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Sezon ogórkowy, czyli wakacyjny brak poważnych
spraw, nie obowiązuje w powiecie mikołowskim.
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ORZECH MIAŁ EKOGROSZEK
DREWNO KOMINKOWE

536 512 512
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WWW.PRESSPOL2.PL
TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS
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ostałem ostatnio zaproszony na fajną imprezę
towarzyską, a konkretnie na urodziny dobrego znajomego. Rzecz działa się po południu, w knajpie. Było wszystko, czego trzeba. Świetne jedzenie, zimna wódka i dobre
towarzystwo. Na drugim końcu długiego stołu siedział bowiem sam starosta powiatowy i kilku radnych z jego otoczenia. Impreza się udała. Coś
nie dawało mi jednak spokoju.
Dopiero w domu mnie „oświeciło”. Przecież starosta nie pił!
Z troską obdzwoniłem uczestników imprezy z pytaniem: co
się stało Henrykowi Jaroszkowi? Odpowiedź zwaliła mnie
z nóg i wpędziła w depresję,
z której nie mogę wyjść do
dziś. Podobno to przeze mnie!
Starosta nie chciał wychylić
kielicha w obecności dziennikarza, ponieważ bał się, że sytuacja zostanie opisana w gazecie. Jestem przyzwyczajony, że ktoś na mój widok może
stracić apetyt, ale żeby odmówić zimnej wódki?! Staroście
towarzyszył kierowca, więc nie
chodziło o strach przed jazdą
na podwójnym gazie. Dlaczego starosta mi to zrobił? Przecież dziennikarze to naród tolerancyjny i rozrywkowy, który z niejednego pieca chleb
pił, to znaczy jadł. Gdyby starosta wychylił strzemiennego
za zdrowie solenizanta, swoje,
moje, mojej żony, w intencji pokoju na świecie i dalszych sukcesów polskiej reprezentacji
w piłce nożnej, nie zwróciłoby to uwagi. Natomiast zachowanie abstynencji w okolicznościach, które temu nie sprzyjają, budzi natychmiastowy niepokój i wzmożoną czujność. To
prosta droga, aby dostać się
na łamy prasy.
Jerzy
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Sezon ogórkowy, czyli wakacyjny brak poważnych spraw,
nie obowiązuje w powiecie mikołowskim. Z początkiem lipca
doszło do trzech zaskakujących dymisji. Pracę stracił Bogdan
Uliasz, zastępca burmistrza Mikołowa. Poleciały także głowy
Bernarda Bugli, dyrektora kopalni „Bolesław Śmiały” oraz
jego zastępcy do spraw pracowniczych Krzysztofa Janika.

Z

uwagą śledziłam europejskie zmagania futbolistów. Nie skupiałam się
- jak redaktor Jerzy - tylko na
wynikach i tabelkach. Interesowała mnie też cała otoczka organizacyjna mistrzostw.
Lubię zwłaszcza moment odgrywania hymnów. Podobało
mi się, jak cała kadra Nawałki
i on zresztą też, na całe gardło śpiewali „Jeszcze Polska”.
Z podobnym entuzjazmem
podchodzili do narodowego
hymnu Anglicy, Niemcy, Walijczycy, Finowie i generalnie
zdecydowana większość zawodników, występujących na
francuskich boiskach. Odstępstwo od tej reguły stanowiła multikulturalna reprezentacja Belgii. Jej skład stanowiła mieszanka rdzennych piłkarzy z zawodnikami o arabskich
i afrykańskich korzeniach.
Można ich było rozpoznać nie
tylko po wyglądzie, ale także po tym, że nie śpiewali belgijskiego hymnu. Nie znają? Wstydzą się? Może gardzą Belgią, a jedyne co im się
podoba w tym kraju, to wysoka gaża za występ na mistrzostwach. W jaki sposób kraje zachodnie chcą zasymilować rzesze uchodźców, skoro
poczucia odrębności nie chcą
się pozbyć nawet piłkarze, którzy za taką kasę mogliby chociaż poudawać, że czują się
Belgami. Obserwowały ich miliony widzów w całej Europie.
Zaciskając usta w chwili, kiedy
rozbrzmiewał hymn narodowy, świadomie dali dowód, że
w ich sercach gra inna muzyka.
Europejscy politycy podkreślają, że musimy zrobić wszystko,
aby pomóc w asymilacji przybyszów. Szkoda, że nie mają
odpowiedzi na pytanie: co zrobić, kiedy przybysze nie chcą
się asymilować?
Beata

Poleciały głowy
N

Komu
podpadli?

ie znamy się na zaz PO, co chwila wracał pomysł,
aby pozbyć się dyrektora łarządzaniu kopalniami
i nie chcemy oceniać,
ziskiej kopalni. Krzysztof Janik
jak zmiana dyrektora i jego zateż uchodził za człowieka PiS.
Do tego stopnia, że po zmianie
stępcy wpłynie na funkcjonowładzy, na nieformalnej giełdzie
wania kopalni „Bolesław Śmianazwisk, typowano go do zarząły”. Oczywiście, nowym szefom życzymy
du Polskiej
jak najlepiej.
Grupy GórWiemy natoniczej. Jeszmiast, że za
cze pod koodwołaniem
niec czerwBugli i Janica nic nie
zwiastowaka na pewno nie stało katastroły względy
fy. Na branmerytoryczżowych porne. Na tak
talach opisuważnych stających planowiskach
ny PGG, BerBernard Bugla i Krzysztof Janik musieli
w spółkach
nard Bugla fipodpaść wpływowym środowiskom.
skarbu pańgurował jako
dyrektor, któstwa kadrową karuzelą kręcą decyzje pory pokieruje „Bolesławem Śmialityczne. Swoimi ludźmi obsałym”. Sytuacja zmieniła się nadzała prezesowskie i dyrektorgle i nieoczekiwanie. Bugla i Jaskie stołki Platforma Obywatelnik przetrwali na swoich stanoska. Nie ma powodu, aby Prawiskach rządy PO, ale pożarła
ich rewolucja, z którą sympatywo i Sprawiedliwość robiło inaczej. Tak już w Polsce jest i zazowali. Nieoficjalnie wiemy, że
lokalni działacze PiS próbowapewne będzie. Zagadka „Bolesława Śmiałego” wynika z tego,
li wszelkimi kanałami wpłynąć
że obaj dyrektorzy byli dla PiS
na zmianę tej decyzji. Nic nie
jak najbardziej „swoi”. Bernard
wskórali. Przyczyny dymisji nie
Bugla sporo ryzykował nie krysą do końca jasne. Nieoficjalnie
mówi się, że obaj dyrektorzy nie
jąc przez lata prawicowych pożyli w najlepszej komitywie ze
glądów i sympatii. Kiedy górzwiązkowcami. A w obecnych
nictwem rządził świętej paczasach to może zaszkodzić.
mięci Tomasz Tomczykiewicz

K

Zwolnił
przyjaciela

iedy na jednym z portali pojawiła się lakoniczna informacja o odwołaniu Bogdana Uliasza, wiceburmistrza Mikołowa, telefony w mieście rozgrzały się do czerwoności. Gdyby taka wiadomość pojawiła się w prima aprilis uznano by
to za żart, ale słaby. Bogdan Uliasz
uchodził za ostatnią osobę, na którą burmistrz Stanisław Piechula
podniósłby rękę. Decyzję o dymisji skutecznie utrzymano do końca
w tajemnicy. Dzień wcześniej nie
wiedzieli o niczym nawet najbliżsi
znajomi i współpracownicy burmistrza. Kiedy w grudniu 2014 roku
Stanisław Piechula ogłosił, że jego
pierwszym zastępcą zostanie Bogdan Uliasz, wielu mieszkańców
odebrało tę decyzję z mieszanymi uczuciami. Nie było tajemnicą,
że obaj panowie znają się i przyjaźnią od lat. To jedynie podsyca
spekulacje na temat nieoczekiwanego i nagłego rozstania. Pytaliśmy o przyczyny Stanisława Piechulę i Bogdana Uliasza. Niestety,
z tych rozmów nie wynikają żadne
konkrety. Piechula podkreśla, jakim znakomitym menedżerem jest
jego były zastępca. Z kolei Uliasz
deklaruje, że nawet odejście z magistratu nie wpłynie na jego przyjaźń z byłym szefem. Obaj konsekwentnie unikają odpowiedzi na
pytanie: dlaczego? Internet zaroił się od plotek. Pojawił się dyżurny wątek rzekomych nieprawidło-

Bogdan Uliasz i Stanisław Piechula
razem już nie przetną wstęgi.

wości w urzędzie. Gdyby tak było,
burmistrz musiałby poinformować prokuraturę. Sprawdziliśmy.
Żadne zawiadomienie do organów ścigania nie poszło. Przyczyną dymisji nie było też zapewne
pole golfowe. Tej inwestycji towarzyszy tak duże zainteresowanie
ze strony radnych i opozycyjnych
mediów społecznościowych, że
gdyby doszło tam do nieprawidłowości, na pewno wyszłyby na jaw.
Dlaczego więc poleciała głowa
wiceburmistrza? W wewnętrznym
kręgu mikołowskiego magistratu nie było tajemnicą, że obaj zastępcy burmistrza: Bogdan Uliasz
i Mateusz Handel, mają inne pomysły na funkcjonowanie i rozwój
miasta. Wynika to z ich odmiennych zawodowych doświadczeń.
Uliasz sprawdził się w prywatnym
biznesie. Handel budował karierę
w spółkach samorządowych. Ich
współpraca była trudna, z czasem
stała się niemożliwa. Stanisław
Piechula stanął przed trudną decyzją i dokonał wyboru. 
(fil)
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Pltki
Obiecaliśmy w ostatnim numerze, że wyjaśnimy kulisy nieudanego odwołania Adama
Lewandowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu. Nie jest to historia na miarę „House
of Cards”, ale Czytelników może zainteresować, jak się robi politykę w naszym powiecie.

Powiatowa gra o tron

K

to nie czytał ostatniego numeru „Naszej
Gazety” , w telegraficznym skrócie przypominamy tło intrygi. Powiatem rządzi
11- osobowa koalicja złożona z radnych
Prawa i Sprawiedliwości, Dla Gminy i Powiatu oraz
Gmin Ziemi Mikołowskiej. Po drugiej stronie barykady stoi 10 radnych opozycji z Platformy Obywatelskiej, Obywatelskiego Klubu Samorządowego, Forum Samorządowego oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przewodniczącym Rady Powiatu jest Adam Lewandowski z PiS. Podczas czerwcowej sesji nadzwyczajnej głosowano nad wnioskiem o jego odwołaniu. Lewandowski obronił stanowisko, ale sama próba zamachu była nielogiczna. Z czystej arytmetyki wynika, że opozycja ma za
mało ludzi, aby odwołać przewodniczącego. Stawianie wniosku dla samej hucpy politycznej nie ma
sensu, bo to nie jest Sejm, naszpikowany kamerami
i dziennikarzami. Jeżeli inicjatorzy akcji naprawdę
wierzyli w to, że uda się odwołać Lewandowskiego, musieli mieć pewność co do przewagi głosów.
Czyli spodziewali się zdrady w obozie rządzącym.
I o tym jest ta opowieść. Na wszelki wypadek, oficjalnie i przy świadkach zapytaliśmy Mirosława
Dużego, radnego i lidera PO w powiecie, czy stoi
za próbą odwołania Lewandowskiego. Teoretycznie, miałby z tego największą korzyść polityczną.
- Platformie Obywatelskiej zawsze jest miłe odsunięcie od władzy człowieka Prawa i Sprawiedliwości, ale w tej konkretnej sytuacji byłem tyl-

ko sekundantem, a nie inicjatorem akcji - zapewnia Mirosław Duży.
Ale rozmawialiśmy nie tylko z liderem PO. Udało nam się zrekonstruować dosyć prawdopodobny
przebieg wypadków. Wszystko zaczęło się od wcześniejszego głosowania, nad absolutorium dla staro-

nej korzyści z głosowania za udzieleniem absolutorium. Starosta wyciągnął jednak ciekawą kartę przetargową. Do stołu negocjacyjnego zasiedli z nim
Tadeusz Marszolik oraz Eryk Muszer z OKS. W zamian za poparcie przy absolutorium starosta zaproponował odsunięcie od władzy Adama Lewandow-

sty Henryka Jaroszka. Zależało mu na skwitowaniu,
ale koalicja rządząca ma tylko jeden głos przewagi. To za mało, aby mieć pewność. Wystarczy wypadek albo choroba jednego radnego, aby marzenia
o absolutorium wzięły w łeb. Aby mieć pewność
musiał poszukać głosów w obozie przeciwnika.
W polityce, nawet na szczeblu powiatowym, nic nie
dzieje się bezinteresownie. Opozycja nie miała żad-

skiego. Nie jest tajemnicą, że między obu samorządowcami nie ma politycznej chemii. Nowym przewodniczącym Rady Powiatu miałby zostać Eryk Muszer. Uważni obserwatorzy lokalnego życia publicznego mogą zapewne pamiętać jego słowa podczas
sesji Rady Powiatu, pod adresem Henryka Jaroszka: „Pan nie ma honoru”, kiedy starosta ogłosił, że
po raz kolejny zamierza ubiegać się o urząd. Ale -

jak głosi uniwersalne przysłowie - to było dawno
i nieprawda. W każdym razie panowie dogadali się.
W tym pakiecie, podobno znalazł się jeszcze warunek negocjacyjny ze strony OKS, aby po odwołaniu
Lewandowskiego usunąć z zarządu powiatu Joannę
Bieniek. To radna, która zadecydowała o obecnym
układzie politycznym w starostwie. Do wyborów
startowała z listy OKS, ale po zdobyciu mandatu,
za namową PiS, zmieniła front. Tej zdrady nie może
jej wybaczyć Tadeusz Marszolik, lider OKS. Pierwsza część planu powiodła się. Henryk Jaroszek uzyskał absolutorium, m.in. dzięki czterem głosom radnych opozycji. Druga część wzięła w łeb, choć nic
wcześniej na to nie wskazywało. Inicjatorów akcji
nie zmartwiła nawet nieobecność podczas nadzwyczajnej sesji radnej Elżbiety Piechy z OKS, która głosowałaby oczywiście za odwołaniem Lewandowskiego. To znaczy, że mieli rezerwę głosów. Nieoficjalne mówi się, że przeciwko przewodniczącemu Rady Powiatu miał zagłosować sam Henryk Jaroszek oraz Sławomir Bijak. Wynik głosowania był jednak remisowy. Nie można wykluczyć, że w ostatniej
chwili Henryk Jaroszek przestraszył się reakcji Prawa i Sprawiedliwości. Starostwo Powiatowe realizuje politykę rządu, a Polską niepodzielnie rządzi PiS.
W efekcie nieudanego puczu, Henryk Jaroszek i tak
osiągnął, co chciał, czyli dostał absolutorium. Można go nie lubić, ale trzeba szanować i cenić za wyjątkową skuteczność polityczną.
Jerzy Filar
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TWÓJ SKŁAD OPAŁU
Oferujemy tylko
polski węgiel!

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

Autoryzowany
sprzedawca:

Bukowe drewno
kominkowe
przesuszone,
pakowane
na paletach
z transportem
do 15 km.

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

PRZEDSZKOLE
I SZKOŁA
Wyry, ul. Pszczyńska 139

tel. 884 886 485

www.naturalnaszkola.pl, kontakt@bukowydom.com

Ì Dzieci jedzą ekologiczne, zdrowe posiłki
gotowane na miejscu.
Ì Codziennie dużo czasu spędzamy
w sadzie i ogrodzie.
Ì Nauka odbywa się poprzez działanie
i doświadczenie.
Ì Nasza placówka opiera się na szacunku
i współdziałaniu dzieci, rodziców i kadry.
Ì Zajęcia dodatkowe oparte są
o indywidualne zainteresowania dzieci.
Ì Realizujemy podstawę programową MEN.

Wraca temat Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Starostwo
Powiatowe zaproponowało burmistrzowi Mikołowa,
że jeżeli chce, to może sobie przejąć tę placówkę. Taki
pomysł nie rozwiązuje problemu, ale tworzy nowy.

Ognisko parzy urzędników

W

majowym numerze
gazety opisaliśmy trudną
sytuację OPP. Artykuł wywołał spore poruszenie. Podobno któryś z urzędników starostwa oburzył się na sformułowanie, iż powiaty są najsłabszym ogniwem polskiej demokracji. Po ostatnich wydarzeniach dotyczących OPP
nie wycofujemy się, lecz jeszcze bardziej akcentujemy tę
opinię. Przypomnijmy, że placówka zajmuje parter budynku przy ul. Miarki 9 w Mikołowie. Kilka pomieszczeń musi
wystarczyć prawie 50 zespołom, w których realizuje
swoje pasje i zainteresowanie prawie pół tysiąca dzieci i młodzieży. Placówką kieruje dyrektor Radosław Tarczoń. Lubi go młodzież, szanują rodzice, coraz bardziej
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mają go za to dość powiatowi
urzędnicy. Mikołowskie OPP
zdobywa laury w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.

ro od 40 lat jest ognisko, to
nie ma powodu, aby cokolwiek zmieniać. Podnoszony na naszych łamach pomysł, aby udostępnić OPP

Placówka chce, ale nie może
rozwinąć skrzydeł.

cały budynek też rozbija się
o urzędniczą bezradność
i brak współpracy między
Starostwem
Powiatowym
i Urzędem Miejskim w Mikołowie. Piętro zajmuje mikołowski Zarząd Szkół i Przedszkoli. Aby wprowadzić tam
młodzież, należałoby przeprowadzić urzędników. Władze Mikołowa rozkładają ręce, bo nie mają wolnej
przestrzeni biurowej.

W warunkach
permanentnej
ciasnoty nie da się
poprawić komfortu
działających
zespołów i tworzyć
nowe, choć są takie
potrzeby i pomysły.
Niedawno Rada Pedagogiczna OPP skierowała pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie nadania statusu Młodzieżowego Domu Kultury. Podniosłoby to rangę placówki
i stworzyło nowe możliwości organizacyjne. W odpowiedzi przeczytali, że sko-

Po naszym
artykule,
wicestarosta
Marek Szafraniec
napisał list do
burmistrza
Stanisława
Piechuli.

Sugeruje w nim, że OPP
mogłoby przejść pod skrzydła Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. W piśmie
nie ma sugestii, jak taki pomysł zrealizować. OPP jest
finansowane z budżetu państwa, z puli przeznaczonej
na oświatę. Dom Kultury to
placówka gminna, utrzymywana z pieniędzy miasta Mikołów. Burmistrz Piechula odpowiedział pytaniem o wszystkie koszty, jakie generuje Ognisko. Oba
urzędy korespondują poza
Radosławem Tarczoniem
i Radą Pedagogiczną OPP.
Jest to niegrzeczne, nieeleganckie, ale i symboliczne,
bo trudno o lepszy sygnał,
że dyrektor znalazł się
w niełasce u władz Starostwa. Im bardziej nie lubią
go w powiecie, tym większą sympatią cieszy się
u rodziców. Niedawno odbyło się ich spotkanie w
sprawie przyszłości OPP.
Nie można wykluczyć, że
z nowym rokiem szkolnym
ruszy bardziej zorganizowana akcja nacisku na powiat. Rodzice nie wykluczają przygotowania listu
z prośbą o poważne potraktowanie tematu.
Jerzy Filar

Zagrajmy w teatr

P

ołączyć teatr i grę
komputerową?
Wydaje się niemożliwe, a jednak udało się to Iwonie Woźniak
przez dwa dni warsztatów w Miejskim Ośrodku
Kultury w Orzeszu. Pomysł warsztatów na bazie gry Minecraft powstał we wrześniu ubiegłego
roku,
projekt
współfinansuje Instytut
Teatralny z Warszawy.
Jesienią na ich bazie powstanie spektakl.
Wirtualna
rzeczywistość
pochłania wielu młodych ludzi. Współcześnie kultura,
w tradycyjnym rozumieniu,
może być dla nich nieatrakcyjna. Gry Minecraft polegają na budowaniu i niszczeniu
konstrukcji składających się
z bloków - jedynym ogranicznikiem jest wyobraźnia gracza. - Zauważyłam, jak moje-

go syna wciągają gry Minecraft, prawie tak, jak mnie teatr i postanowiłam obie rzeczywistości połączyć - wyjaśnia Iwona Woźniak.
Na warsztatach - dzieci są
pochłonięte tematem na tyle
mocno, że łatwo przychodzi
im wejście w rzeczywistość
teatru. Czują się swobodniej dobrze znają grę, i na tej podstawie budują swoje postaci
i wcielają się w nie - w ten
sposób, teatr wprowadzany
jest „bezboleśnie”, przez zabawę. - Takie warsztaty są

dobrym sposobem, by przemycić do ich życia kulturę,
choć na chwilę - w przystępnej, znanej im formie - dodaje
Iwona Woźniak.
Iwona Woźniak - pedagog
teatralny, reżyseruje sztuki
i jest związana z wieloma grupami teatralnymi, m.in. Integracyjną Grupę Teatralną POMOST, Teatrem Małym w Tychach, Amatorskim Teatrem
„Naumiony”, jest także nauczycielem teatru w katowickim Pałacu Młodzieży.
Alicja Stawiarska
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Nowy wymiar współpracy

W

Mikołowie działa
ponad 90 organizacji pozarządowych. Obok tych znanych,
zasłużonych w swojej
działalności cały czas powstają kolejne, z ciekawymi koncepcjami i świeżym
spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość.
- Władze miasta mają pełną świadomość jak cenne są
wszelkie inicjatywy wychodzące
od organizacji pozarządowych,
jak wiele rzeczy można zrobić
wspólnie, wspierając się nawzajem w podejmowanych przedsięwzięciach. I często nie chodzi tylko o pieniądze, ale o dobrą
wolę, zrozumienie i chęć współdziałania - mówi Stanisław Piechula, Burmistrz Mikołowa.

Od początku 2015
roku w Mikołowie
sukcesywnie zaczęto
wprowadzać zmiany,
by współpraca
pomiędzy miastem
a organizacjami
pozarządowymi
układała się jak
najlepiej
i jak najbardziej
efektywnie.
W Wydziale Spraw Społecznych mikołowskiego urzędu
utworzono stanowisko do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powstała specjalna strona ngo.mikolow.eu, na której można znaleźć, m.in. aktualne informacje o ogłaszanych konkursach,
grantach, wydarzeniach i projek-

Zakończył się nabór wniosków
do drugiej edycji Budżetu
Obywatelskiego w Mikołowie.

Mieszkańcy
zdecydują

Ł

ącznie wpłynęło 47
projektów, w tym 17 do
puli ogólnomiejskiej.
W większości, projekty dotyczą sportu i rekreacji, kultury, infrastruktury miejskiej
i bezpieczeństwa. Obecnie
trwa okres weryfikacji formaltach realizowanych przez lokalne organizacje. W ciągu roku zorganizowano wspólnie szereg imprez, dzięki którym mikołowscy
społecznicy mieli okazję zaprezentować swoją działalność szerokiemu gronu mieszkańców miasta - Targi Ekonomii Społecznej,
Dni Seniora, Dzień Wolontariusza
czy Dzień Aktywności Społecznej
to wydarzenia, które zgromadziły
wielu zainteresowanych i cieszyły
się dużą popularnością wśród
mieszkańców miasta.
Dla mikołowskich wolontariuszy zrzeszonych w organizacjach
pozarządowych magistrat przeprowadził
także szereg szkoleń,
które pozwoliły posiąść wiedzę, m. in. na
temat zmian w Ustawie
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, rozliczania dotacji czy podstaw księgowości.
W znacznej mierze współpraca pomiędzy miastem a organizacjami społecznymi opiera się
na realizowaniu przez NGO zadań publicznych współfinansowanych ze środków Gminy Mi-

kołów. W tym celu pracownicy
urzędu starali się wprowadzić
takie zmiany, by jak najbardziej
sprofesjonalizować i zobiektywizować procedury oceny składanych wniosków. Wprowadzono
nowy Regulamin pracy Komisji
Konkursowych, co spowodowało zmiany w powoływaniu przedstawicieli do Komisji Konkurso-

wych oraz większe zaangażowanie organizacji pozarządowych
w ocenę wniosków. Wprowadzono nową kartę oceny formalnej
i merytorycznej wniosków składanych w trybie konkursu otwartego, udostępniono organizacjom
wzory dokumentów niezbędnych
do prawidłowego rozliczenia dotacji, a wreszcie - podpisano porozumienie dotyczące udostępnienia Generatora eNGO. Dzięki temu od 2016r. mikołowskie
organizacje mogły składać oferty konkursowe i sprawozdania
w eGeneratorze, co w znaczącym
stopniu zmniejszyło prawdopo-

dobieństwo popełnienia błędów
rachunkowych i merytorycznych
w ofercie.

W 2015 roku na
realizację zadań
publicznych w ramach
konkursów i małych
grantów miasto
przekazało 528 tys. zł.
Mikołów wspiera także swoich
społeczników udostępniając
pomieszczenia, w których
mogą prowadzić swoją działalność - korzystają z obiektów Miejskiego Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej
czy zasobów ZGL.
Wszystkie te pomieszczenia udostępniane są
bezpłatnie, co stanowi ok
364 000,00 zł dodatkowego
wsparcia dla mikołowskich organizacji. Stowarzyszenia, Fundacje i Kluby Sportowe korzystają także nieodpłatnie z zasobów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Domek Parkowy,
boiska, hala sportowa, pomieszczenia techniczne, szatnie, natryski, itp.). Miasto wychodzi również naprzeciw ciekawym inicjatywom społecznym organizowanym przez mieszkańców i stara
się pomagać w ich realizacji - Mikołowskie Szpilki w Biznesie, założony niedawno przez mikołowskie Mamy - Klub Maluszka czy
tworzący się na ul. Krawczyka 21
klub dla lokalnych muzyków, to
najświeższe przykłady społecznej aktywności w Mikołowie.

Liczba wniosków złożonych w poszczególnych okręgach:
Reta - 4
Śmiłowice - 2
Centrum 1 - 4
Borowa Wieś - 2
Kamionka - 1
Centrum 2 - 3
Paniowy - 2
Bujaków- 5
Centrum 3 -5
Mokre - 2

Letnie Granie na Rynku

CUS dla wszystkich! W

W

Mikołowie, w budynku położonym
przy ul. Kolejowej
powstanie Centrum Usług
Społecznych. Ze wsparcia
tej jednostki będą mogli sko-

Wizualizacja budynku.

szystkich spragnionych kontaktu z muzyką na żywo Mikołów zaprasza na piątkowe koncerty na Rynku. To druga edy-

rzystać mieszkańcy miasta,
w tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (klienci
Centrum Integracji Społecznej
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ofiary przemo-

cy, osoby niepełnosprawne),
a także seniorzy oraz organizacje pozarządowe.
W budynku powstanie także
ogrzewalnia, magazyny i jadłodajnia. Wszelkie działania

nej i merytorycznej pomysłów
zgłoszonych przez mieszkańców.
Więcej informacji można znaleźć na profilu Facebook - budżet obywatelski
w Mikołowie oraz na stronie
obywatelski.mikolow.eu.

zaplanowane w CUS są ściśle
powiązane z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej
mieszkańców Mikołowa.

Mateusz Handel,
wiceburmistrz Mikołowa
CUS jest jedną z wielu realizowanych przez nas inicjatyw,
które tworzą z Mikołowa miasto aktywne społecznie. Takie,
w którego funkcjonowanie angażowani są wszyscy mieszkańcy niezależnie od wieku,
wykształcenia, czy sytuacji materialnej.

cja tego muzycznego wydarzenia. W tym roku organizatorzy zapowiadają prezentację
różnych gatunków muzyki oraz
występy gości z zagranicy.

Światowe Dni Młodzieży
także w Mikołowie

Goście, goście

W

związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, Mikołów będzie gościł pielgrzymów z Francji, Niemiec,
Wielkiej Brytanii Chorwacji,
Argentyny, Peru, Ukrainy i Bra-

zylii. 21 lipca o godzinie 10:00
odbędzie się uroczysta Msza
Święta w Bazylice Św. Wojciecha. Po mszy nastąpi uroczysty przemarsz na Rynek, gdzie
około godziny 13:00 odbędzie
się koncert muzyki gospel.
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500+ bez problemów
J

ak informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych w okresie od 1 kwietnia do
1 lipca w zakresie świadczenia wychowawczego, tzw. 500+ wpłynęło 1.536 wniosków, w tym 1.120 zło-

żono w formie papierowej i 416 drogą elektroniczną. Najwięcej wniosków wpłynęło w kwietniu. Do końca czerwca wypłacono świadczenia wychowawcze na ogólną kwotę
2.351.712,00 zł

Rolki to jest to!

W

lipcu i sierpniu w ramach akcji „Lato
w mieście 2016”, zapraszamy na wspaniałe i radosne
„Łaziskie rolkowanie”. W każdy
wtorek i czwartek w godzinach
10.00-12.00 pod okiem trenera
można się nauczyć jazdy na rolkach, albo poprawić swoje umiejętności. Pierwsze spotkania już
za nami. Warto przyjść i spróbować! Zajęcia są bezpłatne.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. księdza
Prałata Konrada Szwedy dołączyła
do ogólnopolskiej akcji.

Jak nie czytam,
jak czytam

U

czniowie wyszli na boisko
szkolne, by zaprezentować
przygotowane transparenty zachęcające do czytania. O godzinie 10.00 zaczęło się czytanie przyniesionych przez siebie książek.
W akcji wzięło udział 480 czytelników, uczniów i nauczycieli. Czytano
zarówno książki tradycyjne, jak i e-booki. Kolejna odsłona akcji już za
rok, z nadzieją, że będzie nas jeszcze
więcej, bo przecież: Warto Czytać!
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Lato w Łaziskach
- tu nie ma miejsca na nudę!

W

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 ciekawie i pożytecznie spędzić czas w mieście lub
poza nim na zorganizowanych wycieczkach. W lipcu wyjechać można między
innymi do Wisły, Inwałdu i Międzybrodzia Żywieckiego - to propozycje „wyjazdów wtorkowych” Urzędu Miejskiego. Dom Kultury organizuje kinowe środy i szalone czwartki, w ramach których 14 lipca - Morska przygoda nad
Jeziorem Żywieckim, 21 lipca - Starych
lokomotyw czar, wizyta w Stacyjkowie
w Rudach Raciborskich, 28 lipca - Kolorowa i słodka Jura. Łaziska biblioteka
proponuje wakacje pod hasłem „Spędź
w bibliotece mile wakacyjne chwile”,
w poniedziałki w godzinach 12.0015.00 - Mały strateg - rozgrywki planszowe dla starszych i młodszych dzieci, we wtorki w godzinach 12.00-15.00
- Daj susa do rebusa - zagadki, łamigłówki, szarady, a w środy i czwartki
w godzinach 12.00-15.00 - Letnia kra-

ina wyobraźni - kolorowe zajęcia plastyczne z pędzlem, nożyczkami i klejem, 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. MOSiR zaprasza na wakacje
na sportowo: w każdy wtorek i czwartek lipca w godzinach 10.00-12.00 na
Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 3,
zajęcia piłki nożnej. W poniedziałki,
środy i piątki w godzinach 11.00-11.00
w hali przy ul. Ogrodowej zajęcia sportowo - rekreacyjne z dziećmi i młodzie-

żą (siatkówka, koszykówka, badminton). Oprócz tego - Puchar Lata w tenisie stołowym, turniej siatkówki plażowej, rywalizacja bowlingowa. 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 po raz kolejny gości tu 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.

Konkurs plastyczny „Cel naszej misji? Łaziska
bez niskiej emisji!” został rozstrzygnięty.

Wyjątkowo dużo prac

W

ramach konkursu w sumie
wpłynęło do Urzędu 111
prac. Frekwencja przerosła
najśmielsze oczekiwania organizatorów.
Komisja konkursowa na czele z burmistrzem miasta, zadecydowała, że nagrody otrzymają następujący uczniowie:
I kategoria: klasy I-III szkół podstawowych
I miejsce - Antonina Stawicka, klasa
IIIa, SP Nr 2 Zespołu Szkół im. Piastów
Śląskich,
Wyróżnienie - Karol Gasz, klasa Ia,
SP Nr 2 Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich,
II kategoria: klasy IV-VI szkół
podstawowych
I miejsce - Wiktoria Andruszkiewicz,
klasa Vc, SP Nr 1 im. Księdza Prałata
Konrada Szwedy
Wyróżnienie - Sandra Szczurowska,
klasa VId, SP Nr 1 im. Księdza Prałata
Konrada Szwedy
III kategoria: klasy I-III gimnazjów

I miejsce - Zuzanna Tkocz, klasa
Ia, Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
Wyróżnienie - Julia Pacha, klasa IIa,
Gimnazjum Nr 2 Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich.
Spośród trzech zwycięskich prac,
komisja wybrała plakat Zuzanny Tkocz,

Najpiękniejsze ogrody

K

onkurs „Łaziski Ogród 2016”
został rozstrzygnięty. Podobnie jak w poprzednich edycjach frekwencja dopisała. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu
brano pod uwagę przede wszystkim
utrzymanie zieleni, w tym: trawników,
krzewów i drzew oraz ich stan zdro-

wotny, dużą rolę odgrywała różnorodność kwiatów ogrodzie, a także czystość i porządek oraz pomysłowość,
harmonia z otoczeniem i ogólne wrażenie estetyczne. Burmistrz miasta
Aleksander Wyra wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem
Król nagrodzili laureatów konkursu.

który będzie częścią ulotki promującej
kampanię edukacyjną prowadzoną na
terenie Gminy.

Kategoria „ogród przydomowy”:
I miejsce - Jolanta Żmija
II miejsce - Magdalena Stuchlik
III miejsce - Cecylia i Janusz Szczyrba
Kategoria „ogród działkowy”:
I miejsce - Renata Czuchowska
II miejsce - Maria Rubin
III miejsce - Zdzisława i Andrzej Gałaszek

Mierzyć siły na zamiary

7

11 czerwca remisowym meczem w Przyszowicach, Polonia zakończyła czwartoligowy sezon 2015/2016. Zakończyła go na drugim miejscu w tabeli, co po spadku
z wyższej klasy rozgrywkowej nie jest wynikiem złym. Wprawdzie byli tacy, którzy
oczekiwali powrotu do trzeciej ligi, ale patrząc na przebudowany zespół Polonii,
były to oczekiwania „na wyrost”, choć taki powrót był możliwy. Ale czy zasadny?

C

hyba nie, bo o ile
w tym składzie personalnym ten zespół
w trzeciej lidze w dotychczasowym składzie mógłby
sobie poradzić (świadczą o tym
wyniki z czołowymi zespołami
w rozgrywkach czwartej ligi),
to na zreformowaną, czterogrupową ligę jest jeszcze za słaby. Wszak tam będą grać same
czołowe zespoły z dotychczasowych ośmiu grup tej klasy rozgrywek. Na grę w takim towarzystwie Polonii potrzeba jest jeszcze trochę czasu, koniecznego
do zrobienia kolejnego postępu
i wzmocnienia zespołu.
Wracając do zakończonych
rozgrywek IV ligi, Polonia, podobnie jak w rundzie jesiennej,
skończyła je na drugim miejscu.
Przypomnijmy: po pierwszej
rundzie team z Łazisk plasował
się na drugim miejscu z dorobkiem 30 punktów (dziewięć zwy-

cięstw, trzy remisy i trzy porażki), z 28 bramkami strzelonymi
i 14 straconymi. Łaziszczanie
mieli cztery punkty straty do lidera (Unia Turza Śląska) i dwa
przewagi nad trzecim zespołem w tabeli (Iskra Pszczyna).
W drugiej rundzie podopieczni trenerów Marka
Mazura i Michała Majsnera zdobyli 28 punktów, strzelając 37 goli
i tracąc 19. W tabeli wiosny do lidera
(również Unia) stracili
dwa punkty, a nad trzecim zespołem (GKS Radziechowy) powiększyli
dystans do sześciu „oczek”.
W stosunku do rundy jesiennej
to progres, choć paradoksalny,
bo wiosenne zdobycze Polonii
były mniejsze niż jesienne. Ale
słabiej grali też rywale. Gdyby
nie fatalny początek drugiej rundy, była szansa na wygranie ligi.

Marek Mazur:
Moim zdaniem zakończony sezon 2015/2016
był bardzo udany. W sytuacji przebudowy, a raczej
budowy zespołu, osiągnięty wynik jest bardzo dobrą lokatą. Pewnie, że jest niedosyt, tym bardziej,
że można było powalczyć o więcej. To było widać
po postawie całej drużyny. Chcieli wygrywać, stawiali sobie wysokie cele
i za to należą się im podziękowania, mimo fatalnego początku drugiej
rundy. Choć w pierwszych czterech meczach straciliśmy 11 punktów, byliśmy dalej jednym zespołem, potrafiliśmy się podnieść z kolan i zagrać
11 meczów bez porażki. A to potrafi zrobić drużyna przez duże „D”. Mnie
jako trenera najbardziej cieszy duża ilość zdobytych bramek, choć do skuteczności w niektórych meczach można mieć sporo zastrzeżeń. Gramy
ofensywnie, a gole zdobywamy po przygotowywanych akcjach zespołowych. To cieszy, bo jest dowodem, że to, co robimy na treningach i sobie
nakreślamy w taktyce na mecz - wychodzi w grze. W zespole jest wielu liderów, można by ich było wymieniać z nazwiska, ale ja zawsze powtarzam, że siła jest w zespole, a zespół składa się z indywidualnych ogniw,
czyli w danej chwili 11 zawodników na boisku plus Ci, którzy w danej chwili
nie grają. Właśnie taki łańcuch z mocnych ogniw idący w tym samym kierunku udało się zbudować w Łaziskach. Może nawet na przekór malkontentom. Jednak tego, co wywalczyli na boisku, nie można nie dostrzec.
Dlatego też dziękuje chłopakom, którzy są moimi podwładnymi i jednocześnie kolegami z murawy, za zaufanie, ciężką pracę na treningach, za
dobra atmosferę, i myślę, że z większością z nich zostaniemy na nowy sezon i dalej będziemy razem walczyć o najwyższe cele.

Michał Majsner:
Rundę wiosenną jak i cały sezon 2015/2016
oceniam w samych superlatywach. Przed drużyną, trenerami i Zarządem Klubu postawiono
trudne zadanie odbudowania drużyny po wcześniejszym sezonie. Myślę, że z tej roli każdy wywiązał się znakomicie. Zadanie nie było łatwe, opuściło nas dużo zawodników, w zamian przyszło wielu nowych i młodych, którzy musieli szybko wkomponować się zespół. I to właśnie zespołowi należą się szczególne
podziękowania. Zrobiliśmy kolosalny przeskok w organizacji gry obronnej
jak i w rozegraniu piłki. Obiektywnie rzecz biorąc byliśmy najlepszym zespołem IV ligi w zakresie rozegrania piłki oraz konstruowaniu akcji. W porównaniu do innych zespołów, nie nastawialiśmy się na wynik za wszelką cenę, ale na doskonalenie gry. Myślę, że to się udało, a wyniki i seria
11 meczów bez porażki w tej rundzie, była pochodną tego stylu. Każdy
z zawodników pokazał niezbędną jakość do gry o najwyższe cele. Cieszyć
może duża liczba zawodników z Łazisk w zespole i wprowadzanie do drużyny „młodzieży”, stąd też praktycznie całą kadrę stanowią piłkarze z powiatu. W tej sytuacji śmiało możemy mówić o „przywiązaniu do klubu”.

Nasza Polonia

O końcowym układzie tabeli zadecydował początek rundy wiosennej. Polonia, która
w ostatnich sprawdzianach

przed „piłkarską wiosną” robiła bardzo dobre wrażenie, wystartowała fatalnie. W czterech
pierwszych kolejkach przegrała
trzy mecze oraz jeden zremisowała i to z zespołami z końca tabeli, potwierdzając teorię o tzw.
„syndromie gry ze słabymi zespołami”. Potem nastąpił zwrot
i z pozostałych 11 spotkań, nie
przegrała żadnego. Gdyby nie
ten początek... Gdzie szukać
przyczyn takiej postawy? Szkoleniowcy analizowali ten temat
nie raz i nie dwa, a trener Mazur stwierdził, że wie, gdzie jest
ta przyczyna i na pewno wyciągnie wnioski na przyszłość.
W rundzie wiosennej szkoleniowcy Polonii wykorzystali do gry 22 zawodników, którzy strzelili 35 bramek. Polonia
po stronie wiosennych zdobyczy ma 37 goli, jako że w dwóch
przypadkach pomogli im rywale, strzelając bramki samobójcze. Skład zespołu oparty był
w większości na własnych zawodnikach, a w trakcie rundy
szanse na grę w pierwszej drużynie seniorów otrzymali kolejni
wychowankowie: 18-letni Bartosz
Just oraz 15-letni Oskar Wolny.
Dla tych zawodników to pierwsze doświadczenia w dorosłej
piłce i kapitał na przyszłość.
Bramki w drugiej rundzie
zdobywało ośmiu zawodników,
ale siłą napędową ataku byli
Mateusze: Mazurek i Wawoczny. Pierwszy trzynastokrotnie
wpisywał się na listę strzelców
(łącznie z pierwszą rundą dało
mu to 22 gole), drugi dziewięć
razy. Będąc przy Mateuszu Wawocznym, to w rundzie wiosennej opuścił go wreszcie pech
w postaci kontuzji. Rozegrał
wszystkie mecze, a jego przydatność widać było nie tylko
w postaci zdobytych bramek,
ale również aktywności na boisku.

W rundzie wiosennej Polonia
straciła pięć bramek więcej niż jesienią. To wynik kłopotów z zestawieniem linii obronnych. Kontuzje
obrońców sprawiły, że na boisku

musiał się zameldować trener,
Marek Mazur, który aż 12-krotnie
występował w podwójnej roli. Będąc przy liniach obronnych, nie
sposób zapomnieć o Bartoszu Go-

cyku, który dołączył do Polonii na
drugą rundę. Był mocnym punktem zespołu, broniąc dwukrotnie
po dwie „jedenastki”.
Tadeusz Piątkowski
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Ulubione perfumy

możesz kupić TANIEJ!
Wysoka jakość i trwałość rozlewanych perfum.

czynne: PN-PT: 9.00-16.30, SOB: 9.00-13.00

tel. 535 432 013

Wytnij, przyjdź, skorzystaj z 10%
zniżki na zakupione perfumy

8 ORZESZE

NASZA GAZETA • lipiec 2016r.

Zmiany w Urzędzie Świętowano

W

związku z przekształceniem Miejskiego
Zespołu Oświaty w Wydział Edukacji oraz Referat Finansowy ds.
Oświatowych od 1 lipca pra-

cownicy nowo utworzonych
jednostek urzędują w budynku przy ul. św. Wawrzyńca 23
(w którym mieści się również
Miejska Biblioteka Publiczna),
na I piętrze.

Dni Orzesza

Sukces W

U

czennica Gimnazjum
nr 3 w Gardawicach Anna Dyrska - zajęła
III miejsce w Ogólnopolskim
Międzyszkolnym Konkursie
Literackim o Złote Pióro Prezydenta Jaworzna, który odbył
się już po raz dwudziesty.
Brązowe Pióro to nie jedyny
sukces Ani. W tym roku szkolnym zajęła I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Literackim „Taką cię kocham
Polsko”, II miejsce w XVII
Konkursie Poetyckim Młodych „Nadchodzące Pokolenie” oraz III miejsce w VII Re-

gionalnym Konkursie Poetyckim „…daj mi SŁOWO”.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Agnieszka Grzondziel

Podium dla Kuby

Na

zakończenie
udanego sezonu 2015/2016,
19 czerwca reprezentant
UKTS SOKÓŁ Orzesze Jakub
Woźniak stanął na najwyższym podium Mistrzostw Polski w tenisie stołowym Krajowego Zrzeszenia LZS w kategorii kadetów organizowanych w Pleszewie. Ta dyscyplina sportu od wielu lat w ramach rozgrywek organizowanych przez LZS wyszła „poza
poziom świetlicowy”.

Rywalem Jakuba był Bartek
Sobel z Żywca, z którym ten
pierwszy przegrał wcześniej
walkę o złoty medal w Mistrzostwach Śląska LZS. Tym
razem Kuba całkowicie stanął na wysokości zadania i nie
dał żadnych szans swemu rywalowi, ogrywając go 3:0. To
pierwszy medal - i od razu
złoty - w historii występów zawodników SOKOŁA w rozgrywkach tenisa stołowego
organizowanych przez LZS.
Przemysław Piątek

W ramach imprezy kilka dni, a nawet tygodni wcześniej odbywały się rozgrywki sportowe, podczas których dzieci i młodzież, a także dorośli uczestniczyli w różnych turniejach zorganizowanych przez
miasto wraz z poszczególnymi osobami
i organizacjami: turniej tenisa ziemnego,
piłki nożnej sołectw i dzielnic, piłki nożnej uczniów orzeskich szkół i minisiatkówki dziewcząt i chłopców.
W czasie festynu dzieci miały do
dyspozycji park zabaw sfinansowany z prywatnych środków burmistrza Mirosława Blaskiego. Były wygibasy na dmuchańcach, potyczki w kulach
bumper, igraszki w suchym
basenie, skoki na trampolinie i radosne ślizgi na zjeżdżalni. Poza tym dzieci mogły wziąć udział w warsztatach manualnych, animacjach i konkursach prowadzonych przez druhów z 2. Szczepu Harcerskiego Polana. Były
darmowe słodycze, w tym tak uwielbiana przez dzieciaków wata cukrowa.
Nie udałoby się to wszystko, gdyby nie
zaangażowanie pracowników Miejskiego
fot. Weronika Krzemińska

młodej literatki

sobotę, 11 czerwca, miał
miejsce huczny finał Dni
Orzesza. Program tegorocznych obchodów był niezwykle bogaty, bo też okazja nie byle jaka - jubileusz XX-lecia. Było dużo dobrej muzyki, mnóstwo bezpłatnych atrakcji
dla dzieci oraz rozgrywki sportowe,
a po nich wręczanie pucharów i medali zwycięzcom.

Ośrodka Kultury, którzy zaplanowali, zorganizowali, a potem czuwali nad przebiegiem całości. Pomagali im w tym pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz ochroniarze.
W części muzycznej imprezy Muzyczni Oprawcy wykonali zarówno polskie, jak
i angielskie covery. Można
było z nimi pośpiewać i potańczyć. Zaś fanom śląskiej
muzyki rozrywki dostarczyły
Jula&Kola. Gorąco oklaskiwano także występy niemal pięćdziesięciorga dzieci i młodzieży
z orzeskich szkół.
Na finał, jako gwiazda wieczoru wystąpił - Rafał Brzozowski, dla którego fani
zjechali się z najdalszych zakątków regionu. Artysta zaprezentował mniej znane piosenki, jak i swoje największe hity, a wtórowała mu oczarowana publiczność. Nie
obyło się bez bisów, autografów i wspólnych selfie. Fani nie mogli narzekać, bo ich
idol dał świetny koncert.
I o to chodzi! Po to organizuje się raz
w roku taką imprezę, aby wspólnie z rodziną, sąsiadami czy znajomymi spędzić czas
przy dobrej rozrywce. Jest to często okazja do spotkań, na które na co dzień nie ma
czasu… A dni naszego miasta są tylko raz
w roku, więc nawet nie wypada nie być!
Organizatorzy składają wielkie podziękowania sponsorom: CP Glas S.A. oddział
Huta Szkła Orzesze, Górnośląskiej Spółce
Brokerskiej Sp. z o.o. Broker Ubezpieczeniowy, Fabryce Materacy Janpol, O.K. Bank
Spółdzielczemu oraz Restauracji Amaro.

Czy jest potrzebny w Orzeszu żłobek?

W

związku z pojawiającymi
się zapytaniami mieszkańców dotyczącymi powstania żłobka w Orzeszu burmistrz Mirosław Blaski zlecił rozpoznanie, jak
duże jest zapotrzebowanie na tego
typu usługę w naszym mieście. Do
31 sierpnia rodzice lub opiekunowie
prawni dzieci do lat 3, jak również
rodzice spodziewający się dziecka

mogą zgłaszać swoje zainteresowanie powstaniem żłobka na trzy sposoby:
• wysyłając na adres: sekretariat@
orzesze.pl wypełnioną ankietę dostępną na stronie Orzesze.pl;
• wysyłając ankietę tradycyjną pocztą na adres Urzędu Miejskiego
ul. św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze;

• składając wypełnioną ankietę w Biurze Podawczym UM ul. św. Wawrzyńca 21.
Po zakończeniu zbierania ankiet
wyniki zostaną poddane analizie i posłużą do podjęcia kroków zmierzających do powierzenia zadania utworzenia i prowadzenia żłobka w Orzeszu osobie fizycznej, prowadzącej
działalność gospodarczą lub osobie

prawnej albo organizacji pozarządowej spełniających kryteria określone przez Ustawę z 4 lutego 2011r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. nr 45, poz. 235 ze zm.).
Przy okazji należy podkreślić, że
pobyt dzieci w żłobku jest odpłatny, na co składa się opłata bazowa,
opłata za wyżywienie i inne dodatkowe koszty, jak np. jednorazowa opła-

ta wpisowa, w zależności od danej
placówki. Tylko część bazowej kwoty dopłaca gmina, resztę muszą pokryć opiekunowie dziecka. Kwoty te
są różne w zależności od możliwości
finansowych danej gminy i to Rada
Miejska decyduje, jaka kwota dofinansowania zostanie przyznana na
dziecko korzystające ze żłobka lub
klubu dziecięcego.
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

Mamy nowe logo!

K

onkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Wyry
rozstrzygnięty!
Zwycięska
praca - autorstwa Krzysztofa Szromek przedstawia dwa
złączone liście tworzące literę „W”, symbolizującą lasy

łączące miejscowości Wyry
i Gostyń (dwa różne kolory
podłoża).
Odręczne fonty nadają osobisty
charakter, a zamaszyste kreski podnoszą dynamizm znaku. Szerokość słów
Gmina Wyry pozwala na wybór do-

wolnie długiego sloganu. W projekcie nawiązano do herbu używając podobnych kolorów. Dwa kolory podłoża symbolizują Wyry i Gostyń.
Obecnie tworzona jest księga znaku, która określi reguły stosowania
logo. Będzie zawierała wszelkie jego
odmiany, wraz z sugestiami ich stosowania, kolorystyką i ograniczeniami.
Logo stanie się oficjalną identyfikacją graficzną gminy i będzie przeznaczone do celów popularyzatorskich,
reklamowych, korespondencyjnych
oraz identyfikacyjnych.
Do konkursu wpłynęło 14 prac prezentujących projekty graficzne logo
gminy Wyry. Komisja wybrała cztery
z największą sumą punktów, które
przeszły do kolejnego III etapu konkursu - internetowej ankiety. Internauci w głosowaniu wskazali najlepszą
pracę, która również w ocenie Komisji Konkursowej uzyskała największą
sumę punktów.

Architektura w obiektywie

W

ójt Gminy Wyry Barbara Prasoł ogłasza
IV
Konkurs
fotograficzny pt. „Gmina Wyry
w obiektywie”. Tym razem do
konkursu przyjmujemy prace
ukazujące architekturę gminy
Wyry (budynki, zabytki, drogi
itp.). Dla najciekawszych prac
przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Zasady konkursu:
• warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie maksymalnie
5 zdjęć wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym dostępnym
na stronie: www.wyry.pl;
• parametry zdjęcia: pliki JPG
lub TIF, rozdzielczość mini-

Laureatka III Konkursu Gmina Wyry w obiektywie fot. Staw Wicie - zachód słońca, autorka: Martyna Larysz

mum 300 dpi, wymiary: minimum
1600 x 1200 pikseli;
• prace należy dostarczyć drogą mailową na adres promocja@wyry.pl lub
w opisanej, zaklejonej kopercie bez-

pośrednio bądź listownie do Urzędu
Gminy Wyry do dnia 30 września 2016r.
Więcej szczegółów zawiera regulamin konkursu dostępny na stronie:
www.wyry.pl.

Monografie o Wyrach i Gostyni

Z

przyjemnością oddajemy w ręce mieszkańców Gminy Wyry
dwie monografie pt.: „Gostyń
od średniowiecza do współczesności” autorstwa Lidii Borowian - Cyba,

Henryka Cyba, Joanny Pasierbek-Konieczny oraz „Gmina Wyry w ekonomiczno - socjologicznym zwierciadle”
autorstwa Urszuli i Stanisława Swadźby oraz Zbigniewa Zagały. Monogra-

fie zostały wydane z okazji Jubileuszu 25-lecia Gminy Wyry. Obie książki można kupić w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach oraz w Gostyni w cenie 25 zł. Liczba egzemplarzy
ograniczona.
Planujemy też wznowienie książki
„Wyry - monografie historyczne” autorstwa Ludwika Musioła oraz Stefana Strzępy (wyd. 1998r.) i w związku
z tym, prosimy mieszkańców posiadających ciekawe zdjęcia, dokumenty
i inne materiały o naszej miejscowości,
o ich wypożyczenie, by mogły wzbogacić kolejne wydanie publikacji.
Materiały z różnych okresów historii Wyr zbieramy do 30 września
2016r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58 - zostaną zwrócone właścicielowi niezwłocznie po ich zeskanowaniu.

/gminawyry
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Dopłaty do solarów
- wypełnij ankietę!

G

mina Wyry zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (np. solary, fotowoltaika)
w budynkach jednorodzinnych. W związku z tym
zwracamy się z prośbą
o wypełnienie ankiety w nieprzekraczalnym terminie do
22 lipca 2016r. (ankieta dostępna jest na stronie internetowej www.wyry.pl lub
w Urzędzie Gminy Wyry).
Mieszkańcy, którzy wypełnili
już w tym roku ankietę nie
muszą jej składać ponow-

nie. Formularz można przesłać mailowo na adres fundusze@wyry.pl
lub złożyć w Urzędzie Gminy Wyry,
pok. nr 7, I piętro.
Informujemy również, że na razie
brak jest informacji o planowanych konkursach ogłaszanych
przez Urząd Marszałkowski
(w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020)
na dofinansowanie do wymiany pieców lub termomodernizacji budynków.
O wszelkich działaniach w tym zakresie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Ankieta

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z możliwością pozyskania przez samorządy dofinansowania na
działania proekologiczne w indywidualnych budynkach mieszkalnych, Wójt
Gminy Wyry zwraca się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety w tym zakresie.
Ankieta ta pozwoli nam oszacować na jakiego typu działania (i jak duże) jest zapotrzebowanie wśród mieszkańców Gminy. Ankieta skierowana jest do mieszkańców - osób fizycznych, w analizowanym budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza. Formularz prosimy wypełnić w przypadku zainteresowania otrzymaniem dofinansowania na poniższe działania proekologiczne.
1. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y uzyskaniem dofinansowania do: (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) - program może być realizowany przy
wsparciu środków unijnych w latach 2017 - 2020.
a) montażu instalacji solarnej (zestawu kolektorów słonecznych do podgrzewania wody)
b) wymiany pieca węglowego na nowy kocioł na gaz lub biomasę (wraz z możliwą wymianą instalacji centralnego ogrzewania i grzejników)
c) montażu ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby
d) termomodernizacji budynku mieszkalnego (docieplenia ścian oraz stropu/
dachu, wymiany okien)*
* Uzyskanie dotacji do termomodernizacji budynku możliwe jest w przypadku, gdy Inwestor posiada w budynku ekologiczne źródło ciepła (kocioł gazowy,
kocioł na biomasę lub inne odnawialne źródło energii) lub zobowiąże się do fizycznej likwidacji posiadanego kotła na paliwo węglowe i instalacji kotła gazowego lub na biomasę w ramach innego, równoległego dofinansowania lub na
własny koszt.
2. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y uzyskaniem preferencyjnej pożyczki do wymiany posiadanego pieca węglowego na ekologiczny kocioł węglowy (5
klasa wg normy PN-EN 303-5:2012) - program może być realizowany przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2017 - 2019.
a) tak
b) nie
3. Ile osób mieszka w budynku, w którym miałyby być podjęte działania proekologiczne?
………………………….
4. Jaka jest powierzchnia użytkowa budynku w którym miałyby być podjęte
działania proekologiczne?
………………………….
5. Jakie jest obecne źródło energii cieplnej w budynku?
a) kocioł na węgiel
b) kocioł na biomasę
c) ogrzewanie gazowe
d) ogrzewanie elektryczne
e) kolektory słoneczne
f) inne (jakie?) ………………………………………………..............................……………
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………….………………………………………
Dane kontaktowe (telefon, e-mail) ………………………………………………………….
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014r. z późn. zm.) informuje się, że administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Wyry. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu oszacowania zapotrzebowania wśród mieszkańców na działania proekologiczne. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
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Komu i dlaczego przeszkadzała Komisja
Rewizyjna Rady Miejskiej w Mikołowie?

Stare po nowemu
K

omisja
Rewizyjna jest jedną
z
najważniejszych, ponieważ została powołana do kontroli
burmistrza i podległych
mu jednostek. Ostatnio,
mówi się o niej sporo
i raczej źle. Kontrowersje budzi, m.in. styl pracy jej przewodniczącego, radnego Krzysztofa
Żura.
Pisaliśmy o przypadkach
wypraszania
mieszkańców
przysłuchujących się posiedzeniom komisji, choć mają do
tego prawo. Obserwatorzy mikołowskiego życia politycznego przestrzegali, że w najważniejszej komisji w niepokojący sposób umacniają się wpływy Michała Rupika, przewodniczącego Rady Miasta i kluczowej postaci dla klubów Dla
Ggminy i Powiatu oraz Gminy
Ziemi Mikołowskiej. W ubiegłym miesiącu ten układ jeszcze się umocnił. Komisja została rozwiązana, a w jej miejsce
powołano nowy, siedmiooso-

Komisja rewizyjna od dawna budziła kontrowersje. Po nieoczekiwanych zmianach organizacyjnych będzie ich jeszcze więcej.

bowy skład, ze starym przewodniczącym na czele.

Pozostali radni mają
liczne wątpliwości co
do legalności takiego
posunięcia.
Przede wszystkim nie było
żadnego powodu, aby rozwiązywać komisję. Na pewno nie daje takiego pretekstu - jak podano w uzasadnieniu uchwały - rezygnacja jednego z jej członków, radnego

Remigiusza Kusia. Podczas sesji Rady Miejskiej przemknęła sugestia, że należy dostosować się do nowego statutu,
który ogranicza skład komisji
rewizyjnej z 9 do 7 osób. Jest
to argument słaby. Z formalnego punktu widzenia komisja wybrana została jeszcze na
mocy starego statutu i tak powinna działać. Zresztą nawet
nowy statut przewiduje wybór
komisji rewizyjnej na okres kadencji, więc zmiany w jej trakcie nie są możliwe.
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Aby jednak
rozwiać wszelkie
wątpliwości, radna
Krystyna Świerkot
była gotowa
zrezygnować
z zasiadania
w komisji. Bez niej
i bez radnego Kusia,
skład liczyłby 7 osób.
Ten argument nie przemówił jednak do większości
w Radzie, zdominowanej
przez kluby GiP i GZM, które

chciały przeforsować zmiany.
Nie odwołano nawet członków komisji. Po prostu skreślono paragraf z jej dotychczasowym składem. To dosyć
aroganckie zachowanie i nie
do końca jasne pod względem formalnym.
Poza tym, komisję czeka rozstrzygnięcie, czy czasem nie wygasa mandat jednego z jej członków (zarzut
z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym). Czy nie warto było poczekać, aż wyjaśni
się ta sprawa? Jeżeli radny zostanie zmuszony do złożenia
mandatu, to zgodnie z przyjętą logiką, komisja rewizyjna znów zostanie rozwiązana.

Wśród wielu spekulacji na temat sprowokowanego zamieszania wokół komisji rewizyjnej, pojawia się także wątek
politycznych ambicji Michała Rupika, przewodniczącego
Rady Miejskiej.

Coraz częściej,
„na mieście” mówi
się o jego ambicjach
sięgnięcia po
fotel burmistrza
w wyborach
samorządowych
w 2018 roku.
Opanowanie Rady Miejskiej
byłoby pierwszym krokiem
w realizacji tego planu. 
(fil)

W Radzie Miejskiej Mikołowa powstał nowy
klub. Działalność rozpoczął od złożenia
skargi do RIO i Urzędu Wojewódzkiego na
sposób, w jaki rozwiązano Komisję Rewizyjną.

Nieoczekiwany sojusz

P

owoli krystalizuje się sytuacja polityczna w Radzie Miejskiej Mikołowa. Była ona ciekawa już po
samych wyborach. Radę zdominowali zwolennicy byłego burmistrza Marka Balcera
z klubu Dla Gminy i Powiatu oraz Adama Putkowskiego, który w 2014 roku założył
ugrupowanie Gminy Ziemi Mikołowskiej. Radni zostali jednak pozbawieni liderów. Balcera i Putkowskiego, przynajmniej na razie, nie ma w mikołowskiej polityce. Radni musieli sobie poszukać albo wyło-

nić nowego lidera. Na pierwszy plan tego środowiska wysunął się ostatnio Michał Rupik, przewodniczący Rady
Miejskiej. Nie wszystkim się to
spodobało. W konsekwencji,
powstał dosyć nieoczekiwany sojusz radnych PiS, Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji
Ziemi Mikołowskiej oraz części GZM. Klub przyjął dosyć
uniwersalną nazwę: Wspólnie
dla dobra mieszkańców. Kto
nie podpisze się pod takim hasłem? Otwiera to furtkę dla kolejnych radnych, którzy chcieliby dołączyć do tej szóstki.

Klub radnych
„Wspólnie dla dobra mieszkańców”
(przewodnicząca)

Stanisława Hajduk-Bies
Ewa Chmielorz
Sylwester Czarnota
Henryk Czich
Krzysztof Rogalski
Krystyna Świerkot

Krystyna Świerkot
- Nie powołaliśmy Klubu przeciwko komuś, ale za
czymś. Chcemy przede wszystkim nadać nową, lepszą jakość pracy Radzie Miejskiej.
Naszym zdaniem, zwłaszcza
ostatnio, dochodzi w Radzie
do przypadków łamania prawa samorządowego. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest niezgodne z prawem
skreślenie składu Komisji Rewizyjnej. Zaalarmowaliśmy
w tej sprawie Regionalną Izbę
Obrachunkową oraz Wojewodę Śląskiego. Jestem przekonana, że obie te instytucje podzielą nasze obawy o prawomocność tej uchwały.

SAMORZĄD 11

lipiec 2016r. • NASZA GAZETA

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Zapał mieszkańców studzi
przewodniczący Radzie Miejskiej

Reta chce być

dzielnicą!

23

czerwca odbyło się walne
zgromadzenie
Stowarzyszenia Reta. Zebrani zgodnie przyznali, że utworzenie dzielnicy Reta jest korzystne dla mieszkańców, których głos będzie silniej
słyszalny w mieście, ale
również dla władz miasta,
które zyskają partnera do
konsultacji decyzji dotyczących Rety.

mował zebranych, że będzie
dążył do jednoznacznej decyzji („tak” lub „nie” ) w tej sprawie, ale ton wypowiedzi dał
zgromadzonym dużo do myślenia. Pytanie o tzw. środki
sołeckie, czyli 200 tys. złotych
z budżetu miasta corocznie
przyznawane na funkcjonowanie sołectw i dzielnicy Kamionka z pominięciem mieszkańców pozostałych części
miasta, pozostało bez odpowiedzi.

Z tym bezpośrednio wiąże się
bezpieczeństwo pieszych, którzy muszą uciekać przed samochodami. Przez lata nie robiono nic, aby zmienić tę sytuację,
a władze miasta zdawały się nie
zauważać problemu. Burmistrz
Piechula obiecał wyrównywać
te zaległości. Przez ostatnie
10 lat w Mikołowie najmniej na
inwestycje wydano właśnie na
Recie. Na razie jednak, pozytywnych zmian jak nie było, tak
nie ma.

Mikołów
ul. Konstytucji 3 Maja 4
tel. 602 662 559
Odwiedź magiczne miejsce, w którym możesz
wypić filiżankę aromatycznej kawy lub egzotycznej
herbaty, zjeść delikatne ciasto i zapomnieć o życiu
w pośpiechu. Można u nas kupić zdrowy lunch
z kiełkami i grillowanym indykiem np. do pracy.
Cafe Byfyj to miejsce magiczne blisko centrum,
gdy wejdziesz do środka przepełni Cię spokój i czas
na moment zatrzyma się dla Ciebie.

Zapraszam Cię serdecznie
- zaglądaj tutaj częściej.

Pozdrawiam, Joasia właścicielka

spotkanie integracyjne mieszkańców Rety. W dalszym ciągu
chcą też zabiegać o utworzenie
nowych dzielnic w Mikołowie.

Nie zniechęca
ich obojętność
radnych, choć dziwi
krótkowzroczność.

Ulica Dzieńdziela. Mieszkańcy Rety nie mogą doprosić się o chodnik.

Nastroje zebranych studził
jednak zaproszony na zebranie Michał Rupik, przewodniczący Rady Miasta. Jego zdaniem radni nie są zainteresowani tworzeniem nowej dzielnicy. Przewodniczący poinfor-

Problemem
numer jeden Rety
wciąż pozostaje
fatalny stan
dróg i kiepskie
skomunikowanie
z centrum miasta.

W czerwcu członkowie stowarzyszenia ustawili na Recie na własny koszt dwie tablice informacyjne, aby umożliwić mieszkańcom wymianę informacji i prezentację oferowanych usług. Jesienią planują

Pod wnioskiem o konsultacje
w sprawie utworzenia nowych
dzielnic zebrano 724 podpisy,
w tym zdecydowana większość
była „za”. Ignorowanie woli tak
dużej grupy mieszkańców zapewne odbije się czkawką
w najbliższych wyborach.
- Zrobiliśmy wszystko, czego
od nas oczekiwano, zebraliśmy
podpisy, wzięliśmy udział w konsultacjach, wyniki są dla nas korzystne. Czego jeszcze od nas
oczekujecie? - pytała nie bez racji jedna z mieszkanek Rety.
Obecny na spotkaniu Mirosław Chmiel, prezes Stowarzyszenia Wymyślanka, również za-

biega o rozpoczęcie dyskusji
na temat nowych jednostek pomocniczych w Mikołowie.
- Przedmieścia Mikołowa
potrzebują swojego gospodarza. Nie są nim w tej chwili radni, nie jest nim burmistrz - mówił Chmiel o potrzebie tworzenia dzielnic.
- Apelujemy do władz miasta o przychylne spojrzenie na
Retę. Mamy już składowisko
odpadów, planujecie zrobić
nam tu schronisko dla psów,
a może tak „w pakiecie” miasto
dorzuciłoby na przykład kawałek chodnika albo boisko przy
szkole na Skalnej? W ubiegłym

roku burmistrz obiecał nam
rozmowy i konsultacje, a tymczasem znienacka ogłoszono
przetarg na projektowanie ulicy Jasnej o szerokości 15 metrów! Oprócz jezdni i chodnika,
ma się tu znaleźć także ścieżka rowerowa. To nie jest dobry pomysł. Ulica Skalna jest
krótka, panuje na niej niewielki ruch. Na miejscu Urzędu rozważyłbym, czy zamiast lokować
tu ścieżkę rowerową nie lepiej
pieniądze wydać, np. na poszerzenie ul. Dzieńdziela - pytał
z kolei Artur Wnuk, prezes Stowarzyszenia Reta.
Beata Leśniewska

Stowarzyszenie Reta to jedna z młodszych mikołowskich organizacji pozarządowych. Jej celem jest między innymi formalne utworzenie
dzielnicy Reta, podejmuje też szereg działań na rzecz poprawy standardu życia mieszkańców. Członkowie stowarzyszenia aktywnie brali udział
i promowali ideę budżetu obywatelskiego, co zaowocowało najwyższą
w mieście frekwencją w głosowaniu - blisko 30%. Za swoje działania na
rzecz upowszechniania roli radnych w życiu miasta stowarzyszenie zostało nominowane do ogólnopolskiej nagrody „Super Samorząd 2016”.
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www.kia.com

Nowa Kia Optima. Optymalna inwestycja.

Leasing 0%
7 lat gwarancji
Pakiet serwisowy gratis
przez 4 lata lub 60 tys. km

Nowa Kia Optima ju� od 89.990 PLN
ETRANS | Autoryzowany Dealer
\aziska Grrne, ul. Levna 1, tel. 32 32 57 412, www.etrans.pl
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Zapraszamy dzieci na wakacje na Rogatym Ranczo
kontakt z przyrodą i zwięrzętami zapewniony!
- Akademia, fundacja, imprezy dla
dzieci i dla rodziców, restauracja, bale
dla dzieci i zawsze z przyrodą w tle. O
co tu chodzi?
- Tworzymy w Mikołowie-Kamionce, dawnej restauracji „Czerwona Róża”
trochę takie ekologiczne, pozytywnie
zakręcone miejsce, gdzie dzięki: mini
zoo dzieci mogą obcować ze zwierzętami, ekologicznemu placowi zabaw
pobudzić swoją kreatywność. Ponadto
wewnętrzny plac zabaw Akademii jest
uzupełnieniem atrakcji Fundacji. Aktu-

alnie w Rogatym Ranczo mamy: kuca,
kozy, króliki, bażanty, żółwia, kury, ponadto marzy nam się jeszcze osiołek i
alpaka, jednak to wiąże się z kolejnymi
inwestycjami. Organizujemy warsztaty, wakacje na ranczo, na których dzieci
w każdym dniu poznają coś innego, no-

Skąd się bierze mleko?
Rozmowa z Michałem Wnuczkiem,
prezesem Fundacji Integracji i Kreatywności AKUKU.
wego. Proponujemy urwisom dzień zabaw, dzień cyrkowy - przychodzi do nas
pan, który nauczy dzieci różnych sztuczek cyrkowych, np. żonglerki. W kolejnym dniu odwiedzimy naszych gospodarzy, by maluchy mogły zobaczyć na

żywo zwierzęta gospodarcze - dotknąć
krowę i w końcu dowiedzieć się, skąd
się bierze mleko, bo w większości dzieci uważają, że z kartonu. Będziemy też
gościć Ryszarda Rajca, który wprowadzi
naszych gości w świat instrumentów będzie ich uczył gry na perkusji. Odwie-

dzi nas też malarz, który nauczy dzieci malować pejzaże. Nasze wakacyjne
warsztaty na ranczo są oparte na kreatywnym poznawaniu otoczenia, czyli uczą, bawią, kształtują osobowość.
U nas nie będzie gier komputerowych i
nudy. Stawiamy na całkiem inne podejście do dzieci.
- Po co Wam akademia, fundacja?
- Najprościej rzecz ujmując Akademia
i Fundacja działa na rzecz rozwoju miejsca przyjaznego rodzinie. Do naszego
zakątka zapraszamy całe rodziny, które lubią poprzez zabawę aktywnie spędzić czas. Fundacja z racji swoich celów
statutowych ma możliwość zapraszania domów dziecka, ochronek - fundacja jest fundacją non profit, w związku z
tym zaprasza dzieci na bezpłatną zabawę i warsztaty.
Fundacja, aby mogła realizować
swoje zamierzenia potrzebuje wsparcia ludzi dobrej woli. Dzięki rzeczowemu wsparciu okolicznych firm udało
się stworzyć naszemu wolontariuszowi
Piotrowi, drewniane meble z palet czy
szpul po kablach po to, aby rodziny miały gdzie wypocząc. Aktualnie jesteśmy

Mikołów, ul. Katowicka 63, tel: 732-747-464

na etapie budowy leżaków, by każdy rodzic mógł odpocząć i w spokoju, patrząc
na swoją pociechę, przeczytać dobrą
książkę. Codziennie zakładamy sobie
nowy cel do zrealizowania. W planach
mamy park linowy, herbatarium oraz
we współpracy ze specjalistyczną firmą będziemy oczyszczać pobliski staw ekologicznymi kulkami, by mogły zamieszkać w
nikm ryby.
- Planujecie
tu otworzyć
żłobek, klub
malucha…
Właśnie ubiegamy się o grant
z Unii Europejskiej i
w zależności od tego, ile
pieniędzy uda się nam pozyskać uruchomimy żłobek lub klub malucha. Planujemy przerobić piętro nad
lokalem. Nie mniej jednak plany żłobka
nie przeszkodzą w dalszych działaniach
edukacyjnych fundacji. Jesteśmy również na etapie pisania projektu dotyczącego edukacji dzieci w opiece nad zwie-

rzętami. Planujemy stworzyć panele edukacyjne podobne do paneli Akademii. Zależy nam na stałej współpracy ze szkołami, które przejmą wirtualną opiekę nad zwierzętami, a w ramach
wdzięczności fundacja będzie proponować wolontariuszom bezpłatne uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych.
- Można u Was też zjeść dobry
obiad…
- Zapraszamy wszystkich! To Akademia każdego dnia serwuje naprawdę obiad jak u babci. Najlepiej - trzeba
przyjechać i spróbować. Jest
ekologiczne, zdrowo i
domowo. A cena na
każdą kieszeń 15 zł.
Celem obu
działalności
jest stworzenie miejsca,
gdzie skupimy
całe rodziny, od
pory obiadowej
po wieczorne ognisko, zapewniając rodzicom możliwość odpoczęcia,
a dzieciom świetną zabawę. Mało kto
wie, że Akademia robiąc ukłon w stronę swoich gości, wewnętrzny plac zabaw udostępnia w okresie wakacyjnym
nieodpłatnie dla wszystkich dzieci. Na
koniec wypada powiedzieć: Do zobaczenia w AKUKU!

www.krainakreatywnosci-akuku.pl
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Trzy Stowarzyszenia: „Pomocna Dłoń - Krystyn i Sympatyków”, „Batut”
oraz Dzielnicy Mieszkańców Nowy Świat „Wymyślanka” przygotowały dla
mieszkańców projekt „Razem po zdrowie”, współfinansowany przez Miasto
Mikołów. Jego celem jest popularyzacja zdrowego trybu życia.

Endorfiny zrobią swoje
P
rojekt wystartował
1 czerwca. W planie
znajduje się 12 zajęć fitness na świeżym powietrzu, dedykowanych osobom cierpiącym na
schorzenia kręgosłupa. Ćwiczenia odbywają się w każdą
środę, w dwóch grupach, dla
początkujących oraz zaawansowanych. Ponadto w każdy poniedziałek odbywają
się półtoragodzinne zajęcia
z Nordic Walking. O miejscu
oraz godzinie spotkań można dowiedzieć się na facebookowym profilu Stowarzyszenia Batut.
To nie wszystko. Od września rozpoczną się zajęcia
ruchowe z elementami tańca (m.in. samby, cha-chy, salsy). Ze szczegółowym planem
oraz zasadami uczestnictwa
można zapoznać się na stronach internetowych Stowarzyszeń. W ramach projektu zaplanowano także konferencje
„Sport a wyżywienie”. Przy-

gotowano cztery bloki tematyczne: żywienie, suplementacja, trening, motywacja. Najaktywniejsi uczestnicy pojadą
na wycieczkę w góry. Podsumowaniem projektu będzie finał, czyli metamorfozy. Chętne uczestniczki zostaną poddane zabiegom kosmetyczno-fryzjerskim oraz stylizacji modowej.
- Ruch poprawia krążenie,
ułatwia oddychanie, pobudza wydzielanie niektórych

hormonów, zwłaszcza endorfin, co odczuwa się często
jako odczucie lekkości, rado-

Mikołowscy harcerze na Biebrzy

ści. Odstresujmy się! Nasyćmy nasze ciało dobrą energią,
dajmy mu to, czego potrzebuje!!! Wystarczy skorzystać
z dobrodziejstw, które przygotowaliśmy dla Państwa.
Gwarantujemy dobrą atmosferę, uśmiech, a endorfiny
zrobią swoje! Serdecznie zapraszamy! Czekamy! - zachęcają organizatorzy projektu.
Anna Brzana
Krystyna Świerkot
Uruszula Małek
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NOWOŚĆ
na 30-to lecie firmy!!!
Jedyna taka na rynku wyciskarka
do warzyw i owoców!
Przygotuje dla Ciebie świeże soki
oraz mrożone desery:
lody, schake i inne napoje orzeźwiające!
● system ciągłego wyciskania
● większa wydajność
w stosunku do sokowirówek
- więcej soku, mniej
odpadów
* wyciśnięty sok jest
jednorodny - nie
rozwarstwia się
* sok wolniej się utlenia
* można go dłużej
przechowywać
* dzięki niskiej prędkości
wyciskania sok nie traci
witamin i minerałów,
zachowuje naturalny
smak i kolor
● szybkie mycie i montaż
● ekologiczne i bezpieczne
tworzywo
ŁATWO SZYBKO SMACZNIE ZDROWO!
Mikołów ul. Rynek 8, tel. 602 136 474, 608 443 870

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

Dla czytelników „Naszej Gazety”
rabaty od 10 do 20 %

HUMAVIT®
MORWA BIAŁA

W

iększość uczniów mikołowskich szkół pierwszy wakacyjny poranek spędziła
w łóżkach. Tymczasem druhny i druhowie z 27 Harcerskiej Drużyny Wodnej z Mikołowa w sobotę 25 czerwca
wstali przed godziną 6 rano, aby wyjechać na Podlasie i rozpocząć spływ
Biebrzą.
Zmierzyli się tam z upałem, nocnymi mgłami
i chłodem, deszczem i zmęczeniem spływając
dwuosobowymi łodziami canoe na trasie z Lipska do Wizny. Wiązało się to z koniecznością
codziennego pakowania, przenoszenia biwaku
z jednego miejsca postoju na kolejny i wiosłowania nawet do 24 km dziennie.
Biebrza to bardzo malownicza rzeka, prawie w całości znajduje się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Mocno meandruje, jest zarośnięta trzciną i zyskała miano najwolniej płynącej polskiej rzeki. Siłą rzeczy nie
należy więc do najprostszych szlaków kajakowych. Trudy wiosłowania rekompensuje przyroda - można tu spotkać nie tylko kaczki i łabę-

dzie. Podczas jednego z biwaków drużyna zobaczyła łosia, a we wsi Brzostowo - przepływające przez Biebrzę krowy. Choć momentami
harcerze mieli dość, spływ zakończyli sukcesem na 139 kilometrze, tuż za ujściem Biebrzy
do Narwi.
- Wspaniała atmosfera, wspaniali ludzie, niezapomniana przygoda - tak w paru słowach podsumowuje spływ druh komendant, Jakub Lipiński.
- Fajna pogoda, z chęcią pojadę na następny spływ. Nauczyłem się sterować kanadyjką
i wraz z kolegą Przemkiem wymyśliłem najszybszą metodę składania namiotów - dodaje
Mikołaj, najmłodszy (11 lat) uczestnik spływu.
Spływ Biebrzą to dopiero początek wakacyjnych przygód mikołowskich „wodniaków”. Po
kilku dniach odpoczynku, regeneracji sił i przepakowaniu worków żeglarskich 16 lipca wyjeżdżają na obóz do miejscowości Przerwanki na
Mazurach, który będzie połączony ze szkoleniem żeglarskim i tygodniowym rejsem po jeziorze Mamry. Wszystkim mikołowskim wodniakom życzymy stopy wody pod kilem! Czuwaj!
Artur Wnuk
wraz z 27 HDW z Mikołowa

Suplement diety ze sproszkowanym
liściem morwy białej, która zawiera
substancje hamujące działanie
enzymów odpowiedzialnych za rozkład
węglowodanów do glukozy
i ograniczające jej wchłanianie.
Zmniejsza przyswajanie cukrów.
Może przyczyniać się do utrzymania
zrównoważonego metabolizmu
węglowodanów w organizmie.
Produkt został
wyróżniony nagrodą
GODŁO TERAZ POLSKA

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

varia-sklep.com.pl
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Wspólne inwestycje
miasta z biznesem?
Dlaczego nie.
O co chodzi i czy
to się może udać
w Mikołowie?
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PPP czyli publiczne z pry

Z Mateuszem Handlem, zastępcą burmistrza, rozmawia Artur Wnuk.
- Partnerstwo publiczno-prywatne to
finansowanie zadań publicznych kapitałem prywatnym. Mówi się, że w trudniejszych czasach pozwala uniknąć
cięć w wydatkach. Czy to dobra definicja?
- Dla mnie partnerstwo publiczno-prywatne
(PPP) to przede wszystkim zwiększenie możliwości inwestycyjnych i szansa na efektywniejsze zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Efekt
taki Gmina może osiągnąć poprzez realizację czę-

ści zadań publicznych wraz z partnerem prywatnym. Należy się spodziewać, że w najbliższych latach PPP w Polsce będzie stosowane coraz częściej, a mnie bardzo zależy na tym, aby Mikołów
był na to nowe rozwiązanie gotowy.

dę, dlatego w pewnym stopniu bylibyśmy pionierami i jeśli nam się uda - w przyszłości z tych rozwiązań korzystać będą inne miasta. Na projekcie
zyskają nie tylko najemcy lokali, ale również pozostali mieszkańcy. Myślę, że każdy chce miesz-

Chcę, aby Mikołów był miastem kreatywnym i liderem
nowoczesnych rozwiązań. Jeśli uda nam się zrealizować
te wszystkie projekty - mamy na to realną szansę.
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SKŁAD OPAŁU ORZESZE-WOSZCZYCE

ul. Towarowa 5 (przy trasie Katowice-Wisła, wjazd jak na stację paliw)

KRUSZYWA
BUDOWLANE
I DROGOWE
PIASKI, ŻWIRY, GRYSY,
KLIŃCE, MIESZANKI,
KOSTKA GRANITOWA

tel. 666 059 642
tel. 604 060 134
www.sprzedaz-opalu.pl | www.kolanczak.pl

transport do klienta - ciężarówki od 1 do 25 t

- W ubiegłym roku RIO nie zaakceptowała planu emisji obligacji. Czy właśnie to zmusiło do poszukiwania innych rozwiązań?
- Rosnąca potrzeba rozwoju infrastruktury oraz
ograniczenia budżetowe i niemałe zadłużenie,
które musimy spłacić sprawiają, że poszukujemy alternatywnych źródeł finansowania. Jednym
z tych rozwiązań może być dla nas PPP. Wiemy,
że dotacje ze środków Unii Europejskiej wkrótce
się skończą. Mikołów musi być gotowy na inne
formy finansowania inwestycji. Poza środkami własnymi, mogą być to obligacje, tradycyjny kredyt, a może być to
właśnie formuła PPP, która w naszej sytuacji finansowej wydaje
się być właśnie tą najbardziej
korzystną.

kać w ładnym i zadbanym mieście. Ten projekt
daje na to dużą szansę.
- Na ile lat przewidziane są prace?
- Chcę wszcząć całą procedurę jeszcze w lipcu
tego roku, tak aby pierwsze prace mogły ruszyć
na wiosnę 2017 roku. Liczę, że cały projekt zakończy się w ciągu 2 lat od rozpoczęcia prac. Byłaby to duża zmiana jakościowa dla naszego miasta.

- Jednym z planowanych projektów jest
termomodernizacja
i remonty budynków
komunalnych. Może Pan
powiedzieć, kto na tym
Czy budynek, który powstanie w miejscu wyburzonej
skorzysta i kiedy ruszą
komendy policji będzie pierwszą inwestycją w Mikołowie
prace?
zrealizowaną w ramach PPP?
- Nasze zasoby nie są w dobrym
stanie technicznym, budynki wymagają
remontu. Planuję, że w ciągu 3 najbliższych lat
przeprowadzimy termomodernizację większości naszego zasobu. Wiem, że jest to cel ambit- Kolejny projekt to 1500 m2 w samym
sercu miasta, teren po byłej komendzie
ny, ale traktuję to jako wyzwanie. Łącznie miapolicji. Czy miasto ma już partnera do
sto planuje termomodernizację ok. 35 000 m2 potej inwestycji? Czy wiadomo już kiedy
wierzchni mieszkalnych. Właśnie kończymy etap
przeprowadzania audytów energetycznych, któi co powstanie w tym miejscu?
- Bardzo zależy nam, aby obiekt, który powstare pozwolą sporządzić listę budynków przeznaczonych do termomodernizacji. Wiem, że miesznie w miejsce dotychczasowego budynku policji
swoim stylem nawiązywał do obecnej zabudowy
kańcy tego oczekują. Chcemy zastosować dorynku i wraz z ratuszem tworzył wspólną całość.
syć trudną i nowatorską formułę projektu hybryFormuła PPP pozwoli także miastu zachować władowego - wykonania zadania przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej w połączeniu
sność cennej działki w centrum miasta przy jedz PPP. Mało gmin w Polsce zastosowało tę metonoczesnym komercyjnym zagospodarowaniu tere-

BUDOWNICTWO
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Balustrady
INOXES

ywatnym w Mikołowie.
nu pod działalność handlowo-usługową. Chcemy
także, aby część nowego budynku została przeznaczona na funkcje publiczne. Do dialogu przystąpiło 5 partnerów prywatnych. Obecnie jesteśmy na etapie weryfikacji warunków formalnych
ofert złożonych przez oferentów.
- Czym Gmina Mikołów chce zachęcić potencjalnych inwestorów? W końcu dla prywatnego inwestora kluczowe
są pieniądze…
- Na tym właśnie polega formuła PPP. Obydwie
strony muszą być zadowolone. Gmina, bo potrzebna miastu inwestycja zostaje wykonana bez
angażowania środków publicznych, a partner prywatny, bo projekt pozwoli mu na odniesienie wymiernych korzyści majątkowych. Dlatego tak ważnym etapem jest przygotowanie analiz przedrealizacyjnych. Dziś wiemy, że taka inwestycja jest
możliwa przy zabezpieczeniu interesu miasta. Jesteśmy gotowi do negocjacji.
- A co z tego będą mieli zwykli mieszkańcy Mikołowa?

- Najważniejszym celem tego postępowania
jest właśnie budowa obiektu, który będzie służył
mieszkańcom. Zależy nam, aby zlokalizowane tam
funkcje miały pozytywny wpływ na „życie” rynku
i jego okolic. Bardzo istotną kwestią jest także walor estetyczny tego budynku. Tak reprezentacyjny
punkt miasta, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie rynku zasługuje na architekturę najwyższej próby.
- Wygląda to bardzo dobrze. Nie boi
się Pan, że coś się nie uda? Gdzie są
największe ryzyka?
- PPP raczkuje, liczę się z więc z tym, że nie
mamy wielu możliwości czerpania wzorów od innych miast. Jednocześnie wiem, jak bardzo wspierany jest ten sposób realizacji inwestycji przez administrację rządową, jak i np. NIK. Kolejnym zagrożeniem mogą być rozbieżne oczekiwania miasta i partnerów prywatnych. Na te wyzwanie jednak się przygotowaliśmy sporządzając rzeczowe analizy finansowe i techniczne. Zarówno termomodernizacje budynków, jak i nowy obiekt
w przestrzeni rynku mogą odmienić oblicze na-
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Łaziska Górne, ul. Łąkowa 22
email: inoxslask@gmail.com
kom. 697 055 499

szego miasta. Chcę, aby Mikołów był miastem kreatywnym i liderem nowoczesnych rozwiązań. Jeśli uda nam się zrealizować te
wszystkie projekty - mamy na to realną szansę.
- Z komunikatu UM wynika, że przejmie Pan obowiązki ustępującego Bogdana Uliasza. Czy nie stanowi to zagrożenia dla realizacji tych ambitnych planów?
- Jestem spokojny o powodzenie tego projektu, gdyż po pierwsze kwestia moich dodatkowych

obowiązków jest sytuacją przejściową, po drugie projekt ten jest tak dalece zaawansowany, że
obecna sytuacja w żaden sposób nie wpłynie na
jego realizację i po trzecie tę pewność daje mi
fakt, że wraz ze mną nad projektem pracuje grupa
kompetentnych pracowników.
- Dziękuję za rozmowę

Artur Wnuk
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SALON ŁAZIENEK

Nie masz pomysłu
na aranżację łazienki?
Z nami znajdziesz
inspirację.
PŁYTK
PARAD I
YŻ

-n 20%
a wybr
kolekc ane
je

Firma świętuje
50 lat działalności.

S T U D I O K u r pa s

Wąska 9 | Łaziska Górne | tel. 32 738 92 33
www.kurpas.com.pl | biuro@kurpas.com.pl
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Pod patronatem medialnym „Naszej Gazety”, dwoje mikołowian
i pies wyruszają w zimową podróż na koło podbiegunowe
TANDEMOWE

TRIP LOVE.pl

Czy Laponia będzie dla nich gościnna?
- Będziecie podróżować rowerem, a spać w namiocie?
KL: Nie tylko. Na północy jest
dużo chat wędrownych z paleniskiem, kozą i zapasami drewna. Obowiązują tu proste zasady - mieszkasz
przez kilka dni, możesz skorzystać
z zapasów, ale jak opuszczasz schronienie, musisz je przygotować dla
kolejnych wędrowców.

- Skąd pomysł, by wyruszać do
krainy reniferów zimą i to z psem?
Klaudia Jadwiszczyk: Jest to
związane z rehabilitacją kolana
Krzysztofa, ale pod koniec września
wszystko się skończy i możemy wyruszyć. My lubimy zimę. To też jest
najlepsza pora roku, by przejechać
Laponię. Zamierzamy poruszać się
drogami asfaltowymi. Dziennie od
50 do 70 km. Część trasy nasz pies
będzie biegł, a przez niektóre fragmenty powieziemy go w przyczep-

ce. Śnieg i niskie temperatury nie
są dla nas straszne. Poza tym, wysoko na północy dbają o regularne odśnieżanie. Często tworzą się śnieżne
tunele na obrzeżach dróg. Mieszkałam przez pół roku i mam znajomych
w Laponii, więc sporo wiem o panujących tam warunkach.
Krzysztof Lewicki: W grudniu czeka nas noc polarna, którą zamierzamy przeczekać w Rovaniemi
(miasteczku świętego Mikołaja) oraz
Inari -świętej wyspie Ukonsaari.

- Na Waszej stronie internetowej podkreślacie, że chcecie
przez jakiś czas pomieszkać razem z ludem Saami…
KJ: Bardzo byśmy chcieli. Są to
ostatni przedstawiciele pierwotnych plemion koczowniczych, żyjący zgodnie z prawami natury, utrzymujący się z rybołówstwa i hodowli reniferów. Nadal praktykują szamanizm i przykładowo wierzą, że w czasie pełni księżyca sanie należy obrócić do góry dnem, by renifery nie
uciekły, co jednoznaczne jest z pomyślnością. Mamy nadzieję, że uda
się nam zaczerpnąć trochę ich wiedzy, tradycji i doświadczenia.
- Lud Saami niechętnie dopuszcza do siebie obcych…

KJ: Z mojego poprzedniego pobytu mamy tu kontakty, które być może
pozwolą nam uzyskać na tyle zaufania Saamów, by zamieszkać z nimi,
choć przez kilka dni.
- Ale chyba podróż z psem nie
ułatwi tego zadania…
KL: Pewnie nie, bo tamte psy funkcjonują w określonej strukturze,
a nasz jest obcy. W tej podróży chodzi
też jednak o to, by promować spędzanie urlopu z psem. Wspiera nas Funda-

cja Adopcji Malamutów i razem z nią
chcemy pokazać jak wspaniałe są to
zwierzęta, choć pewnie gdzieś w połowie podróży ciągnięcie przyczepki z 50 kg psem da nam się we znaki.
Szukamy sponsora, który podjąłby się
wyzwania i zaangażował w akcję „kilometry dla futrzaka”, czyli za każdy
przejechany przez nas kilometr w tej
podróży zakupiłby odpowiednią ilość
karmy czy leków, np. 1km - 1kg karmy/
1km - 1 ampułka lekarstwa.
Rozmawiała: Beata Leśniewska

Uczestnicy wyprawy:
Klaudia Jadwiszczyk z pasji harcerka, instruktorka survivalu, a z zawodu
fizjoterapeutka, rehabilitantka.
Krzysztof Lewicki, instruktor survivalu, ZHP, ZS Strzelec, były wojskowy,
a obecnie grafik komputerowy.
Kadlook - pies rasy Alaskan Malamute.
Pod koniec września wyruszają w dość niezwykłą podróż na północ Europy do
Laponii. Pojadą na tandemie z przyczepką. Przejadą ponad 8 tys. km, zwiedzą
9 krajów. Marzą, by przez kilka tygodni pomieszkać razem z ludem Saami, ostatnim żyjącym w zgodzie z naturą plemieniem europejskim. Trasa ich wyprawy biegnie przez Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię aż po Nordkapp (najdalej wysunięty na
północ punkt Europy) i z powrotem wzdłuż norweskich fiordów przez Szwecję, Danię i Niemcy do Polski. Do Mikołowa chcą wrócić pod koniec kwietnia 2017r. Patronat nad wyprawą objął Burmistrz Mikołowa, Fundacja Adopcji Malamutów, Miejski Dom Kultury w Mikołowie, Związek Strzelecki Strzelec, Hufiec Ziemi Mikołowskiej ZHP. Sponsorami są: Fox Night i Somir Bike.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice
tel.: +48 32 345 15 70 | fax: +48 32 345 15 44
e-mail: sekretariat@mpgk.eu | www. mpgk.eu

Zakład Ulic i Transportu
Oferujemy usługi:
• budowa nowych obiektów budownictwa drogowego
• remonty kapitalne i modernizacje dróg, ulic i placów
• naprawy szkód górniczych w jezdniach i chodnikach
• remonty bieżące, cząstkowe jezdni i chodników
• remonty urządzeń odwadniających w drogach
• zimowe utrzymanie dróg i placów
• roboty ziemne i niwelacje
• roboty z zastosowaniem geosyntetyków
- geosiatek i geowłóknin
• roboty elektryczne
• roboty brukarskie
• rozbiórki budynków i budowli
Ponadto:
• wykonywanie usług transportowo-sprzętowych
• prowadzenie koncesjowanego obrotu paliwami ciekłymi
• prowadzenie usługi parkingowej
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Mikołów, ul. Gliwicka 296, tel.: 535 377 927
Tychy ul. Oświęcimska obok nr. 122, tel.: 536 203 577
Chełm Śląski, ul. Chełmska 15, tel.: 796 720 011

www.ogrodzeniadolina.pl

Wszystko dla Twojego ogrodu!
Grill
gabionowy
od 1499 zł
(cena bez
kamieni)

Ślizg
różne kolory
2,5 m

169,99 zł
3m

Domek
dla dzieci

1699 zł

269,00 zł

Grill

1299 zł

Huśtawka
dębowa

1699 zł

Balia

129 zł

Grillo
- wędzarnia

1999 zł

Panel od

Figurka
betonowa

119 zł

Zadzwoń:

64,99 zł/szt.
różne wymiary
i kolory

535 377 927
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MIKOŁÓW
NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY
Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Bujaków, przy ul. Ks.
Franciszka Górka oznaczona numerem 1750/221
o powierzchni: 836 m2.
Księga wieczysta dla
działki, oznaczona numerem KA1M/00056688/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP:
56 MNU. Cena wywoławcza: 78 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu: 02.09.2016r.
Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb
Mikołów, przy ul. Jaśminów, oznaczona numerami 2445/52, 2446/52,
2447/52 o powierzchniach 2154 m2, 1257 m2,
1089 m2. Księga wieczysta dla działek, oznaczona numerem KA1M/00009867/2
prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 10(a)MN.
Nieruchomość
położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy ul. Bolesława Śmiałego, oznaczona numerem 2388/25
o powierzchni 131 m2.
Księga wieczysta dla
działki, oznaczona numerem KA1M/00047382/6 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 237 MN.
Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy ul. Poprzecznej,
oznaczona
numerem 1168/5 o powierzchni 12361 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem
KA1M/00059799/9 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 169
MNU, 167 RP, K10L1/2. Cena wywoławcza: 995 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT od
powierzchni 1,12 ha o zapisie planu 169 MNU i K10L1/2). Termin przetargu: 14.07.2016r.
Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb
Mikołów, przy ul. Krakowskiej, oznaczona numerem 1558/75 o powierzchni 621 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem
KA1M/00058318/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 117(a)
UC. Cena wywoławcza: 220 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu: 05.09.2016r.
Osoby zainteresowane proszone są
o kontakt z Wydziałem Gospodarki Mieniem
Urzędu Miasta Mikołów,
43-190 Mikołów, Rynek 16,
tel. (032) 3248 566, 567 lub (32) 3248 561,
gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu
Pełny tekst ogłoszeń o przetargach publikowany jest na
stronach internetowych www.mikolow.eu,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

NASZA GAZETA • lipiec 2016r.

Dni Mikołowa pod patronatem „Naszej Gazety”

Zmieniliśmy nie tylko logo...

Rozmowa z Izabelą Paździorek-Jakubowską,
dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie
śmy odejść od formuły, która zdominowała Dni Mikołowa w ostatnich latach.
Postanowiliśmy nie zapraszać wykonawców jednego przeboju, albo artystów, którzy koncertują od kilkudziesięciu lat, a występ w Mikołowie potraktują, jak kolejną fuchę
przed muzyczną emeryturą. Chcemy zapewnić mieszkańcom godziwą rozrywkę, ale na dobrym poziomie. Gwarantują to artyści,
których zaprosiliśmy na Dni
Mikołowa. Poza tym

- Kogo?
- Różnorodność wykonawców jest imponująca: Grzegorz Turnau, Maria Peszek, Luxtorpeda, Happysad, Gang Albanii, Miuosh, Kabanos i praktycznie cała krajowa czołówka. Niektórzy mieszkańcy trochę przecenili nasze
możliwości, bo na liście artystów, którzy
powinni wystąpić w Mikołowie znaleźli się także Justin Bieber, Rihanna, a nawet… AC/DC.
- Dziękując za rozmowę, dopisuję się do listy oczekujących na
AC/DC.
Rozmawiał: Jerzy Filar

- Dni Mikołowa odbędą się na początku września. Zawiodła Pani
zwolenników czerwca.
- Mogę się jedynie cieszyć, że mieszkańcy żywo reagują i dyskutują na ten
temat, bo to najlepszy znak, że zależy im
na Dniach Mikołowa. Nie ma daty, która zadowoliłaby wszystkich. Z propozycji, jakie braliśmy pod uwagę, początek
września wydaje się najbardziej optymalny. Przede wszystkim nie powinna
zaskoczyć nas pogoda. Koniec czerwca bywa niespokojny i burzowy. Druga
sprawa to mistrzostwa Europy w piłce
nożnej z udziałem naszych piłkarzy. Woleliśmy nie stawiać mieszkańców przed
wyborem: mecz albo koncert na Rynku.
I rzecz najważniejsza, Miejski Dom Kultury organizuje w okresie letnim trzy
duże imprezy. Nie chcieliśmy robić
wszystkiego jednocześnie. Oprócz Dni
Mikołowa, MDK odpowiada także za
Mikołowskie Dni Muzyki oraz Impresje
Mikołowskie.
- Plener malarski jeszcze się odbywa?
- Rozumiem ironię tego pytania. Plener malarski jest cenioną i prestiżową
imprezą, ale znaną przede wszystkim
w kręgach miłośników sztuki. Chcemy
spopularyzować i upowszechnić Impresje Mikołowskie wśród mieszkańców,
a także gości odwiedzających nasze
miasto. To jest dobra, ale niewykorzystana marka Mikołowa. Tegoroczną edycję przejęliśmy z „marszu”, więc niewiele udało się zmienić i poprawić. Mogę
jednak zapewnić, że od przyszłego
roku planujemy zmianę formuły, oprawy
i promocji Impresji Mikołowskich.
- Wróćmy jeszcze do Dni Mikołowa. Widziałem na scenie Smolika,
Miuosha i Myslovitz z nowym wokalistą. To artyści ciekawi, niekonwencjonalni, gwarantujący wysoki
poziom koncertów. Ale czy wszystkim spodoba się taki dobór gwiazd
imprezy?
- Nigdy nie uda się dobrać wykonawców w taki sposób, aby sprostali wszystkim gustom i oczekiwaniom. Chcieli-

impreza potrwa trzy dni. Oprócz Smolika, Miuosha i Myslovitz, zobaczymy
całą plejadę wykonawców, także z Mikołowa, prezentujących różne gatunki
muzyki.

SMOLIK / KEV FOX

PIĄTEK, 2.09.2016
- Sporo emocji budzi zawsze lokalizacja Dni Mikołowa. Nie wszystkim odpowiada, że impreza odbywa
się na Rynku.
- Braliśmy pod uwagę także inne możliwości, na przykład stadion. Zwyciężyła jednak koncepcja, aby nie wyprowadzać Dni Mikołowa z Rynku. Razem
z burmistrzem chcemy budować i umacniać kulturotwórczą oraz integracyjną rolę śródmieścia. MDK znajduje się
przy Rynku i czujemy się współodpowiedzialni za charakter i atmosferę tego
miejsca. Centrum miasta powinno tętnić
życiem i tworzyć przyjazną przestrzeń
publiczną…
- Nie ma tygodnia, aby MDK nie
przygotował jakieś imprezy w Rynku.
- Od kilku miesięcy staramy się dotrzeć z naszą ofertą do mikołowian.
Przez lata MDK uchodził za instytucję
zamkniętą i hermetyczną. Zmieniliśmy
nie tylko logo, ale także sposób działania, bo dom kultury musi wyjść poza
swój próg, aby mógł spełniać misję, zadania i oczekiwania mieszkańców. Przeprowadziliśmy niedawno badania ankietowe. Przy okazji Dni Otwartych MDK
zapytaliśmy mieszkańców, starszych
i młodszych, czego od nas oczekują.
- Co wynika z ankiety?
- Wynika z niej, że mieszkańcy chcą
uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych nie tylko w charakterze widzów.
Wskazano, m.in. na brak kół zainteresowań. Respondenci uważają, że w ofercie MDK powinny znaleźć się koła plastyczne, rękodzielnicze, fotograficzne, teatralne, wokalno-instrumentalne. Mieszkańcy czekają także na więcej imprez plenerowych, teatrów ulicznych i koncertów. Wskazują nawet,
kogo chcieliby zobaczyć na występach
w Mikołowie.

16.30 Otwarcie Dni Mikołowa
n YAF Festiwal - przegląd zespołów młodzieżowych organizowany przez mikołowskie Stowarzyszenie Kulturalne BIKSA: Bezdech/Beta Julia/Kolory/Hengelo
n Minix/Lucky Losers
n SMOLIK / KEV FOX - koncert
n Afterpaty dj set hvte.love - CKM Trąbka

Miuosh

SOBOTA, 3.09.2016
17.20 Otwarcie II Dnia Mikołowa
n Krzysztof Bobecki z zespołem
n Maciej Lipina z utworami ze spektaklu
„Skazany na bluesa”
n Miuosh - koncert
n Myslovitz - koncert

Damian Holecki

NIEDZIELA, 4.09.2016
12.00 Otwarcie III Dnia Mikołowa
n Program dla dzieci
n Young Art Festival
n Spotkanie ze zwierzętami ze Społecznego Schroniska dla zwierząt im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej
n Mirek Jędrowski wraz z zespołem
n Zespół DUO FENIX
n Zespół KAMRATY
n Damian Holecki - koncert
n Strefa Rodzica i Dziecka na Małych Plantach - Nibylandia
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ŚLĄSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA,
ARCHITEKTURY I NIERUCHOMOŚCI
n PRODUCENT STOLARKI ALUMINIOWEJ
n SPRZEDAŻ I MONTAŻ - OKNA PVC, DRZWI, ROLETY, BRAMY
n SPRZEDAŻ GOTOWYCH DOMÓW
n KOMPLEKSOWA BUDOWA DOMÓW POD KLUCZ
n USŁUGI REMONTOWO - BUDOWLANE
n BIURO PROJEKTOWE
n SPRZEDAŻ PROJEKTÓW ARCHON

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

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

Reta Śmiłowicka
gotowe domy na sprzedaż

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

20 NIERUCHOMOŚCI
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Prezydent Miasta Świętochłowice

Prezydent Miasta Świętochłowice

Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 40/1000
we współwłasności:
1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, 2) oddaniem w użytkowanie wieczyste
do dnia 16 marca 2103r. 40/1000 części działek oznaczonych w obrębie Świętochłowice numerami ewidencyjnymi: 851/129, 2778/133
i 2779/133 o łącznej powierzchni 1291 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą:
KW Nr KA1C/00004671/6. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 88,10 m2. Lokal usytuowany jest na drugim piętrze,
składa się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z toaletą, pomieszczenie przynależne: komórka na korytarzu.
Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną-zdekompletowaną, brak ogrzewania.
Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 1 przy
ul. Bytomskiej 22, tel. 32/2452-153.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2016 roku o godzinie 13.30 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 86 000 zł.
1. Pierwsza opłata 40/1000 części gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste stanowi 1,3357 % wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości.
2. Pierwsza opłata za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste płatna w 2016r. stanowi 15 % ceny gruntu. Od pierwszej opłaty naliczany
jest podatek VAT w wysokości 23 %.
3. Opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku począwszy od 2017r. stanowią 1% ceny gruntu. Od opłat rocznych naliczany jest
podatek VAT w wysokości 23 %.
Wadium w wysokości 9 500 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pokój 5.) lub winno wpłynąć na
konto nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 Urzędu Miejskiego prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice najpóźniej do dnia
25 lipca 2016r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM).
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygrała
przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy
sprzedaży zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 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. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie
oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
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 pokój nr 118,
tel. (32) 3491-934.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 26/1000
we współwłasności:
1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, 2) oddaniem w użytkowanie wieczyste
do dnia 16 marca 2103r. 26/1000 części działek oznaczonych w obrębie Świętochłowice numerami ewidencyjnymi: 851/129, 2778/133
i 2779/133 o łącznej powierzchni 1291 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą:
KW Nr KA1C/00004671/6. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 58,30 m2. Lokal usytuowany jest na poddaszu, składa
się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z toaletą i pomieszczenia pomocniczego.
Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną-zdekompletowaną, barak ogrzewania.
Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 1 przy
ul. Bytomskiej 22, tel. 32/2452-153.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2016 roku o godzinie 12.30 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 57 000 zł.
1. Pierwsza opłata 26/1000 części gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste stanowi 1,3103 % wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości.
2. Pierwsza opłata za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste płatna w 2016r. stanowi 15 % ceny gruntu. Od pierwszej opłaty naliczany
jest podatek VAT w wysokości 23 %.
3. Opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku począwszy od 2017r. stanowią 1% ceny gruntu. Od opłat rocznych naliczany jest
podatek VAT w wysokości 23 %.
Wadium w wysokości 6 300 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pokój 5.) lub winno wpłynąć na
konto nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 Urzędu Miejskiego prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice najpóźniej do dnia
25 lipca 2016r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM).
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygrała
przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy
sprzedaży zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 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. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie
oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
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 pokój nr 118,
tel. (32) 3491-931.

Prezydent Miasta Świętochłowice

Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3
usytuowanego w segmencie nr 3b budynku mieszkalnego nr 3-3a-3b przy ul. Katowickiej
w Świętochłowicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5
znajdującego się w segmencie nr 25 budynku położonego w Świętochłowicach
przy ul. Katowickiej 25 i Szkolnej 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

W budynku przy ul. Katowickiej nr 25 zawiązała się Wspólnota Mieszkaniowa. Udział Gminy, na dzień 28 czerwca 2016r., wynosi: 749/1000.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 105/1000
we współwłasności:
1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, 2) gruntu obejmującego działkę oznaczoną
w obrębie Świętochłowice numerem ewidencyjnym: 2489/148 o powierzchni 674 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00000765/4. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 94,65 m2.
Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze, składa się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc i komórki o łącznej powierzchni
94,65 m2, oraz piwnicy o powierzchni użytkowej 17,69 m2.
Lokal sprzedawany jest wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni użytkowej 17,69 m2.
Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, ogrzewanie kominkowe.
Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 3 przy
ul. Katowickiej 33, tel. 32/2452-185.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2016 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 80 000 zł.
Wadium w wysokości 8 800 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pokój 5.) lub winno wpłynąć na
konto nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 Urzędu Miejskiego prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice najpóźniej do dnia
25 lipca 2016r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM).
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości.
Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 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. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie
oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
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 pokój nr 118,
tel. (32) 3491-934.

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 9
usytuowanego w segmencie nr 3 budynku mieszkalnego nr 3-3a-3b przy ul. Katowickiej
w Świętochłowicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

ogłasza piaty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego
nr 2 usytuowanego w segmencie nr 30e budynku mieszkalnego nr 30d - 30e - 30f przy ul. Katowickiej
w Świętochłowicach wraz ze sprzedażą udziału w użytkowaniu wieczystym ułamkowej części gruntu

W budynku przy ul. Katowickiej 30e zawiązała się Wspólnota Mieszkaniowa. Udział Gminy, na dzień 22 czerwca 2016r., wynosi: 541/1000.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 49/1000
we współwłasności:
1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, 2) prawa użytkowania wieczystego gruntu
ustanowionego do dnia 5 marca 2089r. 49/1000 części działki oznaczonej w obrębie Świętochłowice numerem ewidencyjnym: 3196/150
o powierzchni 1836 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KA1C/00020903/0.
Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 106,64 m2. Lokal usytuowany jest na parterze, składa się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z toaletą oraz piwnicy o powierzchni użytkowej 14,41 m2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralne ogrzewanie.
Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 3 przy
ul. Katowickiej 33, tel. 32/2452-185.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2016 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 80 000 zł. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego płatne do
31 marca każdego roku począwszy od 2017r. stanowią 1% ceny gruntu. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi
6,88 zł.
Wadium w wysokości 8 800 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pokój 5.) lub winno wpłynąć na
konto nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 Urzędu Miejskiego prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowic najpóźniej do dnia
25 lipca 2016r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM).
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygrała
przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy
sprzedaży zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie 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. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, tj. koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie
oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
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 pokój nr 118,
tel. (32) 3491-934.

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

Fundusz docenił organizacje pozarządowe w służbie natury

Uczą i działają
Nagrodzeni:
1. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Śląskiej w Katowicach - 30 000,00 zł
2. Fundacja Park Śląski - 25.000,00 zł
3. Śląski Ogród Botaniczny - Związek Stowarzyszeń - 20.000,00 zł
4. Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” - 15.000,00 zł
5. Fundacja Ekologiczna „Silesia” - 15.000 zł
6. Polska Izba Ekologii - 15.000 zł
7. Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce - 6.000,00 zł
8. Polski Związek Wędkarski Koło PZW nr 76 FIAT AUTO POLAND w Tychach - 6.000,00 zł
9. Stowarzyszenie Nasze Kalety - 6.000,00 zł
10. Stowarzyszenie EkoGim10 z Gliwic - 3.500,00 zł
11. Szkolny Klub „EKOLUBY” z Kalet - 3.500,00 zł
12. Ustroński Klub Ekologiczny - 3.000,00 zł
13. Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia - 2.000,00 zł

Dyplomami wyróżniono:
Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Gliwickiej Turystyczny Klub Kolarski im. Władysława Huzy, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Koszęcinie oraz Stowarzyszenie „Czyń Dobro” na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów szkół i placówek specjalnych w Wodzisławiu Śl.

R

ozdano nagrody i dyplomy w ramach
konkursu EkoAktywni. W tegorocznej
edycji kapituła konkursu wyróżniła
13 organizacji pozarządowych, a suma nagród
sięgnęła 150 tysięcy złotych.

- Nagradzamy organizacje, które działają na rzecz ochrony
środowiska ucząc m.in. najmłodszych ekologicznych zachowań.
Wierzę w sens takiej edukacji, świadome dzieci będą wpływać na postawy dorosłych, swoich rodziców i dziadków - powiedział Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs Fundusz organizuje od 2008r. Ma on wyłaniać liderów organizacji o zasięgu działania regionalnym i ponadregionalnym prowadzących najciekawsze i niekonwencjonalne
działania związane z budzeniem i utrwalaniem świadomości
ekologicznej.

Dofinansowanie

dla mieszkańców!
P

Ekologiczne obozy
R

ok szkolny dobiega końca przed nami wakacje. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego regionu dofinansowuje akcję letnich wyjazdów. Związek
Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 660 tysięcy złotych.
Fundusze te pozwolą harcerzom na organizację obozów dla 6 tysięcy dzieci
ze Śląska, a z przyznanego dofinansowania skorzysta prawie 3 tysiące 900
uczestników. Zaplanowano 84 turnusy,
na których realizowane będą m.in. programy profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej oraz regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Obozy będą się odbywać w miejscowościach nadmorskich oraz czystych
ekologicznie województwach: wielkopolskim, opolskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim,
łódzkim, podlaskim oraz śląskim. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem: „Profilaktyka zdrowotna i edukacja ekologiczna na obozach harcerskich w 2016 r.”
Od 1997 roku WFOŚiGW w Katowicach dofinansował ZHP Chorągiew Śląską kwotą prawie 11 milionów złotych.
Środki Funduszu były przeznaczone na
zadania z zakresu: profilaktyki zdrowotnej dzieci wraz z edukacją ekologiczną
realizowaną w okresie wakacji i ferii zimowych, edukacji ekologicznej.

lanujesz modernizację
przydomowej kotłowni,
chcesz zamontować solary lub fotowoltaikę to propozycja Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest
dla Ciebie! Rusza właśnie pilotażowy program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez
mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia
niskiej emisji”.

- Od wielu lat dostrzegamy problem
niskiej emisji. Staramy się z tym negatywnym zjawiskiem walczyć - powiedział Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW
w Katowicach. Dodał, że Pilotażowy
Program, który skierowany jest do osób
fizycznych, uzupełni dotychczasową
ofertę Funduszu.
Od 2002 roku Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, jako pierwszy
w kraju finansuje wdrożenie obszarowych programów ograniczenia niskiej
emisji. - Środki Funduszu przekazywane są, za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, na modernizacje systemów grzewczych lub ter-

momodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie
z Funduszu w formie pożyczki stanowi
ok. 50-70% kosztów kwalifikowanych
inwestycji - przypomniał Andrzej Pilot.
W latach 2002-2015 Fundusz dofinansował Programy realizowane w 79 gminach województwa śląskiego. Zmodernizowano ponad 17 tysięcy kotłowni oraz zabudowano ponad 5,3 tysiąca
instalacji solarnych. Koszt inwestycji to
około 350 mln zł, a udzielone dofinansowanie wyniosło prawie 192 mln zł.
W uruchamianym pilotażowym Programie Funduszu o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły
się ubiegać osoby fizyczne będące wła-

ścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą do 22 lipca 2016 roku. Można je składać w siedzibie WFOŚiGW
w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19
w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do
Funduszu).
Uruchomiony został punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00
do 14:00. Pracownicy WFOŚiGW udzielają szczegółowych informacji na temat
Programu i służą pomocą przy wypełnianiu wniosków.
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Orzeł Mokre w czwartej lidze

11

czerwca na boisku Orła Mokre doszło do historycznego wydarzenia. Po zwycięstwie 5:2 nad KS 27 Gołkowice, piłkarze tego klubu po raz
pierwszy w historii wywalczyli
awans do czwartej ligi.
Podopiecznym Mateusza Karcza
do awansu potrzebne było zwycięstwo. Przed ostatnią kolejką mieli jeden punkt przewagi nad Przyszłością Rogów i w myśl zasady, by liczyć tylko na siebie, trzeba było zdobyć komplet punktów. Ta sztuka udała się „Orłom”.
Kiedy dwa lata temu szkoleniowcem został Mateusz Karcz, pytany
o cele - odpowiedział: chciałbym
tak poukładać drużynę, by kibice
nie przeżywali stresów związanych
z walką o byt w lidze okręgowej.
Poukładał, ale tak, że w drugim
sezonie pracy, stresy związane były
z walką o awans. Po rundzie jesiennej
piłkarze z Mokrego byli liderami roz-

grywek i kandydatem numer jeden
do awansu. W okresie przygotowawczym dopadła ich jednak seria kontuzji i rozpoczęły się kłopoty kadrowe.
Praktycznie do rozgrywek wystartowali jedenastką i stąd też początek
rundy był fatalny. Dwa remisy i trzy
porażki zepchnęły zespół z pozycji lidera i dopiero po wyjazdowym zwy-

cięstwie w szóstej kolejce rundy wiosennej nastąpił przełom. Zespół zaczął kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa, udało mu się odzyskać fotel lidera, którego nie oddał do końca rozgrywek. W sezonie 2016/2017
spróbuje swych sił w czwartej lidze.
Trener, Mateusz Karcz: Wygranie drugiej grupy ligi okręgowej

i awans do wyższej klasy rozgrywek, jest historycznym sukcesem
klubu. Mistrzem zostaliśmy po bardzo trudnej rundzie wiosennej. Mieliśmy fatalny początek, a przełom
nastąpił w Marklowicach. Na mecz
z Polonią pojechaliśmy w składzie
12-osobowym, zrobiłem kilka roszad w ustawieniu na pozycjach i...

wygraliśmy. Od tego momentu na
dziesięć spotkań, wygraliśmy dziewięć. Mieliśmy ogromne problemy
kadrowe, graliśmy 13 - 14 zawodnikami i dlatego też jestem dla nich
pełen uznania. Walczyli do końca
i odnieśli sukces. Sukces, który jest
sukcesem całego klubu.
W sumie Orzeł w 30 meczach sezonu 2015/2016 odniósł 20 zwycięstw,
cztery mecze zremisował i sześciokrotnie zszedł z murawy „na tarczy”,
strzelając 89 bramek i 41 tracąc, co
dało 64 punkty.
Awans do czwartej ligi wywalczyli:
Patryk Wasilewski, Jarosław Brząkalik, Patryk Skotnicki, Marek Andrecki,
Sebastian Kopyciok, Dawid Magnor,
Dawid Wiercioch, Krzysztof Rotkegel, Piotr Pękała, Wojciech Simon,
Dariusz Kubacki, Paweł Wróblewski,
Grzegorz Ostrowski, Łukasz Kolasa,
Mateusz Pisarek, Łukasz Janik, Grzegorz Hanus, Rafał Świętek, Dominik
Kamieński, Ariel Mnochy i Paweł Janoszka.
Tadeusz Piątkowski

Ulga w Ornontowicach
D

Niezadowolonych nie było
Od
wczesnej wiosny na
stadionach Mikołowa (i nie tylko) trwały rozgrywki III edycji Mikołowskiej Ligi Maluchów. Podsumowanie tej imprezy odbyło się na terenie Kompleksu
Sportowo-Rekreacyjnego MOSiR.
Właśnie tam rozegrano turniej finałowy, w którym wzięło
udział dziewięć drużyn
podzielonych na dwie grupy. W grupie młodszej rywalizowały:
Orzeł Mokre, AKS Mikołów, Kamionka Mikołów, Football Academy Ruda

Śląska i Polonia Łaziska. Natomiast
w starszej: AKS Mikołów, Burza Borowa Wieś, Kamionka Mikołów i Strażak
Mikołów. Zgodnie z regulaminem, w tym turnieju również nie prowadzono klasyfikacji, bo tutaj liczy się przede
wszystkim udział,
a zwycięzcami
są wszyscy. Dlatego też wszyscy
uczestnicy otrzymali
puchary, medale, nagrody rzeczowe oraz słodki poczęstunek. Dla adeptów futbolu była
to wspaniała impreza, w której niezadowolonych nie było!
Tapi

la piłkarzy, działaczy i kibiców Gwarka Ornontowice,
runda wiosenna była pełna stresów. Zespół na starcie
rozgrywek zaliczano do grupy mogącej
się włączyć do walki o awans. Po zwycięstwie
18 października ubiegłego roku plasował się
na szóstym miejscu, ale od tego czasu do
siódmego maja, najwyżej udało mu się
zremisować. Nie pomagały ani przegrupowania w składzie, ani roszady na stanowisku pierwszego trenera. Gwarek
przegrywał mecz za meczem, osuwał
się w tabeli, by znaleźć się na miejscu
spadkowym. Dopiero pod wodzą Tomasza Ligudzińskiego nastąpił przełom,
a 7 maja w Suszcu Gwarek wygrał z Krupińskim 2:0 i zaczął odrabiać straty. Przed ostatnią kolejką był jednak na miejscu spadkowym.
Musiał wygrać w Bojszowach i czekać na inne
rozstrzygnięcia. Niewielu było takich, którzy

IV LIGA GRUPA 2
1 LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA Awans do III L
2 KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE
3 GKS RADZIECHOWY-WIEPRZ
4 LKS DRZEWIARZ JASIENICA
5 KS SPÓJNIA LANDEK
6 MKS ISKRA PSZCZYNA
7 TYSKI SPORT II S.A.
8 LKS GRANICA RUPTAWA

Pamięci Stanisława Michalskiego

Strażak najlepszy
29

stycznia zmarł wieloletni radny Rady
Miasta Mikołowa,
działacz sportowy i prezes
LKS 45 Bujaków - Stanisław
Michalski. Działacze sportowi
bujakowskiego klubu postanowili uczcić pamięć swojego
byłego prezesa, organizując

turniej piłkarski jego imienia.
Pierwszy rozegrano 18 czerwca, a wystąpiło w nim sześć
drużyn: dwie gospodarzy LKS
45 Bujaków, Strażak Mikołów, AKS Mikołów, Kamionka
Mikołów oraz Burza Borowa
Wieś. Turniej rozgrywany był
w dwóch etapach: najpierw

dawali ornontowiczanom szansę. A jednak. Po dramatycznym
meczu podopieczni Tomasza Ligudzińskiego wygrali z GTSem, a pozostałe rezultaty ułożyły się zgodnie z marzeniami.
Wiadomo było, że w klubie nie pozostanie Tomasz Ligudziński. Zarząd Klubu szybko zapewnił pierwszej drużynie odpowiedni sztab szkoleniowy. Pierwszym trenerem został szkoleniowiec z licencją UEFA PRO - Wojciech
Oszra. Jako zawodnik wraz z GKS-em Katowice wywalczył tytuł wicemistrza Polski, grał
w Pucharze UEFA przeciwko drużynie Bayer
04 Leverkusen. Jako trener wywalczył awanse do IV ligi z Górnikiem Wesoła i Górnikiem 09 Mysłowice, a jako asystent z GKS-em Katowice - awans do
II ligi. Pracował jako pierwszy trener w GKS Katowice, Kolejarzu Stróże, MKS-ie Myszków i Ruchu Radzionków. Teraz pora na Gwarka Ornontowice. Jego asystentem został
„swój człowiek” - Grzegorz Sikora.
Tadeusz Piątkowski

w fazie grupowej, potem o miejsca w zależności od lokaty
w grupie.
Zwycięzcą turnieju został
Strażak Mikołów, który w finale pokonał AKS Mikołów, ale
do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów
karnych, gdyż w regulamino-

30 64 54:27
30 58 65:33
30 52 43:36
30 47 53:37
30 46 46:36
30 45 43:33
30 43 62:39
30 40 46:45

wym czasie 30 minut, żadna
z drużyn nie zdołała strzelić
gola. Strażak wygrał ten konkurs 4:3, a bohaterem meczu
został bramkarz, Maciej Tabacki, który obronił dwie „jedenastki”.
Najlepszym strzelcem turnieju został strzelec czterech
goli, Piotr Petzelt (Strażak),
najlepszym bramkarzem Sławomir Czachowski (AKS),
a najlepszym zawodnikiem
- Mateusz Żak (LKS 45 Bujaków II).

9 GKS KRUPIŃSKI SUSZEC
10 JSP SZCZAKOWIANKA
11 KS UNIA RACIBÓRZ
12 GKS GWAREK ORNONTOWICE
13 JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE SPADEK
14 GTS BOJSZOWY 		
SPADEK
15 ROW II 1964 RYBNIK
SPADEK
16 FORTECA ŚWIERKLANY
SPADEK

30 39 34:37
30 38 43:44
30 37 49:49
30 36 34:42
30 35 40:56
30 34 30:53
30 26 34:82
30 25 29:56
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Zabrakło jednej bramki

W

czerwcu, w chorwackim Porecu
rozegrano
XIII
Mistrzostwa Europy Masters w Piłce Ręcznej. Po
raz dwunasty na europejski championat wyjechała
drużyna z Łazisk.
Tym razem pod nazwą Silesia
Polska Lwy Jasia Łaziska Górne,
by bronić brązowego medalu

w kategorii +50, wywalczonego
w ubiegłym roku w Nicei. Niestety, sztuka się nie powiodła
i łaziski team wrócił do domu
z szóstym miejscem.
W najstarszej kategorii „mastersów” startowało 12 drużyn
podzielonych na dwie sześciozespołowe grupy. Łaziszczanie znaleźli się w grupie „A”
z serbskim JK Senta, węgierskim MAFC Budapeszt, rodzi-

mym Saline Boys Bochnia, ukraińską Odessą oraz włoskim Trifonale Roma.
Prowadzony przez Mariana
Olszówkę zespół z Łazisk kolejno: pokonał HK Sentę 11:10,
MAFC Budapeszt 8:4, uległ
Bochni 4:5, Odessie 6:11 oraz
pokonał Trifonale 11:9. Do wejścia do półfinału „Lwom” zabrakło jednego punktu, a dokładnie
bramki dającej ten punkt w meczu z Bochnią.
Tytuł mistrzowski w tej kategorii zdobyła Odessa, wygrywając w finale z Handball Roma
20:16.
Silesia Polska Lwy Jasia Łaziska Górne reprezentowała region i miasto w składzie: Gerd
Golla, Andrzej Stradowski, Daruusz Kowalski, Andrzej Olszówka, Franciszek Świtalik,
Henryk Szymoś, Kali Hoffman,
Krzysztof Płonka, Artur Dudek,
Marian Olszówka, Jerzy Spodymek, Mirosław Duży i Henryk
Zientek.
Tapi

Srebrne łaziszczanki

jące w składzie Daria Fajkus, Renata Skrzypczak, Katarzyna Ciałoń oraz Małgorzata Kurcok
spisały się na medal i to srebrny. Zdobyły 2139
punktów i to dało im tytuł wicemistrzyń Polski.
Do najwyższego stopnia podium dla zwycięzców zabrakło im zaledwie sześciu kręgli. Indywidualnie najlepiej punktowała Małgorzata Kurcok, gromadząc na koncie 556 „oczek”, Katarzyna Ciałoń zdobyła ich 549, Renata Skrzypczak - 521, a Daria Fajkus - 513.
Tapi

W

Tarnowie Podgórnym rozegrane zostały finały Drużynowych Mistrzostw
Polski juniorów i juniorek w kręglarstwie klasycznym. Jedną z pięciu startujących
w finale drużyn, była ekipa juniorek Polonii
MOSiR Łaziska, reprezentująca jednocześnie
Śląską Federację Sportu. Łaziszczanki startu-

Sprintem przez sportowe areny
Piłka nożna
W ostatnich meczach ligowych na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:
IV liga
Polonia Łaziska pokonała Szczakowiankę Jaworzno 5:1, zremisowała z Jednością Przyszowice 1:1 i zakończyła rozgrywki na drugim miejscu.
Gwarek Ornontowice wygrał z Iskrą Pszczyna 1:0,
ze Szczakowianką Jaworzno 2:1, kończąc rozgrywki na
12 miejscu.
V liga
AKS Mikołów uległ LKS-owi Goczałkowice Zdrój
0:1, drugiemu zespołowi Rozwoju Katowice 0:3 i zakończył rozgrywki na siódmym miejscu.
Orzeł Mokre pokonał Polonię Łaziska Rybnickie
9:0, KS 27 Gołkowice 5:2 i zakończył rozgrywki na
pierwszym miejscu.
Klasa „A”
Fortuna Wyry przegrała z LKS-em Studzionka 2:4,
z JUW-e Tychy 1:4 ,zajmując na finiszu rozgrywek 13
miejsce.
Sokół Orzesze przegrał z JUW-e Tychy 1:4, wygrał
z rezerwami Krupińskiego 5:4, kończąc rozgrywki na
11 miejscu.
LKS Gardawice pokonał Czaplę Kryry 2:1, LKS Rudołowice 3:2, zajmując 12 miejsce na zakończenie rozgrywek.
Gwarek II Ornontowice wygrał z Tęczą Wielowieś
3:0, z Piastem Pawłów 1:0 i na finiszu rozgrywek zameldował się na trzecim miejscu w tabeli.
Strażak Mikołów pokonał Kamionkę Mikołów 5:0,
Pogoń Nowy Bytom 2:1 i zakończył rozgrywki na trzecim miejscu.

Kamionka Mikołów uległa Strażakowi Mikołów
0:5, drugiej drużynie FC Katowice 1:6 i zajmując 12
miejsce, opuściła szeregi klasy „A”.
AKS II Mikołów przegrał z rezerwami Siemianowiczanki 0:3, ze Śląskiem Świętochłowice 1:3
i na koniec rozgrywek uplasował się na siódmym
miejscu.
Klasa „B”
Polonia II Łaziska uległa LKS-owi Brzeźce 4:5, Polonii Międzyrzecze 1:5 i uplasowała się na siódmym
miejscu w tej edycji rozgrywek.
LKS Woszczyce pokonał ZET II Tychy 4:1, uległ
Czarnym Piasek 2:3, zajmując 13 miejsce w rozgrywkach.
Burza Borowa Wieś wygrała z Leśnikiem Łącza 5:1,
Victorią Pilchowice 9:1, kończąc rozgrywki na trzecim
miejscu.
LKS Bujaków uległ Olimpii Pławniowice 1:4, Leśnikowi Łącza 2:4 i zakończył rozgrywki na szóstym
miejscu.
Lekkoatletyka
Trwa akcja „Polska Biega”. W jej ramach 11 czerwca na terenie Parku Planty w Mikołowie, odbyły się
zorganizowane przez MOSiR Mikołów dziecięce biegi przełajowe. Wystartowało ponad 70 dzieciaków
z przedszkoli oraz mikołowskich szkół podstawowych, podzielonych na pięć kategorii wiekowych.
W poszczególnych kategoriach zwycięstwa odnieśli: Zofia Kliś, Kacper Kapałka, Emilia Mikuśkiewicz,
Antoni Walczak, Wiktoria Absyl, Dawid Ceremuga,
Magdalena Słomska, Szymon Jarek, Karolina Pająk.
Najlepsi uhonorowani zostali pucharami, medalami
i dyplomami, a każdy uczestnik biegów otrzymał
słodki upominek. 
Tapi

Żabka jak Wimbledon

Klasyfikacja końcowa
Mistrzostw Polski juniorek:
1. KK Dziewiątka - Amica Wronki
2145 pkt.
2. Polonia Łaziska
2139 pkt.
3. KS Polonia 1912 Leszno
2089 pkt.
4. KS Alfa - Vector Tarnowo Podgórne 2056 pkt.
5. MLKS Tucholanka Tuchola
2050 pkt.

„Czwartkowe” medale mikołowian

W

Łodzi rozegrano XXII
Ogólnopolski Finał
Czwartków Lekkoatletycznych. W imprezie wystartowało 2500 „paziów królowej sportu” z czternastoosobową reprezentacją Mikołowa.
Nasza ekipa pod opieką Katarzyny Syryjczyk - Słomskiej spisała się wspaniale, wracając
z dwoma medalami oraz z sześcioma wynikami mieszczącymi się w najlepszej dwudziestce w Polsce. Gwiazdą numer jeden ekipy z Mikołowa była niewątpliwie Hana Svetlicic, która
w rzucie piłeczką palantową
uzyskała wynik 48 metrów, co
dało jej złoty medal. W biegu na
600 metrów brązowy krążek wywalczyła Bernadeta Porwolik.
Brawa należą się także pozostałym członkom ekipy:

C

Oliwier Borowski - 6 miejsce
w biegu na 1000 m, Magdalena
Słomska - 13 miejsce w biegu
na 300 m, Aleksander Hachoł
- 19 miejsce w biegu na 1000
m, Karolina Kluj - 20 miejsce
w skoku w dal, Kuba Dutkiewicz - 21 miejsce w biegu na
300 m, Hania Dec - 21 miejsce
w biegu na 300 metrów, Daria

Lisowska - 25 miejsce w biegu na 600 m, Karolina Daszyńska - 31 miejsce w biegu na
60 m, Natalia Zając - 31 miejsce w rzucie piłeczką palantową, Zofia Tkocz - 33 miejsce
w biegu na 60 m, Oliwia Porwolik - 51 miejsce w biegu na
300 m, Magdalena Sobczak - 55
miejsce w biegu na 60 m. Tapi

zy korty na łaziskiej
„Żabce” mają coś
wspólnego z londyńskim Wimbledonem? Mają!
Gdy na kortach ziemnych
w Łaziskach kończył się szósty
Turniej Tenisa o Puchar Burmistrza Miasta, na trawiastych
kortach Wimbledonu rozpoczynała się 130 edycja Wielkiego Szlema na tym obiekcie.
Pule nagród wprawdzie różne,
ale emocje te same.
W Łaziskach w turnieju pań
wystartowało sześć zawodniczek, w kategorii panów 23
amatorów „białego sportu”.
W pojedynkach półfinałowych

kobiet Celina Śledź pokonała Lucynę Strzymszok 2:0 (6:3,
6:2) a Aleksandra Gonsior-Śleziona wygrała z Anną Rauszer
również 2:0 (6:0,6:3). Znakomity poziom pokazały finalistki Celina Śledź i Aleksandra Gonsior-Śleziona. Panie
walczyły na korcie przez trzy
i pół godziny. Zwycięsko z tej
morderczej konfrontacji wyszła Celina Śledź, wygrywając
w trzech setach 6:1, 5:7, 7:6
(tie-break 11:9). Organizatorzy turnieju stwierdzili, że był
to najlepszy kobiecy finał w
historii wszystkich turniejów
tenisa na kortach „Żabki”.

W rozgrywkach męskich
po dwóch rundach i ćwierćfinałach, w walce o finał Jarosław Wróbel pokonał Marka
Żymłę 2:1 (0:6, 7:5, 7:6 [9:7]),
a Łukasz Śledź wygrał z Michałem Spendlem 2:0 (6:2,
6:1). W finale Łukasz Śledź
odprawił z kwitkiem Jarosława Wróbla wygrywając 2:0
(6:1, 6:2), choć mecz był bardziej wyrównany, niż wskazuje na to wynik i otrzymał
z rąk burmistrza Aleksandra
Wyry puchar oraz nagrodę
główną turnieju - voucher na
sprzęt sportowy o wartości
500 zł.
Tapi
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PRYWATNE PRZEDSZKOLE W GOSTYNI (obok Mikołowa)
OTWARTE OD 6:00 DO 20:00, przedszkoleoxfordzik@gmail.com
zapraszamy od 1 WRZEŚNIA 2016

JEDYNE PRZEDSZKOLE W OKOLICY OFERUJĄCE
JĘZYK ANGIELSKI PRZEZ CAŁY DZIEŃ W CENIE CZESNEGO
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, ZAPISY TRWAJĄ!!!
ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE W LIPCU I W SIERPNIU

CZESNE:

CAŁODNIOWE 300 zł
5 GODZIN (8:00-13:00) 190 zł
Opieka godzinowa 10 zł/godz.

PONADTO OFERUJEMY:

- Opiekę godzinową: 10 PLN/ godzina
- JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI spoza
przedszkola - AKADEMIA OXFORDZIKA
(zajęcia w tygodniu oraz w soboty) dla dzieci
od lat 3, różne grupy wiekowe. Lekcje po 60
minut dwa razy w tygodniu. Koszt 145 PLN
miesięcznie. START od października.
- Sobotnie warsztaty kulinarne nie tylko dla
dzieci z przedszkola.
- Tematyczne przyjęcia urodzinowe nie tylko dla
przedszkolaków.
- Babysitting - piątkowa, wieczorna opieka nad
dziećmi od godziny 19:00 do ...

Wśród osób, które do 30 lipca nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Grzegorz Urbańczyk
z Tychów. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!
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GOSTYŃ, W. DRZYMAŁY 8 E
(10 min od Mikołowa, Tych), tel. 798 961 539
www.przedszkoleoxfordzik.pl, przedszkoleoxfordzik@gmail.com

