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Nikt nic nie wie!
Ani władze miejskie, ani
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v okulary przeciwsłoneczne
v bezpłatne badanie wzroku i serwis okularów
v modne oprawy w gwarantowanej cenie 38 zł
v lekkie szkła okularowe plastikowe 40 zł komplet
v szeroki asortyment modnych oraz eleganckich opraw okularowych

Mikołów, ul. Stawowa, tel. 32 411 51 01
www.armoptyk.pl,

KONTROWERSYJNE
OSIEDLE

/armoptyk

od poniedziałku do piątku: 9:30 - 17.00, sobota: 9:30 -13.00
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N

iesławny,
były
minister Bartłomiej Sienkiewicz
poleciał ze stołka, bo dał
się podsłuchać, kiedy wygłaszał wiekopomną sentencję, że Polska jest krajem tylko teoretycznym.
Nie wiem, co autor miał na
myśli. Może jakieś wielkie
i ważne sprawy, o których
my, maluczcy nie mamy
bladego pojęcia. Dopasowałem jednak złotą myśl
Sienkiewicza do naszych
powiatowych realiów i trzeba przyznać, że wnuk wielkiego pisarza raczej się
nie mylił. Proszę uważnie
przeczytać artykuł o perypetiach mikołowskich działkowców, którzy dobrnęli
do biurokratycznej ściany.
Szkoda, że w programach
Ewy
Jaworowicz
albo
polsatowskim
„Państwie
w państwie” zajmują się
zazwyczaj ludzkimi dramatami albo kryminalnymi
aferami. Gdyby zmienili
profil i chcieli nadać coś
o tym, jak funkcjonuje
Polska lokalna, to służę
kontaktem do działkowców z ROD „Barbara”.
Wytyczenie krótkiej drogi
przez las urosło do rangi
problemu, przed którym
musiały bezradnie klęknąć
władze miasta, powiatu,
a nawet sąd. Okazuje się,
że tej sprawy nie można rozwiązać. Czasami
pokazują w telewizji, jak
sprawne są polskie służby
specjalne. To ma być taka
pociecha na wypadek wybuchu wojny. Ale w czym
mi pomogą komandosi,
kiedy administracja leży
na łopatkach. Kto uruchomi syrenę alarmową? Miasto, powiat, a może sprawa
trafi do sądu, który odrzuci
pozew jako bezzasadny.
Jerzy

J

estem dumna z tego,
że żyję w mieście,
które uchodzi za
atrakcyjne, ładne i przyjazne. Natomiast wszystko
musi mieć ręce i nogi. Codziennie dojeżdżam do firmy ulicą Gliwicką. Nie ma
tygodnia, aby nie doszło
tam do jakiejś stłuczki albo
poważniejszego wypadku.
Przed godziną ósmą rano
i po czwartej po południu,
włączenie się z bocznej
uliczki do ruchu na Gliwickiej wymaga refleksu,
szczęścia i cierpliwości.
Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, na jakich
zasadach ma funkcjonować przy ul. Reta Śmiłowicka osiedle na 800 domków.
Rozumiem motywację firmy developerskiej, która
zwietrzyła dobry interes.
Przy dobrej kampanii
promocyjnej, jeżeli cena
domków nie będzie wygórowana, oferta powinna
sprzedać się na pniu. Nie
dziwię się władzom miasta, które szukają sposobu,
aby nie dopuścić do tej inwestycji, bo słusznie spodziewają się problemów.
Pretensje można mieć do
poprzednich władz miasta,
które straciły kontrolę nad
planowaniem rozwoju Mikołowa. Dobry gospodarz
powinien przewidzieć sytuację, że tak atrakcyjny
teren znajdzie chętnego
developera. A wtedy rozwiązania są dwa. Chcemy
developera i ułatwiamy
mu warunki działania albo
uznajemy taką inwestycję
za niepożądaną i blokujemy ją w planie rozwoju
przestrzennego. A w Mikołowie ani w prawo, ani
w lewo. Poprzedni burmistrz panował, ale nie zarządzał i mamy tego efekty.
Beata
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Gród Orzesze zaprasza rycerzy i białogłowy!

Turniej rycerski

22 sierpnia w Orzeszu, pod patronatem Burmistrza
Miasta Orzesze odbędą się I Otwarte Mistrzostwa
Polski Juniorów w sportowych walkach rycerskich
oraz I Orzeski Turniej Rycerski. Zjadą tu
najlepsi zawodnicy sportowych walk
rycerskich z kraju i Europy, zarówno
juniorzy, jak i utytułowani seniorzy.

M

iędzy 21 a 23
sierpnia orzeską
ziemią zawładnie brać rycerska, a będą to mistrzowie fechtunku z kraju i zagranicy. W sobotę 22 sierpnia staną w szrankach, czyli na rycerskim ringu na stadionie „Sokoła” przy
ul. Bukowina i zmierzą się
w walkach bohurtowych drużyn pięcioosobowych. Najpierw jednak, przed południem,
głos należał będzie do młodych
adeptów rycerskiego rzemiosła,
którzy walczyć będą na I Otwartych Mistrzostwach Polski Juniorów. Orzesze wystawi tu reprezentację liczącą ok. 20 osób.
Następnie ruszy I Orzeski
Turniej Rycerski. Otworzy go
barwny korowód drużyn biorących udział w zawodach, na
czele każdej będą maszerowali chorążowie dzierżąc w dłoniach wielkie chorągwie. Swój
udział w zawodach potwierdziło już 12 ekip, w tym 5 międzynarodowych. Turniej i jego
oprawa będą niezwykle widowiskowe. Na stadionie rozbije
się średniowieczne miasteczko rycerskie, a wszyscy jego
mieszkańcy, zarówno zawodni-

cy i osoby towarzyszące
ubrani będą w stroje stylizowane na epokę. Ogłoszony zostanie konkurs na najlepszy strój czternasto i piętnastowieczny, z cennymi nagrodami ufundowanymi
przez orzeskich przedsiębiorców, a będą to torebka Pierre
Cardin, zestawy kosmetyków
i bony do salonów fryzjerskich.
Staną tu liczne kramy najlepszych krajowych rzemieślników produkujących rycerskie akcesoria z bronią, zbrojami, a nawet z rycerską kuchnią. Atrakcją będą też stoiska

rycerskie dla dzieci ze strzelaniem z łuku, rzutem włócznią
i pojedynkami na miecze.
Oczywiście z użyciem broni
bezpiecznej.
Niezwykle cenne będą też
nagrody dla najlepszych zawodników. Wygrana dla pierwszych trzech drużyn turnieju
wyniesie 5 tys. zł do podziału,
a najlepszy junior otrzyma replikę broni czternastowiecznej.
I jeszcze jedna atrakcja. Rycerze zanim wyjadą, na stadionie
„Sokoła”, przeprowadzą trening
przed kolejnymi występami.
Imprezę zaplanowano z niezwykłym rozmachem i dbało-
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ścią o historyczne, ale też sportowe szczegóły, a wymyślił ją
Mariusz Oleś „Olo”, właściciel
i trener Fight Clubu „Niepokorni” z Orzesza. Będzie to jego
podziękowanie dla orzeszan za
poparcie, jakiego udzielili mu
w plebiscycie „Lider Roku
2014”, który wygrał. Przypomnijmy, że „Olo” jest trenerem
MMA, a także trenerem i współzałożycielem pierwszej w kraju szkółki rycerskiej dla dzieci,
która powstała w Orzeszu. Jest
także popularyzatorem sportowego i aktywnego trybu życia. To dzięki jego zaangażowaniu juniorzy wyjeżdżają na liczne zawody, gdzie zdobywają
medale. Najwyższe wyróżnienie zdobyli w tym roku na Mistrzostwach Świata Juniorów
w Walkach Rycerskich na Białorusi, gdzie wywalczyli drużynowo brązowy medal i kilka
medali indywidualnie. A z Mistrzostw Polski w brazylijskim
ju-jitsu przywieźli aż 24 medale. Ludzie wiedzą, ile dobrego robi dla dzieciaków, że jest
dla nich autorytetem, widzą
w tym uczciwość, pasję i zaangażowanie. Dlatego go wspierają, a bez tej pomocy, także finansowej, nie byłoby wyjazdów dzieci na mistrzostwa i tytułu „Lidera”. Teraz wielu orzeszan pomaga mu w organizacji
tego wielkiego przedsięwzięcia, jakim będą rycerskie zawody sportowe w sierpniu.  (I.W.)
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Strażnik miejski z Łazisk Górnych zatrzymał pijanego
kierowcę. Nie bał się interweniować, choć pijak za
kółkiem jechał z kolegą. Dzięki obywatelskiej postawie
strażnika, nieodpowiedzialny „kierowca” poniesie karę
za swój głupi występek. Brawo!

Zatrzymał

pijanego kierowcę

J

arosław Jastrzębski, strażnik miejski z Łazisk Górnych,
wracał samochodem z pracy
do domu. Jechał razem z żoną.
Dochodziła godzina 18.30. Na ulicy Wojciecha Drzymały w Gostyni
jego zainteresowanie wzbudził jadący przed nim dostawczy Mercedes. Samochodem rzucało od lewej do prawej. Jechał środkiem,
by nagle gwałtownie odbić do krawężnika. Jarosław Jastrzębski rozpoczął manewr wyprzedzania. Kiedy samochody jechały obok siebie, kierowca Mercedesa zaczął
zjeżdżać w lewo na przeciwległy
pas ruchu, spychając pojazd strażnika z jezdni. Sytuacja przypominała sensacyjny film z pościgami samochodowymi w tle. W końcu Ja-

rowcy. Szybko wyjaśniła się zagadka jego niebezpiecznej i brawurowej jazdy. Mężczyzna siedzący za
kierownicą był kompletnie pijany.
Bełkotał i śmierdział alkoholem.
Strażnik nie wahając się ani chwili wyjął kluczyki ze stacyjki. Usiłował mu w tym przeszkodzić pasażer Mercedesa, równie pijany jak
kierowca. W tym czasie, żona Jarosława Jastrzębskiego, która została w samochodzie, wezwała policję. Zanim przyjechali mundurowi,
pijana „załoga” dostawczego auta
zaczęła się awanturować i szarpać

z łaziskim strażnikiem. Usiłowali odebrać mu kluczyki, ale nic nie
wskórali. Potwierdziła się tym samym zasada, że pijani awanturnicy
bywają mocni tylko w gębie. Aby
ich spacyfikować wystarczy cywilna odwaga, obywatelska postawa
i stanowczość. Policjanci, którzy
przyjechali ma miejsce zdarzenia,
przebadali kierowcę alkomatem.
W wydychanym powietrzu miał
1,63 promila alkoholu. Mężczyzna
został zatrzymany i odpowie za popełnione przestępstwo. (fil)

trzębski:
Jarosław Jas

strzębskiemu udało się wyprzedzić
drogowego pirata. Jadąc już przed
nim, zaczął zwalniać i zmusił Mer-

cedesa do zatrzymania się
przy prawej krawędzi jezdni. Strażnik podszedł do kie-
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Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 48a (obok Huty)
tel. 500 106 698, 503 158 543

tel./fax (32) 322 73 70,  www.besttrans.pl

Oferujemy tylko
polski węgiel !

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

,
Ć
Ś
O
K
A
J
A
Z
S
Ż
Y
W
J
A
N
!
A
N
E
C
A
Z
NAJNIŻS

Autoryzowany
sprzedawca:

4 POWIAT MIKOŁOWSKI

www.mikolowski.pl

NASZA GAZETA • lipiec 2015r.

Od 28 czerwca obowiązują zmiany w prawie budowlanym. Skrócono i uproszczono
formalności związane z budową domu, choć niektóre zapisy nowelizacji budzą kontrowersje.

Prościej i szybciej
D

otychczas, na budowę
domu należało uzyskać
pozwolenie. To nie była
czysta formalność. Wniosek musiał zawierać, m.in. projekt
budowlany, oświadczenia o dostawie
mediów i warunkach przyłączenia do
sieci, opinie geotechniczne, deklaracje o możliwości połączenia działki
z drogą publiczną oraz wiele innych
dokumentów, których zdobycie wymaga czasu i nerwów. Wprowadzone
z końcem czerwca zmiany w prawie
budowlanym znoszą te biurokratyczne uciążliwości.

Teraz, zamiast
prosić o pozwolenie,
wystarczy zgłosić
budowę.
Dotyczy to domów jednorodzinnych, które w całości mieszczą się
na działce i nie naruszają granic sąsiadów. Jeżeli planowana inwestycja wykracza poza obszar działki,
z jej rozpoczęciem należy zaczekać
do wydania decyzji administracyjnej. Bez względu na to, czy budowa
zostanie zrealizowana na podstawie
zgłoszenia bądź pozwolenia, musi
być zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego

lub decyzją o warunkach zabudowy.
Nowe przepisy dotyczą nie tylko domów, ale także altan, garaży, budynków gospodarczych, ogrodów zimowych itp. Jeżeli planujemy taką budowę nie musimy prosić o zgodę, ale
wystarczy zgłosić taki zamiar w Starostwie Powiatowym.

Będzie krócej
Dotychczas, czas oczekiwania na
wydanie pozwolenia budowlanego
wynosił maksymalnie 65 dni. Nowe
przepisy nie tylko upraszczają, ale
także skracają formalności. Jeżeli
w ciągu 30 dni starosta nie wniesie
zastrzeżeń do wniosku, można rozpocząć budowę. Po 28 czerwca, do
projektu budowlanego domu inwestor nie musi już dołączać oświadczeń o dostawie mediów i warunkach
przyłączenia oraz informacji o skomunikowaniu działki z drogą gminną lub powiatową. Jedynie, jeżeli posesja leży przy drodze wojewódzkiej
bądź krajowej, trzeba zdobyć stosowne oświadczenie jej zarządcy.
- To może rodzić pewne kontrowersje, bowiem ustawodawca nie
zniósł tego zapisu, tylko wprowadził
go na etapie odbioru inwestycji. To
znaczy, że weryfikacja tego, czy bu-

70 lat minęło…

dynek został podłączony do mediów
i ma dostęp do drogi publicznej odbywać się będzie na etapie oddawania budynku do użytkowania, a więc
inwestor ponosi tu pewne ryzyko
- wyjaśnia Leszek Macura.
I tym sposobem ustawodawca nałożył większą odpowiedzialność na
inwestora, który sam musi zadbać
o prawidłowe przygotowanie dokumentacji i budowę domu.

Leszek Macura, naczelnik
Wydziału Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
starostwa powiatowego
- Inwestorzy mogą obecnie skorzystać
z nowej, uproszczonej procedury zwanej
„zgłoszeniem”, czyli zamiast dotychczasowego pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie robót budowlanych z załączonym projektem budowlanym. Tryb
uproszczony nie oznacza, że w niektórych sytuacjach inwestor nie będzie musiał ubiegać się o pozwolenie na budowę.

Zgłoszeniu podlegają:
n wolno stojące budynki mieszkalne, jednorodzinne, których obszar oddziaływania
mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
n wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany, oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 metrów
kwadratowych, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekroczyć dwóch na każde 500 metrów kwadratowych działki,
n wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy
do 35 metrów kwadratowych, przy czym liczba tych obiektów nie może przekroczyć
dwóch na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki,
n wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych o powierzchni do
35 metrów kwadratowych.

Przedszkolne spotkanie z folklorem

To było naprowdy
Na

Z

espół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ornontowicach obchodził
70 lat i, jak się okazuje, jest
w doskonałej formie. W swoim przemówieniu Iwona Smorz - dyrektor szkoły wspominała o sukcesach
uczniów, o rozwoju placówki i następujących w niej zmianach.
- Co u nas słychać, co się zmieniło, w
jakim punkcie się znajdujemy…? Nadal
dbamy o dobre imię naszej placówki,
dokładamy wszelkich starań, aby nasi
uczniowie czuli się w szkole dobrze,
zdobywali kwalifikacje i umiejętności
zgodne z potrzebami rynku pracy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom,
od 2005 roku sukcesywnie powiększamy ofertę edukacyjną szkoły. Na przestrzeni tych 10 lat uczniowie mogli zdobywać wykształcenie w dziewięciu nowych zawodach. Taki wachlarz kierunków kształcenia wymaga od nas podejmowania nieustannych działań związanych z powiększaniem bazy dydaktycznej szkoły oraz nawiązywaniem współpracy z przedsiębiorstwami branżowymi. Myślę, że podejmowana przez nas

współpraca z szeroko pojętym biznesem wpływa na podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, potwierdzając tym samym hasło reformy: „Szkoła zawodowa - szkołą pozytywnego wyboru”. Ta współpraca przynosi korzyści wszystkim trzem
podmiotom: szkole, firmie, a przede
wszystkim uczniom. Młodzież zapoznaje się z nowoczesnymi technologiami i sprzętem, które nie są dostępne
w szkole - powiedziała Iwona Smorz,
podczas jubileuszu.
Uczniowie ZSP corocznie biorą
udział nie tylko w konkursach przedmiotowych, ale również literackich,
sportowych i wielu innych. Zdobywając
wysokie lokaty, promują szkołę w środowisku lokalnym. W budynku szkolnym widnieje napis: „Nadrzędnym celem ZSP w Ornontowicach jest dobro
ucznia”. I rzeczywiście tak jest. Dobro
powraca. Jej uczniowie organizują i biorą udział w rozmaitych akcjach charytatywnych, kształtując tym samym wizerunek człowieka empatycznego, wyposażonego w silny kręgosłup moralny.

naszej,
gostyńskiej
wsi w Zagrodzie Śląskiej podróżując po
regionach Polski tańczyły, śpiewały i recytowały - krasnoludki, kotki,
biedronki, Kubusie Puchatki, a nawet motylki, czyli nasze uzdolnione
i dzielne przedszkolaki. Gościnnie
z repertuarem ślonskich pieśniczek
wystąpił zespół „Kobierzoki”.
Na imprezie nie mogło zabraknąć Ewy Prochaczek, propagatorki i miłośniczki gwary śląskiej, która podarowała przedszkolakom
w Gostyni obrazek pt. „Jak bajtle
wynokwiały na otomanie u omy”.
Barterowo otrzymała obrazek narysowany przez Milenę (lat 5) przedstawiający dziewczynkę w śląskim,
świątecznym stroju. Póżniej autor-

Zdjęcia: Ewa Prochaczek

ka śląskich opowiastek przeczytała
dzieciakom fragment tekstu w gwarze śląskiej zatytułowanego: „Bajtle
z naszego placu”: „...To som nasze
wiynksze i mnijsze bajtle, kerym my

pieronym przajymy. Niy som to jakeś tam znajduchy ani gizdy, ani
tyż paskudy niy do strzimani. Nasze bajtle jako to ślonskie podciepy
wynokwiały rozmaicie i niy zowdy
był to szpas dlo wszystkich, choćby dlo omy, keryj szolka z gybisym
na wieczor za łokno na mroz wystawili...” itd.
W pogodnej, wesołej atmosferze (a propos pogoda też dopisała)
wręczano nagrody, a goście specjalni, swoim śpiewem uświetnili to niezwykłe spotkanie. A był to znany, śląski duet „Baba z Chopym”. Wszystko
łokroszono ślonskim jodłym, dzionki
sponsorom. Był swojski kołocz, krupnioki, sznity ze tustym i łogorkym i inksze maszkety rozotomajte, a fto niy
był, to jest ślimok! 
(ep)
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Po trzynastu latach w Mikołowie znów powstaną nowe mieszkania komunalne

Spełnią się marzenia
B

rak mieszkań komunalnych
należy do największych problemów społecznych w Mikołowie. Rekordziści czekają na własne „M” od 15 lat! Po raz
ostatni budynek z mieszkaniami komunalnymi zbudowano w Mikołowie
w 2002 roku. Ta sytuacja się zmieni.
Ruszył program budowy mieszkań komunalnych. Mają być nowe, komfortowe i przede wszystkim ekonomiczne w utrzymaniu. Zostaną oddane do
użytku już w przyszłym roku. Na początek powstanie około 50 mieszkań
o powierzchni od 20 do 50 metrów kwadratowych. Kto ma szansę zamieszkać

w nowych „czterech kątach”? Przede
wszystkim osoby spełniające kryteria zawarte w uchwale Rady Miejskiej i które według komisji mieszkaniowej mają najlepsze rekomendacje,
aby otrzymać klucze. Na nowe mieszkanie mają szansę ludzie uczciwi, gwarantujący regularne płacenie czynszu
i przestrzegający zasad współżycia lokatorskiego. Planowana inwestycja nie
obciąży w całości budżetu Mikołowa.
Miasto sięgnie po dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego. O szczegółach
programu i konkretnych rozwiązaniach
poinformujemy w najbliższym wydaniu
„Naszej Gazety”.

Mateusz Handel, wiceburmistrz Mikołowa:
Chcemy, aby nowe mieszkania spełniały standardy nowoczesnego budownictwa. Sposób ich wykonania oraz jakość
materiałów mają zapewnić zarówno komfort użytkowania
jak i ekonomię eksploatacji. Koszt samej budowy również
ma uwzględnić kryterium ceny do jakości wykonania.

Kilkadziesiąt mikołowskich rodzin dostanie w przyszłym roku klucze do wybudowanych przez miasto mieszkań.

Obywatele
zadecydują

G

Nagroda główna

Pomysł na Śródmieście

rupa robocza składająca się z mieszkańców,
radnych oraz pracowników Urzędu Miasta
opracowała regulamin dotyczący budżetu
obywatelskiego w Mikołowie. Jeśli uda się dotrzymać
zaplanowanego haromonogramu, jeszcze w tym roku
mieszkańcy będą mogli zgłaszać i wybierać projekty, które uznają za ważne i podnoszące jakość życia
w ich najbliższym otoczeniu. Regulamin zaakceptowali radni podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej.

Radni przyjęli projekt mikołowskiego budżetu obywatelskiego.

Na

Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach został rozstrzygnięty konkurs studencki,
którego przedmiotem było opracowanie koncepcji
architektonicznej zabudowy centrum Mikołowa, w okolicy rynku, ul. Karola Miarki i Placu 750-lecia. Prace studentów to część
szerokiego projektu odnowy przestrzeni publicznej miasta Mikołów. Komisja konkursowa w składzie: dr hab. inż. arch. Jan Rabiej
i dr inż. arch. Michał Sitek z Politechniki Śląskiej oraz reprezentujący miasto Bogdan Uliasz, zastępca burmistrza, Andrzej Gortel i Wojciech Klasa dokonała wyboru najlepszych prac.
I miejsce:
Agnieszka Duczmalewska, Katarzyna Pająk
Wyróżnienia:
Karolina Figiel, Magdalena Kurdziel
Joanna Rzany, Klaudyna Wawryka

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Jedną z gwiazd pierwszego wieczoru
był Happysad, później wystąpił
zespół Wilki.

Radzili rolnikom
W
Ośrodku Doradztwa
Rolniczego
w Mikołowie Śmiłowicach odbyły się 35 dni
otwarte. Imprezie towarzyszył Międzynarodowy Dzień
Społeczności oraz Piknik
Drobiowy i Wieprzowy. Mikołowskie dni otwarte należą do najciekawszych wydarzeń w branży rolniczej, organizowanych w naszym regionie. O zainteresowaniu
świadczyła liczba samochodów, zajmujących w cza-

sie imprezy każdą wolną
przestrzeń w pobliżu ODR.
W Śmiłowicach spotkali się
rolnicy, przedstawicieli instytucji z jego otoczenia, producenci i handlowcy. Przygotowano także interesującą wystawę maszyn i urządzeń rolniczych oraz prezentację pól
doświadczalnych. Podczas
dni otwartych można było kupić wyroby rękodzieła, a także uczestniczyć w kiermaszu produktów pszczelich
i sprzętu pasiecznego.

Dwa
dni
dobrej
zabawy

Drugiego dnia królowały
mikołowskie akcenty,
wystąpił m.in.
Henryk Czich.
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Lato w Łaziskach
- tu nie ma miejsca na nudę!

W
Żyj z pasją

W

ycieczka do Międzybrodzia
Bialskiego w dniach 21-25
czerwca 2015 r. zakończyła całoroczny projekt Fundacji Auchan „Żyj z pasją” realizowany przez
Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych. Przypomnijmy, że
dzięki środkom pozyskanym z projektu
wychowankowie łaziskiej placówki mieli możliwość uczestniczyć
w warsztatach tanecznych, treningach
piłki nożnej oraz zajęciach z języka angielskiego.
Obfitujący w atrakcje wyjazd do
Międzybrodzia Bialskiego był podsumowaniem projektu. W ciągu 5 dni 40
wychowanków MOWRiD mogło spróbować swoich sił podczas przeprawy
w parku linowym. Wiele emocji dostarczyły też szalone zjazdy na pontonach czy torze saneczkowym na Gó-

rze Żar. Do miłych wspomnień przejdzie też wyprawa starszej grupy na
Jezioro Międzybrodzkie rowerkami
wodnymi i zawody drużynowe młodszych uczestników wycieczki. Rozgrywki typu przeciągnie liny, bieg
w workach, strzelanie z łuku
czy mecz balonami wodnymi wywoływały wiele radości i zapału.
W trakcie wyjazdu oczywiście nie
mogło zabraknąć
pokazu tanecznego przygotowanego przez dziewczęta
oraz meczu piłki nożnej,
prezentującego umiejętności
piłkarskie chłopców. Był też czas na
wspólne grillowanie i biesiadowanie
przy akompaniamencie gitary.
Dyrekcja i pracownicy MOWRiD
dziękują Fundacji Auchan za umożliwienie rozwijania talentów wychowanków placówki, zgodnie z hasłem
„Żyj z pasją”.

wakacje
w naszym
mieście nie
sposób się
nudzić. Wiele atrakcji przygotowały miejskie instytucje: Dom Kultury, Urząd
Miejski, MOSiR i Biblioteka. Naprawdę jest w czym
wybierać, by atrakcyjnie
spędzić czas w mieście lub
poza nim na zorganizowanych wycieczkach. W lipcu wyjechać można między
innymi do Pszczyny, na Jurę
Krakowsko - Częstochowską i na Szyndzielnię - to propozycje „wyjazdów wtorkowych” Urzędu Miejskiego. Dom Kultury organizuje wyjazdy w środy - w lipcu można pojechać
do kopalni Guido, do zamku w Będzinie i Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Biblioteka proponuje wakacje z książką,
a we wtorki, środy i czwartki w godzinach 12.00 - 14.00 - zagadki, rebusy, szarady, kalambury i podróże po literaturze to wszystko w Oddziale Dziecięcym biblioteki. Oprócz tego
codziennie w godzinach 12.00 - 16.00 - czas na ruch i zabawę - gry przy X-boxie, i inne atrakcje ujęte hasłami: skacz

na skakance, rzucaj do celu
- pokonaj wielu! - bijemy biblioteczne rekordy, na gry
towarzyskie pora - znajdź
na nie amatora.
MOSiR zaprasza na wakacje na sportowo: do końca lipca w środy i piątki
w godzinach 10.00-12.00 na
boisku bocznym Stadionu
Miejskiego przy ul. Sportowej 3, zajęcia piłki nożnej.
Do 7 sierpnia w każdy poniedziałek, środę i piątek
w godzinach 10.00-12.00
w hali przy ul. Ogrodowej zajęcia sportowo - rekreacyjne
z dziećmi i młodzieżą. Oprócz tego - Puchar Lata w tenisie
stołowym, turniej siatkówki plażowej, zumbofitness i rolkowanie. I oczywiście basen „Żabka” - nie sposób tu nie być
w wakacyjne, upalne dni. „Żabka” zaprasza codziennie od
9.00 do 21.00. W tym roku przygotowano też nową atrakcję
- Żabkoczytanie - czyli możliwość wypożyczenia książek
i czasopism w czasie pobytu na basenie. Zachęcamy i zapraszamy do skorzystania z wakacyjnych atrakcji. Wszystkie propozycje dostępne są na stronie: www.laziska.pl.

Najpiękniejsze ogrody nagrodzone

K

onkurs
„Łaziski
Ogród 2015” został
rozstrzygnięty. Przy
ocenie konkursowej bra-

no pod uwagę utrzymanie
zieleni, trawników, krzewów i drzew ich stan zdrowotny, różnorodność kwia-

tów w ogrodzie, czystość,
porządek i pomysłowość.
26 czerwca burmistrz miasta Aleksander Wyra wraz

z Przewodniczącym Rady
Miejskiej Tadeuszem Król
nagrodzili laureatów konkursu.

1. kategoria „ogród przydomowy”:

2. kategoria „ogród działkowy”:

I miejsce - Elżbieta Bugiel i Eugeniusz Dąbrowski
II miejsce - Barbara i Roman Kosiccy
III miejsce - Wioletta i Rafał Mosiężny

I miejsce - Halina Prachowska
II miejsce - Halina i Tadeusz Martyniak
III miejsce - Jadwiga i Władysław Grabowscy

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Bezpłatna komunikacja
To
R
ada Miejska w Łaziskach Górnych podczas sesji, która odbyła się 30.06.2015 r. uchwaliła „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Łaziska Górne”. Dokument został opracowany przez firmę
AT Group S.A. z siedzibą w Krupskim
Młynie, a na jego realizację Gmina
Łaziska Górne pozyskała środki finansowe z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytet IX Infrastruktura Energetyczna
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dokument przewiduje szereg działań służących redukcji emisji gazów cieplarnianych, podniesieniu
efektywności energetycznej i zwiększeniu udziału źródeł energii odnawialnej. Co ważne działania podejmie nie tylko sama Gmina, ale także
mieszkańcy, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz
dystrybutorzy ciepła sieciowego.
Wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne pozwoli gminie, spółdzielniom mieszkaniowym oraz innym podmiotom wymienionym
w dokumencie skuteczniej reali-

zować przedsięwzięcia polegające np. na termomodernizacji budynków mieszkalnych czy użyteczności publicznej, modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowie nowych odcinków sieci ciepłowniczej czy też wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
co ostatecznie wiązać się będzie
z poprawą jakości powietrza w Naszej Gminie. Posiadanie dokumentu
i ujęcie w nim różnych przedsięwzięć będzie również w przypadku
części źródeł finansowania jednym
z kryterium przyznania dofinansowania ze środków unijnych.

już pewne - od nowego roku ruszy w Łaziskach Górnych bezpłatna komunikacja na terenie miasta. Bezpłatną komunikacją objęte
będą 3 linie - M, N i Ł - poruszać się można nimi będzie między
Łaziskami Górnymi, Średnimi i Dolnymi.

Budowa nowego ośrodka zdrowia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

N

owy ośrodek zdrowia powstaje w centrum Łazisk Górnych.
Zakończono prace związane
z murowaniem ścian fundamentowych.

Fotorelację z postępów robót zamieszczać będziemy w kolejnych numerach
„Naszej Gazety”. Budowa ma zakończyć się 30 września 2016 roku.
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Polonia mistrza ma
Nasza
Polonia
Ze

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

Terminy
sparingów
Piłkarze Polonii przygotowania do sezonu 2015/2016
rozpoczęli 6 lipca. W trakcie
miesięcznych zajęć duet trenerski Majsner - Mazur zaplanował osiem gier kontrolnych
w terminach:
8 lipca
Nadwiślan Góra
(II liga)
11 lipca
Orzeł Mokre
(liga okręgowa)
15 lipca
MK Katowice
(liga okręgowa)
18 lipca
GKS II Tychy
(IV liga)
22 lipca
Rekord Bielsko Biała
(III liga)
25 lipca
Urania Ruda Śląska
(liga okręgowa)
29 lipca
Gwarek Ornontowice
(IV liga)
1 sierpnia
Tempo Paniówki
(liga okręgowa)

J

eszcze nie mistrza Polski,
ale mistrza grupy trampkarzy rocznika 2000 rozgrywek podokręgu Katowice. Tytuł ten jest sukcesem
zawodników i trenera oraz pokłosiem dobrej pracy z młodzieżą w klubie. Podopieczni trenera Michała Małyski
w sezonie „Wiosna 2015” zdobyli 40 punktów z 42 możliwych do zdobycia, strzelając
75 bramek i tracąc 14, a kapitan zespołu, Kamil Karpowicz
został „królem strzelców” rozgrywek, strzelając 38 bramek.

Tytuł mistrzowski dla Polonii rocznika 2000 wywalczyli: Mateusz Franki, Oliwer Miguła, Błażej Kamski, Robert
Stanny, Piotr Piwoński, Arkadiusz Witek, Sebastian Łytko,
Jan Szuster, Daniel Roczniak,
Oskar Wolny, Jakub Szostak,
Przemek Brożyna, Szymon
Pacha, Nikodem Polak, Daniel Wiesołek, Adam Piotrowicz, Dominik Kukiełka i kapitan - Kamil Karpowicz. Kierownikiem ekipy jest Andrzej Witek, a cały team do sukcesu
poprowadził Michał Małyska.

Trzecioligowe resume Polonii

K

adencja
Polonii
w trzeciej lidze
trwała pięć lat.
W następnym sezonie team z Łazisk będzie grał
w czwartej lidze, ale wypada podsumować minione pięć sezonów.

(w tym jeden walkower), dziewięć razy
remisowała i aż 20 razy schodziła z boiska jako drużyna przegrana. Zdobyła 36 punktów, strzelając 33 bramki i 60
tracąc. To dało 17 lokatę, która trzeciej
ligi nie zapewniała.

Podsumowanie

2010/2011
Był to pierwszy sezon łaziszczan
w tej klasie rozgrywek. Polonia nie
była przysłowiowym „chłopcem do bicia”, jakim zazwyczaj jest beniaminek.
W 30 rozegranych meczach odniosła 14 zwycięstw, dziewięć razy remisowała i poniosła siedem porażek, co
dało 51 punktów przy 42 golach strzelonych i 36 straconych. Ten bilans pozwolił uplasować się na szóstym miejscu w tabeli.

2011/2012
W drugim sezonie Polonia okrzepła
i była jedną z drużyn nadających ton
rozgrywkom. Zakończyła rozgrywki na
czwartym miejscu, z takim samym dorobkiem jak trzecia drużyna. W 30 spotkaniach zdobyła 51 punktów, strzelając 43 bramki i tracąc 25.

2012/2013
Polonia po raz kolejny zaliczana jest
do drużyn, które rządzą tą klasą rozgrywek. Na finiszu zajęła wprawdzie
szóste miejsce z tą samą ilością punktów co piąta Skra, ale do lidera - opolskiej Odry miała tylko dziewięć punktów straty.

2013/2014
Był to dziwny sezon. Przed planowaną reorganizacją ligi drużyny podzielono na dwie grupy (północną i południową), które po rundzie zasadniczej
trafiały do grupy starającej się o awans

albo do grupy walczącej o ligowy byt.
W sumie Polonia rozegrała 30 spotkań,
wygrywając 18 razy, pięciokrotnie remisując i przegrywając siedem meczów. Dało to 59 punktów przy bilansie
bramkowym 68:30.

2014/2015
W tym sezonie trzecią ligę powiększono do 20 drużyn i to Polonii na dobre nie wyszło. Po dobrej pierwszej fazie rozgrywek, przyszła „zadyszka”,
która trwała aż do ostatniego meczu.
W 38 spotkaniach Polonia pod pieczą
trzech trenerów wygrała dziewięć razy

W pięciu sezonach gry w trzeciej lidze Polonia rozegrała 158 meczów,
z których wygrała 69, zremisowała 43
i poniosła 46 porażek, strzelając 236
bramek i tracąc 193. Ten bilans pozwolił zgromadzić 250 punktów, co daje
średnią 50 punktów na sezon.
Najwięcej bramek dla Polonii w trzeciej lidze zdobyli: Radosław Kaczmarczyk 29, Mateusz Majsner 25, Łukasz
Mieszczak 24, Sebastian Hendel 21,
Karol Króliczek 17.
W tym samym okresie zawodników
Polonii w meczach mistrzowskich prowadziło sześciu trenerów: Piotr Mrozek
50, Mariusz Komar 21, Marek Mandla
26, Piotr Mleczko 11, Rafał Bosowski
38, Sebastian Hendel 1 i Jan Żurek 11.
Generalnie pięcioletni bilans Polonii
w trzeciej lidze jest solidny, stawiając
ją w gronie tzw. drużyn „środka tabeli”.
Gdyby nie ostatni sezon ….

Podtrzymuję swoje zdanie, tu jest klimat dla piłki! Szkoleniowa batuta dla swoich

19

czerwca Jan Żurek poprowadził
ostatni
trening
w Polonii. Nie był to zwyczajny trening, gdyż po zajęciach

piłkarze i działacze pożegnali szkoleniowca w sposób,
który powinien być przykładem, a raczej schematem takich rozstań. Były ciepłe sło-

wa, pamiątkowa patera, życzenia...
- Pracowałem w Polonii niecałe dwa miesiące. Chciałem
pomóc, ale się nie udało. Przyczyn było kilka. Ot, choćby
kontuzje czy pauzy za kartki.
A na dodatek układ gier środa - sobota. A to nie sprzyjało
spokojnej pracy. I dlatego też
jestem na siebie najzwyczajniej w świecie zły. To jedna
strona. Druga to ta, że w tym
klubie spotkałem wspaniałych
ludzi. Pracuję jako trener wiele lat i wiele widziałem. Ale takiego pożegnania po dwóch
miesiącach pracy nie miałam.
To bardzo miłe i świadczy
o klasie działaczy. Na początku mojej pracy w Polonii powiedziałem, że „w Łaziskach
jest klimat dla piłki” i tę opinię
podtrzymuję.”

Marek Mazur

Po

zakończeniu rozgrywek pierwsza decyzja Zarządu Klubu dotyczyła sztabu trenerskiego na nadchodzący sezon. Pieczę szkoleniową na równorzędnych
zasadach powierzono Markowi Mazurowi i Michałowi
Majsnerowi. Obaj doskonale znają klubowe realia, grali
w pierwszej drużynie, są trenerami, choć żaden z nich
samodzielnie drużyny senior-

Michał Majsner

skiej jeszcze nie prowadził.
Obaj są „swoi” i obaj głodni
sukcesów.
- Chcemy postawić na swoich. Mamy chłopaków z papierami, po studiach i z pierwszymi doświadczeniami. Ponadto obaj mają serce do pracy i jej się nie boją. Ponadto są bliżsi grającemu pokoleniu i powinni znaleźć z nim
wspólny język. - uzasadnił decyzję Zarządu prezes klubu,
Janusz Majsner.
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W tym roku święto naszego miasta obchodziliśmy 13 czerwca.
Na stadionie MKS „Sokół” dobrej zabawy nie brakowało!

Działo się!

Na

najmłodszych czekał
park zabaw,
a w nim dmuchańce do
skakania i trampolina. Starsze dzieci mogły bawić się
w kuli zorbing - ufundowanej przez burmistrza Mirosława Blaskiego. Dużym
powodzeniem cieszyły się

animacje i malowanie twarzy, przygotowane przez
2. Szczep Harcerski „Polana” Orzesze i zabawy sprawnościowe naszych strażaków. A przedstawiciele kół: łowieckiego „Hubertus” i terenowego „Pszczelarzy” Orzesze
zaprezentowali to, co mają

najlepszego - wiele rodzajów miodu, prawdziwy ul od
środka i wystawę zwierząt
leśnych, wzbudzając tym
samym zainteresowanie gości „XIX Dni Orzesza”.
W tym czasie na scenie
występowały Orzeskie Talenty - dziecięce i młodzieżowe zespoły artystyczne

z orzeskich placówek
oświatowych.
Podczas festynu przeboje
muzyki poważnej, filmowej
oraz rozrywkowej zagrała
niezrównana Orkiestra Dęta
przy TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrowni Łaziska. Wystąpił również zespół Universe. Henryk Czich z kolegami zagrali największe i wzruszające
piosenki z całego dorobku
artystycznego grupy.
Wśród atrakcji „XIX Dni
Orzesza” znalazły się pokazy walk sportowych KS Rycerz „Niepokorni” oraz juniorów, którzy z Mistrzostw
Świata na Białorusi wrócili z brązowym medalem.
Jednak to koncert Andrzeja Piasecznego cieszył się
największym zainteresowaniem, porywając tłumy do
śpiewu. Piasek znacznie
przedłużył występ, który zakontraktowano na 70 minut.
Zebrana publiczność to doceniła!

Miejskie zawody sportowo - pożarnicze

20

czerwca na stadionie „Sokoła” odbyły miejskie zawody sportowo - pożarnicze orzeskich jednostek OSP. Gościnnie wystąpiła również jednostka OSP
Ornontowice, a w zawodach startowało 87 strażaków.
Organizatorem imprezy był Zarząd
Miejski ZOSP, a sędziowali druhowie

z PSP Mikołów. Szefem
dziewięcioosobowej komisji sędziowskiej był
st.asp. Grzegorz
Piwko, a zawody
obserwował bry-

gadier Dariusz Witkowicz, komendant
PSP w Mikołowie.
Wyniki w kategorii senior:
1. OSP Woszczyce; 2. OSP Orzesze;
3. OSP Jaśkowice; 4. OSP Gardawice;
5. OSP Zgoń; 6. OSP Ornontowice.
Wyniki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w systemie
CTIF: 1. OSP Gardawice, 2. OSP Jaśkowice
Konkurencja musztra,
seniorzy: 1. OSP Orzesze,
2. OSP Gardawice, 3. OSP
Woszczyce
Konkurencja
musztra, MDP: 1. OSP Jaśkowice;
2. OSP Gardawice
Na wyróżnienie zasłużyła również jedyna w mieście drużyna dziecięca (do lat 12), która powstała przy OSP
Jaśkowice.
Puchary wręczali Zastępca Burmistrza Miasta Orzesze Sylwia Krawczyk
i prezes Zarządu Miejskiego ZOSP Jan
Mach.

Orzeskie talenty nagrodzone!

W

Szkole Podstawowej Nr 2 im.
Stanisława Moniuszki odbyło
się wręczenie nagród I edycji programu Twoja Minuta w Orzeszu,
zorganizowanego przez Telewizję Sfera oraz Burmistrza Miasta Orzesze.
Przez cały maj na minutowe filmy,
w których orzescy uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 prezentowali swoje
talenty, można było głosować poprzez
stronę internetową Urzędu Miejskiego
Orzesze. Zdolności plastyczne, sportowe, muzyczne, taneczne i deklamacyjne młodych orzeszan bawiły, wzruszały
i zaskakiwały. Ważna była jak największa liczba odsłon filmiku.
1 czerwca Komisja Konkursowa
stwierdziła, iż po sprawdzeniu dokumentacji dotyczącej zgód na wykorzystanie wizerunku, jakości nagrań
uczestników konkursu i analizie wyników głosowania polegającego na ilości

odtworzeń, laureatami konkursu „Twoja
Minuta” zostali:
Szkoła Imię i nazwisko  Odtworzenia
SP 6 Aurelia Pustelny
4698
SP 2 Julia Tkocz
1868
SP 10 Kamila Kania
1358
SP 9 Emilia Mrowiec
1253
SP 9 Michał Wróbel
1180
SP 2 Klaudia Czobot
1040
SP 10 Emilia Rak
708
SP 8 Mateusz Przybyło
675
SP 5 Natalia Pinkowska
654
SP 2 Mikołaj Janas
574
Spotkanie prowadziła Pani Małgorzata Riling ze Sfera TV. Zwycięzcy plebiscytu i ich opiekunowie, Burmistrz
Miasta Orzesze Mirosław Blaski, Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty
Anna Czarnacka, byli gośćmi Pani Ewy
Mach, dyrektor orzeskiej „Dwójki”.
Cenne nagrody wręczył Burmistrz Miasta oraz przedstawiciele Sfera TV.

Zasłużeni dla Miasta Orzesze

T

radycyjnie, podczas Dni Orzesza Burmistrz Miasta Orzesze
oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej wręczyli statuetki „Zasłużony dla Miasta Orzesze”. W tym
roku z rąk Mirosława Blaskiego oraz
Jana Macha za działalność na rzecz

mieszkańców Orzesza otrzymali je:
Dominika Siwek, Prezes Stowarzyszenia „Piwnica” z Woszczyc, Robert
Kaczanowski, były Prezes Stowarzyszenia „Dorośli Dzieciom” z Zazdrości oraz Mariusz Oleś z Fight Clubu
„Niepokorni” Orzesze.

Sędzia Anna Maria Wesołowska w Orzeszu

O

rzesze pracuje nad poprawą bezpieczeństwa swoich
mieszkańców. Warto wspomnieć o organizowanych Spartakiadach Przedszkolaków z Hektorem,
monitoringu miasta czy o tym, że
Orzesko-Ornontowicka Grupa Pat,
w ramach programu „Profilaktyka
a Ty” należy do najbardziej prężnych
w Polsce.
Tym razem na zaproszenie Urzędu Miejskiego i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z prelekcją skierowaną do uczniów SP Nr 2 w Orzeszu
przyjechała najsłynniejsza sędzia
w kraju - Anna Maria Wesołowska. Sympatyczna pani sędzia jest

ekspertem ds. przestępczości zorganizowanej, inicjatorką ustawy o świadku
koronnym i pokoju
przesłuchań
dla
dzieci. Orzekała
w wielu słynnych
sprawach
karnych, m.in. łódzkiej „Ośmiornicy” czy Gangu Popeliny, obecnie w stanie spoczynku. Najbardziej znana z paradokumentalnego serialu jednej ze
stacji telewizyjnych.

Pani sędzia odwiedziła Urząd Miejski, w którym
rozmawiała z burmistrzem Orzesze Mirosławem Blaskim
oraz jego zastępcą Sylwią
Krawczyk. Następnie udała się do
dwóch grup uczniów
„Dwójki”, gdzie została przywitana przez dyrektor Ewę Mach,
a oba spotkania, dla blisko 400 dzieci i młodzieży moderowała Monika Świerczek-Fic, nauczycielka i ko-

ordynatorka PaT. Warto zaznaczyć,
że odbywały się w formie rozmowy,
a nie wykładu. Sędzia słuchała, odpowiadała, a przede wszystkim interesująco opowiadała!
Podczas dwóch pogadanek dla
klas 1-6 sędzia Wesołowska mówiła
o niebezpieczeństwach, na jakie narażeni są uczniowie, a więc m.in. problemie złego dotyku, przemocy fizycznej i psychicznej ze strony dorosłych i co bardziej przerażające - rówieśników. Ważną kwestią, którą poruszyła, były zagrożenia płynące
z niewłaściwego użytkowania Internetu, czyli „niebezpieczne strony”,
rozpowszechnianie szkalujących filmików i wyłudzanie danych wrażli-

wych. W tej rozmowie najważniejsze
było uświadomienie dzieciom, że już
w ich wieku czyny niezgodne z prawem podlegają karze. Zaznaczyła również, że dzieci mogą być przesłuchiwane tylko raz, w obecności psychologa i sędziego w pokoju im przyjaznym.
Pani sędzia duży nacisk położyła na kulturę osobistą i dobre zachowanie - Wiele problemów rodzi się
z braku takiej zwyczajnej rozmowy,
niesłuchaniu, wzajemnym się obrażaniu - powiedziała. - Nie używajmy brzydkich słów, gdy jesteśmy
zdenerwowani policzmy do dziesięciu i weźmy głęboki oddech, to, że
przeklinamy nie rozwiąże problemu
- dodała.
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

/gminawyry
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Zagrali dla Agaty Labus
W imieniu Agaty Labus serdecznie dziękujemy:
n księżom i strażakom za sporą dawkę emocji,
n Klubowi Sportowemu „Fortuna” Wyry oraz sędziom za sprawne przeprowadzenie meczu,
n Janowi Szczęsnemu za rozbawienie publiczności,
n zespołowi muzycznemu Last Quarter za dobre dźwięki,
n Automobilklubowi Ziemi Tyskiej za udostępnienie sportowych samochodów,
n Zakładowi Gospodarki Komunalnej, obsłudze gastronomicznej i wolontariuszom za pomoc w sprawach organizacyjnych oraz
n wszystkim przybyłym, którzy wzięli udział w koncercie.

27

czerwca
2015
roku, po raz kolejny mieszkańcy
Gminy Wyry przyszli wesprzeć rehabilitację Agaty Labus, podczas imprezy na
obiekcie sportowo - rekreacyjnym im. Braci Góralczyków w Wyrach. Koncert charytatywny rozpoczął się występem zespołu muzycznego Last Quarter, po którym

księża i strażacy rozegrali mecz
piłki nożnej. Rywalizacja była zacięta, choć zasady fair play były
respektowane. W tym roku, po zaciętej walce, nasi strażacy zdobyli
pierwsze miejsce.
Na zakończenie imprezy wystąpił
gość wieczoru Jan Szczęsny - Ślązak Roku 2014 z Orzesza. Imprezę
tłumnie odwiedzały rodziny z dziećmi. Dla najmłodszych przygotowa-

no moc atrakcji, m. in. dmuchańce,
bańki wodne, warkoczyki i malowanie twarzy. Atrakcją były również
sportowe samochody z Automobilklubu Ziemi Tyskiej oraz pokaz strażacki. W trakcie koncertu można
było zakupić cegiełkę w kwocie 5 zł
na rehabilitację chorej Agaty, które
później wzięły udział w losowaniu
atrakcyjnych nagród. W sumie zebrano: 3.933,40 złotych.

Spójrz na gminę

W ubiegłym roku I miejsce zajął Pan Michał Korzewski

Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł
ogłasza III Konkurs fotograficzny pt.

„Gmina Wyry w obiektywie”.
Konkurs trwa od dnia 1 lipca 2015 roku
do dnia 21 września 2015 roku.

Celem konkursu jest:
a) promocja Gminy Wyry poprzez zachęcenie mieszkańców do wspólnego odkrywania i podziwiania najurokliwszych
zakątków naszej gminy,
b) popularyzacja i promocja turystyki
wśród mieszkańców naszego regionu
jako elementu życia codziennego, sposobu na rekreację,
c) upowszechnienie i popularyzacja fotografii,

d) rozwijanie zainteresowań historią, najbliższym otoczeniem, a przez to umacnianie tożsamości i poczucia więzi
z gminą,
e) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących gminę,
piękno przyrody i krajobrazu, ludzi, ciekawe miejsca oraz tradycję i kulturę,
f) promocja Gminy w wydawnictwach
i materiałach realizowanych przez Organizatora.

Organizatorem konkursu jest Gmina Wyry.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wyry.pl
Serdecznie zapraszamy! :)

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

W Śląskim Ogrodzie
Botanicznym
w Mikołowie można
oglądać nową plenerową wystawę fotograficzną „Ogrody
świata”. Ekspozycja
ta składa się
z prawie 80 fotografii
wybranych spośród
blisko dwudziestu
tysięcy obrazów nadesłanych niemal ze
wszystkich zakątków
świata na konkurs International Garden
Photographer of the
Year organizowany
już po raz ósmy przez
Królewskie Ogrody
Botaniczne w Kew.

W

Polsce prace te po
raz pierwszy można oglądać właśnie
w Śląskim Ogrodzie Botanicznym. Na zdjęciach
można zobaczyć nie tylko wspaniałą roślinność, ale także ciekawe aranżacje przestrzeni od typowych, uporządkowanych do
pełnych, zaplanowanego chaosu. Warto tu przyjść, by nie tylko obejrzeć ogrody na fotografii,
ale także by podziwiać kunszt artystyczny fotografów potrafiących
uchwycić piękno w taki ciekawy
sposób.
Wystawa ta została zorganizowana w ramach trwającej od ze-

Ogrody świata
w Mikołowie

szłego roku kampanii „Różnorodność - potęga życia” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Prezentowane fotografie
to finałowe prace oraz te, które
zostały wysoko ocenione w różnych kategoriach, m.in. Piękno
roślin, Dzikie życie w ogrodzie,
Zieleń w mieście, Szczodra Ziemia, Chwile wytchnienia i inne.
Nagrodzone obrazy odsłaniają
nie tylko piękno ogrodów, kwiatów, drzew, krajobrazów, ale również miejskich oaz zieleni - parków, skwerów, zieleńców oraz
ogródków działkowych.

W wernisażu, który odbył się pod koniec czerwca niewątpliwie najważniejszą osobą była zwyciężczyni konkursu IGPOTY - Magdalena Wasiczek, której praca pt.
„Baleriny” została oceniona najwyżej, a międzynarodowe jury określiło ją najlepszym fotografem przyrody na świecie
2014 roku. W imprezie wzięło udział wielu znakomitych gości: samorządowcy, naukowcy,
przedstawiciele licznych urzędów i instytucji współpracujących ze Śląskim Ogrodem Bo-

tanicznym, przyjaciele z innych
ogrodów, parków i arboretów, fo-

tograficy przyrody, edukatorzy ekologiczni i wolontariusze Ogrodu oraz wiele innych osób zafascynowanych pięknem Natury. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach reprezentowała Ewa Cofała - kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej
i Profilaktyki Zdrowotnej. Wystawę w Śląskim Ogrodzie Botanicznym będzie można oglądać
do połowy września w godzinach
otwarcia Centrum Edukacji ŚOB,
czyli od 6 do 22.

- nowa nagroda Funduszu
„EKOKARLIK” to nowy
konkurs
organizowany
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Fundusz chce w ten
sposób wyróżnić przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego z te-

renu województwa śląskiego, realizujące szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.
Nagrodami będą: statuetka i tytuł „EKOKARLIK” oraz
możliwość
posługiwania
się logo konkursu i zdobytym tytułem. Termin przyj-

mowania kart zgłoszeniowych upływa 31 sierpnia.
Jury oceniać będzie przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, w szczególności: potwierdzoną skuteczność działań środowiskowych pokazaną w różnych wskaźnikach, zastoso-

wanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań wdrażanych celem podniesienia poziomu ochrony środowiska oraz inicjatywy promujące działania na rzecz
ochrony środowiska. Konkurs rozstrzygnięty zostanie
we wrześniu 2015 roku.
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Łaziska młodzież
na Pikniku Ekologicznym

Prąd ze słońca

F

otowoltaika to technologia, która przy
pomocy paneli przetwarza energię promieniowania słonecznego na prąd stały, a następnie specjalne urządzenie - inwerter
zmienia go w prąd przemienny o odpowiednich
właściwościach, by możliwe było wprowadzenie wyprodukowanej energii do sieci.
Najbardziej opłacalne jest samodzielne zużycie wyprodukowanej energii, a tym samym uzyskiwanie stałych oszczędności na płaconych rachunkach za prąd, dodatkowo instalacja może zostać przyłączona do zewnętrznej sieci energetycznej, co umożliwia odsprzedaż ewentualnych nadwyżek. Rozwiązanie to pozwala uniknąć znacznie droższej opcji tzn. zastosowania akumulatorów magazynujących nadwyżki wyprodukowanego prądu.

Dlaczego warto
zainteresować się
fotowoltaiką?

Fotowoltaika to energia, której źródło jest darmowe, a instalacje nie wymagają pracochłonnego
utrzymania. Panele skupiające promienie słoneczne montuje się na dachu domu lub w ogrodzie. Decydując się na montaż tej technologii nie tylko chronimy środowisko, ale także oszczędzamy pieniądze.
I to co najważniejsze, inwestycja jest
w 40% dofinansowana przez Bank Ochrony Środowiska. Załatwiamy w imieniu
klienta wszystkie formalności.

To

już tradycja co roku drużyna gimnazjalistów z Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich reprezentuje Łaziska Górne na Ogólno-

polskim Edukacyjnym Pikniku Ekologicznym Pobiedziska 2015. W tym roku drużynę
tworzyli: Emilia Kowolik, Julia
Czechowska, Monika Rejek,
Wojciech Gasz, Łukasz Zie-

liński oraz opiekun - Pani Zofia Liczba.
Drużyny z całej Polski
musiały się wykazać m.in.
umiejętnością rozpoznawania głosów i tropów zwierząt leśnych, a także pni
drzew. Trzeba było rozpoznać przedstawione na tablicach grzyby, podać nazwy
pospolitych roślin występujących w Pobiedziskach, odpowiedzieć na szereg pytań z dziedziny ochrony środowiska i wykonać zadania
sportowe. W zamian można
było dowiedzieć się jak wygląda szyszka daglezji. Drużyna z Łazisk zajęła w tegorocznej VII edycji Pikniku 5 miejce - gratulujemy!

Języki kluczem do świata

Zainwestuj i sam
produkuj energię!

Pokazali, co potrafią

H

ala widowiskowo - sportowa w Łaziskach Górnych gościła XVI Regionalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej
Olimpiad Specjalnych, pod Honorowym Patronatem Burmistrza

Łazisk Górnych i Wójt Gminy
Wyry. Wzięło w nim udział 60 zawodników z 9 klubów Śląskiego
Oddziału Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska.
Regionalny Dzień Treningowy jest uwiecznieniem całorocznych przygotowań zawodników
w ramach tzw. Programu Treningu Aktywności Motorycznej,
który jest skierowany do osób
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz
do osób ze znacznymi dysfunkcjami ruchowymi. Zawody rozpoczęły się, zgodnie z ceremoniałem, wysłuchaniem hymnu
i uroczystym podniesieniem flagi

U

Olimpiad Specjalnych oraz złożeniem przez jedną z zawodniczek Klubu POGROMCY przysięgi olimpijskiej: „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł
zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”. Zawodnicy z dumą i odwagą prezentowali swoje umiejętności kolegom
i koleżankom, rodzinom oraz kibicom. Uczestniczyli w takich konkurencjach jak np: przetoczenie,
obroty, przejście do klęku, przejście przez tunel, rzut piłeczką tenisową, pokonanie przeszkód,
zbieranie przedmiotów, nakładanie kółek na stojak, strzał na
bramkę, kręgle. Wszyscy uczest-

nicy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy oraz nagrody.
Organizatorem zawodów był
Klub Olimpiad Specjalnych POGROMCY z Wyr działający przy
Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie oraz Śląski Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych. Dotychczas były
organizowane zawody na szczeblu lokalnym i zapraszano zaprzyjaźnione kluby. W przygotowaniach do zawodów i w trakcie ich trwania pomagali wolontariusze, uczniowie: I LO im.
K. Miarki w Mikołowie, IV Liceum Ogólnokształcącego im.
Gustawa Morcinka w Tychach,
Gimnazjum nr 1 im. Powstańców
Śląskich w Mikołowie oraz studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

czniowie i nauczyciele ze szkoły Betty Reis w Wassenberg, po raz trzeci odwiedzili Łaziska Górne, w ramach wymiany wspieranej przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie
i Poczdamie. Koordynatorką projektu w Gimnazjum
nr 1 im. Mikołaja Kopernika jest Zofia Kozyra, nauczyciel języka niemieckiego.
Międzynarodowa wymiana uczniów to niezwykle interesująca
i przynosząca wiele
pozytywnych efektów
forma pracy z uczniami. Istotne bowiem
we współczesnej Europie staje się przełamywanie stereotypów, które nie raz
w sposób krzywdzący budują wizerunek danej narodowości. A młodzież, dzięki zawartym przyjaźniom, wspólnym spotkaniom, rozmowom, wymianie poglądów niszczy wszelkie podziały, uczy się
zrozumienia, akceptacji oraz szacunku.
Miasto Wassenberg, z którego przyjechała do
nas niemiecka młodzież, leży niedaleko Kolonii
przy granicy z Holandią. W programie wymiany
uczestniczy każdorazowo około 24 uczniów z polskiej i niemieckiej szkoły. Należy jednak podkreślić, że nie tylko uczniowie i nauczyciele decydu-

ją o powodzeniu międzynarodowego spotkania.
Tegoroczna wizyta gości z Niemiec po raz kolejny wzmocniła prawdziwe poznanie. - Czuliśmy się
wspaniale, goszcząc w polskich rodzinach - zapewniała niemiecka młodzież. Za każdym razem
jednym z punktów programu jest wizyta w szkole
i udział w lekcjach.
Stwarza to uczniom
i nauczycielom możliwość dokonania porównania szkoły polskiej ze szkołą niemiecką. Uczniowie
podczas zajęć wzięli udział w projekcie
,,Języki kluczem do
świata”, dzięki któremu poszerzyli wiedzę na temat słowiańskich języków.
Młodzież była też
w Auschwitz - Birkenau. Obie strony podkreśliły
znaczenie tego wydarzenia dla budowania odpowiedzialności młodych ludzi za przyszłość. Również postać patronki szkoły w Wassenberg - Betty
Reis, młodej żydowskiej dziewczyny, która zginęła w obozie koncentracyjnym na terenie Niemiec
w czasie II wojny światowej, stała się ważnym symbolem uświadamiającym, że przeszłość nie może
się powtórzyć. Goście z Niemiec odwiedzili także
Kraków, który jak zwykle zachwycił wszystkich niepowtarzalną atmosferą oraz zabytkami. 
(zk)
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Paweł Kukiz przebojem wdarł się na polską scenę polityczną i stał się największą sensacją wyborów prezydenckich. Czy tworzony wokół
niego ruch zdoła utrzymać tempo i ciśnienie do najbliższych jesiennych wyborów parlamentarnych? Na razie Kukiz koncentruje się na referendum w sprawie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, które stały się sztandarowym hasłem jego publicznej aktywności. Zwolennicy Pawła Kukiza stają się coraz aktywniejsi w rybnicko-mikołowskim okręgu wyborczym. W Rybniku powstał punkt informacyjny dotyczący JOW. Podobna placówka powstanie wkrótce w Mikołowie.

Referendum

ważniejsze niż wybory
Rozmowa z Januszem Sanockim, najbliższym
współpracownikiem Pawła Kukiza, prekursorem starań
o utworzenie w Polsce Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.
- Dlaczego tworzenie JOW-ów jest dla Was takie ważne?
- Bo to jest fundament. Ordynacja
wyborcza jest najważniejszą instytucją
w państwie. Ważniejszą nawet niż Konstytucja.
- Chyba Pan przesadził.
- Wcale nie. Ordynacja decyduje
o tym, kto i jak rządzi państwem.
- Obecna, proporcjonalna
ordynacja jest zła?
- Jest fatalna. Niszczy rząd, osłabia parlament, deprawuje obywateli i sprawia, że partie polityczne stają
się organizacjami patologicznymi, nie
służącymi ludziom, ale samym sobie.
Poza tym, dlaczego sądzi Pani, że obowiązująca w Polsce ordynacja jest proporcjonalna?
- A nie jest?
- Ordynacja proporcjonalna jest
utopijnym pomysłem, dziewiętnastowiecznych, francuskich socjalistów.
Współcześnie funkcjonuje kilka wariantów ordynacji „proporcjonalnej”.
W zależności od sposobu liczenia,
przy takim samym wyniku wyborczym,
wychodzi inna liczba mandatów. Co to
ma wspólnego z proporcjonalnością,
która jest precyzyjną i ścisłą funkcją
matematyczną?

- Gdzie tkwi największa słabość ordynacji proporcjonalnej?
- Ordynacja proporcjonalna wymusza rządy koalicyjne. Stwarza sytuacje,
że partie kanapowe o słabym poparciu społecznym i dysponujące niewielką reprezentacją w parlamencie, dostają to, co chcą.
- Podobno Waldemar Pawlak,
kiedy był prezesem PSL, zapytany kto wygra najbliższe wybory, miał odpowiedzieć: na
pewno nasz koalicjant.
- Otóż to. W Niemczech taką rolę
pełni FDP, a my mamy PSL. Oni są potrzebni silniejszym do utworzenia parlamentarnej większości. W Sejmie PSL
miewa w porywach 8-10 proc. mandatów, ale stanowisk ministerialnych, etatów w spółkach skarbu państwa mają
o wiele więcej, niż wskazuje ich rzeczywista siła polityczna. Ordynacja
proporcjonalna rozbija i rozdrabnia
układ partyjny. To odpowiednik liberum veto, które doprowadziło do upadku Polski w osiemnastym wieku.
- Bez względu na ordynację
wyborczą, statystyczni obywatele i tak nie nabiorą zaufania
do polityków.
- Z tym się nie zgodzę. W ordynacji
proporcjonalnej wyborcy nie mogą od-

suwać nieakceptowanych przez siebie polityków. Głosują na pakiet kandydatów, narzucony przez liderów partii.
Około trzy czwarte obecnych posłów to
kandydaci z trzech pierwszych miejsc
na listach. To znaczy, że znaleźli się
w Parlamencie, ponieważ ktoś ich dobrze ustawił na liście. Decyzja wyborców jest w tej sytuacji wtórna i przypomina raczej kampanię marketingową.
Wyborcy nie są w stanie ocenić wszystkich kandydatów. Stawiają krzyżyk przy
pierwszych miejscach. I o to toczy się
wewnętrzna, partyjna gra. Bój o pierwsze miejsca na listach. To już nie są nawet wybory bezpośrednie, ponieważ
w niewielkim stopniu decyduje tutaj
głos wyborcy.
- W jednym z wywiadów powiedział Pan, że proporcjonalna ordynacja wyborcza pozbawia nas biernego prawa wyborczego.
- A tak nie jest? Czy może Pani wystartować w najbliższych wyborach do
Sejmu?
- Teoretycznie tak, praktycznie nie, bo nie jestem członkiem żadnej partii.
- No właśnie. Obecny system pozbawia nas fundamentalnego prawa, zapisanego w Konstytucji. Na to, aby oby-

watel mógł kandydować w wyborach,
musi zgodzić się jakiś partyjny kacyk
i wpisać nas na listę. Dlaczego tym problemem nie zajmie się jakiś poważny
konstytucjonalista albo sędzia Trybunału Konstytucyjnego…
- JOW-y są bardziej sprawiedliwe?
- JOW-y nawet nie mają swojego autora, w odróżnieniu od wielu odmian
systemu proporcjonalnego. Jednomandatowe okręgi, gdzie wygrywa najlepszy, są rozwiązaniem najbardziej logicznym, naturalnym i zesłanym przez
opatrzność. Na przykład każdy kawałek Anglii ma swojego posła. Tam wystarczy dziesięć podpisów, aby zgłosić kandydaturę i 500 funtów kaucji, która jest zwracana, na wypadek wygranej. Proste, logiczne, uczciwe i wymuszające szacunek wobec wyborców.
Pamiętam anegdotę, którą opowiadał
mi polski polityk, który miał okazję poznać i rozmawiać z Margaret Thatcher.
W pewnym momencie, „Żelazna Dama”
przeprosiła rozmówcę i zaczęła wertować w notesie. Okazało się, że właśnie
sobie przypomniała, że w pewnej rodzinie, w jej okręgu wyborczym, obchodzone będą chrzciny. Ona koniecznie
chciała być podczas tej uroczystości,
bo wiedziała, że jej polityczny los zależy od głosów wyborców w jej okręgu.

- Istnieje ryzyko, patrząc
na polską mentalność, że po
wprowadzeniu JOW-ów, w Sejmie powstanie 460 partii.
- Na prostą logikę takie można odnieść wrażenie, ale faktycznie dzieje
się coś zupełnie odwrotnego. Odkryto prawidłowość, że w krajach, gdzie
obowiązuje ordynacja jednomandatowa, powstaje system dwupartyjny. Bo
skoro jest tylko jedno miejsce na podium, różne organizacje, bliskie sobie
ideowo, muszą się dogadać i wystawić
wspólnego kandydata, bo na pewno tak
zrobią inni. Ten system wymusza kompromis, tonuje ideologię, łagodzi poglądy i odrzuca skrajności.
- Pan i Paweł Kukiz przekonujecie, że referendum
w sprawie JOW-ów jest ważniejsze niż wybory parlamentarne.
- Bo taka jest prawda. Wprowadzając
JOW-y zmienimy chory ustrój polityczny, który obowiązuje teraz w Polsce. Zarzuca się nam, że nie mamy programu.
Gdybyśmy mieli program, z całą litanią
obietnic i pustych deklaracji, upodobnilibyśmy się do partii, a takich porównań nie chcemy. Najpierw zmieńmy
w Polsce ustrój, a później zastanówmy
się nad partiami i programami.
Rozmawiała: Beata Leśniewska
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Nie ustają spekulacje, kto otworzy sejmową listę
Platformy Obywatelskiej w okręgu rybnickomikołowskimpodczas jesiennych wyborów.
Gabriela Lenartowicz czy Marek Krząkała?

Z Funduszu
do Sejmu?

Stanowisko wicewojewody jest znacznie poniżej oczekiwań i możliwości
Gabrieli Lenartowicz. Na zdjęciu z wojewodą śląskim Piotrem Litwą.

P

latforma Obywatelska przeżywa ciężkie
chwile, co nie znaczy,
że rządząca partia,
mimo słabych notowań i porażki Bronisława Komorowskiego, chce poddać się bez walki. Trwają konsultacje dotyczące kolejności na listach wyborczych. O ile w większości śląskich okręgów, nazwiska liderów są już raczej znane, tak
w rybnicko-mikołowskim wciąż
trwają przetasowania i przymiarki. Jedno jest pewne, listy na pewno nie otworzy, jak
cztery lata temu, Joanna Klu-

zik-Rostkowska, obecna minister edukacji. Regionalni liderzy PO nie chcieli jej u siebie już podczas ostatnich wyborów, ale wola Donalda Tuska była rozkazem. Z tego, co
wiemy, kandydatów do „jedynki” w okręgu rybnicko-mikołowskim jest dwoje. Na pewno
brana jest pod uwagę Gabriela Lenartowicz, przez lata prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a obecnie wicewojewoda śląski. Pod koniec
czerwca, zarząd regionu PO
do tej funkcji dorzucił jeszcze

prowadzenie kampanii wyborczej na Śląsku podczas jesiennych wyborów. Dobre miejsce
dla Gabrieli Lenartowicz miałoby być formą zadośćuczynienia za niedawne przesunięcia na kadrowej szachownicy regionu. Była prezes WFOŚiGW dobrze czuła się na tym
stanowisku, ale musiała ustąpić miejsca Andrzejowi Pilotowi z PSL. Z Funduszu trafiła do
Zarządu Województwa Śląskiego, ale długo nie zagrzała tam
miejsca, ponieważ Platforma
Obywatelska wróciła do koalicji z Ruchem Autonomii Śląska
i należało znaleźć miejsce dla
Henryka Mercika z RAŚ. Obecne stanowisko wicewojewody
trudno uznać za sukces, bo jest
to robota sezonowa, na cztery
miesiące. Wszystko wskazuje na to, że po wyborach zmieni się rząd i ze stołków polecą
też wojewodowie. Na korzyść
Gabrieli Lenartowicz przemawia bardzo dobry wynik podczas ostatnich wyborów do
Sejmiku Samorządowego. To
dobry prognostyk przed grą
o wyższą stawkę. Konkurentem
do „jedynki” jest poseł Marek Krząkała. Ostatnio nie wiodło mu się najlepiej, ponieważ
przegrał wybory uzupełniające
do Senatu z Izabelą Kloc. Krząkała, jako członek „spółdzielni” Grzegorza Schetyny, zszedł
do cienia, kiedy spadły notowania lidera tej nieformalnej
grupy. Ale Schetyna wrócił do
łask, a wraz z nim Marek Krząkała. Trzecie miejsce na liście
prawdopodobnie dostanie poseł Krzysztof Gadowski, ale
słaba to pociecha, ponieważ
przy tak niskich notowaniach
partii, PO w regionie rybnicko-mikołowskim może liczyć tylko na dwa mandaty. 
(fil)

Izabela Kloc wygłosiła ważne przemówienie podczas katowickiego kongresu PiS. Czyżby to była przepustka do
ministerialnego stanowiska?

Im bliżej wyborów, tym ciekawsze staje się
życie polityczne w kraju, regionie i powiecie
mikołowskim. Wydarzeniem początku lipca
była, bez wątpienia, konwencja programowa
Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach.
Pojawiły się podczas niej mikołowskie akcenty.

Poseł i minister?

W

brew temu, co
można usłyszeć
w wielu ogólnopolskich mediach, Prawo i Sprawiedliwość
przywiązuję dużą wagę do
spraw programowych. Można
się było o tym przekonać podczas katowickiego kongresu.
Oczywiście, zainteresowanie
dziennikarzy przykuwały przede
wszystkim przemówienia Jarosława Kaczyńskiego i Beaty Szydło. Ale przesłaniem kongresu nie było przemycenie do publicznego obiegu kilku chwytliwych haseł, którymi przez kilka godzin żyją serwisy informacyjne. Oprócz wystąpień liderów, PiS przygotował kilkadziesiąt paneli tematycznych,
podczas których, dyskutowano o sprawach ważnych i ciekawych. Akurat ta część kongresu
nie była przygotowana pod opinię publiczną, bo dziennikarze
wykazywali średnie zaintereso-

wanie dla szczegółowych tematów, które omawiano podczas
paneli. Po co więc je przygotowano? Odpowiedź jest prosta.
PiS, niesiony zwycięstwem Andrzeja Dudy oraz dobrymi sondażami, idzie po władzę i chce
się do tego przygotować dobrze. Na zakończenie pierwszego dnia odbył się panel poświęcony Śląskowi. Przygotowała go
senator Izabela Kloc. Ale to nie
był jedyny mikołowski akcent.
W roli eksperta, obok prezydentów Małgorzaty Mańki - Szulik z
Zabrza i Edwarda Lasoka z Mysłowic, wystąpił dr Paweł Kojs,
dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
Senator Izabela Kloc zabrała także głos podczas ważnego panelu „Samorząd i administracja”. Jej wystąpienie dotyczyło samorządów, jako kreatorów wzrostu. Mikołowska parlamentarzystka pojawiła się także
na zakończenie kongresu. Beata

Szydło, kandydatka PiS na premiera, zaprosiła Izabelę Kloc
na scenę, aby dołączyła do grupy ekspertów, pracujących nad
programem przyszłego rządu,
gdyby partia Jarosława Kaczyńskiego wygrała wybory. W kuluarach kongresu plotkowano, że
wśród tych ludzi należy upatrywać przyszłych ministrów. Izabela Kloc pojawiła się na giełdzie nazwisk, przy typowaniu
ministra edukacji narodowej.
Sama zainteresowana odcina
się od tych plotek.
- Być może ktoś usłyszał, jak
zwracam się żartem do Beaty
Szydło „pani premier”, a ona
w tym samym tonie mówi do
mnie „pani minister” - tłumaczy
senator Izabela Kloc.
O parlamentarną karierę Izabela Kloc raczej nie musi się
martwić. Nieoficjalnie wiadomo,
że dostanie „jedynkę” do Sejmu
na rybnicko-mikołowskiej liście
PiS. 
(fil)
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NAGROBKI Botor

Od 30 lat niezmiennie najlepsza jakość.
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Najniższe ceny
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• produkcja, sprzedaż
i montaż nagrobków
• rozbiórka do pogrzebów
• wykonawstwo
betonowych grobowców
• renowacja starych
nagrobków

• wykonawstwo parapetów,
Rozbiórka do pogrzebu z przechowywaniem nagrobka, czyszczenie
schodów, blatów
elementów składanych i ponowny montaż na cmentarzu - 1 100 zł
oraz okładzin kominkowych
KONTAKT:

ul. Sikorskiego 1 (Dworzec PKP Łaziska Średnie) n tel. (32) 322 98 66, 501 162 316 n www.botor.info
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Mikołowscy działkowcy z ROD „Barbara” w każdej chwili mogą stracić dostęp do
ogródków. Jeżeli tak się stanie, nie tylko nie dojadą, ale nawet nie dojdą do swoich altan.
Wszystko przez to, że ani władze miasta, ani powiatu, ani nawet sąd nie wiedzą, jak
rozwiązać problem tak prosty, jak droga przez las, którą chcą zbudować działkowcy.

W

Polsce już tak
bywa, że im
prostszy jest
problem, tym
większą bezradność wykazuje
aparat państwa. Ogródki „Barbara” leżą na granicy Mikołowa i Katowic. Zza płotu można stąd podziwiać rozległe rezydencje śląskich rekinów finansjery. Od czasu do czasu
grzmotnie coś w pobliskiej kopalni doświadczalnej „Barbara”. Do ogródków dojeżdża się
ulicą Skośną do końca, a dalej
ścieżką przez las. Polski Związek Działkowców użytkuje ten
teren od 30 lat. Kilka lat temu
pojawił się pomysł, aby przygotować kolejnych 70 ogródków. To dobra informacja dla
mikołowian. W mieście ogródki są towarem deficytowym,
a na ogłoszenia o ich sprzedaży zamieszczanych na przykład w „Naszej Gazecie”, zawsze odpowiada kilkudziesięciu zainteresowanych.

Aby cokolwiek
zrobić wokół
ogrodów
„Barbara”
należy najpierw
uporządkować
sprawy
formalne.

Ciernista droga
do ogrodów

du miejskiego w Mikołowie,
działkowcy skierowali sprawę
do sądu o wyznaczenie drogi
koniecznej.

Niedawno zapadł
wyrok. Sąd
w Mikołowie
oddalił
powództwo nie
dopatrując się
tutaj spornej
sprawy.
Skoro GIG jest instytucją
państwową, a starostwo reprezentuje skarb państwa, do
podjęcia decyzji o wytyczenie
drogi nie trzeba wymiaru spra-

Wbrew temu, co sugerowali w ubiegłym roku powiatowi urzędnicy, korzystanie z leśnej drogi wcale nie jest bezproblemowe, bo w każdej chwili GIG może sprzedać ten teren.

połączenie z najbliższą drogą
publiczną.
Katowicki Odział Polskiego
Związku Działkowców ma pieniądze na tę inwestycję. Nikt
nie chce kasy, tylko zgody na
drogę. I tu jest problem. Nikt
nie chce, a na dobrą sprawę
nie wiadomo kto może podjąć taką decyzję. GIG jako instytucja państwowa nie może
samodzielnie zarządzać swoim majątkiem. Na szczeblu powiatowym skarb państwa reprezentuje starosta. Od dwóch
lat działkowcy proszę starostwo powiatowe o interwencję
i notorycznie są odprawiani z
kwitkiem.
- Starosta powiatowy po
przeprowadzonych w dniu
23 lipca 2014 roku oględzinach
terenu informuje, że istniejąca
droga polna od strony ul. Skośnej ma charakter ogólnodo-

stępny i nie jest urządzona ani
utrzymywana przez konkretny
podmiot. Brak jest przeszkód
w swobodnym dojeździe do
terenu ogrodu działkowego z upoważnienia starosty Henryka Jaroszka odpisała jedna
z naczelniczek na kolejną interwencje działkowców.

Tutaj również natknęli się na
mur urzędniczej obojętności.
- Dostęp do najbliższej położonej drogi publicznej jest
od strony Katowic - ul. Jana
Świderskiego, który był wykorzystywany przez cały
okres istnienia ROD „Barbara” i trwa obecnie, a przebieg
tego dojazdu przez grunt prywatny nie wyklucza całkowicie odpowiedniego dostępu
do drogi publicznej - w czerwcu ubiegłego roku, z upoważnienia ówczesnego burmistrza
Marka Balcera, odpowiedział
Jerzy Karwot, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej Urzędu Miejskiego w Mikołowie.
Wartość tej odpowiedzi
równa jest cytowanemu wcześniej stanowisku starosty. Od
strony Katowic stoją okazałe rezydencje. Sporo ziemi

Wbrew temu, co sugerowali w ubiegłym roku miejscy urzędnicy, od
strony Katowic nie ma przejazdu, bo majętni i wpływowi mieszkańcy
tych okolic zamknęli drogę.

wiedliwości, ale zwykła decyzja administracyjna. Sprawa
wróciła więc do punktu wyjścia. Dowiedzieliśmy się, że
w tak zwanym międzyczasie
GIG zwrócił się do MinisterNa razie nie ma przeszkód
w swobodnym dojeździe, ale
stwa Skarbu o zajęcie stanowiwystarczy, że GIG znajdzie
ska w sprawie wytyczenia kakupca i z dnia na dzień na powałka drogi dla działkowców
lnej drodze pojawi się szlaban.
z Mikołowa. Jak tak dalej pójDziałkowcy nie tylko nie dojadzie o pomoc zostanie poprodą, ale nawet nie dojdą do swoszony Donald Tusk, przewodich ogródków. ROD „Barbara”
niczący Rady Europejskiej albo
zostanie odcięty od świata.
prezydent elekt Andrzej Duda.
Działkowcy szukali wsparDziałkowcy nie składacia także u władz Mikołowa.
ją jednak broni. Postanowili
zwrócić się o pomoc do
nowych władz MikołoREKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
wa, licząc że nowa ekipa w magistracie znajdzie więcej zrozumienia dla ich problemów.
Na kilka minut przed
wysłaniem tego numeru gazety do druku zakończyło się spotkanie
Mariana Karwala, prezesa ROD „Barbara”
z wiceburmistrzem Bogdanem Uliaszem i „niezatapialnym” naczelnikiem Januszem Karwotem.
- I co? - zapytaliśmy
w szybkiej rozmowie telefonicznej.
- Nie popchnęliśmy sprawy do przodu
- zmartwionym głosem
odparł Marian Karwala.
Jerzy Filar
Dwa lata temu działkowcy
zwrócili się do władz powiatu
o uregulowanie kwestii drogi
dojazdowej. Leśny dukt należy do Głównego Instytutu Górnictwa. GIG nie kryje, że chce
ten teren sprzedać. Nie brakuje chętnych na budowę rezydencji w tej okolicy. Instytut
nie zamierza jednak zostawić
działkowców na lodzie i chce
im w pobliżu dotychczasowego przejazdu odstąpić szeroki
na cztery metry pas ziemi, którym można poprowadzić nowe

Odpowiedź jest
co najmniej
kuriozalna.

w bezpośrednim sąsiedztwie
kupił syn jednego z najbogatszych śląskich biznesmenów.
Mieszka tam wielu wpływowych ludzi i ostatnią rzeczą,
na jaką się zgodzą, będzie wytyczenie przez ich prywatne
tereny dojazdu do mikołowskich ogródków działkowych.
Jedyne, co zostało po wspomnianej przez naczelnika Karwota drodze, to solidne, zamknięte na kłódki zagradzające bramy.
W końcu stanęło na tym, że
za namową starostwa i urzę-

SAMORZĄD 15

lipiec 2015r. • NASZA GAZETA

Czy w Mikołowie radni są dostępni?

„Dostępni Radni” to jedno z działań w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos, Masz Wybór,
której organizatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego. W ramach akcji Artur Wnuk
rozmawia z Michałem Rupikiem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Mikołowie.
w miesiącu, środek tygodnia,
środek dnia i to nie w swoim
okręgu, tylko w Biurze Rady.
Spora część mieszkańców
nie ma żadnych szans na
spotkanie radnego…
MR: Trudno termin dyżuru dostosować do potrzeb wszystkich mieszkańców. Wystarczy zostawić wiadomość w Biurze Rady Miejskiej i zostanie ustalony termin spotkania dogodny dla obu stron. Terminy dyżurów należy podać do wiadomości
i tak się stało, nie oznacza to, że
poza dyżurem nie można spotkać się
z radnym. Dziękuję za zwrócenie
uwagi, dopilnuję żeby przy informacjach o dyżurach znalazła się adnotacja w jaki sposób radni są dostępni
poza wyznaczonymi terminami.

Artur Wnuk: Kieruje Pan
pracami Rady Miejskiej Mikołowa. Co jest najtrudniejsze w tej pracy?
Michał Rupik: To dla mnie
duże wyzwanie, poczucie odpowiedzialności oraz czasem trochę obaw,
czy podołam. Największym wyzwaniem jest zapanowanie nad dużą ilością spraw, dokumentów, wniosków
i dotrzymaniem terminów. Na szczęście nie jestem sam, są pracownicy
Biura Rady oraz panie wiceprzewodniczące. Następna trudna kwestia to
sprawa znajomości prawa. Do zadań
gminy należy wiele zagadnień z zupełnie różnych dziedzin życia, każda sprawa jest inna i trzeba się dobrze przygotować, w związku z tym
dużo czytam, uczestniczę w szkoleniach i korzystam z wiedzy pracowników urzędu miejskiego i komórki
prawnej.

na przez Pana latarnia. Niedawno jeden z radnych na
sesji zgłosił wyciek wody
przy ulicy Spyry, ktoś na sesji
wnioskuje o wykoszenie trawy. Przecież to można zgłosić od razu, nie trzeba czekać na sesję Rady Miejskiej…
MR: To, co dla kogoś wydaje się
banalne, dla innego jest bardzo istotne, trudno to ocenić, każdy z radnych
ma prawo do wypowiedzi w trakcie
sesji.

AW. Jaka jest według Pana
rola radnych? Z czym mieszkaniec powinien „przychodzić” do swojego radnego?
MR: Z tematami i problemami,
których nie są w stanie sami rozwiązać. Czasem jestem zaskoczony, że
mieszkaniec zgłasza na dyżurze radnemu np. awarię latarni ulicznej, wystarczy przecież zadzwonić do urzędu miasta, gdzie zostanie udzielona
informacja w każdej sprawie i przyjęte zgłoszenie. Wskazane jest przekazywanie radnym problemów dotyczących spraw ogólnomiejskich i lokalnych dotyczących danych ulic,
osiedli. Zdarza się, że mieszkańcy borykają się z uciążliwą sprawą,
a radni po prostu nie wiedzą o jej istnieniu.

AW:
Czy
mikołowianie
przychodzą na dyżury radnych?
MR: Życzyłbym sobie większej
aktywności mieszkańców, zdarza się,
że na mój dyżur jak i innych radnych
nikt nie przychodzi. Nie dotyczy to
oczywiście wszystkich rejonów miasta, są obszary gdzie mieszkańcy są
bardzo aktywni. Najlepszy przykład
stanowi Pańska postawa społeczna,
co jest bardzo cenne.

AW: Na sesji Rady Miejskiej
radni poruszają równie banalne sprawy, jak wspomnia-

AW: To jak to jest? Mieszkaniec nie powinien z banałem
przychodzić na dyżur, a radny na sesji może mówić, co
chce?
MR: Dokładnie tak. Ktoś się zgłasza, a ja udzielam głosu. Nie mogę
przewidzieć, co radny będzie chciał
powiedzieć.

AW: Są radni, którzy dyżurują tylko raz w miesiącu,
a godziny dyżuru ustalają
w godzinach porannych lub
południowych (Iwona Spychała-Długosz - 8:30 do 9:30;
Henryk Czich - 9.30 do 10.30,
Danuta Ratka - 9.30 do 10:30;
Józef Kurtycz -12.00 do 13:00,
Eugeniusz Wycisło - 13:00 do
14:00). Często jeden dyżur

AW: Czy nie lepiej byłoby, aby radni ustalili dyżury
w godzinach popołudniowych? Są radni dyżurujący
w godz. 18 do 19. Mieszkaniec Mikołowa miałby wtedy
szansę poznać radnego…
MR: Zdaję sobie sprawę, że osoby czynne zawodowo mają czas dopiero w późnych godzinach popołudniowych. Niestety ograniczają nas
godziny pracy Urzędu Miasta.
AW: Kolejna sprawa to
miejsce dyżuru. Połowa radnych nie dyżuruje w swoich okręgach, tylko w Biurze Rady Miejskiej. Mieszkańcy Gniotka, czy Rety na
dyżur muszą przyjechać do
centrum. Dla starszych osób
to często bariera nie do pokonania.
MR: Nie w każdym okręgu jest
takie miejsce w którym można mieć
dyżur, np. na Gniotku nie ma żadnego budynku użyteczności publicznej. Nie w każdej sprawie trzeba się
spotykać, czasem wystarczy rozmowa telefoniczna, bądź wymiana listów czy maili. Jeżeli chodzi o osoby
starsze, które mają problem z poruszaniem, nic nie stoi na przeszkodzie
żeby odwiedzić taką osobę w domu,
jeżeli oczywiście się na to zgadza.
Wielokrotnie bywałem w domach
mieszkańców naszego miasta, ostatnio 8 czerwca.
AW: Każdy radny przyjdzie
do mieszkańca na jego prośbę?
MR: Myślę, że tak.
AW: Wcześniej dyżurował
Pan bliżej swojego okręgu.
Czy wtedy mieszkańcy przychodzi częściej?
MR Tak, przychodzili częściej. To
było w budynku Prokuratury na Wyszyńskiego, gdzie była też administracja ZGL.

AW: Czy to nie dowód na to,
że radni powinni dyżurować
w swoich okręgach?
MR: Tak, ale nie wszędzie jest
możliwość techniczna.
AW: Dziś mieszkańcy nie
wiedzą, jak głosują radni.
W protokołach możemy przeczytać, że radni uchwalili
podwyżkę cen śmieci, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, itd. Nie
widzimy jednak nigdzie, jak
głosował „nasz” radny. To
tajemnica?
MR: Żadna tajemnica, każdy
mieszkaniec może uczestniczyć
w posiedzeniach komisji, sesji i obserwować swojego radnego. Obecnie nie posiadamy systemu elektronicznego głosowania, co dawałoby
taką możliwość. Natomiast ręczne liczenie głosów imiennych znacznie
wydłużyłoby posiedzenia.
AW: Raz na cztery lata,
przed wyborami, przychodzi
taki dzień, że ludzie chcieliby sprawdzić, jak w kluczowych sprawach głosował radny z ich okręgu. W tej
chwili takiej możliwości nie
ma. Głosowanie imienne na
komisjach to problem?
MR: Taki sposób głosowania
utrudniłby i wydłużył pracę komisji, nie słyszałem żeby w innych gminach głosowano imiennie. Nie przewidujemy zakupu systemu elektronicznego głosowania, uważam że to
zbytek.
AW: Mieszkańcy wielu polskich miast, zbierając określoną liczbę podpisów, mogą
wnosić projekty uchwał pod
obrady Rady. W Katowicach
w ten sposób mieszkańcy
uchronili przez likwidacją
bardzo popularny bar mleczny na ulicy Mickiewicza. Czy

jest szansa na zmianę statutu Gminy Mikołów w tym zakresie?
MR: Potraktuję to jako wniosek do
nowego statutu i przedstawię go osobom przygotowującym projekt oraz
radnym. Myślę, że Rada otrzyma projekt nowego statutu we wrześniu.
AW - Aktualny harmonogram sesji Rady Miejskiej zakłada, ze wolne głosy i wnioski są na końcu. Osoba zainteresowana którąś ze spraw
nie ma okazji wypowiedzieć
się w tej sprawie, bo prawo
głosu otrzymuje już po tym,
jak radni przegłosują uchwałę. Może warto to zmienić tak,
aby na sesji mieszkańcy mogli wypowiedzieć się zanim
zapadną kluczowe decyzje?
MR: Projekty uchwał są omawiane i opiniowane na komisjach, tam
mieszkańcy powinni składać swoje uwagi. Radni są przedstawicielami mieszkańców i mogą również na
sesji przed podjęciem uchwały przekazać głos mieszkańców w sprawie.
Wolne głosy i wnioski najczęściej nie
dotyczą spraw poruszanych na sesji.
AW: Zaprasza Pan na komisje. Rozmawiamy 22 czerwca i dopiero dziś na stronie
urzędu ukazał się harmonogram czerwcowych komisji.
Tymczasem pierwsza z nich
jest już jutro? Dlaczego informacja ukazuje się tak późno?
MR: Zwrócę na to uwagę. Uważam, że tego typu informacja powinna ukazać się w dniu zwołania komisji przez jej przewodniczącego.
AW: Bardzo dziękuję za
rozmowę. Czy możemy umówić się za pół roku i sprawdzić, co udało się zrobić?
MR: Tak. Oczywiście, zapraszam.
Rozmawiał: Artur Wnuk.

Grzegorz Wójkowski, prezes Stowarzyszenia Bona Fides,
koordynator działania: Dostępni radni w ogólnopolskiej akcji
„Masz Głos, Masz Wybór”:
Michał Rupik podczas wywiadu złożył kilka ważnych obietnic,
które, jeśli zostaną wprowadzone w życie, z całą pewnością usprawnią proces komunikacji pomiędzy władzami Mikołowa a mieszkańcami. Cieszy mnie szczególnie obietnica zmian w statucie gminy i wprowadzenia inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Mechanizm ten funkcjonuje już w części polskich
jednostek samorządu terytorialnego i w wielu miejscach ma bardzo duży i pozytywny
wpływ na wzrost aktywności lokalnej. Życzę panu przewodniczącemu, żeby w kolejnej
rozmowie, która ma się odbyć za pół roku, mógł pochwalić się wprowadzeniem w życie
zmian, o których jest mowa w wywiadzie.
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Ewa Prochaczek otworzyła w swoim mikołowskim domu prywatną, autorską
To jest pierwsza i miejmy nadzieję, że udana próba zbudowania w Mikołowie
towarzyskiego, który zintegruje ludzi o ugruntowanej pozycji zawodowej i

Elity ziemi mikołowskiej łączci
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E

wa Prochaczek często gości na naszych
łamach, ponieważ
warto promować ludzi nieszablonowych, żyjących
trochę pod prąd naszych ner-

wowych czasów. Jest człowiekiem renesansu. Dobrze czuje
się w wielu dziedzinach kultury i sztuki, a wszystko za co się
zabierze, wychodzi jej dobrze.
Ewa Prochaczek pisze książ-

ki, wydaje tomiki poezji, nagrywa płyty, zajmuje się fotografią artystyczną, maluje. Galeria, którą otworzyła w swoim mikołowskim domu dedykowana jest twórczości, która

pozwoliła jej zbudować nazwisko i artystyczną markę. Ewa
Prochaczek była jedną z prekursorek ceramiki artystycznej
w naszym regionie. Jej wyroby
cieszyły uznaniem i wzięciem
nie tylko w Polsce, ale także za
granicą. Wytwarzane w mikołowskiej pracowni rękodzielnicze cacka znalazły amatorów
nawet wśród kapryśnych
i przyzwyczajonych
do
markowych
produktów Włochów. Piszemy o tym
w
czasie
przeszłym,
ponieważ
Ewa Prochaczek
zawodowo
nie zajmuje
się już - niestety - rzemiosłem artystycznym. Oczywiście,

z życiową pasją nie da się rozstać na zawsze. Mikołowska
artystka od czasu do czasu lubi
sprawić znajomym okazjonalne, własnoręcznie zrobione
prezenty. Kiedy gościła w naszej redakcji po raz pierwszy,
szybko zorientowała się, czego

nam brakuje. Podczas kolejnej
wizyty zostaliśmy obdarowani lustrem, zatopionym we własnoręcznie wykonanej i przepięknie ozdobionej ramie.
Układ galerii został podporządkowany technologii wytwarzania broszek, kolczyków i innych ozdób. W piwnicy można obejrzeć jedyny
chyba w okolicy piec do
wypalania gliny. Im
wyżej, tym jest ciekawej. Na kolejnych półpiętrach autorka
prezentuje
swoje obrazy, fotografie,
instalacje artystyczne. Na
poddaszu
urządzono wystawę tego, co
najcenniejsze i co
ucieszy zwłaszcza

Wśród pierwszych gości galerii znaleźli się burmistrz Mikołowa, Stanisław Piechula z małżonką Katarzyną.
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NZOZ Estevita jest wielospecjalistyczną
przychodnią lekarską zapewniającą
kompleksową diagnostykę i leczenie
w zakresie m.in.:

n kardiologii
n nefrologii
n psychiatrii
n psychologii klinicznej
n geriatrii
n diabetologii
n diagnostyki
ultrasonograficznej

Wyróżniamy się:

n doskonałym położeniem w centrum Łazisk Górnych
n warunkami lokalowymi: całkowicie odnowionym
i przebudowanym obiektem o standardach europejskich
n dużym parkingiem przy samym obiekcie

Oferujemy:

n specjalistyczne konsultacje lekarskie
n diagnostykę ultrasonograficzną

NZOZ ESTEVITA

ul. Dworcowa 18a/21-31
Łaziska Górne,
Telefony kontaktowe:

608 54 78 98
Przychodnia jest
przystosowana
do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
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galerię sztuki.
salonu
społecznej.

Doskonałe efekty w zwalczaniu cellulitu i tkanki tłuszczowej

ie się!

Poćwiczymy razem!
Mikołów, ul. Rajcy 2  tel. 501 42 42 44
(na przeciw D.H. Zgoda)

www.bodyspace-mikolow.pl

damskie oko. Prezentowane tutaj artystyczne cacka są
jednorazowe i niepowtarzalne. Trudno o nich pisać, ponieważ każdy z setek eksponatów ma swoją historię i należałoby mu poświęcić przynajmniej akapit w gazecie. Tę
galerię trzeba po prostu zobaczyć, choć może być z tym
pewien problem. To nie jest
ogólnodostępne muzeum. Tu
nie wchodzi się z ulicy. Trzeba dostać zaproszenie od autorki. Ewa Prochaczek nie
kryje, że nie stworzyła galerii
tylko po to, aby zwiedzający
zachwycali się jej rękodziełem. Misja i cel tego przedsięwzięcia jest inny. W Mikołowie nie ma salonu towarzyskiego dla ludzi o ugruntowanej pozycji towarzyskiej
i zawodowej. Galeria Ewy
Prochaczek z powodzeniem
może wypełnić tę lukę.
Jerzy Filar

KOSMETYKA

„BELLA”

LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA
I LASEROWA

- nieinwazyjna i bezbolesna redukcja tkanki
tłuszczowej i cellulitu, skuteczne zmniejszenie
obwodu ciała bez efektu „jojo”

ODMŁADZANIE FALAMI RF

- likwidacja zmarszczek, ujędrnianie, lifting

Mikołów, ul. Jana Pawła II 3

tel. 737 412 328, www.bella-mik.eu
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Jak schudnąć
bez efektu jojo?

Aby schudnąć zdrowo
i bez efektu jo-jo należy
zmienić swój sposób odżywiania, ale nie na tydzień lub dwa, tylko na
stałe. Trzeba wprowadzić w życie swoje i rodziny zdrowe nawyki żywieniowe. Niestety znaczna
większość osób, które chcą
zrzucić zbędne kilogramy,
traktuje odchudzanie jako
jednorazowy zabieg. Wybierają metody, które dają
szybkie efekty w krótkim
czasie, podczas gdy prawidłowe odchudzanie to
proces długofalowy. Aby
był skuteczny, musi opierać się na zdrowej i zbi-

lansowanej diecie oraz aktywności fizycznej. Osobom, którym ciężko wytrwać w postanowieniach,
z pomocą przyjdzie dietetyk. Regularne wizyty u specjalisty, które odbywają się raz w tygodniu, będą niezwykle motywujące i mobilizujące
do działania. Aby wzmocnić organizm, odżywić
i przyspieszyć cały proces, pomocne okazują się
również suplementy diety, które powinny być indywidualnie dobrane do
danej osoby i jej potrzeb.
Całość: regularne wizyty, dieta i odpowiednia su-

plementacja, dają zaskakujące wyniki!
mgr Lucyna

Kasprowska

Dietetyk Naturhouse
w Mikołowie

Centrum Dietetyczne Naturhouse
ul. Krakowska 21, Mikołów
tel. 32 738 19 35, kom. 669 916 193
e-mail: mikolow.krakowska@naturhouse-polska.com
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00 - 16:30
Wtorek, Czwartek: 11:00 - 19:00
Środa: 9:00 - 19:00
Piątek: 8:00 - 15:30
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Giełda. Czy to coś dla ludzi?

5,13 zł za sztukę nie zarobili nic. Kurs wyniósł dokładnie
5,13 zł. Od tego czasu, przez
kolejnych 5 lat kurs wahał się
w przedziale od 3,98 do 6,92,
obecnie w okolicach 4,30 złotego. Akcjonariusz trzymający
akcje 5 lat jest więc „pod kreską”. Na pocieszenie akcjonariuszom Tauron pozostaje fakt,
że spółka regularnie wypłaca
kilkuprocentowe dywidendy.

Giełda.
To słowo przed laty rozpalało wyobraźnię wielu Polaków. Do tego stopnia, że
w czasie pierwszej hossy na
warszawskiej giełdzie (19931994) w kolejkach po akcje
Banku Śląskiego ustawiła się
rekordowa liczba 820 tysięcy
Polaków. Tej liczby już nigdy

nie udało się poprawić, choć
Polacy skuszeni wizją szybkiego zysku wielokrotnie stawali się klientami domów maklerskich. Prywatyzacje wielu polskich firm, jak chociażby Telekomunikacji Polskiej,
KGHM Polska Miedź, PKN Orlen czy PZU SA przyciągała
do maklerów setki tysięcy Polaków.
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Tychy, ul.Grota Roweckiego 42 lok 317

( 606 316 131, 606 315 852
Żory ul. Bałdyka 11/1

( 690 878 872, 690 878 876

Część z nich kupiła akcje, żeby je sprzedać „na debiucie”, czyli w pierwszym
dniu notowań. To dość liczna grupa inwestorów, którzy
wracają na giełdę wyłącznie przy okazji dużych prywatyzacji. Inni akcje trzymają znacznie dłużej, licząc na
zarobek większy niż na lokacie w banku. Ma to szczególne znaczenie teraz, kiedy
stopy procentowe w Polsce
i na świecie należą do najniższych w historii. Lokaty oprocentowane na 1-2 % nie zachęcają do trzymania pieniędzy w bankach, dlatego
skłonność do szukania alternatywnych form oszczędzania rośnie. To normalne, ale
pamiętajmy, że większy zysk
z reguły osiąga się poprzez
akceptację wyższego ryzyka.
Dla wielu mieszkańców powiatu mikołowskiego słowo
„giełda” oznacza jednak coś
więcej. Za sprawą prywatyzacji i przepisów o nieodpłatnym udostępnianiu akcji pracownikom prywatyzowanych
firm, inwestorami giełdowymi
stało się wielu mieszkańców
Mikołowa, Łazisk, czy Orzesza. Zostali oni „obdarowani”
pakietem akcji, których ilość
zależała m.in. od stażu pracy.

Jastrzębska
Spółka
WĘGLOWA SA

Strony ekonomiczne

„Naszej Gazety”

W lipcu 2011 roku na giełdzie zadebiutowały akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej
SA (JSW). Oprócz 168 tysięcy Polaków, którzy zapisali się
na akcje w ramach oferty publicznej, nieodpłatnie otrzymało je blisko 60 tysięcy pracowników, w tym wielu mieszkańców naszego powiatu.
Skarb Państwa sprzedawał akcje po 136 złotych, na debiucie można było zarobić około
3 procent. Niewiele. Po dwóch
latach, w lipcu 2013 roku pracownicy JSW mogli legalnie
sprzedać na giełdzie swoje
akcje. Cena „zdążyła” spaść
do 65 złotych, a nie był to koniec przeceny akcji największego w Europie producenta węgla koksującego. Mijają kolejne dwa lata i cena spada do rekordowo niskiego poziomu 12 złotych. Z perspektywy czasu można powiedzieć,
że Skarb Państwa na akcjach
JSW zrobił doskonały interes.
Od debiutu kurs akcji niemal

nieustannie spada, a dla inwestora kierującego się zasadą „kup i trzymaj” oznacza to
utratę sporej części gotówki
zainwestowanej w akcje JSW.

Tauron Polska
Energia czyli
PKE Elektrownia
Łaziska
Rok wcześniej, w czerwcu
2010 roku, na giełdę trafiły akcje spółki Tauron Polska Energia. W kolejkach do biur maklerskich stanęło wtedy 230
tysięcy Polaków. Dla pracowników Elektrowni Łaziska debiut Tauronu oznaczał możliwość poznania rzeczywistej
wartości posiadanych akcji.
Tauron to przecież następca
prawny Południowego Koncernu Energetycznego (PKE),
którego akcje otrzymali nieodpłatnie energetycy z Łazisk. Debiut giełdowy Tauronu rozczarował. Kupujący akcje w ofercie publicznej po

Nie warto?
Dwa powyższe przykłady świadczą o tym, że giełda
nie jest prostą maszynką do robienia szybkich pieniędzy. Nie
oznacza to jednak, że powinniśmy trzymać się od niej z daleka. Osoby posiadające nadwyżki finansowe powinny rozważyć
ulokowanie na giełdzie części
swoich oszczędności. Rozważny dobór akcji, stosowanie zleceń zabezpieczających przed
stratami, odpowiednia dywersyfikacja to podstawy, dzięki którym giełda może pomóc pomnożyć nasze oszczędności. Przede
wszystkim jednak ważny jest
świadomy wybór strategii inwestycyjnej - wszak nie wszyscy inwestorzy giełdowi to tak zwani
„gracze”. Zacząć trzeba zawsze
od wyboru rachunku maklerskiego, niezbędnego do inwestowania na giełdzie. O tym, jak
to zrobić - napiszę za miesiąc.
Artur Wnuk jest zawodowym
doradcą finansowym.

najlepszym miejscem
do promocji usług finansowych
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Teoretycznie ten tekst powinien ukazać się na przedostatnich stronach „Naszej
Gazety”, ponieważ pośrednio ma związek ze sportem. Ale tylko pośrednio. Problem
sponsorowania zawodników z innych miast, występujących w klubach powiatu
mikołowskiego, dotyczy finansów publicznych, czyli naszych podatków. W Mikołowie
i Łaziskach Górnych burmistrzowie nie chcą dopłacać do „legii cudzoziemskiej”.

Za co my płacimy?

K

ibice mający w pamięci
jeszcze czasy kulturalnego
dopingu pamiętają stadionowe zawołanie: za co my
płacimy? W ten sposób trybuny wyrażały niezadowolenie z nudnego meczu. W dzisiejszych czasach tak postawione pytanie ma bardzo konkretny wymiar. W najwyższych ligach gra
toczy się nie tylko o sportowy wynik,
ale także, a raczej przede wszystkim
o dużą kasę. Sponsorzy i prywatni
właściciele klubów wykładają duże
pieniądze i oczekują efektów. Nikogo
nie dziwi, że w szatni niektórych klubów ekstraklasy spora część zawodników z trudem mówi po polsku. Inaczej wygląda sprawa na niższych poziomach rozgrywkowych.

Kluby powiatu
mikołowskiego nie grają
o wysokie stawki i nie
stoją za nimi sponsorzy
z wypchanymi portfelami.
Skazane są na pomoc
rodzinnych gmin.
Samorządowcy chętnie wspierają rozwój sportu, bo z aktywno-

Kwoty wydane przez mikołowskie kluby na dojazdy
zawodników z innych miast w 2014 roku

AKS Mikołów
LKS Bujaków
LKS Strażak
KS Burza Borowa Wieś
UKS Trójka
KS Kamionka
Razem

33 043,00 zł
1 216,80 zł
13 387, 50 zł
11 540,00 zł
5 562,00 zł
83,60 zł

64 832,90 zł

Sportowi działacze, choć nie mówią tego głośno, obawiają się, że po rezygnacji z zewnętrznych zawodników upaść może wiele sekcji

ści fizycznej mieszkańców, zwłaszcza młodzieży, płyną same korzyści. Ostatnio pojawił się jednak problem. Burmistrzowie Mikołowa i Łazisk Górnych postawili pytanie, dlaczego z podatków mieszkańców
mają sponsorować zawodników z Tychów, Katowic, Rudy Śląskiej i innych
śląskich miast? W ubiegłym roku mikołowskie kluby zapłaciły prawie
65 tys. zł za dojazdy zawodników

Masz

prawo
wiedzieć

spoza Mikołowa. Najwięcej wydał na
ten cel AKS Mikołów, gdzie w grudniu 2014 r. aż 21 piłkarzy dojeżdżało na treningi z innych śląskich miejscowości. Także sekcja tenisa stołowego musiała się wesprzeć dziewięcioma zawodnikami z importu. Sporo na „legię cudzoziemską” wydaje
także Strażak, który sprowadził z zewnątrz ośmiu piłkarzy i sześciu zawodników speedrowerowych. Na

zawodnikach spoza miasta opierają
się także sekcje siatkówki KS Burza
Borowa Wieś oraz UKS Trójka. Burmistrz Stanisław Piechula postanowił
przekonać radnych, aby z uchwały
o wspieraniu sportu w mieście wykreślić punkt dotyczący „pokrycia
kosztów dojazdów zawodników nie
będących mieszkańcami gminy Mikołów na treningi i mecze z udziałem
klubu sportowego”.

Podobny problem pojawił się
w Łaziskach Górnych. Reprezentacyjny dla miasta klub Polonia każdego roku dostaje pół miliona złotych dofinansowania z budżetu gminy. Z kolei Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji wziął na siebie
utrzymanie stadionu. Mimo tego
wsparcia, klub spadł w tym roku do
czwartej ligi.

Burmistrzowi
Aleksandrowi Wyrze
też przeszkadza, że
z miejskich pieniędzy
dopłaca do dojazdów
zawodników rezerw,
m.in. GKS Tychy, GKS
Katowice, występujących
w barwach łaziskiego
klubu.
Burmistrz postawił klubowi ultimatum. Jeżeli w najbliższym sezonie
rozgrywkowym, w 18 - osobowym
składzie meczowym nie znajdzie się
przynajmniej połowa wychowanków
łaziskich klubów, obetnie dotację
o 100 tys. zł.
Jan Ostoja

Często dostajemy od naszych Czytelników listy, e-maile i telefony z pytaniami o pomoc
w życiowych sytuacjach, w których niezbędna jest znajomość prawa. Nie spełnialiśmy dotychczas takich próśb, ponieważ nie mamy w redakcji etatowego prawnika. Nie chcemy
jednak pozostawiać Państwa samych z problemami. Stąd pomysł na rubrykę „masz prawo
wiedzieć”. Zaprosiliśmy do współpracy Agatę Ciszak, radcę prawnego z Mikołowa, która na
naszych łamach odpowie na Państwa pytania dotyczące kwestii prawnych.

Spadek - problem czy dobrodziejstwo?

Część 1- nabycie spadku w drodze ustawy.

R

ozmowy o śmierci zawsze są trudne. Tym trudniejsze, jeśli mamy poruszyć nie tylko temat zgonu, ale
i podziału majątku po śmierci bliskiej osoby. Nic dziwnego,
że takie konwersacje i idące za
nimi ustalenia należą do rzadkości. Niestety. Bardzo często kłótnie o majątek burzą spokój w rodzinie. Problem przy dziedziczeniu stanowią nie tylko aktywa
- dom, samochód, czy pieniądze, ale i obciążenia - głównie
długi w postaci kredytów. Co
więc mamy zrobić? Jakie mamy
możliwości właściwego zabezpieczenia swoich interesów?
Zgodnie z polskim prawem
możemy odziedziczyć spadek
na dwa sposoby - z mocy ustawy bądź przez testament. Ten
pierwszy sposób nadal dominuje. Zgodnie z Kodeksem Cywil-

nym: „…w pierwszej kolejności
powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz
jego małżonek; dziedziczą oni
w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż
jedna czwarta całości spadku.
Jeżeli dziecko spadkodawcy nie
dożyło otwarcia spadku, udział
spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom
w częściach równych. Spadkobierca ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku od
momentu, kiedy dowiedział się
o tytule swojego powołania.”
Decydując się na przyjęcie
spadku - możemy w tym terminie złożyć stosowne oświadczenie przed sądem rejonowym,
w którego okręgu znajduje się
miejsce zamieszkania lub poby-

tu składającego oświadczenie
bądź przed dowolnym notariuszem. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym
przyjęciem spadku. Jednakże,
gdy spadkobiercą jest osoba
niemająca pełnej zdolności do
czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie można złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem
urzędowo poświadczonym. Nie

można złożyć oświadczenia ani
pod warunkiem, ani z jakimikolwiek zastrzeżeniami. Raz złożonego oświadczenia - czy to
przyjmującego czy odrzucającego spadek nie można już odwołać - jest ostateczne. Spadkobierca, który odrzucił spadek
jest traktowany jakby nie dożył
jego otwarcia.
Wszczęcie
postępowania
o stwierdzenie nabycia spadku wiąże się z koniecznością
złożenia wniosku oraz uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł na
konto sądu. We wniosku należy wskazać osoby powołane do
spadku poprzez wykazanie ich
pokrewieństwa ze zmarłym za
pomocą stosownych aktów stanu cywilnego, np. aktu urodzenia bądź małżeństwa. Należy
również przedłożyć akt zgonu
spadkodawcy. W postanowieniu

kończącym postępowanie Sąd
wskaże osoby, które nabyły spadek, określi również w jaki sposób oraz w jakiej części.
Spadek może zostać przyjęty wprost - czyli wraz ze
wszystkimi aktywami, ale i obciążeniami lub też z dobrodziejstwem inwentarza, kiedy to jesteśmy zobowiązani do
spłaty zobowiązań jedynie do
wysokości aktywów pozostawionych przez zmarłego. Jeżeli
nie mamy pewności co do stanu majątku zmarłego, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem
inwentarza jest zdecydowanie
rozsądniejszym rozwiązaniem,
pozwala bowiem na ochronę
i zabezpieczenie własnego
majątku. Godzi się również
odnotować, iż jeżeli jeden ze
spadkobierców przyjął spadek
z dobrodziejstwem inwentarza,

uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia,
przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
Tematyka związana z dziedziczeniem i spadkami jest trudna i niejednokrotnie bolesna
dla spadkobierców. Nie wiedząc jednak, jakie przysługują
nam prawa i co możemy zrobić,
aby skutecznie chronić interesy
swoje i bliskich możemy więcej
stracić niż zyskać.
Autorka prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego,
specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz
gospodarczego. Przyjmuje
min. w Ornontowicach, CH
Anatol, ul. Zwycięstwa 2a.
Tel: 502 982 338.
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NIERUCHOMOŚCI
DO SPRZEDANIA
1. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Śmiłowice, przy
ul. J. Kawalca oznaczona numerem 302/100 o powierzchni 905 m2.
Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00066094/9
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie
nieruchomości w PZP: 97MN. Cena
wywoławcza: 71 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23%
podatku VAT). Termin przetargu: 3 sierpnia 2015r.
2. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, rejon ulic
Braterskiej i Na Wzgórzu oznaczona numerem 1345/206 o powierzchni 1444 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00048242/0 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 111 MNU. Cena wywoławcza: 196 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu:
3 sierpnia 2015r.
3. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, rejon ulic
Braterskiej i Na Wzgórzu oznaczona numerem 1413/206 o powierzchni 1228 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00048242/0 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 111 MNU. Cena wywoławcza: 167 000 zł ( cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu:
3 sierpnia 2015r.
4. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. Żwirki i Wigury oznaczona
numerami 494/30, 493/30, 464/110
o powierzchni 3043 m2. Księga
wieczysta dla działek, oznaczona numerami KA1M/00063468/1,
KA1M/00026478/3 prowadzona jest
przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.
Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 301UR/P, K6Z1/2. Cena wywoławcza: 166 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT).
5. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. Reta, oznaczona numerem
2048/84 o powierzchni 1211 m2.
Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00060428/8
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 120 MN. Cena
wywoławcza: 150 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23%
podatku VAT)
6. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. Rybnicka, oznaczona numerem
1714/6 o powierzchni 254 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00014010/8 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: MNU 01, K5Z1/2.
Cena wywoławcza: 30 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie
o 23% podatku VAT)
7. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. Jaśminów, oznaczona numerami 2446/52, 2447/52 o powierzchni
1257 m2 i 1089 m2. Księga wieczysta dla działek, oznaczona numerem KA1M/00009867/2 prowadzona
jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości
w PZP: 10(a)MN.
8. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Kamionka, przy
ul. Cienista, oznaczona numerem
376/22 o powierzchni 265 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00057733/5 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 10(a)MN.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z Wydziałem Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Mikołów,
43-190 Mikołów, Rynek 16, tel. (032) 3248 561 lub (32) 3248 566,
bgm1@mikolow.eu
Pełny tekst ogłoszeń o przetargach publikowany jest na stronach
internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

NASZA GAZETA • lipiec 2015r.

Tam, gdzie teraz
jest ściernisko,
będzie kiedyś…?
Jeszcze nie została
wbita pierwsza
łopata, a sprawa
już wzbudza sporo
emocji. Firma
developerska
chce w Mikołowie,
w obrębie ulic
Gliwickiej i Reta
Śmiłowicka,
wybudować wielkie
osiedle domków
jednorodzinnych.
W tym konkretnym
miejscu, tak duże
skupisko nowych
mieszkańców
może spowodować
sporo problemów
komunikacyjnych
i środowiskowych.

P

Na nieskanalizowanych i źle skomunikowanych przedmieściach Mikołowa ma powstać osiedle 800
domków jednorodzinnych.

się działo, kiedy do komunikacyjnej gry wejdzie, skromnie licząc, kolejnych tysiąc samochodów. Z tego co wiemy, analizę natężenia ruchu w tej okolicy wykonała już Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Zdaniem GDDKiA przy obecnym układzie drogowym nie ma możliwości, aby obciążyć Gliwicką dodatkowym strumieniem
pojazdów. Miasta nie stać na przebudowę
ulic. Musiałaby powstać przynajmniej jedna droga, alternatywna do ul. Reta Śmiłowicka oraz rondo albo skrzyżowanie. Z tego, co
wiemy, inwestor nie pali się do propozycji,
aby skomunikowanie osiedla leżało po jego
stronie.

sku taryfę za wodę i ścieki, ponieważ muszą sfinansować „wizjonerski” projekt poprzednich władz, które dla 40 tysięcznego
miasta postanowiły zbudować kanalizację
za pół miliarda złotych. Na przyłączenie się
do sieci nowych domów też musieliby się
zrzucić dotychczasowi klienci ZIM. Trudno się spodziewać, aby mieszkańcy Mikołowa przełknęli bez protestu kolejną podwyżkę stawki za wodę i ścieki. Teoretycznie, inwestor może się uprzeć i zbudować osiedle
na szambach. Takiego rozwiązania mogliby
jednak nie zaakceptować sami mieszkańcy. Szamba nie sprawiają problemu w luźnej, wiejskiej zabudowie, ale raczej się nie
sprawdzą na zwartym osiedlu.

rzedstawiciele władz miasta niechętnie zdradzają szczegóły rozmów z inwestorem. Nie mają
wszystkich kart przetargowych
w tych negocjacjach, ponieważ tereny, na
Szambo na szambie?
których ma powstać osiedle w większości
Kasa może nie wrócić
należą do kurii biskupiej. Na razie inwestor
Jeszcze większy problem może sprazłożył w starostwie powiatowym wniosek
wić kanalizacja. Te tereny nie zostały objęNa tym nie koniec problemów. Pojawienie
się dużej liczby nowych mieszkańców wyo pozwolenie na przebudowę rowów meliote kończącym się powoli projektem przeburacyjnych i przydrożnych oraz wylotów kanadowy gospodarki wodno-ściekowej w Mikomaga rozbudowy tak zwanej infrastruktury
społecznej. Powinno powstać
lizacji deszczowej, w związku
przedszkole, szkoła, ośrodek
z - jak czytamy w dokumencie
zdrowia. Mikołów, nękany bu- „planowaną budową osiedla mieszkaniowych domków
dżetowymi perypetiami z pojednorodzinnych, realizowaprzedniej kadencji samorząnych w dwóch fazach wraz
du, nie ma w tej chwili piez zabudową produkcyjno-maniędzy na takie wydatki. Teogazynowo-handlową na tereretycznie, za nowymi miesznach w obrębie ulic Gliwickańcami powinny pójść więkkiej i Reta Śmiłowicka”.
sze wpływy z podatków. Nie
Osiedle miałoby powstać
zawsze tak się dzieje. Włana łąkach, po prawej strościciele nowych domków zanie ulicy Gliwickiej, jadąc od
zwyczaj nie pozbywają się
Jaki los czeka aleję kasztanowców, jeżeli powstanie tutaj osiedle?
strony Mikołowa. Punktem
poprzednich mieszkań, zoodniesienia dla tego miejsca
stawiając je na wynajem. Niejest aleja kasztanowców przy ul. Reta Śmiłołowie. To prawda, że doprowadzenie wody
dobrym, ale powszechnym zjawiskiem jest
i odbiór ścieków jest obowiązkiem gminy.
płacenie podatków „na starych śmieciach”.
wicka. Po drugiej stronie ul. Gliwickiej znajZakład Inżynierii Miejskiej wykonał nawet
Na razie planowane osiedle znajduje się
duje się charakterystyczny skład materiałów
wstępną kalkulację przyłączenia do kanaw głębokich powijakach, ale już sporo mówi
drewnianych.
się o tej inwestycji, czyli marketingowy sukTeoretycznie miasto powinno cieszyć się
lizacji kolejnego osiedla. Koszt takiej inwez perspektywy zwiększenia liczby mieszstycji to kilkadziesiąt milionów złotych. I tak
ces już jest.
mikołowianie płacą już najwyższą na ŚląJerzy Filar
kańców. W praktyce, jeżeli w tym konkretnym miejscu, nagle pojawi się gęsto zabuREKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
dowane przedmieście, miasto musi przygotować się na problemy. Mówi się, że doceloSprzedam
wo osiedle może liczyć nawet 800 domów.

Zakorkują korek?
Ulica Gliwicka, zwłaszcza w godzinach
komunikacyjnego szczytu, wśród kierowców nie należy do ulubionych. Na włączenie się do ruchu trzeba czekać nieraz kilka minut. Łatwo sobie wyobrazić, co będzie

ogródek
działkowy
w Mikołowie,
niedaleko
Auchan,
tel. 664-224-631
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Prezydent Miasta Prezydent Miasta
Świętochłowice Świętochłowice
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanej nieruchomości:
Położonej w Świętochłowicach przy ul. Sztygarskiej będącej
własnością Skarbu Państwa, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Świętochłowice, stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi
896/181 i 2909/1 o łącznej powierzchni 2 935 m2. Działki zapisane w księdze
wieczystej KA1C/00026226/2 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Chorzowie. Działy III i IV w/w ksiąg wolne są od wpisów.
Nieruchomość stanowi teren nieogrodzony, zadrzewiony i zakrzewiony.
Działki o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trójkąta. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i tereny niezabudowane. W otoczeniu instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta teren oznaczony jako: L 3.7U- tereny zabudowy usługowej.

ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości:
Położonej w Świętochłowicach przy ul. Kamionki 1, będącej
własnością Gminy Świętochłowice, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 3059/2 o pow. 461 m2, dla której prowadzona jest księga
wieczysta KA1C/00018330/5 przez Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI
Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV w/w ksiąg wolne są od wpisów.
Nieruchomość zlokalizowana jest w Świętochłowicach - obręb Chropaczów przy skrzyżowaniu ul. Kamionki z ul. Łagiewnicką, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Jest niezabudowana
i nieogrodzona. W otoczeniu - instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna.
Dojazd do nieruchomości od ul. Kamionki - drogą o nawierzchni asfaltowej.
Ukształtowanie terenu płaskie. Kształt działki zbliżony do trapezu. Na terenie
sąsiedniej działki zlokalizowano słup energetyczny.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady
Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/33/15 z dnia 28.01.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ul. Chorzowskiej, Bytomskiej oraz projektowanej drogi północ-południe) - nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem
9MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Cenę wywoławczą nieruchomości do pierwszego przetargu ustala się
w wysokości: 296 000,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt
sześć tysięcy).
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Wadium - 55 000,00 zł
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena wywoławcza - 38 000,00 zł
(do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%)
Wadium - 7 000,00 zł
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2015r. o godz. 1000
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu
przetargu: 1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, 2) kserokopię dowodu wpłaty wadium, 3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości, 4) oświadczenie, iż
w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.
Wadium należy wnieść przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A.
Oddział w Świętochłowicach nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178
najpóźniej do dnia 20 lipca 2015r. (Za datę wpłaty wadium przyjmuje się
datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na
poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dla działki 2909/1 wynosi 473,31 zł, w tym 23% VAT, dla działki 896/181 wynosi 478,82 bez VAT,
w związku z ustanowieniem użytkowania wieczystego przed 2004r. Dla całej
nieruchomości opłata za użytkowanie wieczyste wynosi łącznie 952,13 zł.
Użytkowanie ustanowione do dnia 05.12.2089r.
Opłata roczna winna być wnoszona przez cały okres trwania użytkowania
wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok,
począwszy od roku następnego po zawarciu umowy notarialnej. Wysokość
opłaty rocznej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną
ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.
Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie
aktu notarialnego w kancelarii notarialnej w terminie ustalonym z notariuszem.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem
www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 3491-931.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się
w dniu 16.01.2015r., drugi przetarg odbył się w dniu 06.03.2015r., trzeci przetarg odbył się w dniu 17.04.2015r., czwarty przetarg miał miejsce 29.05.2015r.
Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Piąty przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 31 lipca
2015r. (piątek) o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne,
jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym
terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny wypis z rejestru
oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących
podmiot 2) kopię dowodu wniesienia wadium 3) oświadczenie o zapoznaniu
się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości 4) oświadczenie, iż
w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości, uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium może być wniesione gotówką w kasie
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach lub na konto w ING Banku Śląskim
S.A. o/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia
27 lipca 2015r., z zaznaczeniem „V przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki przy ul. Kamionki 1”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę
uznania środków na rachunku bankowym Urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez
pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu
notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi
się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy
sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg
z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem
www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami pok. 118, tel. 32 3491-931.
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Łaziska Open W

kategorii
gry
pojedynczej mężczyzn do rywalizacji zgłosiło się 30 zawodników, więc jak na prawdziwy turniej tenisowy przystało, trwał dwa tygodnie.
A tym turniejem był V turniej tenisa ziemnego o puchar Burmistrza Miasta Łaziska Górne, rozgrywany na kortach ORS
Żabka. Turniej stał na bardzo wysokim
poziomie, a wiele rozstrzygnięć zapadało w trzecich setach i w tie breakach.
W finale Łukasz Śledź wygrał z Tadeuszem Manią 6:4,6:1, natomiast w meczu o III miejsce Jarosław Wróbel pokonał Grzegorza Kidę 4:6,7:6 (7:3) 7:5.
Wielkie brawa należą się jedynej Pani,
która odważyła się wystartować w turnieju wspólnie z mężczyznami. Barbara Pituła - Janecka przegrała wprawdzie
w I rundzie z Henrykiem Bojdołem, ale
po zaciętej walce 2:6, 6:7 (5:7).
Tapi

Bliżej kibiców

M

urawa popularnej „Pol Arena”, czyli Stadionu Miejskiego przy ulicy Sportowej ma
dobrą opinię, więc wydawać by się mogło, że nie pozostaje nic innego, jak ją
pielęgnować. Tymczasem tydzień po
zakończeniu ligowych zmagań stała się
placem budowy. O zakres prac, zapytaliśmy dyrektora MOSiR, Tadeusza Marszolika, w jurysdykcji którego znajduje się stadion. - Tegoroczne działania
są częścią całości prac przy stadionie.
Po zakończeniu rozgrywek położyliśmy kostkę na nieutwardzonej części
parkingu i rozpoczęliśmy prace ziemne przy budowie parkingu wzdłuż stadionu. Teraz przyszła pora na płytę

główną, którą chcemy doprowadzić
do wymiarów zgodnych z wymogami
PZPN czyli 105x68 metrów. Po dokładnych pomiarach geodezyjnych okazało
się, że nasza płyta jest o jeden metr za
krótka i trzy za wąska. Dlatego też boisko będzie powiększone na długości
i szerokości. O trzy metry przybliży się w stronę trybuny, czyli piłkarze
będą grać bliżej kibiców. Rozpoczęliśmy też prace związane z montażem
systemu automatycznego nawadniania, co udoskonali i ułatwi pielęgnację
murawy - powiedział dyrektor Marszolik, dodając, że na rozpoczęcie rozgrywek na początku sierpnia, po przeprowadzonych pracach nie będzie śladu.

Sprintem przez sportowe areny Nie byliśmy tłem
Piłka nożna
W czerwcowych meczach mistrzowskich rundy wiosennej zespoły powiatu
mikołowskiego uzyskały rezultaty:
III liga
Polonia Łaziska pokonała rezerwy
Górnika Zabrze 3:1 oraz przegrała z Polonią Bytom 0:3, kończąc rozgrywki na 17
miejscu.
IV liga
Gwarek Ornontowice przegrał z LKSem Bełk 1:5, z GKS-em Radziechowy
3:4 i zakończył rozgrywki na piątym
miejscu.
V liga
AKS Mikołów pokonał Pogoń Imielin
3:1, Znicza Jankowice 3:2 oraz przegrał
z LKS-em Łąka 1:6, co dało mu 9 miejsce
w bieżącej edycji rozgrywek.
Orzeł Mokre pokonał Tempo Paniówki
5:0, przegrał z LKS-em Nędza 1:3 i ŁTS-em Łabędy, plasując się na 5 miejscu na
finiszu rozgrywek.

P

opularna „Pol Arena”
okazała się szczęśliwym stadionem dla
reprezentacji
Śląskiego
Związku Piłki Nożnej, która w meczu pierwsze fazy
rozgrywek UEFA Regions’
Cup pokonała reprezentację Opolskiego Związku Piłki Nożnej 3:2 i awansowała
do kolejnej rundy. W sukcesie Śląska mieli udział zawodnicy związani z Polonią.
W składzie znalazł się
Krzysztof Suchecki, a dwie
bramki strzelił były zawodnik
Polonii - Filip Wiśniewski.

W rozgrywkach UEFA Regions’
Cup mogą startować zawodnicy grający w klasach rozgrywkowych od
trzeciej ligi w dół. W Polsce reprezentacje okręgów rozpoczynają rywalizację w grupach identycznych

Sokół Orzesze przegrał z LKS-em
Nędza 0:1, ŁTS-em Łabędy 1:4 oraz pokonał Czarnych Pyskowice 3:2, kończąc
rozgrywki na ostatnim miejscu w tabeli.

Siatkówka
Terminy turniejów VIII edycji Grand
Prix Mikołowa w siatkówce plażowej.
11.07.2015, godz. 10.00
Finał - 18.07.2015, godz. 10.00
Zawody rozgrywane są na terenie
Ośrodka Rekreacyjnego Planty. Zapisy
w dniu turnieju od godziny 9:15 - 9:40 na
specjalnym formularzu zgłoszeniowym.
Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń, max. 12)

***
Taki sam turniej organizuje MOSiR Łaziska. Ten turniej rozgrywany będzie na
terenie OSiR Żabka w terminach:
11.07. godz. 10.00
18.07. godz. 10.00
25.07. godz. 10.00
Tapi

D

ziewięciokrotnie
w czwartkowe popołudnia na stadionie lekkoatletycznym MOSiR w Mikołowie pojawiali się adepci „królowej sportu”, by podczas popularnych
„Czwartków Lekkoatletycznych” rywalizować ze swoimi rówieśnikami o rankingowe punkty. Podczas zawodów finałowych została wyłoniona reprezentacja Mikołowa, mająca reprezentować nasze miasto
podczas finałów ogólnopolskich. W skład reprezentacji weszli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkół nr 3 z Bujakowa
i Szkoły Podstawowej nr 4
z Kamionki.

Finał Ogólnopolski XXI
edycji „Czwartków Lekkoatletycznych”, będący nieoficjalnymi
Mistrzostwami Polski dzieci klasy III-VI
szkół podstawowych rozegrano 20 i 21 czerwca na stadionie AZS w Łodzi. W zawodach wystartowało ponad 2500 zawodników, co
świadczy o wielkości, a zarazem popularności tej imprezy. W tym gronie znalazła
się 15-osobowa reprezentacja Mikołowa pod opieką
Katarzyny Syryjczyk - Słomskiej. Przedstawiciele naszego miasta na tle teamów
z lekkoatletycznymi tradycjami i klubami, zaprezentowali się całkiem dobrze, nie
będąc tłem zawodów. Meda-

li wprawdzie nie zdobyli, ale
walczyli jak „równy z równym”, pozostawiając „za plecami” wielu konkurentów.

Wyniki reprezentantów Mikołowa:
Małgorzata Polakowska - bieg na 600 m., 1.55 min., miejsce 30.
Klaudia Wróbel - skok w dal, 4,18 m., miejsce 33.
Bernardeta Porwolik - bieg na 600 m., 1.57 min., miejsce 7.
Daria Lisowska - bieg na 600 m., 2.09 min, miejsce 38.
Magdalena Sobczak - bieg na 60 m., 9,92 sek., miejsce 77.
Hanna Dec - bieg na 300 m., 52,20 sek., miejsce 14
Magdalena Słomska - bieg na 300 m, 56,06 sek., miejsce 41.
Karol Bednarczyk - skok w dal, 3,91 m., miejsce 20.
Hanna Svetlicic - rzut piłeczką palantową, 29 m., miejsce 35.
Nadia Kancelista - rzut piłeczką palantową, 35 m., miejsce 31
Justyna Pakura - rzut piłeczką palantową, 28 m., miejsce 56.
Nadia Wróbel - bieg na 600 m., 2.10 min., miejsce 58
Paulina Kurasz - skok w dal, 4,04 m., miejsce 45
Krzysztof Peteja - rzut piłeczką palantowa, 51 m., miejsce 34
Jakub Poloczek - bieg na 60 m., 8,59 sek., miejsce 37

Szczęśliwa „Pol Arena”

jak strefy III ligi. W pierwszej rundzie
Pucharu Regionów UEFA, obligatoryjnie trafiły na siebie amatorskie reprezentacje Śląska i Opola.
Ślązacy rozpoczęli odważnie i po
kilku śmiałych atakach objęli prowa-

dzenie. W ósmej minucie przed polem karnym opolan wywalczyli rzut
wolny, po którym Filip Wiśniewski
mocnym strzałem zdobył gola dającego gospodarzom prowadzenie.
I zamiast pójść za ciosem, oddali ini-

Najlepiej z całej ekipy
mikołowswkiej spisały się
Bernadeta Porwolik (SP 4),
która w biegu na 600 metrów w swojej kategorii wiekowej zajęła siódme miejsce oraz Hanna Dec (SP 3),
która w biegu na 300 metrów była czternasta. Bednarczyk Karol (ZS nr 3),
w skoku w dal uplasował
się na 20 miejscu.
Miejsca
zajmowane
w środku stawki świadczą
nie tylko o talencie naszych
zawodników, ale również
o ich dużych możliwościach. Nie pozostaje nic innego, jak szlifować te lekkoatletyczne „perełki”. Tapi

cjatywę gościom, którzy w 17 minucie
wyrównali po rzucie rożnym, strzelcem gola był Rafał Samborski. W tej
części meczu wynik nie uległ zmianie, choć stroną przeważającą była
reprezentacja Opolszczyzny.
Przez 20 minut drugiej odsłony
obie drużyny próbowały coś zmienić,
ale ta sztuka szybciej udała się gościom, którzy w 67 minucie po strzale Patryka Pabiniaka objęli prowadzenie. Siedem minut później jeszcze raz
pokazał się Filip Wiśniewski. Wykorzystał błąd obrońców oraz bramkarza i wyrównał na 2:2. I kiedy wszyscy szykowali się na dogrywkę, akcję
lewą stroną zainicjował Krzysztof Suchecki. Po szybkim rajdzie zacentrował po przekątnej, gdzie znalazł się
Paweł Jaroszewski, który wszedł na

boisko kilkanaście sekund wcześniej.
Bezbłędnie przyjął piłkę, wyszedł na
pozycję sam na sam z bramkarzem
i strzelił gola na zwycięstwo i awans
do kolejnej rundy. To było prawdziwe
„wejście smoka”
Śląsk - Opole 3:2 (1:1)
Śląsk: Woszczyna - Gruszka, Woldan,
Szwarga, Stefaniak, Bartusiak, Żołna
(87 Jaroszewski), Urynowicz, Niedbała
(66 Suchecki), Bysiec (84 Dankowski),
Wiśniewski.
Trener: Jarosław Bryś.
Bramki: Wiśniewski 2 - 8 i 74 min., Jaroszewski - 88 min.
Opole: Weinzettel - Lenartowicz,
Brzozowski, Żołnowski, Wójtowicz, Surma, Zięba (63 Dora), Pabiniak (90 Jasina), Czarnecki, Troszko (78 Wicher),
Samborski.
Trener: Jan Śnieżek.
Bramki: Samborski - 17 min., Pabiniak - 67 min.
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Dwa awanse

Kibice drużyn ekstraklasy, czekają na tytuł mistrzowski. W każdej niższej klasie rozgrywkowej - na awans.
Zakończony sezon dla piłkarskich zespołów powiatu mikołowskiego był mizerny. Degradacje Polonii w trzeciej
lidze i Sokoła w piątej dumą nie napawają. A awanse? Są, tyle że w ósmej lidze. Właśnie z klasy „B” do „A” awans
wywalczyły rezerwy Gwarka Ornontowice, które pozostawiły za plecami wszystkie drużyny oraz z drugiego
miejsca Kamionka Mikołów i w następnym sezonie oba zespoły grać będą w wyższej klasie rozgrywkowej.

D

Gwarek - Poszli za ciosem

rużyna rezerw Gwarka w klasie „B” była
beniaminkiem. Gra w tej klasie rozgrywkowej dla ornontowickiej młodzieży miała być poligonem doświadczalnym w rywalizacji
z seniorami. Ten poligon okazał się bardzo potrzebny, a uczniowie pojętni, gdyż od pierwszych
kolejek podopieczni trenera Marcina Waniczka
uplasowali się na czele tabeli i fotela lidera nie oddali, choć przydarzały im się wpadki w postaci porażek. Nie przeszkodziło to jednak młodej ekipie
Gwarka pójść za ciosem z poprzedniego sezonu
i wywalczyć kolejny awans.
W rundzie wiosennej Gwarek uzyskał wyniki:
Gwarek II Ornontowice - Piast Pawłów 1:3,
Naprzód Świbie - Gwarek II Ornontowice 2:0
Gwarek II Ornontowice - Victoria Pilchowice 8:0
Amator Rudziniec - Gwarek II Ornontowice 1:2
Gwarek II Ornontowice - LKS 45 Bujaków 1:1
Start Kleszczów - Gwarek II Ornontowice 1:2
Gwarek II Ornontowice - Przyszłość II Ciochowice 2:0
Quo Vadis Makoszowy - Gwarek II Ornontowice 1:3
Pogoń Ziemięcice - Gwarek II Ornontowice 1:3
Concordia II Knurów - Gwarek II Ornontowice 2:1
Gwarek II Ornontowice - Burza Borowa Wieś 0:1
KS Bojków - Gwarek II Ornontowice 0:7
Gwarek II Ornontowice - Olimpia Pławniowice 7:1
Łącznie w dwóch rundach, w 26 meczach Gwarek
zdobył 56 punktów, odnosząc 18 zwycięstw, dwa mecze remisując i sześć przegrywając. Mistrzowski zespół strzelił 78 bramek i 26 stracił. To dało pierwsze

K

miejsce w rozgrywkach i awans do klasy „A”. Najlepszym strzelcem teamu rezerw Gwarka jest zdobywca
18 bramek - Dawid Lewandowski.
Awans do klasy „A” wywalczyli: Wojciech Błoński, Łukasz Górczyk, Leszek Fiegler, Mateusz
Adamczyk, Kamil Bednarz, Łukasz Rakowski, Paweł Sadło, Mateusz Wojtoń, Łukasz Gilner, Dawid
Miłek, Jacek Porembski, Dominik Kabała, Robert
Botor, Mateusz Limanówka, Daniel Kołodziej, Dawid Lewandowski, Jakub Sewerin, Mateusz Bednarz, Paweł Oleksy, Damian Pilny, Krzysztof Tomecki i Arkadiusz Gogolok. Trenerem najlepszego zespołu rozgrywek jest Marcin Waniczek.
1. Gwarek II Ornontowice
2. Piast Pawłów (Zabrze)
3. Naprzód Świbie
4. Burza Borowa Wieś (Mikołów)
5. Olimpia Pławniowice
6. Concordia II Knurów
7. Quo Vadis Makoszowy (Zabrze)
8. Amator Rudziniec
9. Przyszłość II Ciochowice
10. Start Kleszczów
11. Pogoń Ziemięcice
12. LKS 45 Bujaków
13. Victoria Pilchowice
14. KS Bojków (Gliwice)

26 56 78-26
26 53 77-33
26 52 69-33
26 48 68-47
26 48 71-54
26 47 75-53
26 40 55-49
26 38 64-62
26 37 56-41
26 30 64-63
26 26 38-79
26 22 47-76
26 19 35-75
26 8 26-132

Prezes Gwarka, Krzysztof Zdrzałek: - Po raz kolejny cel numer jeden w klubie został zrealizowany. Nie trudno się do-

myślić, że w minionym sezonie był nim awans
rezerw do rozgrywek klasy „A”. Po awansie do klasy „B” założyliśmy, że drugi zespół
będzie grać o kolejny awans. Cel, który został postawiony przez zawodnikami i trenerem drużyny rezerw został zrealizowany
i w połowie czerwca mogliśmy się cieszyć z
kolejnego awansu młodych zawodników grających w tym zespole. Coraz większa grupa zawodników grająca w klasie „B” zaczyna mocno naciskać na kadrę pierwszego zespołu. Wojtoń, Sewerin, Lewanowski w trak-

cie rundy wchodzili do gry i mimo swojego
młodego wieku, swoją grą wnosili nową jakość. Było im na pewno łatwiej, gdyż trenując
w drugim zespole, realizowali ten sam pomysł
na grę. Trzeba pamiętać, że klika razy trzeba
było mocno „szafować” siłami i minutami gry
zawodników z drugiej drużyny, aby mogli połączyć grę w pierwszej drużynie. Wielkie słowa uznania i gratulacje dla trenera i zawodników! Kilku z nich zobaczymy na pierwszym
treningu pierwszej drużyny Gwarka przygotowującej się do sezonu 2015/2016.

Kamionka - Awans na jubileusz

amionka przystępowała do rozgrywek
w sezonie 2014/2015 ze świadomością, że
w momencie ich zakończenia, klub będzie obchodził jubileusz 15-lecia. O awansie nikt
wprawdzie głośno nie mówił, ale jako że piłkarze tego klubu nigdy nie grali wyżej, niż w klasie
„B”, na taką okazję marzył się awans. Początek
rozgrywek był nie najlepszy. W pierwszej rundzie
(w czterorundowym systemie rozgrywek) mikołowianie zdobyli tylko siedem punktów. W drugiej było
ich o trzy więcej, ale data 20 września była początkiem passy bez porażki. Aż do ostatniego meczu Kamionka nigdy nie zeszła z murawy „na tarczy”.
W dwóch rundach wiosennych 2014/2015 ekipa
Kamionki (choć kadra liczyła tylko 14 zawodników) uzyskała wyniki:
Sparta II Katowice - Kamionka Mikołów 1:2
Kamionka Mikołów - Slavia II Ruda Śląska 2:1
Victoria Katowice - Kamionka Mikołów 3:4
Kamionka Mikołów - Wawel II Wirek 3:0
Jastrząb II Bielszowice - Kamionka Mikołów 0:0
Śląsk II Świętochłowice - Kamionka Mikołów 0:5
Kamionka Mikołów - Sparta II Katowice 5:1
Slavia II Ruda Śląska - Kamionka Mikołów 2:4
Kamionka Mikołów - Victoria Katowice 3:3
Wawel II Wirek - Kamionka Mikołów 2:2
Kamionka Mikołów - Jastrząb II Bielszowice 5:2
Kamionka Mikołów - Śląsk II Świętochłowice 4:2

W sumie w rozegranych 24 meczach, Kamionka
zdobyła 47 punktów, strzelając 50 bramek i tracąc
29 (najmniej w lidze). Na ten dorobek złożyło się
13 zwycięstw, 8 remisów 3 porażki. Ciekawostką
jest fakt, że ten zespół w całym sezonie nie przegrał meczu na obcym boisku. Najskuteczniejszym
zawodnikiem był Karol Czarnecki.
1. Slavia II Ruda Śląska
2. Kamionka Mikołów
3. Sparta II Katowice
4. Wawel II Wirek
5. Jastrząb II Bielszowice
6. Śląsk II Świętochłowice
7. Victoria Katowice

24 52 62-36
24 47 50-29
24 37 65-46
24 31 55-48
24 23 34-66
24 23 40-50
24 19 42-73

Ten dorobek wystarczył do zajęcia drugiego
miejsca w grupie. Pięć punktów więcej uzyskała
druga drużyna Slavii (w czterech meczach z Kamionką zdobyła tylko jeden punkt), ale jej włodarze zrezygnowali z gry w wyższej klasie rozgrywkowej, sprawiając jubileuszowy prezent
Kamionce.
Awans do klasy „A” wywalczyli: Marcin Kazimierczuk, Patryk Nowakowski, Dawid Bijok, Karol
Czarnecki, Paweł Waleczek (kapitan), Adam Mróz,
Jakub Piecha, Szymon Piecha, Thomas Wielek, Sebastian Żebrowski, Emanuel Stompor, Krzysztof
Kośny, Miłosz Gołyszny, Bartek Krzyżowski, Dawid
Larysz, Dariusz Lupa, Dawid Wróbel, Mariusz Ra-

dwański, Paweł Lechowicz, Janusz Małek, Robert
Kocur, Jakub Pietrasik, Marcin Lisoń, Daniel Warzecha, Jacek Sadurek
Prezes, Aleksander Słomka: Bardzo
się cieszymy, że na 15-lecie klubu udało nam się
na 99 procent awansować do klasy „A” (oficjalnie Slavia Ruda musi zrezygnować z awansu).
Żeby awansować z pierwszego miejsca, zabrakło nam punktów z rundy jesiennej, w której nie
najlepiej wystartowaliśmy, a później uzyskaliśmy

sporo dających tylko jeden punkt remisów. Pracę
z seniorami rozpoczął Marek Feige, ale po sześciu
kolejkach został zastąpiony przez Janusza Małka. Rundę wiosenną prowadził już trener Michał
Skowron, pod pieczą którego zespół nie przegrał
żadnego meczu i tylko trzy zremisował. Ten awans
jest ukoronowaniem piętnastoletniej pracy, ale
zdajemy sobie sprawę z tego, ile jej trzeba będzie
włożyć, by w klasie „A” się utrzymać.
Tadeusz Piątkowski
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Czytać albo nie czytać?

Oto jest pytanie…

Pierwszy kowboj RP
M
ożna nie
zgadzać
się z poglądami politycznymi
Wojciecha
Cejrowskiego, ale
nawet oponenci powinni zdjąć czapki
z głów przed jego
literackim talentem.
Wielu podróżników
wędruje po świecie, ale z polskich
autorów nikt nie
potrafi tak ciekawie opowiadać, jak
Cejrowski.
Jeżeli
ktoś lubi oglądać
w telewizji cykl
„Boso przez świat”
(a nie znamy nikogo, kto nie lubi) ten
z automatu stanie
się miłośnikiem także książek tego autora.
W „Wyspie na prerii” Cejrowski zabiera nas do
Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Arizony, czyli krainy prerii, piasku, wiatru, rdzy, stad
bawołów i współczesnych kowbojów. Z lektury

można sporo dowiedzieć się także
o samym autorze.
Ze sposobu narracji
wychodzi antropologiczne wykształcenie Cejrowskiego. On lubi opowiadać o ludziach, a że
pióro ma lekkie, wyszła z tego przedniej próby fabularyzowana opowieść
dokumentalna. Cejrowski potrafi ciekawie opowiedzieć
i zbudować napięcie nawet wokół
bujania się na fotelu
przeżartym przez
korniki. Przez „Wyspę na prerii” przewija się cała galeria
oryginalnych postaci. Niektóre z opisanych sytuacje budzą śmiech, inne skłaniają do refleksji,
wszystkie bez wyjątku są ciekawe. Cejrowski
zawsze jest w dobrej formie, ale w „Wyspie na
prerii” wspiął się na szczyty swojego talentu.

Fragment powieści:
Rzecz dzieje się współcześnie, w Arizonie, tuż przy granicy z Meksykiem. Dziki Zachód dawno
przestał być dziki, ale mieszkańcy prerii wciąż o tym zapominają. Preria jest trochę dzika, trochę
niepiśmienna. Nie jest zacofana! Po prostu poszła w inna stronę, niż nasza cywilizacja.

osób, które do 20 lipca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy książkę Wojciecha Cejrowskiego
! Wśród
„Wyspa na prerii”. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Sabina Herbowska. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

OGŁOSZENIA DROBNE
od 20 do 100 zł
tel. 606 221 496,
reklama1@naszagazeta.info

