niż jeszcze kilkanaście lat temu. Żyją
szybko i mają zbyt wiele wyzwań oraz oczekiwań. Powoduje to stres i depresję. Pomóc może im pasja. Może
nią być szycie, kaligrafowanie, sztuki walki, taniec, muzyka, śpiew, a nawet zaplatanie
warkoczy. W I LO im. K. Miarki
w Mikołowie zorganizowano
po raz pierwszy Dzień Twórczej Profilaktyki.
- Młody człowiek w trudnych momentach musi mieć
się na czymś oprzeć. Znaleźć
sposób na rozładowanie fru-

stracji i złych emocji - wyjaśnia organizatorka i pedagog
szkolny Monika Mamoń-Fic.
Aby zachęcić uczniów do
poznawania swoich zainteresowań zorganizowano szereg
warsztatów. Można było poznać trudną sztukę kaligrafii,
haftu ręcznego, wykroju, wizażu, zaplatania warkoczy, wejść
w tajniki charakteryzacji teatralnej, tańca vogue czy sztuk
walki: muay tai, brazylijskiego
jiu-jitsu, capoeiry. Były także
warsztaty teatralne, muzyczne
oraz nauki pisma arabskiego.
Uczniowie mogli też poznać
zasady rekrutacji do policji
i sprawdzić się w testach kwalifikacyjnych. Łatwo nie było.

dyrektorka szkoły
Współczesna szkoła służy
nie tylko przekazywaniu wiedzy. To także miejsce, gdzie
musimy przygotować uczniów
do radzenia sobie z trudnościami. Trzeba podpowiedzieć
im, jak pokonać stres i przyjmować życiowe porażki. Jednym ze sposobów jest samorealizacja poprzez pasje i zainteresowania. Stąd nasza akcja.

Zainteresowanie warsztatami wśród uczniom przerosło oczekiwania organizatorów. Zapewniają, że w kolejnych latach na pewno podobne imprezy będą także organizowane.

Zapraszamy

Mikołów | ul. Rynek 18
www.nieruchomosciaura.com
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tel: 883 667 500

883 025 500

KLIMATYZACJA , LPG i CAR AUDIO, SAMOCHODY ZASTĘPCZE

Wysoka jakość
w dobrej cenie
Charakteryzacja teatralna.

Pisanie po arabsku.

W

yjątkowo gorące lato mamy tej wiosny. Dlatego sprawna klimatyzacja w samochodzie na pewno się nam przyda. Mikołowska firma WI-MA - SCALIK specjalizuje się w diagnostyce, napełnianiu i naprawie układu klimatyzacji samochodów osobowych
oraz dostawczych. Podczas wykonywania usługi (czyszczenie ozonem) lub po naprawie, dodajemy kontrast UV, aby w przyszłości było łatwiej zlokalizować potencjalną nieszczelność. Usługa wykonywana jest
w pełni automatycznym sprzętem, na markowych komponentach.

Naprawy

Warsztat posiada kilka stanowisk z szerokim wachlarzem usług, od
naprawy układów hamulcowych, elektrycznych, wydechowych, zawieszenia, a także z serwisem olejowym, sprzęgła i rozrządy. Usługi świadczymy zarówno dla samochodów osobowych oraz dostawczych do
3,5 tony. Na czas naprawy oferujemy samochody zastępcze.

Sztuki walki.

Instalacje gazowe

Serwis WI-MA - Scalik świadczy także najwyższą jakość usługi oraz
doradza przy wyborze i dostosowaniu instalacji LPG pod dany model
samochodu, montując tylko sprawdzone i niezawodne instalacje. Koszt
instalacji z montażem to teraz tylko w promocyjnej cenie od 2100 zł!
Płatność można także rozłożyć na atrakcyjne raty. Kwota raty to tylko
220,00 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy.

Poprawiamy bezpieczeństwo
i komfort jazdy

Ponadto serwis montuje i naprawia urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa na drodze oraz zapewniających wyższy komfort prowadzenia i parkowania samochodu, m.in.: czujniki parkowania oraz rejestratory jazdy, oświetlenie ledowe, a także systemy car audio z zestawami głośników, nawigacją i radiem.

Mikołów | ul. Gliwicka 120b
tel. 32 322 56 79, 513 129 219

Miarka w akcji

M-ów (Miasto z

Nasza Redakcja miała okazję porozmawiać z Sebastianem Salbertem - R
właścicielem agencji MaxFloRec, członkiem zespołu Pokahontaz, od

- Z czym kojarzy Ci się Mikołów?
- Mikołów jest miejscem,
w którym zapuściłem korzenie.
Jak wiadomo pochodzę z Katowic. Właśnie tam spędziłem
pierwsze lata mojego życia. Od
piątego roku życia mieszkam tutaj. Tu się wychowałem, spędziłem wiele pięknych chwil, tych
niepięknych również, dlatego
czuję się związany z tym miastem.

okazyjne koncerty do okazałego budynku w samym centrum
parku. Na początku trudno było
w Mikołowie znaleźć odpowiednie miejsce na koncert,
a także do organizowania imprez hip-hopowych. Razem
z moimi kolegami staraliśmy
się organizować te imprezy
na własną rękę. Koncerty także. Pierwsze z nich grałem na
świetlicy mojego technikum
podczas imprez szkolnych.

- Mikołów ma jakiś wpływ
na twoją twórczość?
- Nigdy nie miałem w zwyczaju pisać treści związanych
z lokalnym patriotyzmem. Raczej nie mówię za dużo na ten
temat, chociaż napisałem numer pod tytułem „M-ów (Miasto
ze snów)”, który traktuje o moim
mieście. Jest również utwór
o moich korzeniach zatytułowany „Habitat”, z płyty zespołu Pokahontaz, w którym również pokazuję to miasto.

- Czy koledzy ze szkoły
przychodzą na koncerty?
- Dorastałem w czasie, kiedy
bardzo mało ludzi słuchało hiphopu. W samej szkole czy klasie była naprawdę mała liczba
takich osób. Razem z kolegami
staraliśmy się przekonać ludzi
do tego typu muzyki. Nie było
to łatwe. Mimo tego na ostatniej trasie promującej album
„REset” pojawiło się wielu starych znajomych, z którymi spotykałem się tutaj i razem tworzyliśmy kulturę hip-hopu w Mikołowie.

- Czy miasto bardzo się
zmieniło od kiedy zacząłeś
swoją karierę? Czy na początku były jakieś miejsca, w których mogłeś grać koncerty?
- Miejsce bardzo się zmieniło. Sam Domek Harcerski, który mamy za plecami, na przestrzeni lat przeszedł wielką
metamorfozę z małej budeczki, w której zbierali się harcerze, przy której organizowane były mecze koszykówki i

- Czy młodzi ludzie przychodzą na koncerty?
- I tak, i nie. Dotychczas były
to osoby w przedziale wiekowym od 16 do 25 lat, z nielicznymi wyjątkami. Po ostatnim albumie, w stylu oldschoolowym
pojawiły się osoby powyżej
25 lat, a nastolatków wywiało na
koncerty młodszych artystów.
To bardzo miło widzieć starsze

osoby, które także interesują się
naszą muzyką.

i pędu, które nie są moimi
sprzymierzeńcami.

- Jak wspominasz swoją
młodość związaną z Mikołowem?
- Kilka razy w młodości wyjeżdżałem z Mikołowa i próbowałem swoich sił w innych
miejscach, jednak bardzo szybko zaczynałem tęsknić i wracałem. Na „obczyźnie” wytrzymywałem maksymalnie pół roku,
jednak to Mikołów pokochałem. Miasto jest specyficzne;
jest małe i dzięki temu jest tu
więcej spokoju i mniej chaosu

- Masz jakieś miejsce w Mikołowie, które chętnie odwiedzasz lub do niego wracasz?
- Park z Domkiem Harcerskim jest miejscem, w którym
przebywałem praktycznie codziennie, bo chodziłem do
szkoły, która znajdowała się na
jego terenie. Bardzo miło wspominam mecze rozgrywane z kolegami czy zjazdy na sankach
lub nartach z pobliskich górek. Później, gdy infrastruktura
się rozwinęła mieliśmy więcej
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www.kia.com

Prosty pomys]: lepsze kombi.
Optima kombi.
Kia Optima kombi ju� od

93 900 PLN

Kia Optima kombi. Twoja przestrze_. Twrj styl.

Mieli�my prosty pomys�. Zrobi� lepsze kombi. Du�o lepsze. Dlatego w eleganckie i komfortowe nadwozie spakowali�my
mnrstwo nowoczesnych technologii oraz systemrw bezpiecze_stwa. Do�o�yli�my dynamiczne i ekonomiczne silniki.
A i tak zosta�o 552 litry przestrzeni w baga�niku na Twoje dodatki. Bo proste pomys�y s� najlepsze.

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.

możliwości, by spędzać miło
czas, na przykład idąc na basen
czy boisko.
- Skąd czerpiesz inspirację?
- W zasadzie zewsząd. Nie
ma dla mnie jednego punktu odbiorczego, bo staram się
mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Czasem zainspiruje mnie jakieś słowo, ciekawa myśl filozoficzna, książka, którą przeczytam czy też film albo rozmowa. Często inspiruje mnie natura; przebywam w lesie czy nad
morzem, gdzie odrywam się od
życia codziennego i jego biegu
i właśnie tam czekają ciekawe
impulsy, które przyjmuję i potem przerabiam na kawałki.
- Czy teksty kierujesz do jakiejś konkretnej grupy? Może
do konkretnego przedziału
wiekowego?
- Teksty kieruję przede
wszystkim do ludzi myślących.
Najwięcej utworów piszę z perspektywy 30-parolatków, bo ta
tematyka jest mi najbliższa. Jednak niejednokrotnie spotykamy się z bardzo młodymi ludźmi, którzy rozumieją co do nich
mówimy i to jest bardzo miłe, że
pomimo wieku oni zagłębiają
się mocno w te teksty. Wiem, że
wraz z dorastaniem będą rozumieć z nich coraz więcej, ale myślę, że młodzi ludzie potrzebują czasem czegoś więcej niż tylko imprezy i marzenia o high life.
- Czy jest coś, co chciałbyś
przekazać swoimi utworami?
- Należę do twórców, którzy
stawiają na przesłanie. Nie stawiam tylko na formę, ale też na
treść i jest to dominujący aspekt
mojej twórczości.
- Wasze teksty są bardzo
dobre językowo. Czy lubiłeś
język polski w szkole?

ze snów)

Rahimem, raperem, producentem muzycznym,

d dzieciństwa związanym z Mikołowem.
- Nie znam nazw, ale na szczęście w Mikołowie, dzięki inicjatywie obywatelskiej, powstało
miejsce, które nazywa się Krawczyka XXI. Jest to typowa próbialnia, która zrzesza muzyków
z Mikołowa i okolic. Trenują tam,
ćwiczą i rozwijają się. Wiem też,
że tamtejsza ekipa organizuje
coroczne imprezy, by pokazać
młodych, tworzących tam muzyków. Podejrzewam, że w okolicach wakacji organizowany będzie kolejny event, więc zachęcam, bo właśnie tam można dokładnie zapoznać się z twórczością naszych lokalnych twórców.

- Tak. Swoją przygodę z językiem polskim na wyższym poziomie zacząłem w technikum. Nigdy
nie lubiłem czytać i to zmieniło się
dopiero po szkole, gdy nie czytałem z przymusu. Lektury często trzeba wykorzystywać w wypracowaniach, lecz zamiast tego
zacząłem wykorzystywać swoje
własne przemyślenia. Stwierdziłem, że nie będę pisać na tematy, które są mi dalekie, ale o rzeczach mi bliższych. Okazało się,
że kiedy zacząłem używać do wypracowań swoich przemyśleń lub
cytatów, moja polonistka doceniła
moje starania i moje oceny znacznie się poprawiły. Przez takie pisanie mogłem wyrazić siebie i nie
iść według określonego schematu. Uważam, że jest to bardzo dobry kierunek samorozwoju jednostki. Bardzo szanuję te docenienie mnie przez nauczyciela.
- A teraz coś czytasz? Masz
jakieś ulubione tytuły?
- Zacząłem czytać w wieku
mocno dojrzałym i sięgałem po
tytuły, które wtedy mnie interesowały. Była to tematyka fantasy, a wiadomo, że te książki nigdy
nie należały do kanonu naszych
lektur, więc moje zainteresowania nie pokrywały się wcześniej
z tymi szkolnymi. Nieco później
mój przyjaciel zaczął polecać mi
tytuły klasyczne ze szkoły średniej, których wcześniej nie byłam
w stanie zrozumieć. Dopiero wtedy byłem w stanie je docenić i odnaleźć ich prawdziwą wartość.
- Czy ewoluujesz muzycznie w jakimś określonym kierunku?
- Ciężko jest mi odpowiedzieć w tym momencie, po wydaniu nowego albumu, ale nie
zamierzam poprzestać i ciągle
idziemy do przodu.
- Znasz jakieś składy z Mikołowa, które chciałyby zaistnieć na scenie?

- Którą współpracę najlepiej wspominasz?
- Z każdym pracuje się inaczej. Bardzo dobrze pracuje mi
się z Fokusem i nie ukrywam,
że jest to dla mnie najważniejsza współpraca. Mimo tego, nie
zamykam się i lubię współpracę
z innymi. Najprzyjemniej nagrywa mi się kawałki z ludźmi, których szanuję za ich twórczość,
a także która mi się podoba.
- Co myślisz o nowej scenie
hip-hopowej?
- Gatunek mocno ewoluował.
Powstała jego odnoga, która
nie do końca mnie przekonuje. Są wyjątki, jednak nie jest to
coś, czego słucham namiętnie.
Podczas gdy gatunek się rozwijał, my poszliśmy w swoją stronę, idąc pod prąd i wracając do
naszych korzeni, robiąc muzykę podobną do tej, na której się
wychowaliśmy i która jest najbliższa naszym sercom.
- Masz jakieś zagraniczne
wzorce?
- Na tym etapie tworzenia już
nie szukam wzorców. Potrzebowaliśmy ich, gdy byliśmy młodzi, nasz kierunek nie był sprecyzowany. Naszym autorytetem
był wtedy Kaliber 44, który był
pierwszym zespołem tworzącym
taką muzykę po polsku. Później
zaczęliśmy wykształcać własny
kierunek, no a to, co słychać dzisiaj, to jego kontynuacja.
- Więc czego słuchasz?
- Głównie dobieram muzykę do nastroju. Czasem, gdy
potrzebuję skupienia, słucham
czegoś spokojnego, a gdy prowadzę samochód, lubię posłuchać muzyki klasycznej. Słucham też największych pionierów jak Louis Armstrong; szukam tego, czym zachwycali się
ludzie w tych twórcach i w większości przypadków udaje mi
się do tego dotrzeć. Bardzo lubię swing jazz i ostatnio odkrywam jazz. Nie zamykam się, ale
nie słucham za dużo popularnej
muzyki, komercyjnej. Lubię muzykę z przesłaniem, z ambitniejszym tekstem. Nie lubię też mu-

zyki na siłę udziwnionej, której
twórcy robią wszystko, by tylko
zwrócić na siebie uwagę.
- Szykujesz jakieś koncerty
w Mikołowie?
- Występujemy tutaj średnio
raz do roku. Ostatni koncert odbył się na początku marca w ramach trasy „REset Tour”. Myślę,
że następny koncert zagramy po
wydaniu kolejnego materiału.
- Masz poza muzyką jakieś
hobby, które mogłoby ją zastąpić?
- Podróże są rzeczą, którą lubię robić w życiu najbardziej.
Najchętniej zajmowałbym się
czymś, dzięki czemu mógłbym
zwiedzać, podziwiać i eksplorować świat.
- Kim zostałbyś, gdybyś nie
był raperem, producentem?
- Tak naprawdę od dziecka
chciałem zostać informatykiem
i pisać programy. Był to kierunek,
w którym szedłem, ale gdzieś po
drodze mi przeszło. Pojawiła się
muzyka i stwierdziłem, że to właśnie z nią widzę siebie bardziej.
- Dziękujemy!
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Zapisy trwają!
Jeżeli Twoje dziecko potrzebuje troskliwej opieki
i intensywnych, kompleksowych oddziaływań
terapeutycznych, zapisz je do naszego przedszkola.
Wszystkie potrzebne terapie prowadzone są
w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Przyjmujemy
dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zapewniamy BEZPŁATNIE:
• transport do i z przedszkola,
• czteroosobowe grupy,
• indywidualne programy terapeutyczne,
• kadrę specjalistów posiadających doświadczenie
w pracy z dziećmi z problemami rozwojowymi,
w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
• profesjonalnie wyposażone sale i gabinety
terapeutyczne,
• terapie wzroku oraz psychologiczną, pedagogiczną,
logopedyczną, SI,
• zajęcia z fizjoterapeutą,
• terapię metodą Snoezelen i A. Tomatisa,
• rehabilitację metodą Bobath,
• trening EEG Biofeedback,
• zajęcia metodą W. Sherborne i NC Kepharta,
• gimnastykę mózgu P. Denissona,
• konsultacje neurologiczne, psychiatryczne, genetyczne,
• hipoterapię, dogoterapię, arteterapię, muzykoterapię,
hydroterapię.

Niepubliczne
Przedszkole Specjalne
„Iskierka” w Tychach

zatrudni

NAUCZYCIELA
WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO
Wymagane kwalifikacje:
Ukończone studia:
• wychowanie przedszkolne
lub edukacja wczesnoszkolna,
• oligofrenopedagogika.
Oferujemy:
• umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• pracę z dziećmi
w czteroosobowych grupach,
• pracę w młodym,
ambitnym zespole,
• nowoczesną bazę dydaktyczną
i terapeutyczną.
Zainteresowane osoby prosimy
o przesłanie CV
i listu motywacyjnego na adres:
iskierka.tychy@wp.pl

TYCHY-CZUŁÓW, UL. ŚLIWOWA 4, TEL. 797 001 401
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Jak walczyć z próchnicą?

Rozmowa z lek. dent. Katarzyną Obarą, właścicielką Stomatologii DIament.
W związku z tym, bakterie próchnicowe po przeniknięciu przez cienką
warstwę szkliwa, rozprzestrzeniają się
znacznie szybciej w głąb, w kierunku ukrwionej i unerwionej części zęba. Jeżeli Pacjent widzi ubytek w zębie oznacza to, że najczęściej jest to
już mocno zaawansowana próchnica. A przecież chodzi o to, żeby usunąć próchnicę w najwcześniejszym
stadium, żeby zachować maksymalną ilość zdrowych i mocnych tkanek.

- Czy to możliwe, że dopiero
po rozwierceniu zęba ukazuje się
próchnica?
- Pacjenci często mówią, że nic
nie boli, nic nie widać, a później ząb
do leczenia kanałowego. Czy słusznie? Nie ma takiej możliwość, żeby
ząb zepsuł się od środka! Bakterie
próchnicowe zawsze najpierw muszą
zniszczyć zewnętrzną warstwę, czyli szkliwo, żeby dostać się do warstw
głębszych. Jeżeli chodzi o stwierdzenia typu „mała dziurka na zewnątrz,
a w środku ogromny ubytek”. Taka
sytuacja z kolei zdarza się właściwie
zawsze! Jest to uwarunkowane budową zęba. Szkliwo, jako najtwardsza tkanka organizmu człowieka,
jest „mocniej zmineralizowana” niż
warstwa wewnętrzna (tzw. zębina).

- Gdzie zaczyna się próchnica?
- Najczęściej w naturalnych zagłębieniach na powierzchni zgryzowej oraz między zębami. Ta ostatnia
lokalizacja wynika niestety z tego,
że znikoma liczba Pacjentów używa nitki dentystycznej czy szczoteczek międzyzębowych. Pozostawione tam bakterie wytwarzają kwasy
z cukrów dostarczanych z diety. Proces ten toczy się od strony dziąsła,
pod punktem styku. Dopiero gdy
dojdzie do masywnego zniszczenia
zdrowych tkanek, ubytek staje się
widoczny gołym okiem.

- Najprostszym i zarazem najmniej inwazyjnym sposobem jest
odpowiednio przeprowadzone badanie stomatologiczne. Przegląd
wykonany za pomocą lup powiększających z dodatkowym mocnym
źródłem światła, pozwala na dostrzeżenie próchnicy w początkowej fazie, czyli delikatnych, szarych

przejaśnień w miejscu połączenia zębów. Często przed rozpoczęciem leczenia pokazuję Pacjentom
na monitorze za pomocą kamery wewnątrzustnej ząb, który pozornie wygląda jak zdrowy. Dopiero po usunięciu zewnętrznej warstwy ukazuje się rzeczywisty zakres
zniszczenia zęba.

Ważne! Próchnica na etapie początkowym nie daje dolegliwości bólowych. Pojawia się czasami nadwrażliwość na słodkie pokarmy. Dopiero na etapie docierania bakterii do unerwionej części zęba, pojawia się
stan zapalny i ból. Na tym etapie, jedyną szansą na skuteczne wyleczenie zęba, jest leczenie kanałowe.
Podsumowując:
n wczesne wykrycie zmiany próchnicowej pozwala na maksymalnie
oszczędne opracowanie zęba, dzięki czemu pozostaje on mocniejszy,
n używanie nitki dentystycznej i szczoteczek międzyzębowych jest jedynym sposobem na usuwanie bakterii powodujących próchnicę w miejscu
styku zębów,
n regularne wizyty kontrolne, zwłaszcza użycie lup powiększających przez
stomatologa, pozwalają ograniczyć ryzyko leczenia kanałowego.

- Czy jest jakiś sposób na to, aby
zdiagnozować początek tego procesu na wczesnym etapie?

Mikołów, ul. Pszczyńska 12A/2 (obok galerii PIK, wejście od dziedzińca), tel. 570 559 540
Czynne: pon., pt.: 9:00 - 14:00, wt., śr., czw.: 14:00 - 20:00
www.stomatologiadiament.pl | blog: www.zebyjakdiamenty.pl | stomatologia diament
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Militarna porażka, ale taktyczny sukces
Rozmowa z Damianem Fierlą, dyrektorem śląskiego oddziału Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Mikołowie, a także autorem książek o historii polskiej
wojskowości i jednym z rekonstruktorów „Bitwy Wyrskiej - Boju o Gostyń”.

- Wszystkie rekonstrukcje „Bitwy
Wyrskiej Boju o Gostyń” są atrakcyjne i widowiskowe, ale przebiegają według jednego scenariusza, który 79 lat
temu napisała historia. Patrząc z dzisiejsze perspektywy i wiedzy, czy to
był optymalny scenariusz?
- Zdecydowanie tak. Bitwa wyrska zakończyła się militarną porażką, ale była
naszym taktycznym sukcesem. Niemcy byli przekonani, że zdobędą Śląsk
w jeden dzień. Niektórzy oficerowie
umawiali się pierwszego września w katowickich restauracjach, aby świętować
swój sukces. Ale nie poszło im tak łatwo.
W Bitwie Wyrskiej zginęło około 200 niemieckich żołnierzy, kilkuset zostało rannych. Siły wroga zostały powstrzymane,
co dało czas na ewakuację administracji
państwowej i przegrupowanie innych oddziałów wojska polskiego.
- Bój o Gostyń był jedną z ważniejszych bitew kampanii wrześniowej?
- Proszę nie używać tego zwrotu…
- Jakiego?
- Kampania wrześniowa jest sformułowaniem wyjętym z hitlerowskiej propagandy 1939 roku. Niemcy nazwali tak

agresję na nasz kraj. Dla nas, to była wojna obronna Polski. W tej kampanii Bój
o Gostyń odegrał ważną i chwalebną rolę.
Na pewno opóźnił zdobycie Warszawy…
- Wojna i tak była z góry przegrana.
- Właśnie, że nie. Akurat tutaj historia
mogła napisać inny scenariusz. Oficjalnie uważa się, że we wrześniu 1939 roku
Niemcy stracili w Polsce około 12-19 tys.
żołnierzy. Są to dane oparte głównie na gebelsowskiej propagandzie. Wielu współczesnych historyków skłania się ku opinii, że mogło wtedy zginąć nawet 91 tys.
żołnierzy. Niemcy ponieśli też duże straty w sprzęcie wojskowym. Ich zapasy paliwa były na wyczerpaniu. Proszę pamiętać,
że to był 1939 rok. Jeszcze nie ruszyła hitlerowska machina wojenna oparta na robotnikach przymusowych i surowcach zagarniętych podbitym krajom. Napadając
na Polskę, Niemcy znacznie osłabili swoje zachodnie granice. Gdyby Francja i Anglia wypełniły sojusznicze zobowiązania,
historia mogłaby potoczyć się inaczej.
- Pojawiają się czasami opinie, że
mieszkańcy Śląska cieszyli się z niemieckiej agresji.
- Kto tak mówi, ten nie zna historii albo
liczy tylko na medialną popularność dzię-

ki głoszeniu kontrowersyjnych poglądów. W 1939 roku mieszkała na Śląsku
bardzo liczna i dobrze zorganizowana mniejszość niemiecka, ale nie można powiedzieć, że jej przedstawiciele
cieszyli się z wybuchu wojny. Wielu z nich słusznie przeczuwało,
że to ściągnie na nich katastrofę.
Nie można przy tym zapominać,
że Niemcy mieli w naszym
regionie wielką sieć
Abwehry (wywiad wojskowy - przyp. red.). Jej
szpiedzy i agenci nie próżnowali. Trudno też się dziwić
biernej postawie ludności cywilnej. Co mieli wtedy zrobić
mieszkańcy Śląska? Armia Polska
wycofała się w głąb kraju. Niemcy
kontrolowali militarnie cały region.
Każdy myślał o tym, jak przeżyć,
a nie jak zginąć.
- Za rok zapewne odbędzie się kolejna rekonstrukcja
Bitwy Wyrskiej. Znów sięgnie
Pan za karabin.
- Nie wyobrażam sobie, że
będzie inaczej.
Rozmawiała: Beata Leśniewska

Jako dyrektor KOWR...

...i jako żołnierz Wojska
Polskiego z 1939 roku.
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ul. Stefana Okrzei 3 , 43-190 Mikołów
Placówka Partnerska T: 798 704 636

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

17 czerwca Dzień Wiatru na Sośniej Górze

Z przyrodą za pan brat
Śląski Ogród Botaniczny
w ramach Śląskiego
Kalendarza, pod
patronatem i przy
wsparciu finansowym
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach
zorganizował
w maju i na początku
czerwca dwie imprezy.
Pierwsza z nich to Dzień
Bioróżnorodności,
a druga to Dzień Dziecka
na Sośniej Górze.
Zapraszamy na kolejne
wydarzenie w ramach
Śląskiego Kalendarza,
17 czerwca będziemy
obchodzić Dzień Wiatru.

P

odczas Dnia BIORÓŻNORODNOŚCI odbyła się gra terenowa dla zielonych odkrywców, gdzie zdobywali sporo wiedzy i pieczątki do legitymacji. W nagrodę czekała na
nich mininagroda dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Były także warszta-

różnorodności i ochronie roślin.
Wyświetlano film „Sekretne życie drzew”, które są wspaniałą ozdobą naszego krajobrazu.
Rosnące w przydrożnych alejach, jak i te samotne pośród łąk
i pól zachwycają swoim dostojnym pięknem. Sędziwe olbrzymy są wyspami bioróżnorodności. Ponadto można było powędrować ścieżkami Śląskiego
Ogrodu Botanicznego, poznając
jego zakamarki i bogactwo siedlisk (las, potok, zbiornik wodny, łąka, pola, zarośla śródpolne
i kamieniołomy).
Natomiast w Dniu Dziecka od
południa po wieczór było dużo
zabawy, nauki i przygód. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, m.in. GeoRebus, czyli nowy szpil we terynie, dziynka kerymu poznocie niý ýno lepij ŚOB. Dlo noszych Zielůnych
Ôdkrywcůw sztympel do legitymacje i mininagroda dofinansowano ze funduszy WFOŚiGW we
Katowicach. Było także warsztatowo i wizyta w Zielarium, w pasiece u pszczół czy wspólne zabawy i gry terenowe.

ty dla wszystkich małych zielarzy, którzy w otoczeniu aromatycznych ziół tworzyli pachnące,
kąpielowe kompozycje. Nie zabrakło zabawy z recyklingiem,
można było zajrzeć do ula, podać wodę pszczołom, dowiedzieć się wielu ciekawostek
o roślinach miododajnych i o zapylaniu. Mowa była także o bio-

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął
konkursy pomagające w tworzeniu ekopracowni w szkołach. Była to już czwarta edycja.

Wiedza w nowoczesnych salach
W

pierwszym „Zielona Pracownia_Projekt 2018 nagrodzono czterdzieści projektów
spośród 153 zgłoszeń, w tym z powiatu
mikołowskiego Szkołę Podstawową nr 2

w Orzeszu. Nagroda wynosiła 6,5 tys. zł.
Konkurs skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, jednak z zastrzeżeniem, że w bieżącym roku o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu Tak jak
w latach minionych przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni, gdzie uczniowie w nowoczesny i empiryczny sposób poznawa-

liby wiedzę przyrodniczą, biologiczną,
ekologiczną, geograficzną, geologiczną czy chemiczno-fizyczną.
Na drugi konkurs „Zielona Pracowania 2018” wpłynęło 127 wniosków
od organów prowadzących placówki
oświatowe w województwie śląskim,
z czego aż 68 otrzymało dofinansowanie do łącznej kwoty 1 994 008,12 zł.
Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu
otrzymała na wykonanie pracowni
30 tys. zł dotacji.

Przy ocenie wniosków oceniano
przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia
pracowni, dostosowaną do grup wiekowych uczniów. Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność,
wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań.
Pod uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak
największą liczbę uczniów.

Ideą projektu jest szerzenie postaw
proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, by znały one wartość środowiska, w którym żyjemy, by kolejne pokolenia też mogły się cieszyć zieloną
planetą.
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Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

1. Będącej własnością Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Śląskiej 46, 48,
52, 54, 58, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 4173/4
o powierzchni 14 448 m2, zapisaną w księdze wieczystej KA1C/00012432/8
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
W Dziale III w/w księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane
z inną nieruchomością. Dział IV - wolny jest od wpisów.
2. Nieruchomość położona przy ul. Śląskiej 46, 48, 52, 54, 58, w strefie pośredniej
miasta, w dzielnicy Zgoda, niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta samosiejkami drzewami i krzewami. Znajduje się w sąsiedztwie terenów usług, zabudowy
mieszkaniowej wysokiej intensywności, terenów inwestycyjnych niezagospodarowanych. Dojazd do nieruchomości ul. Śląską - drogą o nawierzchni asfaltowej.
Uzbrojenie niepełne, przyłącza możliwe do realizacji w południowo-wschodniej
granicy nieruchomości: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna. Nieruchomość będzie objęta wnioskiem o włączenie do Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
3. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29
kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i ul. Ceramicznej dla nieruchomości obowiązuje zapis Z2.4U. Przeznaczenie
podstawowe: U - tereny zabudowy usługowej. Przeznaczenie dopuszczalne: dla
terenu Z2.4U - składy, magazyny, logistyka.
4. Cena wywoławcza - 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), (do
ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%). Nabywca nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 2 pkt 1 ppkt g)
ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(Dz. U. z 2017r., poz. 1150).
5. Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się
w dniu 29 listopada 2017r., drugi przetarg ustny, nieograniczony odbył się
w dniu 23 lutego 2018r., trzeci przetarg ustny, nieograniczony odbył się w dniu
11 maja 2018r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
6. Czwarty przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 27 lipca 2018r.
o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w kwocie 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), przelewem na konto
w PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 23 lipca 2018r.,
z dopiskiem „GN/2018/wadium do przetargu ul. Śląska 46-58”. Za datę wpłaty
wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że
postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
9. W dniu przetargu uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej:
1) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL,
2) dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z Krajowego
Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku
reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu
z KRS winien przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
3) kopię dowodu wniesienia wadium,
4) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
5) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości,
uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.
10. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(Dz. U. z 2017r. poz. 2278).
11. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się
na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, a wadium wpłacone
przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia
odwołania lub zamknięcia przetargu.
12. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

w PKO BP SA nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 ceny nabycia prawa
własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane
w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.
13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości,
podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia.
W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
14.Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca.
15. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2018r., poz. 121, z późn. zm.).
16. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
17. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie codziennej ogólnokrajowej, na
stronie internetowej www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
18. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 349 19 31.
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Szósty finał
dla Polonii
W Pucharze Polski Polonia Łaziska wygrała na szczeblu podokręgu
Tychy ŚlZPN, a na poziomie okręgowym w ćwierćfinale pokonała
częstochowską Skrę, w półfinale - GKS Radzechowy-Wieprz i awansowała
do finału, który rozegrany zostanie 13 czerwca. Będzie to szósty finał na
szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w dotychczasowej historii klubu.

Półfinał po rzutach
karnych

Wystarczył
jeden gol

W ćwierćfinale Polonia wylosowała wicelidera III ligi - Skrę Częstochowa i faworytem nie była. Poziom meczu nie był
najwyższy, ale walki i emocji nie brakowało. Było wszystko: sytuacje podbramkowe, dogrywka i konkurs rzutów karnych, w którym skuteczniejsi byli łaziszczanie i oni awansowali do półfinału.
Polonia Łaziska - Skra Częstochowa
0:0 (karne 5:4)
Polonia: Topór - Gersok, Moroń, Widuch, Kaszok, Fabisiak, Rutkowski, Mazurek, Smyla, Uniejewski, Badura (77 Frąckowiak).
Trener: Krystian Odrobiński.

W 71 minucie gospodarze wyprowadzili kontrę spod własnej bramki, a Mazurek wykazał się szybkością i znalazł się
z piłką w sytuacji sam na sam z Łukaszem
Byrtkiem. Zachował zimną krew i pewnie
umieścił piłkę w siatce. Finał był na wyciągnięcie ręki. Ten sam zawodnik w 76 i 82
minucie mógł postawić kropkę nad „i”, ale
w pierwszym przypadku zakończył kontrę
strzałem nad poprzeczką, a w drugim po raz kolejny popisał się szybkością
i sprytem, ale strzał chluby mu już
nie przyniósł. Czas upływał i gospodarze coraz więcej uwagi
poświęcali na pilnowanie wyniku oraz „szanowanie piłki”.
Robili to umiejętnie i gościom
nie udało się odwrócić losów tego meczu. Finał stał
się faktem!
Polonia - GKS Radziechowy-Wieprz 1:0 (0:0)
Polonia: Topór - Gersok (78 Smyla), Moroń, Widuch, Kaszok,
Rutkowski, Mazurek,
Frąckowiak (59 Fabisiak), Nowak, Uniejewski, Badura
(90 R. Nierząd).
Bramka:
Mazurek - 71 min.
Tadeusz
Piątkowski

Półfinałowym rywalem
Polonii był czwartoligowiec z grupy drugiej
- GKS RadziechowyWieprz, który podobnie jak Polonia zajmuje piąte miejsce w ligowej tabeli. W tym przypadku faworytem byli
łaziszczanie, których atutem było własne boisko.
Choć łatwo nie było, to z roli
faworyta wywiązali się w stu
procentach, a do awansu wystarczył im tylko jeden gol.

S

iatkarki Burzy w sezonie
2017/2018 rywalizowały w rozgrywkach I Ligi Śląskiej i zakończyły je na trzecim miejscu.
Dało im to prawo do gry w barażach
o drugą ligę. Pierwszy turniej barażowy rozegrano w Oławie i nie poszedł on po myśli podopiecznych
Janusza Hajduka. Przegrały z Sobieskim Oława 0:3 (18:25, 19:25, 22:25),
Zorzą Wodzisław 0:3 (23:25, 26:28,

20:25) oraz z Maratonem Krzeszowice 2:3 (22:25, 23:25, 25:19, 26:24,
10:15) i pożegnały się z rozgrywkami. Okazało się, że nie do końca. Na
kilka dni przed finałami ze względów proceduralnych relegowano
jeden z klubów grających w grupie
w Cieszynie i w to miejsce zaproponowano je Burzy. Ta z propozycji
skorzystała i bez żadnych przygotowań pojechała na turniej. Dziew-

Sprintem przez sportowe areny
Piłka nożna
W rozegranych meczach ligowych, drużyny klubów powiatu
mikołowskiego uzyskały rezultaty:
IV liga
Gwarek Ornontowice zremisował z Przemszą Siewierz 1:1,
przegrał z rezerwami Piasta Gliwice 0:2, pokonał Szczakowiankę Jaworzno 4:1, uległ Sarmacji
Będzin 0:2, zremisował z Wartą
Zawiercie 1:1.
Polonia Łaziska pokonała
Spartę Lubliniec 7:2, Polonię Poraj 4:0, przegrała z Górnikiem
Piaski 2:4, Przemszą Siewierz
0:5, pokonała rezerwy Rakowa
Częstochowa 7:1.
Liga okręgowa
AKS Mikołów przegrał z Sokołem Wola 1:2, pokonał Krupińskiego Suszec 3:0, Pogoń Nowy
Bytom 2:0, Grunwald Rudę Śląską 11:0.
Orzeł Mokre zremisował z Przyszłością Ciochowice 2:2, pokonał
Silesię Lubonia 7:2, Rymera Niedobczyce 2:0, rezerwy ROW-u Rybnik
6:1, LKS Nędzę 3:0.
Klasa „A”
AKS II Mikołów pokonał Kolejarza Katowice 3:0, przegrał ze
Stadionem Śląskim 1:3, zremisował z MK Katowice 1:1.
Strażak Mikołów pokonał Victorię Katowice 2:1, uległ Jastrzębiowi Bielszowice 2:4, rezerwom
Uranii Kochłowice 2:5.
Fortuna Wyry przegrała z LKSem Studzienice 0:3 (wo), Czaplami Kryry 2:3, pokonała LKS
Rudołtowice-Ćwiklice 3:1, JUW-e
Tychy 3:1, Znicz Jankowice 2:0.
Burza Borowa Wieś wygrała
z Sokołem Łany Wielkie 4:2,
Tempem Paniówki 3:0, Olimpią
Pławniowice 2:1, Naprzodem Żernica 4:3, Młodością Rudno 3:2,
przegrała z Gwiazdą Chudów 1:2.
Klasa „B”
LKS Bujaków pokonał Naprzód Łubie 3:0, Walkę Zabrze
2:1, zremisował z Quo Vadis Zabrze 1:1, pokonał drugi zespół
Ruchu Kozłów 3:2.
Kamionka Mikołów przegrała
z Józefką Chorzów 1:6, rezerwami Pogoni Imielin 1:2, wygrała
z rezerwami Pogoni Nowy Bytom
3:0 (wo), rezerwami Jastrzębia
Bielszowice 5:2.

Jeden set od szczęścia
częta z Borowej Wsi zagrały rewelacyjnie. Wygrały po 3:0 dwa mecze,
a jeden przegrały 2:3. Ten przegrany piąty set z Chemikiem Olsztyn
zaważył, że do drugiej ligi awansowały rywalki.
- Szkoda, bo zagraliśmy dwa fantastyczne mecze i tylko brak koncentracji sprawił, że przegraliśmy
najważniejszego seta i nie udało się
awansować do drugiej ligi - powie-
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dział po turnieju były już szkoleniowiec Burzy, Janusz Hajduk. Były, bo
ze względów osobistych na pewien
czas wziął rozbrat z siatkówką i oby
ta przerwa była jak najkrótsza.
Tadeusz Piątkowski

Rezerwy Polonii Łaziska pokonały LKS Wisła Mała 6:2, uległy
LKS-owi Woszczyce 2:5, pokonały drugą drużynę MKS-u Lędziny
2:1, przegrały z Unią Bieruń 0:1,
wygrały z LKS-em Gardawice 4:1.
LKS Gardawice pokonał drugą drużynę MKS-u Lędziny 3:2,
przegrał z LKS-em Brzeźce 0:1,
Unią Bieruń 2:3, pokonał UKS
Warszowice 6:3, przegrał z rezerwami Polonii 1:4.
LKS Woszczyce zremisował
z Unią Bieruń 2:2, pokonał rezerwy Polonii Łaziska 5:2, Leśnika
Kobiór 5:0, ZET II Tychy 3:1, drugą
drużynę Krupińskiego 5:0.
III liga kobiet
AKS Mikołów pokonał drugi
zespół SWD Wodzisław Śląski
2:1, przegrał z Gimnazjum Istebna 0:9, Polonią Tychy 1:3, pokonał
MKS Myszków 1:0, przegrał z rezerwami Czarnych Sosnowiec 0:2.
Gwarek Ornontowice zremisował z MKS-em Myszków 2:2,
Stradomiem Częstochowa 2:2,
przegrał z rezerwami ROW-u
Rybnik 0:2, Polonią Poraj 1:3.
Tenis stołowy
I liga mężczyzn
Sokół Orzesze zremisował
z UKS-em Villa Verde Olesno 5:5.
Lekkoatletyka
12 maja w Katowickim Parku
Leśnym odbyła się XI edycja Katowickiego Festiwalu Biegowego
im. Jerzego Kukuczki. Było to
prawdziwe biegowe święto, jako
że w ramach imprezy rozegrano:
maraton, półmaraton, biegi na
5 i 10 kilometrów, biegi indywidualne dzieci i młodzieży, IV Mistrzostwa Katowic w Nordic Walking a także „sztafetę pokoleń”.
W kilku konkurencjach wystartowały zawodniczki i zawodnicy
z powiatu mikołowskiego. I tak:
na trasie półmaratonu zobaczyliśmy Dariusza Krzyżowskiego
z Orzesza, który uplasował się
na dziesiątym miejscu z czasem
jednej godziny, 38 minut i 4 sekund. W biegu na 10 kilometrów
67 miejsce zajął Marek Sajnóg,
a 68 Sylwia Iwanecka, oboje
z Ornontowic, a ich czas, to jedna
godzina, 3 minuty i 50 sekund.
W marszu Nordic Walkin na
10 kilometrów 10 był Mirosław
Kajca, a 23 - Andrzej Rygulski
(obaj panowie z Łazisk).
Tapi

Tabela końcowa turnieju:
1. UKS Chemik Olsztyn
3 6 9:3 274:230
2. KS Burza MOSiR Mikołów 3 5 8:3 247:215
3. VC Victoria MOSiR Cieszyn 3 4 3:6 206:211
4. Budowlani Toruń II
3 0 1:9 170:241

Wyniki turnieju w Rybniku:
VC Victoria MOSiR Cieszyn - Budowlani Toruń II 3:0 (25:22, 25:18, 25:18)
KS Burza MOSiR Mikołów - UKS Chemik Olsztyn 2:3 (25:22, 25:19, 13:25, 25:27, 6:15)
Budowlani Toruń II - UKS Chemik Olsztyn 1:3 (25:16, 19:25, 15:25, 13:25)
VC Victoria MOSiR Cieszyn - KS Burza MOSiR Mikołów 0:3 (24:26, 25:27, 18:25)
KS Burza MOSiR Mikołów - Budowlani Toruń II 3:0 (25:14, 25:11, 25:15)
UKS Chemik Olsztyn - VC Victoria MOSiR Cieszyn 3:0 (25:18, 25:23, 25:23)
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przyjęcia weselne
wolne terminy 2018/2019
zapraszamy
Łaziska Górne, ul. św. Jana Pawła II 10b (dawna ul. Świerczewskiego)
Mikołów - Centrum:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Biały Domek, Miarki 15
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Karola Miarki 9
• Salwator Park, Pl. Salwatorianów 1
• Tele Pizza, ul. Pszczyńska 6
• Galaxy, ul. Pszczyńska 7
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• F.H.U Fabryka Słodkości, ul. Okrzei 29
• Redakcja „Naszej Gazety”, Rynek 18
Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 48
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 79
Mikołów - Kamionka:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123
• Cukiernia-Piekarnia Janosz, ul. Katowicka 120
• PSS Społem, ul. Paprotek 7
• Eko Bio Organic Centrum, ul. Kościuszki 61
Mikołów - Śmiłowice:
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa

Mikołów. ul. Jana Pawła 23

Tu dostaniesz „Naszą Gazetę”
Mikołów - Borowa Wieś
• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”, ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”, ul. Strażacka 54
Mikołów Paniowy:
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25
Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek, ul. W. Polskiego 21
Łaziska Górne:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• Kopalnia „Bolesław Śmiały”
• Delikatesy Centrum, ul. Wyszyńskiego 2
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. św. Jana Pawła II 1
• Miejski Ośrodek Sportu

i Rekreacji, ul. Ogrodowa 50
• ABC, ul. św. Jana Pawła II 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2
• My Center, ul. Orzeska 5
• Sklep Kurpas Farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1
• Optica, ul. św. Jana Pawła II 4c
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. Górnośląska 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13
• Sklep ABC po sąsiedzku, ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans, ul. Cieszyńska 48a,
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”
Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Główna 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20

• Iśka, sklep wielobranżowy,
ul. Główna 91
• Sklep Rabat, ul. Główna 109
• Pawilon Handlowy, ul. Główna 58
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Główna 58
• Piekarnia „Garus”, ul. Główna 56
• Sklep spożywczy „Armac”, ul. Główna 103
• Sklep spożywczy „Jumo”, ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2
Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”,
ul. Pszczyńska 347
• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141

Orzesze:
• Urząd Miasta, ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2
• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92
• Sklep ABC, ul. Słowiańska 26
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158
• Sklep „Emilia”„Od i Do”,
ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
• ATN, ul. Krasickiego 10
• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
• Sklep spożywczo-warzywny, ul. Rybnicka 98
• Elport, ul. Rybnicka 105a
• Piekarnia - Cafe Bar Jan Szmajduch,
ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Pierogarnie „Miraż”, ul. Żorska 172
• Sklep monopolowy, ul. Długosza 31

• Sklep spożywczy ABC, ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”, ul. Katowicka 1
• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 45
• Alior Bank - Placówka Partnerska,
ul. Rybnicka 1
• Zajazd Kasztelański, ul. Piastowska 29
Ornontowice:
• Urząd Gminy, ul. Zwycięstwa 26a
• Piekarnia Ciastkarnia, ul. Orzeska 90
• Delikatesy Centrum, ul. Orzeska 17
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy,
ul. Zwycięstwa 1
• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Lewiatan, ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy, ul. Zwycięstwa 194
Paniówki:
• Cukiernia Gatner, ul. Karola Darwina 6
• Delikatesy FOX, ul. Swobody 1a
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Od 20 lat naprawiamy dachy, wymieniamy rynny, ocieplamy budynki.

Zagospodarujmy wodę!

D

obry dekarz to dziś prawdziwy skarb. Wie o tym
każdy, kto miał jakieś problemy z dachem. Ale okazuje się, że sukces w tym trudnym fachu to kompilacja wiedzy fachowca i jakości materiałów, których używa. Firma „WIS” Tomasz Stupak od 20 lat zajmuje się dekarstwem.
To dość trudny fach, bowiem pierwszy
deszcz weryfikuje jakość wykonanej
pracy. Dlatego do naprawy lub stawiania dachu firma wybiera materiały najwyższej jakości, m.in. dachówki, gonty, papy termozgrzewalne czy blachodachówki. Ponadto zajmuje się montażem systemów rynnowym - także połączonych z odprowadzeniem deszczówki do zbiorników.

- Przy remoncie dachu domu polecamy naszym klientom, by pomyśleli
o zagospodarowaniu deszczówki.
Wraz z remontem dachu i wymianą rynien montujemy także zbiornik, do którego ciągniemy rury łączące się z rynnami. Zgromadzoną wodę można wykorzystać, m.in. do podlewania ogrodu - wyjaśnia Tomasz Stupak, właściciel firmy „WIS”.
Firma „WIS” przy naprawie lub montażu dachu wybiera najlepsze materiały. - Wybierając do pracy systemy firmy
Gamrat lub Galeco mamy pewność, że
sprostają oczekiwaniom klientów i naszym. Mają długie gwarancje producenta i są produkowane z wysokiej jakości
materiałów odpornych na grad i czas dodaje właściciel firmy „WIS”.

Rynny odporne na gradobicie i czas
u Z PCV

Są najpopularniejsze i najlepsze na
rynku rynny plastikowe - z PCV, najtwardsze - odporne na gradobicie, najwolniej blaknące. W zależności od producenta klient może wybierać w kształtach i kolorach: są nie tylko owalne, ale
także kwadratowe. Dostępne są w czterech najbardziej popularnych kolorach:
ciemnobrązowym, czarnym, grafitowym
i białym.

u Dla wybrednych

Rynny powstałe w wyniku połączenia
tradycyjnego PVC z nowoczesnym tworzywem akrylowym przeznaczone są

dla najbardziej wymagających klientów
poszukujących oryginalnej kolorystyki
i wysokiej jakości produktu - odporne
na działanie promieni UV. Dostępne są
w kolorach miedzianym i srebrnym oraz
czarnym, zielonym i ceglanym.

W przypadku rynien metalowych można wybierać z sześciu kolorów: ciemnobrązowego, brązowego, czarnego, grafitowego, ceglastego i srebrnego zgodne
z aktualnymi trendami architektonicznymi.

u Ze stali

Natomiast tytanowo-cynkowe z gwarancją producenta na 100 lat to rynny
z blachy naturalnej o grubości 0,7 mm,
o zawartości cynku na poziomie 99,995%.
System opiera się na tradycyjnych metodach produkcji oraz montażu systemów
z tytanowo-cynkowych, czyli przez lutowanie lub klejenie, co sprawia, że nie są
wymagane złączki czy uszczelnienia.

Firma „WIS” wykorzystuje w swojej pracy także rynny firmy Gamrat ze
szwedzkiej stali produkowanej z niezwykle czystej rudy żelaza, zabezpieczonej
przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych. Struktura powłok
zapewnia trwałość kolorów przez wiele lat i ochronę przed porysowaniem.

u Tytan - cynk
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