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7 WRzeŚniA UWAGA CAŁeJ PoLSKi
BęDzie SKieRoWAnA
nA RyBniK i PoWiAt MiKoŁoWSKi

Uzupełniamy Senat
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Pszczyńska
Mikołów
tel. 531 780 088
tel. 504 974 097
tel. 667 758 631

ATN-OIL-SERWIS
NAJWIĘKSZY WYBÓR
NAJLEPSZE CENY
 OLEJE SAMOCHODOWE:

MOBIL, CASTROL, ELF, SHELL, LOTOS...

 OLEJE DO KOPAREK I ROLNICTWA:
BEZPŁATNY SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
POMOC DROGOWĄ
BEZGOTÓWKOWE I BEZPŁATNE
wynajęcie pojazdu zastępczego
na koszt ubezpieczyciela sprawcy!
Naszą Pomocą Drogową
SCHOLUJEMY BEZPŁATNIE TWÓJ SAMOCHÓD
z miejsca zdarzenia
– na koszt ubezpieczyciela sprawcy!

Na wszelki
wypadek
ZAPISZ
TEN
NUMER
W TELEFONIE!
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Doznałeś obrażeń ciała, uszczerbku na zdrowiu
w wypadku drogowym?
POMOŻEMY CI UZYSKAĆ
ODSZKODOWANIE Z OC, NW SPRAWCY!

za każdego poleconego klienta -100% gwarancja wypłaty!

www.zastepczeauto.com.pl
biuro@zastepczeauto.com.pl

SILNIKOWE 15W40 SUPEROL CC 30, LUX10, STOU 10W30
PRZEKŁADNIOWE I HYRDRAULICZNO-PRZEKŁADNIOWE
TYPU HIPOL 80W90, 85W140, ATF II, UTTO 10W30

 OLEJE HYDRAULICZNE:

OLEJ HYDRAULICZNY HL 46 200 L beczka 920zł netto
HL22, HL32, HL46, HL68
HLP22, HLP32, HLP46, HLP68
HV22, HV32, HV46, HV68
W

 OLEJE MASZYNOWE:
LAN32, LAN46, LAN68

 OLEJ OBRÓBCZE:
DO TOKAREK ITP.

 SMARY:

SIE
Z G RPN
IU
A
TAN ZETĄ
IEJ
!!!

ŁT43, STP. GRAFITOWANY. EP2 EPX00

Orzesze, ul. Krasickiego 10
Tel: 327231631 www.atn-serwis.pl
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NAJWIĘKSZY wybór opału NA ŚLĄSKU!
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ! NAJLEPSZA CENA!
szczegóły str. 13
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PRzeDSzKoLe
JAK MALoWAne

Ornontowice
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RUCH nA
BUDoWACH
LUDZKIE SPRAWY

W drodze
po pamiątki
i… życie
str. 15

2 AKtuALNOŚCI

7 września oczy całego kraju będą skierowane na rybnicko-mikołowski okręg wyborczy. tu odbędzie
się starcie gigantów polskiej sceny politycznej. Wybory uzupełniające do Senatu mają dać odpowiedź,
czy rosnąca przewaga PiS nad PO jest tylko sondażową tendencją, czy zwiastunem rzeczywistych zmian.
Rozegra się tutaj jeszcze jeden pojedynek o bardziej emocjonalnym, niż politycznym zabarwieniu.
Zmierzą się kandydaci z Rybnika i Mikołowa. Dlaczego w tej rywalizacji Rybnik ma być lepszy?

filarem

pod
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S

zkoda, że burmistrz Mikołowa oraz jego koleżanki i koledzy z Rady Miejskiej nie chcą przychylić się do prośby Marii Bodurki o sprzedaż
działki, na której wraz z rodziną gospodarzy od
31 lat. O szczegółach tej sprawy piszemy na stronach
12-13. Jest mi autentycznie przykro z tego powodu. Poznałem
panią Marię. Jest wyjątkowo sympatyczną, uczciwą i przyjazną
osobą. Ma już swoje lata i przykrości wyrządzane ludziom w jej
wieku bolą mnie podwójnie. Byłem na działce, o którą bezskutecznie Pani Maria zabiega w mieście. Dopiero na miejscu można przekonać się, ile serca, pracy i pieniędzy włożyli w to miejsce państwo Bodurka. Zza urzędniczych biurek tego, niestety nie
widać. Szkoda, że przed podjęciem decyzji Pan burmistrz nie pojechał na rekonesans miejsca, o którego losach właśnie zadecydował. Ktoś powie, że burmistrz ma zbyt wiele obowiązków, aby
wizytować każdy zakątek miasta. To prawda, ale tam jest naprawdę ładnie. Gdyby burmistrz przysiadł w altance, pogłaskał
kota, zapalił na świeżym powietrzu papieroska, być może decyzja byłaby inna. Trochę śmiesznie wygląda tłumaczenie miejskich urzędników i radnych, że czegoś nie mogą. Samorządowcy
na swoim terenie mogą prawie wszystko. Od ich woli zależy, czy
w mieście powstanie kopalnia albo hipermarket. Oni mogą także
- jak w przypadku państwa Bodurka - spełnić obietnicę swoich
poprzedników sprzed 30 lat. Mogą, ale muszą tego chcieć.
Filar

COŚ CIę CIESZy,
ŚMIESZy,
DENERWUjE
DZWOń:

32 209 18 18

PISZ:
REDAKCjA@NASZAGAZEtA.INFO
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32/191-91
RADIO TAXI
Mikołów

32/201-91-91
www.taxi-mikolow.pl

Rybnik nie jest
pępkiem świata

Na

razie w krajowych serwisach informacyjnych niewiele mówi się o wyborach do Senatu w okręgu rybnicko-mikołowskim. Medialne
zainteresowanie będzie wzrastać w miarę zbliżania się siódmego września. Można przypuszczać, że w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej Rybnik i Mikołów będą na ustach
całej Polski. Niska frekwencja
oznaczać będzie nie tylko brak
zainteresowania Polaków dla
polityki.

SŁAby RuCH PRZy uRNACH ŹLE
ZAŚWIADCZy O ObyWAtELSKIEj
ODPOWIEDZIALNOŚCI
MIESZKAńCÓW ZIEMI RybNICKOMIKOŁOWSKIEj.
Gdyby oprzeć się na sondażach, kandydująca z PiS mikołowska posłanka Izabela Kloc, mogłaby spać spokojnie. Notowania PO pikują w dół. Bohaterowie afery
taśmowej mają spory problem, aby odzyskać wiarygodność i społeczne zaufanie.

SPRZEDAM
oGRÓDEK
DZIAŁKOWy
W MIKOŁOWIE,
W PObLIżu
„AuCHAN”.
tel. 664 224 631

- stan surowy - o powierzchni 350 m kw.
w Mikołowie - Śmiłowicach w doskonałej
lokalizacji - tuż pod lasem - do ul. Gliwickiej
tylko 200 metrów! Do działki doprowadzone
są media (gaz, woda, prąd, kanalizacja),
dobra droga dojazdowa.

tEL. 509 797 881

AZBEST

792 013 569

Dekarstwo 10 lat gwarancji

W budowaniu pozytywnego wizerunku
partii rządzącej nie pomagają publiczne
wypowiedzi prawej ręki Donalda Tuska.
Bon moty autorstwa wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej trafiają już nie tylko do
serwisów informacyjnych, ale także na
portale plotkarskie. Hasło „jak są bramki, to muszą być korki” równa do poziomu intelektualnego statystycznego, polskiego celebryty, który najpierw coś powie, a dopiero później zaczyna się nad
tym zastanawiać. Ogólnopolski kryzys PO
nie oznacza jednak, że partia rządząca
jest słaba w naszym okręgu wyborczym.

CZyżby POSEŁ KRZĄKAŁA
CHCIAŁ POWIEDZIEć, żE RybNIK
jESt LEPSZy OD MIKOŁOWA?
Trudno zrozumieć i zaakceptować
taką strategię prowadzenia kampanii,
tym bardziej, że 7 września wybierzemy senatora, a nie prezydenta Rybnika. Ale skoro poseł Krząkała używa takich argumentów, to warto mu przypomnieć, że w Rybniku jego pochodzenie
jest może ważnym atutem, ale w powiecie mikołowskim nie robi to na nikim wrażenia. (fil).
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oKAZjA!
Sprzedam działkę 2000 m kw. wraz z domem

- dofinansowanie
do demontażu i utylizacji

Do boju z Izabelą Kloc, Platforma wystawiła Marka Krząkałę, bardzo popularnego i lubianego w Rybniku posła. Już
na początku kampanii, dosyć jasno określił on, do jakiego celuje elektoratu. Krząkała w jednym z pierwszych publicznych oświadczeń podkreślił, że jest z Rybnika, czego
nie można powiedzieć o jego
głównej konkurentce. Trudno
jest nam, mieszkańcom ziemi mikołowskiej, pogodzić się
z taką argumentacją.
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Szanowni Mieszkańcy
Ziemi Mikołowskiej!
Polska przeżywa głęboki kryzys
władzy. Udział w wyborach do Senatu
jest najlepszą okazją, aby bohaterom
afery podsłuchowej powiedzieć: stop!
Niech karta do głosowania stanie się
w Waszych rękach czerwoną kartką
dla władzy, która przynosi wstyd
Polsce i Polakom.
Szanowni Państwo!
Idźcie do wyborów!
Zróbcie to dla siebie, Polski i Śląska.
7 września proszę o Wasz głos.

Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Zmiany zaczynamy od Śląska

Izabela

KLOC

POSEŁ IZABELA KLOC ZAPRASZA NA SPOTKANIA:
20 SIERPNIA MIKOŁÓW
prof. Ryszard Legutko, poseł do Parlamentu Europejskiego.
Jerzy Polaczek, poseł na Sejm RP.

22 SIERPNIA MIKOŁÓW - ŚMIŁOWICE
Krzysztof Jurgiel, poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
27 SIERPNIA ŁAZISKA GÓRNE
dr hab. Zbigniew Girzyński i Bartosz Kownacki, posłowie na Sejm RP.
28 SIERPNIA WYRY
Tomasz Poręba, poseł do Parlamentu Europejskiego,
Adam Lipiński, poseł na Sejm RP, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
2 WRZEŚNIA ORZESZE I ORNONTOWICE
prof. Mariusz Orion-Jędrysek, poseł na Sejm RP.
3 WRZEŚNIA GOSTYŃ
Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego.
5 WRZEŚNIA MIKOŁÓW
dr Witold Waszczykowski, poseł na Sejm RP.
* Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie spotkań znajdą Państwo na plakatach oraz na stronie: www.izabelakloc.pl

4 POWIAt MIKOŁOWSKI

www.mikolowski.pl
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System zarządzania klientem znacząco usprawnił pracę Wydziału transportu i Komunikacji starostwa mikołowskiego

Oszczędza czas i planuje pracę

- System Zarządzania Klientami
bardzo usprawnił i ułatwił załatwienie formalności związanej
z ogólnie rozumianą obsługą pojazdów. Funkcjonuje od stycznia
i zyskał uznanie zarówno przedsiębiorców, jak i prywatnych osób. Nie
trzeba czekać przez
długi czas w kolejkach, ale można zarezerwować sobie
termin i przyjść na
10 minut przed wyznaczonym czasem
- wyjaśnia Krystyna
banach, naczelnik
Wydziału transportu
i Komunikacji w Starostwie Powiatowym
w Mikołowie.

U

rządzenie,
które wydaje numerki stoi w holu przed
wejściem do Sali Obsługi Mieszkańców. Jego obsługa jest prosta i nie nastręcza trudności nawet osobom starszym, a w razie kłopotów pracownicy zawsze służą pomocą. Po wybraniu sprawy, którą chcemy załatwić
maszyna drukuje bilet-numerek. Na
wydruku widnieją informacje, które pozwolą nam na zaplanowane załatwienie
spraw. Przykładowo, jeżeli chcemy wymienić dowód rejestracyjny, otrzymujemy numerek o symbolu E, po którym

Interesanci są proszeni do kolejnych stanowisk za pomocą tablicy świetlnej oraz werbalnie.
następuje kolejny numer
w kolejce. Na
blankiecie znajdziemy też informacje, ile osób jest przed nami i jeżeli
jest ich sporo, to możemy, zanim nastąpi nasza kolej, pójść załatwić inne sprawy. Możemy również w tym czasie wypełnić druki, jeżeli wcześniej nie pobraliśmy ich poprzez Internet ze strony starostwa powiatowego. System zaprasza do podejścia do stanowiska (zapowiedzi głosowe), o kolejności obsługiwanych numerów informuje również
tablica świetlna.
- Obecnie pod system podłączyliśmy
tylko stanowiska związane z obsługą

interesantów Wydziału Komunikacji
i Transportu, bowiem ich jest najwięcej, ale z czasem jest możliwość podłączenia do systemu wszystkich stanowisk na Sali Obsługi, a więc i tych
związanych z ewidencją gruntów czy
sprawami budowlano-architektonicznymi - wyjaśnia naczelnik Banach.
Obecnie najwięcej osób przychodzi
do Wydziału Komunikacji i Transportu,
by załatwić sprawy związane z rejestracją, wyrejestrowaniem pojazdu lub dokonać zmiany w dokumentach. Na ich
potrzeby przygotowano pięć stanowisk.
Niestety, wciąż te formalności wymagają najwięcej czasu i uwagi urzędników.
Do systemu wprowadzono średni czas
do załatwienia poszczególnych grup

czynności określonych na urządzeniu
biletowym. I tak na rejestrację pojazdu przeznacza się 30 minut, na pozostałe czynności od 10-15
minut. Oczywiście, jeżeli urzędnik nie wykorzysta całego czasu przeznaczonego na daną
operację, to system
to zweryfikuje i doda
ten czas do ogólnej puli przeznaczonej w danym
dniu na obsługę klientów. Od stycznia do 28 lipca 2014r.
system w starostwie zarejestrował ponad 22 tys. interesantów, którzy przyszli do urzędu, by zarejestrować samo-

chód, odebrać dokumenty np. dowód
rejestracyjny, zgłosić sprzedaż pojazdu,
zmienić dane w dowodzie rejestracyjnym, wymienić dowód czy też wyrejestrować pojazd. Wśród nich było ponad
tysiąc osób, które umówiły się na wizytę
w urzędzie przez Internet.
- Większość osób przychodzi do urzędu i dopiero u nas korzysta z systemu,
ale niektórzy, wykorzystują wszystkie
jego dogodności i przez Internet umawiają się na wizytę w naszym wydziale. Tu trzeba pamiętać, by przyjść i potwierdzić swoją rezerwację na 10 minut przed wybraną godziną. Czasem
też się zdarza, najczęściej w poniedziałki, że system zablokuje wydawanie kolejnych numerów, bo policzy, że urzędnicy nie zdążą przyjąć kolejnych osób
- wówczas proponuje się wizytę w innym umówionym, dogodnym dla klienta terminie. Wizytę można zarezerwować od razu na urządzeniu biletowym lub u pracownika Informacji czy
na stanowisku obsługi wydziału, względnie
w domu przez internet mówi naczelnik Banach.
Urzędnicy mają nadzieję, że z czasem osób dokonujących rezerwacji przez
Internet będzie więcej niż
tych liczących, że w danym
dniu uda się im załatwić wszystkie
sprawy - bo akurat nie będzie ludzi.
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sprzed kuracji, nie mogę uwierzyć, że w ciągu pół roku można aż tak się zmienić.
- KTO WSPIERAŁ PANA PODCZAS
DOTYCHCZASOWEJ
WALKI ZE ZBĘDNYMI KILOGRAMAMI?
- Na pewno Pani dietetyk - to
ona uświadomiła mi istotę
moich błędów i nauczyła mnie

P

an Krystian zgłosił
się do naszej placówki w grudniu zeszłego roku, od tego czasu
schudł 54 kg i wciąż systematycznie przychodzi na
wizyty.
- CO SKŁONIŁO PANA DO WIZYTY W SALONIE NATURHOUSE?
- Otyłość... śmieje się Pan
Krystian... A tak poważnie
to nieradzenie sobie z posiłkami. Jadłem dwa obfite posiłki dzienne - rano i wieczorem, do tego pracowałem na
zmiany, nie potrafiłem rozłożyć sobie posiłków w czasie,
szczególnie, że pracuję również w nocy.
- JAK WYGLĄDA PANA KURACJA?
- Cotygodniowe spotkania,
regularne jedzenie i picie dużej ilości wody - to jest myślę najważniejsze. W życiu potrzebna jest regularność. Sam fakt, że muszę
stanąć co tydzień na wadze
przy Pani dietetyk sprawia,
że robię wszystko co w mojej

Przed kuracją

mocy, żeby waga była niższa.
Pani Lucyna uświadomiła mi
i udowodniła, że tylko regularnie jedząc, organizm nie
odkłada sobie zapasów.
- CO BYŁO DLA PANA NAJTRUDNIEJSZE DO TEJ PORY?

Po kuracji

- Właściwie nic nie sprawia mi
większego kłopotu. Szczerze
mówiąc jem częściej niż przed
kuracją i nie chodzę głodny.
Będąc na diecie mam też więcej energii. Na początku kuracji chudnie się tez dużo szybciej, to było dla mnie zachę-

cające, motywowało mnie do
dalszej pracy nad sobą.
- CO SPRAWOŁO PANU NAJWIĘKSZĄ RADOŚĆ?
- Miny znajomych, którzy nie widzieli mnie od dłuższego czasu :-) Ja sam, oglądając zdjęcia

prawidłowo się odżywiać. Cały
czas trzyma rękę na pulsie.
A na co dzień oczywiście najmocniej wspiera mnie żona,
to ona przygotowuje mi posiłki, które zaleca mi Pani Lucyna. Mogę liczyć również na
całą rodzinę, która nie tylko
pilnuje, żebym nie podjadał,
ale również sama zmieniła
swoje nawyki żywieniowe.
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Po naszych publikacjach na temat złego zarządzania osiedlem Mickiewicza w Mikołowie, w redakcji rozdzwoniły
się telefony. Okazało się, że opisywane przez nas problemy nie są dla mieszkańców nowością. Skontaktowaliśmy
się z Dariuszem Słowiakiem, przewodniczącym Rady Osiedla. Potwierdził, że prowadzone od lat rozmowy
z władzami miasta i dyrekcją Zakładu Gospodarki Lokalowej, nie przynoszą żadnych efektów.

Zapomniane osiedle
ZGL zapewnia, że codziennie rano plac zabaw jest sprzątany. Zdjęcie tego kosza na śmieci zostało wykonane o godz. 7, a kolejne o 16. Teren czyścili jedynie „złomiarze” którzy pozbierali puszki po piwie po wieczornej imprezie z poprzedniego dnia.

P

rzed dwoma laty członkowie
Rady Osiedla przygotowali dla
władz miasta i zarządu ZGL
listę dziesięciu najbardziej pilnych spraw, wymagających interwencji.
Domagali się, m.in. wymiany ścianek
działowych z azbestu, budowy miejsc
parkingowych, wyprowadzenia z osiedla samochodów powyżej 1,5 tony i zrobienia porządku z niebezpiecznym placem zabaw.
- Nie zrobiono z tego nic. Niedawno spotkaliśmy się w tej sprawie z wiceburmistrzem miasta. Nie potrafił powiedzieć, dlaczego miasto lekceważy
nasze problemy - mówi Dariusz Słowiak, przewodniczący Rady Osiedla
Mickiewicza.
Pisaliśmy w czerwcu o zastrzeżeniach, jakie mają rodzice do osiedlowego placu zabaw. Jedna z matek mówiła
nam, że jeździ ze swoją córką aż do Ła-

zisk Górnych, bo tam
soki, że uniemożliwia
nie musi się bać
dostrzeżenie dzieco swoje dziecko.
ka. WielokrotRada Osiedla
nie proponointerweniow a l i ś m y,
aby Urząd
wała w spraMiasta wywie placu
już dwa lata
konał ogrotemu.
dzenie pla- Plac zacu zabaw
baw wzbuz
jednym
Ile można się prosić
lub
dwoma
dza
wśród
o postawienie płotu oddzielającego
wejściami. Do
mieszkańców
plac zabaw od ulicy?
tej pory nie zostadużo kontrowersji ze
względu na sposób wyły podjęte żadne kroki
- napisał przewodniczący Rady
konania i usytuowanie, ponieOsiedla w maju 2012 roku. Dokument
waż otoczony jest z każdej strony ulicą,
aktualny jest do dziś.
a brak ogrodzenia powoduje, że bawiąPozostaje tajemnicą mikołowskiece się tam dzieci mogą w każdej chwili wybiec pod nadjeżdżający samochód.
go samorządu i podległego mu zakłaDodatkowym problemem jest żywopłot,
du komunalnego, dlaczego niewielkiektóry w okresie letnim jest na tyle wygo placyku nie da się ogrodzić płotem?

Typowy, osiedlowy „parking”

Przecież nie może chodzić o pieniądze,
ponieważ nie jest to inwestycja kosztowna ani skomplikowana technicznie.
Kolejnym problemem są samochody
o ciężarze powyżej półtorej tony. Chodzi
głównie o busy i wozy dostawcze. Osiedle Mickiewicza stało się nieformalnym parkingiem dla tego typu pojazdów. Wzrastająca liczba tych samochodów uniemożliwia mieszkańcom osiedla parkowanie aut osobowych. Poza

tym, busy dewastują i tak już zniszczone chodniki i zieleńce. Rada Osiedla zaproponowała, aby wydzielić parking dla samochodów powyżej 1,5 tony
w miejscu, gdzie rosną przeznaczone
do wycinki topole. Bez echa. Sądząc po
burzliwych reakcjach Czytelników, będziemy często wracać do tematu osiedla Mickiewicza i innych nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej. 
(fil)

 Listy do Redakcji

Zwracam się z prośbą o interwencję.

Szanowna Redakcjo,
Z uwagą śledzę wszystkie wasze artykuły, gdyż jest to wraz
z Echem jedyna obiektywna lokalna gazeta o Mikołowie. Ostatnio
dużo piszecie o osiedlu Mickiewicza, a szczególnie o blokach po zakładzie Mifama. Oprócz Mickiewicza ta sama sytuacja dotyczy budynków przy ulicy Prusa 5 (o których już niestety nie piszecie). Są
to dawne mieszkania pozakładowe Mifamy. Zostały wybudowane na początku lat 80-tych. Ludzie, żeby je dostać musieli wpłacać pieniądze i fizycznie pracować przy ich budowie. A później zostały one przekazane miastu bez prawa wykupu. Jak tak można!?
Czemu jesteśmy gorzej traktowani. Wiele z osób tu mieszkających
zwróciło się do Zakładu Gospodarki Lokalowej oraz władz miasta z
prośbą o wykup. Te prośby pozostały bez odpowiedzi. Zresztą, część
z mieszkańców w ogóle nie wie, że taka możliwość istnieje, a chętnie
by z niej skorzystało. Szczególnie, że mieszkania, które są do wykupu na innych osiedlach, są sprzedawane na preferencyjnych warunkach. Gdzie tu równość? W niektórych miejscach Rada Miejska pozwala na wykup mieszkań. Dlaczego nie możemy wykupić własnych
mieszkań, w których mieszkamy przeszło 30-lat i na które musieliśmy własnymi rękami zapracować?

Uzasadnienie.
Jestem inwalidką I grupy
z chorobą nowotworową i ciężką niewydolnością oddechową, więc nie jestem w stanie
osobiście stawić się w redakcji.
Mój problem dotyczy lokalu mieszkalnego przy ul. Prusa 21a, podlegającego administracji ZGL Mikołów - Rejon 3,
Mikołów, ul. Kolejowa, którego
jestem lokatorką.

Wielokrotnie
zwracałam
się do ZGL bez efektu, tak jak
i do burmistrza Mikołowa.
Problem dotyczy konkretnie
klatki schodowej pod adresem
ul. Prusa 21a.
Drzwi wejściowe i domofon
są zniszczone, więc pomieszczenie jest dostępne właściwie
dla wszystkich. Sama klatka
jest ustawicznie zanieczyszczana moczem, kałem, niedo-

Zniszczony domofon

Niezabezpiecona instalacja elektryczna może zostać zniszczona przez wandali

pałkami papierosów, butelkami po alkoholu itp., co powoduje uciążliwy dla mnie odór.
Mieszkając na parterze nie
czuję się bezpiecznie. Ktoś nawet odłączył główne zabezpieczenie prądu, w wyniku tego
potrzebna była interwencja
pogotowia ratunkowego, bo
zaczęłam się dusić, a następnie dwa tygodnie spędziłam w

szpitalu. Leki mam podawane
przez nebulizator i stałą tlenoterapię domową. Prąd jest
mi potrzebny do życia.
Rozpadają się też elewacje
balkonowe, a ZGL poza pobieraniem czynszu i wysyłaniem
kolejnych odpowiedzi na moje
pisma nie robi nic.
Rozpaczliwie proszę o interwencję.
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Atrakcyjne działki w Łaziskach Górnych
- terminy przetargów

ŁAZISKA GÓRNE - przetarg ul. Kałuże
- teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej
Trzeci publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych:
Lp. Numer działki Powierzchnia Cena wywoławcza
1.
612/40
1194 m2
84 177,00 zł
2.
621/40
1253 m2
88 336,50 zł

Księga wieczysta
KA1M/00007022/3
KA1M/00007022/3

Działki położone są w Łaziskach
Górnych, obręb Łaziska Dolne, przy
ulicy Kałuże (dawna Wierzysko) i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Oddalone są około 3 km w linii
prostej od centrum miasta Łaziska
Górne, w bezpośredniej bliskości granicy miasta Mikołowa. Ich lokalizację
określa się jako bardzo dobrą, znajdują się w pewnym oddaleniu od centrum miasta, ale blisko centrum powiatu, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rolnej. W pobliżu działek przebiega linia
średniego napięcia 20 kV, która jednak nie tworzy kolizji zabudowy. Wszystkie nieruchomości będące przedmiotem przetargu mają kształt regularny, zbliżony do prostokątnego. Infrastruktura techniczna jest usytuowana w sąsiedztwie. Działki posiadają zapewniony dostęp do drogi publicznej.
Trzeci przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości gruntowych odbędzie się w dniu
20 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

ŁAZISKA GÓRNE - przetarg ul. Miodowa
- teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych:
Lp. Numer działki Powierzchnia Cena wywoławcza
1.
1175/47
1000 m2
74 600,00 zł
2.
1397/47
958 m2
71 000,00 zł

Księga wieczysta
KA1M/00061767/3
KA1M/00061767/3

Działki znajdują się w Łaziskach
Górnych, w rejonie Brada, przy ulicy Miodowej, w odległości około
1,7 km w linii prostej od ścisłego centrum miasta i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. W bezpośrednim sąsiedztwie działek znajdują się tereny niezabudowane, częściowo użytkowane rolniczo. W pobliżu znajdują się również domy jednorodzinne, nowe przedszkole wraz
z oddziałem żłobkowym oraz przystanek autobusowy.
Działka nr 1397/47 posiada kształt regularny, prostokątny o jednym ściętym rogu, teren działki z lekkim spadkiem
w kierunku południowo-wschodnim. Droga dojazdowa do działki, biegnąca od ulicy Miodowej, utwardzona jest żwirem. Działka nr 1175/47 posiada kształt regularny, prostokątny, teren działki z lekkim spadkiem w kierunku południowo-wschodnim. Droga dojazdowa do działki również utwardzona jest żwirem. Media - sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa i linia
energetyczna biegną w ulicy Miodowej. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulica Miodowa.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości gruntowych odbędzie się w dniu
25 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

ŁAZISKA GÓRNE - przetarg ul. Morcinka
- teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej:
Lp. Numer działki Powierzchnia Cena wywoławcza
1.
2740/204
850 m2
65 000,00

Księga wieczysta
KA1M/00059431/2

Nieruchomość położona jest w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Morcinka. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części

miasta, w pobliżu administracyjnej granicy Łazisk Górnych i Wyr.
Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do trapezu prostokątnego, jest ogrodzona i częściowo zagospodarowana zielenią
ozdobną. Teren płaski, swobodny
dojazd do drogi publicznej. Infrastruktura techniczna usytuowana
w sąsiedztwie.
Przetarg odbędzie się w dniu 18
sierpnia 2014 roku o godz. 10:00
w Wydziale Mienia Komunalnego
Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5 w pokoju nr 3.

ŁAZISKA GÓRNE - przetarg ul. Orzeska (boczna)
- teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej:
Numer działki Powierzchnia łączna Cena wywoławcza
2084/18
806 m2
52 390,00 zł
2088/18

Księga wieczysta
KA1M/00062280/2
KA1M/00077721/4

Nieruchomość gruntowa znajduje się w Łaziskach Górnych, w rejonie Brada, przy ulicy Orzeskiej (bocznej), i stanowi własność Gminy Łaziska Górne. Działka nr 2084/18 położona jest w 70% w strefie oddziaływania linii 110 kV, zaś cała działka
nr 2088/18 położona jest poza tą
strefą. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu ma kształt regularny, zbliżony do prostokątnego, o
korzystnej szerokości i ukształtowaniu - teren z nieznacznym spadkiem
w kierunku północno-wschodnim.
Jest to grunt niezabudowany, wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną. Odległość od centrum miasta w linii prostej wynosi około 1 km. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Orzeska.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5 w pokoju nr 3.

ŁAZISKA GÓRNE - przetarg ul. Piękna
- teren jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Pierwszy publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych:
Lp. Numer działki Powierzchnia Cena wywoławcza
1.
2020/18
892 m2
57 980,00 zł
2.
2021/18
959 m2
67 130,00 zł
3.
2022/18
1031 m2
77 325,00 zł
4.
2023/18
1030 m2
77 250,00 zł

Księga wieczysta
KA1M/00062280/2
KA1M/00062280/2
KA1M/00062280/2
KA1M/00062280/2

Działki znajdują się w Łaziskach
Górnych, w rejonie Brada, przy ulicy Pięknej (dawna Orzeska) i stanowią własność Gminy Łaziska Górne.
Wschodni skraj działek położony jest
w strefie oddziaływania linii 110 kV.
Działki oddalone są od centrum miasta w odległości około 1 km. Ich sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa. Nieruchomości mają kształt regularny, zbliżony do prostokątnego, są
niezabudowane, nieogrodzone, o korzystnej szerokości i ukształtowaniu - teren płaski, wyposażone w pełną infrastrukturę techniczną
tj. prąd, woda, gaz, kanalizacja. Działki posiadają swobodny dostęp do drogi publicznej.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości gruntowych odbędzie się w dniu
22 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.

Uwaga! Wylicytowana cena zakupu każdej działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.
Szczegóły dotyczące przetargów: www.laziska.pl
Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, tel. 32 324 80 37 lub 32 324 80 38
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Miasto czy wieś?
Temat przekształcenia
Orzesza w gminę
miejsko-wiejską jest od
wielu lat żywy. Największe
zainteresowanie wzbudza
w sołectwach: Woszczyce
i Królówka, gdzie odbyło
się już kilka spotkań, podczas których mieszkańcy,
rolnicy, przedsiębiorcy
i zaproszeni specjaliści
omawiali kwestie dotyczące zmiany statusu gminy.

J

akie korzyści wyniknęłyby z takowej
zmiany? Z pewnością zwiększyłyby się
możliwości aplikowania o fundusze
Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej. Głównie chodzi o większą
dostępność do środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Większą, ale niepewną, ponieważ aplikując
o środki, gmina konkuruje z innymi, poza
tym musi wykazać się wkładem własnym,
w związku z czym może startować tylko
w ograniczonej ilości konkursów. Plusem będzie również wzrost subwencji oświatowej
dla uczniów szkół znajdujących się na terenach wiejskich. Podwyższone zostaną rów-

Portal w nowej odsłonie
Funkcjonalny, czytelny portal, to elementarna zasada
w komunikacji internetowej,
dlatego powinien być łatwy
w obsłudze, intuicyjny oraz
dawać możliwość błyskawicznego wyszukiwania potrzebnych informacji.
nież dodatki dla nauczycieli: wiejski oraz
mieszkaniowy. Ale, co należy podkreślić,
będą to jednak korzyści, które odczują tylko
nauczyciele pracujący w sołectwach
Zmiana statusu gminy jest skomplikowanym i bardzo kosztownym procesem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może się
to odbyć poprzez zmiany administracyjne
polegające na wyłączeniu z granic administracyjnych miasta Orzesze obszarów sołectw: Gardawice, Woszczyce, Zawiść, Zazdrość, Zgoń, Królówka, Mościska, które
staną się odrębnymi miejscowościami.
Utworzenie nowych miejscowości spowoduje konieczność wymiany przez miesz-

kańców wielu dokumentów oraz złożenie szeregu oświadczeń w instytucjach publicznych, m.in. wymiana dowodu osobistego, zmiany danych w umowach bankowych, zmiany umów z dostawcami mediów (woda, energia elektryczna, gaz, telefon i in.). Kierowcy i właściciele pojazdów
muszą liczyć się z wymianą prawa jazdy
i dowodów rejestracyjnych. Mieszkańców
nie ominie kontakt czy to osobisty, czy korespondencyjny z instytucjami, takimi jak
ZUS, urząd skarbowy, NFZ; konieczne będzie także uaktualnienie wszelkich dokumentów ubezpieczeniowych.
Pełna treść artykułu na www.orzesze.pl

T

akie też cele przyświecały władzom Orzesza i zespołowi projektowemu,
podczas tworzenia nowego serwisu Miasta Orzesze. Był to długi i złożony proces, który wymagał przeanalizowania wielu kwestii związanych z organizacją informacji i jej prezentacji, gdzie
kwestią priorytetową były potrzeby i oczekiwania przyszłych
użytkowników, tj. mieszkańców

Mniej za śmieci

Będą handlować na całego Na
budowa targowiska miejskiego w Orzeszu jest już
na ukończeniu. Powstały
wiaty (7 dużych, 5 małych),
stanowiska niezadaszone,
a także teren do sprzedaży bezpośrednio z samochodów.

Od

września będzie
można korzystać już z nowego parkingu, oficjalne otwarcie
zaś zaplanowano na 7 września (połączone z obchodami
110-lecia OSP Orzesze), a od
1 października będzie można
już handlować. Projekt ten został dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości ponad 500 tys. złotych.
Całkowity koszt zadania zaś to
ponad 1 400 tys. zł.
Już na etapie budowy zainteresowanie tą nową inwestycją było ogromne. Zarów-

1 października będzie już można handlować na nowym targowisku

no handlujący, jak i mieszkańcy widzieli w tym miejscu
duży potencjał. Dzięki zadaszonej hali, stoiska mogą być
stałe - tzn. handlować będzie
można codziennie, a nie tylko w czwartki, jak to jest teraz. Nie bez znaczenia jest tu
rola Rady Miasta Orzesza, która na lipcowej sesji podjęła
uchwała ws. opłat targowych,
które są dużo korzystniejsze
od obecnie pobieranych - ma

to stanowić zachętę dla handlujących do przeniesienia się
w miejsce specjalnie do tego
celu przygotowane.
Za 1 m kw. powierzchni zajętego stanowiska zadaszonego handlujący zapłaci złotówkę, a niezadaszonego - 50 gr.
Przy sprzedaży z samochodu
i innych pojazdów (np. przyczep, platform) - 15 i 25 zł
(w zależności od wielkości),
a sprzedając w innych for-

mach, np. ze stolika o powierzchni do 1 m kw., z wózka ręcznego, kosza, skrzynki czy z ręki - 3 zł. We wrześniu planowane jest spotkanie burmistrza z handlującymi, który przedstawi im regulamin korzystania z targowiska oraz odpowie na wszelkie
ewentualne pytania.
Dzięki tej inwestycji powstała nowoczesna przestrzeń
handlowa, a teren wokół został dobrze zagospodarowany
i skomunikowany z otoczeniem. Powstały kolejne miejsca parkingowe, o które coraz
trudniej w każdym mieście,
a także szalet miejski - równie
ważne, sygnalizowane niejednokrotnie jako potrzebne miejsce. To z całą pewnością bardzo potrzebna inwestycja, która, miejmy nadzieję, szybko się
przyjmie, a mieszkańcy i przyjezdni polubią nowe miejsce
codziennych zakupów.

24 lipca, w katowickim
„Spodku”, podczas uroczystych obchodów 95-lecia
powstania Policji wręczone
zostały akty mianowania dla
funkcjonariuszy oraz odznaczenia państwowe.

W

zaszczytnym gronie
odznaczonych znalazł się również Burmistrz Orzesza, Andrzej Szafraniec, który otrzymał brązowy
medal za zasługi dla policji. Do-

ceniona została jego współpraca
z Policją, trwająca nieprzerwanie od 2007 roku, polegająca
na wspólnych działaniach Straży Miejskiej i Komisariatu Policji
w Orzeszu, poprzez organizowanie łączonych patroli na terenie
Orzesza, które dają możliwość
bardziej kompleksowego realizowania potrzeb mieszkańców.
Burmistrz Miasta dofinansował
również zakup radiowozów, które są w dyspozycji Komisariatu
Policji w Orzeszu oraz Komendy

fot. Łukasz Podkowik

Święto Policji

Powiatowej Policji w Mikołowie
(55 tys. zł), wsparł także modernizację budynku Komisariatu Policji w Orzeszu (15 tys. zł).
Odznaczenie przyznane bur-

mistrzowi przez Ministra Spraw
Wewnętrznych wręczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Wojciech Olbryś.

oraz osób zainteresowanych
Orzeszem z różnych powodów:
jego historii, możliwości inwestycyjnych, propozycji spędzania wolnego czasu, uprawiania
turystyki, sportu czy też projektów kulturalnych.
- Jestem przekonany, że zarówno mieszkańcy, jak i goście odwiedzający nowy serwis
Orzesza szybko i bez trudu znajdą potrzebne informacje, a dzięki ukazującym się regularnie
informacjom z miasta i regionu, będą mogli na bieżąco być
z tym, co ważnego i ciekawego
dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. Życzę przyjemnego surfowania!
Andrzej Szafraniec
Burmistrz Miasta

lipcowym posiedzeniu Rady Miasta, z inicjatywy
burmistrza Andrzeja Szafrańca radni uchwalili niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny. I tak: za
pierwsze cztery osoby zamieszkujące domostwo opłata wynosić będzie jak dotychczas 11 zł
miesięcznie za osobę. Ale już za
piątą osobę - 8 zł, a za szóstą i
kolejne - złotówkę. Dzięki temu

około 730 właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Orzeszu będzie mogło obniżyć swoje
miesięczne koszty. Aby skorzystać z ulgi, która będzie obowiązywać już od 1 września, zainteresowane rodziny będą musiały
złożyć nową deklarację.
Szczegółowe informacje na
ten temat można uzyskać bezpośrednio w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pod numerem telefonu
32 324 88 29 lub na stronie
www.odpady.orzesze.pl.

Pamiętamy…
We wrześniu obchodzić będziemy kolejną - 75. rocznicę
wybuchu II wojny światowej.
Przed 75 laty, 27 września
1939 roku, rozpoczęto również tworzenie struktur
Polskiego Państwa Podziemnego, będącego fenomenem
na skalę światową.

O

dpowiadając na apel Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej z inicjatywy Burmistrza
Orzesza Andrzeja Szafrańca 26
września pod Pomnikiem Poległych, na Pasternioku odbędą się

połączone obchody tych ważnych
historycznych wydarzeń, przypominające o wielkim dziele i bohaterskich postawach naszych rodaków w czasie II wojny światowej.
Organizatorami obchodów co
roku są uczniowie i kadra nauczycielska Zespołu Szkół im.
Poległych na Pasternioku - placówki od dawna czczącej pamięć
tych, którzy zginęli za wolność
nas wszystkich.
Serdecznie zapraszam Mieszkańców Orzesza do udziału w tej
ważnej uroczystości.
Andrzej Szafraniec
Burmistrz Miasta Orzesze
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26 sierpnia, o godz. 12 uroczyście zainaugurujemy działalność wyrskiego
przedszkola - w nowym budynku
Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że platforma e-Urząd (wejście przez stronę internetową Urzędu Gminy Wyry - www.wyry.pl) od lipca br.
umożliwia śledzenie na bieżąco zobowiązań nie tylko z tytułu podatków, dzierżaw i użytkowania wieczystego, ale również
z tytułu opłaty za wywóz odpadów. Z tej dogodności mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i firmy prowadzące działalność na terenie naszej gminy. Aby uzyskać podgląd do kwot
należności, terminów płatności czy ich realizacji wystarczy dokonać rejestracji użytkownika:
1. zgłosić się wraz z dowodem osobistym do Sekretariatu Urzędu z wypełnionym formularzem zgłoszenia dla nowych użytkowników e-Urzędu. Formularze znajdują się na platformie
w zakładce: Katalog usług. Istnieje również możliwość wypełnienia wniosku bezpośrednio w Urzędzie.
2. osoby posiadające konto na ePUAP wypełniają i składają
wniosek o dostęp do platformy e-Urząd podpisując go podpisem
kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł, Śląski Zarząd Wojewódzki Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
w Katowicach, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej,
73. pułk Piechoty z Katowic oraz Wojsko Polskie
ZAPRASZAjĄ
do wzięcia udziału w patriotycznym spotkaniu
kombatantów i społeczeństwa w związku z 75. rocznicą walk obronnych
na Śląsku „Wrzesień 1939 roku”
2 WRZEŚNIA 2014R. (WtOREK)
pod POMNIKIEM PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1939r.
w Gostyni - Gmina Wyry
PROGRAM uROCZyStOŚCI:
godz. 16.00 - Rozpoczęcie
godz. 16.10 - Uroczyste nabożeństwo polowe
godz. 17.10 - Zaciągnięcie warty honorowej przed pomnikiem
godz. 17.20 - Okolicznościowe przemówienia
godz. 17.30 - zaprezentowanie utworu Karola Ptaszkowskiego „Ostatni
bój pułkownika Władysława Kiełbasy”
godz. 17.45 - Wręczenie odznaczeń
godz. 17.55 - Apel poległych
godz. 18.10 - Składanie kwiatów pod pomnikiem
godz. 18.20 - Odegranie sygnału „Śpij kolego”
godz. 18.25 - Zakończenie
OPRAWA MuZyCZNA:
Chór „Zorza” z Gminnego Domu Kultury w Gostyni
Przed rozpoczęciem i po zakończeniu uroczystości zachęcamy
do zwiedzania polskiego schronu bojowego „Sowiniec” w Gostyni.

Jak malowane
W maju 2014r. zakończona została budowa nowego budynku przedszkola
w Wyrach, natomiast z końcem lipca wykonane zostały ostatnie prace związane
z zagospodarowaniem terenu (wykonaniem drogi dojazdowej). Powstało pięciooddziałowe, nowoczesne przedszkole, do którego może uczęszczać 125 dzieci.

Na

parterze zlokalizowano
dwie sale zabaw, szatnie,
gabinet dyrektora, sekretariat oraz pomieszczenia biurowe, zaplecze wraz z windą gastronomiczną, a także pomieszczenia socjalne,
gospodarcze i magazynowe. Natomiast na
pierwszym piętrze powstały trzy sale zabaw
oraz pomieszczenia dla personelu, w tym
pedagogów oraz gospodarcze (na potrze-

by pralni, kotłowni). Łącznie obiekt dysponuje pięcioma przestronnymi salami do prowadzenia zajęć o powierzchni 330 metrów
kwadratowych. Każda z sal, indywidualnie
połączona została z łazienką i ubikacją oraz
podręcznym magazynem na leżaki i zabawki dla maluchów. Przy przedszkolu powstał
także kolorowy plac zabaw. Budynek został
również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dogodny podjazd

(pochylnia przy wejściu głównym) oraz windę osobową spełniającą wymagania ergonomii osoby poruszającej się na wózku.
26 sierpnia 2014r. o godz. 12.00 będzie
miało miejsce uroczyste otwarcie nowego
budynku przedszkola w Wyrach.
Już od 1 września 2014r. najmłodsi
mieszkańcy Gminy Wyry będą uczęszczać
do nowego, w pełni przystosowanego do ich
potrzeb przedszkola.

Pobiegajmy razem! Czytamy Sienkiewicza

7

września, na terenie gminy Wyry, Agencja Crimson Oak
organizuje bieg 5-10-15 Volvo Euro-Kas Run! Zawody
odbędą się na dystansach 5 km, 10 km, i sztafeta 3x5
km. Dodatkowo odbędzie się wyścig Nordic Walking na dystansie 7 km. Dla kibiców również nie zabraknie atrakcji. Przewidziany jest maraton spinningowy, warsztaty z jogi, pilates, zdrowego kręgosłupa i wiele innych. Najmłodsi uczestnicy nie będą
mogli narzekać na brak emocji, dla dzieci w wieku od 6 do 16
lat przewidziano wyścigi na krótszych dystansach. Trasy wyznaczono przez malownicze okolice lasów w Wyrach i Gostyni.
Start przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Września 1939r. Patronat honorowy nad biegiem objęła Wójt Gminy Wyry.
Rejestracja udziału w biegu będzie możliwa przez stronę
www.5-10-15run.pl. Zapraszamy do udziału i kibicowania!

Po

raz kolejny Wójt Gminy Wyry - Barbara Prasoł zaprasza mieszkańców do wspólnego czytania! Impreza odbędzie się 6 września, o godzinie 16, w „Zagrodzie Śląskiej”
w Gostyni. Tym razem sięgniemy do
prozy Henryka Sienkiewicza i jego
dzieła „Trylogia”. Przypomnijmy, że
jest to akcja cykliczna, ogólnopolska, zainicjowana w 2012r. przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego
pod hasłem „Narodowe Czytanie”.

W ubiegłym roku zapoznawaliśmy się ze wspaniałymi komediami
Aleksandra Fredry. Więcej informacji na www.wyry.pl. Zapraszamy!

Boisko prawie gotowe
27 września 2014r. urząd
Gminy Wyry planuje oﬁcjalne
otwarcie terenu Rekreacyjno
-Sportowego w Gostyni. W tym
samym dniu odbędzie się też
turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy Wyry.

I

nwestycja była wykonana w latach 2013/2014. Projekt jest
współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007 - 2013”
W ramach projektu wykonano: boisko
do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą

wraz z odwodnieniem płyty boiska (drenaż), trzy boiska do siatkówki plażowej
wraz z elementami wyposażenia sportowego, budynek socjalno-gospodarczy, nawierzchnię z kostki betonowej pod sce-

nę plenerową, ciągi komunikacji pieszej i miejsca postojowe,
przyłącze wodno - kanalizacyjne
i energetyczne oraz oświetlenia
terenu, instalację monitoringu
terenu, ogrodzenie.
A ponadto: zagospodarowano teren, zamontowano elementy małej architektury (stojaki na rowery, ławki i kosze na
śmieci), zamontowano elementy wyposażenia boiska piłkarskiego (bramki) oraz piłkochwyty, zamontowano pięć urządzeń do ćwiczeń Fitness Outdoor.
Więcej informacji na temat otwarcia zostanie zamieszczonych na stronie internetowej www.wyry.pl w najbliższym czasie.
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Lipiec był miesiącem, w którym zakończyły się prace i dokonano
odbiorów końcowych kilku inwestycji na terenie Gminy Ornontowice.

Ruch na budowach
stąpić pod koniec lata. Zainteresowanych dodatkowymi informacjami dotyczącymi rewitalizacji Parku Gminnego
zapraszamy na stronę mu dedykowaną:
www.park.ornontowice.pl
Trwają bardzo intensywne prace budowlane związane z wykonaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych i dróg ewakuacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (budynek Szkoły Podstawowej)
oraz częściowo w budynku Gimnazjum.
Przewidywany termin ich zakończenia to
18 sierpień br.
Niezależnie od powyższych działań inwestycyjnych, ostatnie tygodnie przyniosły kilka efektów w zakresie poprawy nawierzchni drogowych: remonty cząst-

Ulica Kolejowa - wodociąg

Z

akończono realizację kolejnego odcinka przebudowy
wodociągu przy ul. Kolejowej (od torów kolejowych do
ul. Pośredniej: część dolna od posesji
43 do 95 i 63 do 69 oraz część górna
od posesji 36 do 62). Zrealizowano blisko 2,5 km sieci oraz 41 przyłączy i 33
przełączenia budynków wyposażając je
w urządzenia liczące. Koszt zadania to
ponad 470 tys. zł. Realizacja tego zadania wpłynie na ograniczenie strat wody
w tym rejonie, powodowanych częstymi awariami starej, skorodowanej sieci.
Druga dobra wiadomość dla mieszkańców to, że dzięki tej inwestycji poprawi
się jakość dostarczanej wody.

Ulica Krótka - naprawa nawierzchni

kowe odcinków ulic Jasnej, Krótkiej
i Okrężnej oraz naprawy frezem asfaltowym ul. Klonowej, Leśnej (boczny sięgacz) i Spokojnej.
Również, w ostatnich dniach, na terenie osiedla przy ul. Akacjowej rozpoczęto prace dotyczące remontu kanalizacji
sanitarnej. To zadanie prowadzone jest
przez KWK „Bolesław Śmiały”, w ramach
naprawy szkód spowodowanych ruchem
zakładu górniczego.
Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom
za wyrozumiałość i cierpliwość w związku z niedogodnościami, których mogli doświadczyć podczas prowadzonych na terenie Gminy Ornontowice działań inwestycyjnych i remontowych.

Ulica Solarnia - modernizacja przepustu

Ponadto, na odcinku ponad 600 mb
ul. Leśnej (od ul. Zamkowej do lasu) dokonano częściowego poszerzenia i ułożenia nowej nawierzchni jezdni. Nie
jest to modernizacja docelowa, a doraźna po to, aby podnieść komfort przejazdu dla mieszkańców, których posesje są
zlokalizowane przy ul. Leśnej, Cyprysowej, Świerkowej i Jarzębinowej. Koszt zadania to 240 tys. zł.
W ostatnich dniach zakończono także realizację przepustu przy ul. Solarnia, który został poszerzony do 11,5 mb,
na razie, w istniejącym śladzie drogi, ale
z perspektywą pod przyszłą modernizację
jezdni na ul. Solarnia. To zadanie zamyka
się kwotą 45 tys. zł.
Natomiast dla zmotoryzowanych, odwiedzających Park Gminny wykonano
kilka miejsc postojowych dla samochodów osobowych (przy drodze dojazdowej do oczyszczalni Ornontowice-Południe). Niewątpliwie pozwolą one na wygodne zaparkowanie pojazdu gościom
Parku, chcącym go zwiedzić od stro-

Nowy parking przy parku

ny Rosarium. Ponadto, obecnie trwają
prace projektowe obejmujące pozostały,
jeszcze nie zrewitalizowany obszar Parku. Są one w końcowej fazie i po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz uprawomocnieniu się tej decyzji, rozpoczęte zostaną prace budowlane. Powinno to na-

Wszystkich Państwa zainteresowanych
sprawami rozwoju i inwestycji zapraszamy na stronę www.ornontowice.pl zakładka Inwestycje i rozwój, Fundusze Europejskie, gdzie w uszeregowany sposób
przedstawione są informacje aktualne
i archiwalne.

Wakacje w Bibliotece
Dzieci spędzające wakacje w domach mają możliwość
skorzystania z oferty, jaką przygotowała dla nich Gminna
Biblioteka Publiczna w Ornontowicach. W każdy wakacyjny czwartek w czytelni odbywają się bezpłatne zajęcia
plastyczne, komputerowe, biblioteczne zabawy.

W

pierwszy czwartek lipca w czytelni komputerowej odbył
się turniej gier komputerowych dla młodzieży. W kolejnych spotkaniach dzieci brały udział w pirackich grach
i zabawach, na warsztatach decoupage’u uczyły się ozdabiać przedmioty techniką serwetkową. Na innych zajęciach wykonywały ciekawymi technikami plastycznymi letnie wazony i wakacyjne ramki na zdjęcia. Ponadto codziennie dzieci i młodzież mogą bezpłatnie
korzystać z internetu, gier planszowych, kolorowanek itp.
Do końca wakacji zostało jeszcze kilka spotkań, na które serdecznie zapraszamy.
Plan czwartkowych spotkań w godzinach 10:00-12:00:
• 14 sierpnia: Wakacyjny świat kolorów - zajęcia plastyczne,
• 21 sierpnia: Morska przygoda - zajęcia plastyczno-techniczne,
• 28 sierpnia: Podwodny bąbelkowy świat - zajęcia techniczne.
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WOLIŃSKA PRZYGODA… ŁAZISZCZAN
Ekologia, przygoda i dobra zabawa - to hasła przewodnie
tegorocznych kolonii dla wychowanków placówki wsparcia
dziennego prowadzonej w ramach Miejskiego Ośrodka
Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych. 27 wychowanków spędziło 10 dni w Międzywodziu na wyspie Wolin.

W

trakcie
wypoczynku dzieci brały udział
w szeregu zajęć ekologicznych, a także w licznych

zabawach ruchowych i wycieczkach. Numerem jeden
były oczywiście plaża i morze,
ale popularnością cieszyły się
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Biuro Rachunkowo-Księgowe

„RACHUBA”
spółka cywilna

Joanna Duży l Katarzyna Witek-Roj

ul. Sienkiewicza 3
43-170 Łaziska Górne
tel. +48 606 299 422
e-mail: joaduz1977@gmail.com

też wycieczki w różne ciekawe
miejsca. I tak dzieci wraz z wychowawcami odwiedziły Trzęsacz oraz Woliński Park Narodowy, gdzie mogły podziwiać
wspaniałe żubry oraz inne leśne
zwierzęta. Największą atrakcją dla chłopców była wizyta w bunkrze V3, gdzie
w przeszłości niemieccy żołnierze budowali
wyrzutnie
rakiet, a obecnie znajduje się
muzeum. Wychowankowie
mogli zrobić
sobie zdjęcia
w niemieckich
hełmach, z różnego typu bronią znalezioną w okolicy przez
historyków. Poza tym dzieci były w Bałtyckim Parku Dinozaurów, gdzie mogły zobaczyć
kangury i strusie, a także przespacerowały się po molo w Międzyzdrojach i odwiedziły Aleję
Gwiazd szukając odcisku dłoni
pasującego do ich własnego.
Jak na każde kolonie przystało dzieci bawiły się także na

dyskotekach czy przy ognisku
śpiewając szanty, poznając okoliczne legendy. W myśl zasady
„w zdrowym ciele, zdrowy
duch” codziennie rano odbywała się gimnastyka lub biegi po

plaży, dla wzmocnienia zdrowia
zarówno uczestników, jak i wychowawców.
Po 10 dniach wszyscy wychowankowie wrócili do domu
opaleni, wypoczęci i pełni
energii do kolejnych wakacyjnych przygód. 
(km)

Pojawił się problem z rozliczeniem jednego z projektów unijnych realizowanych przez Urząd
Miasta w Mikołowie. Śląski Urząd Marszałkowski, który odpowiada za podział i wykorzystanie
pieniędzy europejskich w naszym województwie, domaga się zwrotu ponad 900 tys. zł.

Mikołów źle rozliczył projekt unijny?

W

ątpliwości
dotyczą
projektu „Nowy wymiar przedszkola-wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą
dla 12 mikołowskich przeszkoli”. Nikt nie zarzuca mikołowskim
urzędnikom złych intencji. Pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej
na pewno poszły na dobry cel.

- Projekt był realizowany od lipca
2011 do czerwca 2013 roku. Dzięki
środkom unijnym wsparciem edukacyjnym i specjalistycznym zostało objętych 1468 z ok.1500 dzieci, w wieku od trzech do sześciu lat,
z mikołowskich przedszkoli. Najważniejszym założeniem projektu
było podniesienie jakości usług edukacyjnych i wyrównywanie szans

rozwoju dzieci niepełnosprawnych
i z deficytem rozwojowym - poinformowano nas w Referacie Funduszy
Nieinwestycyjnych mikołowskiego
magistratu.
Wątpliwości nie dotyczą celowości projektu, ale zasad wynagradzania nauczycieli przedszkoli, pracujących przy jego realizacji. Kwota zakwestionowana przez Urząd Mar-

szałkowski jest poważna. Jeżeli faktycznie te pieniądze zostały wydane
nieprawidłowo, to zgodnie z restrykcyjnymi zasadami obowiązującymi
przy projektach unijnych, Mikołów
będzie musiał oddać prawie milion
złotych. Sprawa nie jest jeszcze zamknięta.
- Zwrot zakwestionowanych środków jest w dalszym ciągu kwestią

sporną, ponieważ stanowisko Gminy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych zewnętrznych
specjalistów jest inne niż Urzędu
Marszałkowskiego - zapewniono nas
w Referacie Funduszy Nieinwestycyjnych.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,
że Urząd Marszałkowski też jest
pewny swoich racji. 
(fil).
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Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej postuluje, aby dać mieszkańcom
- wzorem wielu samorządów - prawo do inicjatywy uchwałodawczej.

Więcej demokracji
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi
Mikołowskiej zaprasza do współpracy przy
tworzeniu list do wyborów samorządowych.
l Jeżeli jesteś osobą aktywną, pomysłową, zaangażowaną społecznie.
l Masz dobre pomysły.
l Potrafisz działać w zespole.
l Zależy Ci na rozwoju i promocji ziemi mikołowskiej.
l Pracę w samorządzie traktujesz jako obowiązek,
a nie przywilej.
l Nie chcesz, aby marnowano publiczne pieniądze.

Przyłącz się do nas!
Wspólnie możemy zrobić więcej
dla Ziemi Mikołowskiej.

W warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób

P

isaliśmy już o tym, że
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej, jako
jedyna w naszym powiecie organizacja pozarządowa, prowadzi dla swoich członków i sympatyków warsztaty z demokracji lokalnej. W ich organizacji
pomaga mikołowska posłanka
Izabela Kloc, która jest także
prezesem ogólnopolskiej Akademii Samorządności. Uczestnicy czerwcowych warsztatów
zostali poproszeni o zdiagnozowanie najważniejszych problemów, które - ich zdaniem utrudniają życie mieszkańcom

dowego doświadczenia. Wśród
członków i sympatyków stowarzyszenia są, m.in. przedsiębiorcy, społecznicy, lekarze,
związkowcy, studenci.
Wiele pomysłów dotyczyło konkretnych spraw. Dyskutowano, m.in. o tym, jak poprawić dostęp do specjalistycznych usług medycznych ze
szczególnym uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych. Sporą część warsztatów
poświęcono dbałości o mienie komunalne. Jako przykład
negatywny podano niszczejący w centrum Mikołowa budynek po byłej komendzie policji.

Prosimy o kontakt telefoniczny: 512 37 57 97
lub mailowy: adam.lewandowski@poczta.onet.pl

Uczestnicy podzielili się na grupy tematyczne

m.in. w Mikołowie. Inną, nieznaną w tym mieście sprawą są
tzw. budżety obywatelskie. Polega to na tym, że niewielką część
budżetu miasta oddaje się do
dyspozycji mieszkańcom, którzy
decydują, na co wydać te pieniądze. Jest coraz więcej miejscowości, gdzie władze samorządo-

we decydują się na przyjęcie takich rozwiązań i oddają część
swoich kompetencji mieszkańcom. Miejmy nadzieję, że po listopadowych wyborach samorządowych, demokracja lokalna
w pełnym wymiarze dotrze także na ziemię mikołowską.
Beata Leśniewska

Adam Lewandowski, prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej
- Czemu mają służyć organizowane
przez Stowarzyszenie warsztaty? Szykujecie kadry na wybory samorządowe?
- Nie jest tajemnicą, że zamierzamy wystawić w wyborach samorządowych silną listę kandydatów na radnych. Zależy nam, aby
nasi ludzie byli dobrze przygotowani do pełnienia służby w samorządzie.

- A jeżeli nie zostaną wybrani?
- To będziemy działać dalej, tak jak teraz. Proszę zauważyć, że członków naszego
stowarzyszenia nie ma w radach miejskich
i gminnych, a mimo tego spotykamy się podczas warsztatów, organizujemy spotkania
z ciekawymi ludźmi, dyskutujemy, budujemy
plany, snujemy pomysły, interweniujemy, kie-

dy trzeba stanąć w obronie mieszkańców. Nie
uzależniamy swoich planów na przyszłość od
wyniku wyborczego. Władza nie jest celem
naszego działania, ale środkiem do celu, jakim jest sprawny, sprawiedliwy i działający na
rzecz mieszkańców samorząd. Oczywiście, jeżeli nasza reprezentacja znajdzie się w samorządzie, będziemy mogli działać skuteczniej.
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„Burza mózgów” przyniosła efekt w postaci listy 49 dobrych pomysłów.
Na zdjęciu przezes Adam Lewandowski (stoi po lewej) i Wojciech Kowalik
referujący problemy związane z inwestycjami i transportem publicznym.

naszego powiatu. Dyskusja odbyła się na zasadzie „burzy mózgów”. W efekcie przygotowano listę 49 trudnych spraw. Zadaniem kolejnych warsztatów
było znalezienie rozwiązań dla
zdiagnozowanych wcześniej
problemów. Uczestnicy zostali podzieleni na zespoły tematyczne (zdrowie, praca, edukacja, finanse publiczne, inwestycje miejskie, demokracja
lokalna itp.). Zamiast 49 problemów powstała lista 49 dobrych pomysłów, które można
zrealizować przy dobrej woli
i chęci władz samorządowych.
Uczestnicy warsztatów podsuwali rozwiązania korzystając
ze swojego życiowego i zawo-

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że skoro miasto nie wie,
co z nim zrobić, to tak dobrze
zlokalizowany obiekt powinien
zostać oddany w ręce przedsiębiorców i stowarzyszeń pozarządowych.
Najważniejszy postulat dotyczył jednak demokracji lokalnej
i zwiększenia roli mieszkańców
w podejmowaniu decyzji ważnych dla ich małych ojczyzn.
W wielu miejscowościach naszego regionu, obywatele mają
prawo do zgłaszania projektów
uchwał. Wystarczy zebrać odpowiednią liczbę podpisów, aby
obywatelski projekt uchwały trafił pod obrady Rady Miasta. Niestety, nie ma takiej możliwości,
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Chciałbym dowiedzieć się, czy sprawy związane z tzw. masowymi ruchami ziemi, opisane przez w numerze kwietniowym z 2013 roku mają jakiś dalszy ciąg? (Artykuł „Ziemie
niespokojne?” na str. 16-17). Czy starostwo przedsięwzięło jakieś kroki, aby mapy takich obszarów sporządzić bardziej odpowiedzialnie?
Osobiście jestem tym zainteresowany, ponieważ posiadam
działkę na Bradzie, która podobnie jak okalające moją działkę od wschodu, zachodu i południa działki gminne, nagle
znalazła się na obszarze zagrożonym i już kilka razy poważny inwestor zainteresowany wybudowaniem na tym terenie
kilku - kilkunastu domków wycofywał się po uzyskaniu informacji o podejrzanym statusie tych działek.
Od wielu lat mieszkam i pracuję w Warszawie i nie mam
na co dzień kontaktu z tym, co dzieje się w moich rodzinnych
Łaziskach i z prawdziwą przyjemnością od czasu do czasu zaglądam do Waszej gazety.
Czytelnik

D

ostaliśmy niedawno list od
naszego Czytelnika z Łazisk
Górnych, zainteresowanego problemem „niespokojnej” ziemi. Nie był to jedyny głos w tej sprawie. Po
naszej publikacji w kwietniu ubiegłego roku, kilkanaście osób zadzwoniło do
nas z pytaniem, czy jest
sens budować dom w powiecie mikołowskim, skoro „rusza się tutaj grunt”?
Przypomnijmy, że trzy lata
temu starostwo powiatowe
przygotowało rejestr terenów zagrożonych ruchami
masowymi ziemi.
- To nie była nasza inicjatywa. Polecenie przy-

gotowania takiego dokumentu otrzymaliśmy
z Warszawy - powiedział
nam Henryk Zawiszowski, zastępca starosty powiatowego.
Opracowanie przygotowała sosnowiecka filia Państwowego Instytutu Geologicznego. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że koszt
ekspertyzy wyniósł 30 tys.
zł. Jak na skalę przedsięwzięcia kwota ta była - delikatnie mówiąc - niewygórowana. Żaden urzędnik nie
powie tego wprost, ale poza
protokołem wielu z nich
przyznaje, że był to dokument zrobiony „po łebkach”. Za 30 tys. zł nie da
się przecież wykonać spe-

Wracamy do tematu rzekomego zagrożenia masowymi rucham
przygotowało rejestr „niespokojnych” terenów w Mikołowie, O
i Ornontowicach. Dokument ten budzi sporo kontrowersji wśró
którzy wskazują na jego dyskusyjną rzetelność. W każdym razi
potencjalnych inwestorów. Łaziska Górne zleciły przeprowadze

Ziemie (nie)sp

cjalistycznych odwiertów
ani rejestrować, dzień
po dniu, zmian w zachowaniu się terenu. A mówimy o obszarze całego
powiatu. W każdym razie rejestr powstał i sieje niepokój wśród inwestorów. Najbardziej
tracą na tym Łaziska
Górne. Dzielnica Brada uchodzi za atrakcyjne miejsce pod zabudowę jednorodzinną. Gmina chce tam
sprzedać 16 działek, na których mogłaby zarobić - lekko licząc - 1,5 mln zł. Ale
nic z tego. Działki na Bradzie, według powiatowego rejestru, leżą na tere-

nach zagrożonych masowymi ruchami ziemi. Po
takiej „rekomendacji” nikt
rozsądny nie kupi tutaj zie-

mi. Dla dwudziestotysięcznego miasta, 1,5 mln zł
nie jest sumą, obok której

można przejść obojętnie.
Aleksander Wyra, bur-

Dom państwa R., choć stoi w Orzeszu, został odcięty od świata. jedyna droga na ich posesję prowadzi przez działki kuzynów. Ale familia nie
żyje w zgodzie. Kuzyni postawili szlaban. Sprawa o prawne ustanowienie drogi koniecznej od dwóch lat toczy się w mikołowskim sądzie.

Sami swoi?
Podobno, z rodziną najlepiej
wychodzi się na fotograﬁach.
A precyzując to przysłowie - najlepiej wychodzi się stojąc po
środku zdjęcia, bo tych z boku
zawsze można wyciąć. Państwo
R. zostali odcięci nie tylko od
familijnych fotograﬁi, ale także od drogi. Pani Edyta (imię
zmienione) nie chce ujawniać
nazwisk bohaterów ani bliższych
szczegółów tej historii. bardziej
zależy jej na tym, aby powstał
tekst ku przestrodze.
- Każdy, kto decyduje się na budowę domu, niech zacznie od dokładnego sprawdzenia dokumentacji dotyczącej stanu własnościowo-prawnego dróg dojazdowych. Aby nikt nie
znalazł się w takiej sytuacji, jak my
- przestrzega.
Edyta R. w naszej gazecie przeczytała, że Orzesze ma swój geoportal,
gdzie można wszystkiego dowiedzieć
się na temat lokalizacji miejskich
gruntów. Z internetowej aplikacji wynika, że do jej domu prowadzi droga. Wąska i krótka, ale jest. Tymczasem w świecie realnym drogi nie ma,
a w zasadzie też jest, tylko że przyblokowana. Na razie, aby dotrzeć
do swojego domu pani Edyta oraz

DOM KuZyNÓW

DOM PANI EDyty

jej schorowana matka muszą korzystać z uprzejmości właścicieli działek leżących przy sąsiedniej przecznicy. Tam, na pustych jeszcze parcelach parkują samochód, a dalej przedzierają się przez krzaki i chaszcze.
Wkrótce i ten szlak zostanie odcięty. Na działkach zaczyna się ruch budowlany. Powstają domy, wyrastają
ogrodzenia. Edyta R. przyjeżdża do
Orzesza tylko poza sezonem grzew-

czym. Do ich domu nie można dowieźć opału. Przez większość roku
mieszka z matką w Katowicach. Przy
krótkiej drodze stoją tylko trzy posesje. Dwie pierwsze z brzegu należą do kuzynów pani Edyty. Kilkaset
metrów dalej stoi jej dom. Aby dojechać do siebie musiałaby przejechać przez działki swoich krewnych,
ale oni postawili szlaban. Dlaczego?
W kultowym filmu „Sami swoi” spór

o miedzę ciągnął się przez pokolenia.
W życiu też tak bywa. Ziemia
w Orzeszu, na której toczy się rodzinny spór, należała do dziadka pani
Edyty. Nie będziemy plotkować w gazecie o sprawach osobistych. W każdym razie dziadkowi nie układały
się stosunki z dwiema córkami. Tylko jedna utrzymywała z nim poprawne relacje i na tym skorzystała. Jej synowi dziadek podarował część ziemi.

Darowizna jest mniej skomplikowaną formą przekazania nieruchomości
niż sprzedaż, ponieważ można uniknąć wielu kłopotliwych formalności,
jak dołączania mapek, wypisów gruntowych itd. W tej pozornej prostocie
tkwi jednak pułapka. Na końcu rodzinnych włości stoi dom pani Edyty
i jej matki. Część parceli pełniła rolę
drogi. Nikomu to nie przeszkadzało,
dopóki krewni nie popadli w rodzinny konflikt. Jeden z kuzynów uznał,
że droga prowadząca do domu pani
Edyty nie jest drogą, ale jego działką. I ustanowił tam prywatny zakaz
przejazdu. O prawne ustanowienie
drogi toczy się bitwa przed mikołowskim sądem. Sprawę zgłoszono także orzeskiej policji, ale mundurowi
w takich sytuacjach niewiele mogą
pomóc. Początkowo, mecenaska kuzyna sugerowała, że pani Edyta powinna poszukać sobie innej drogi dojazdowej do domu. Problem w tym,
że nie ma takiej technicznej możliwości. Sprawa ciągnie się od dwóch
lat i końca na razie nie widać. Sytuacja przypomina trochę fabułę „Samych swoich”, ale film skończył się
przynajmniej happy endem. Pawlak
z Kargulem się pogodzili. W opisywanej historii zgody na razie nie ma.
Jerzy Filar
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mi ziemi. Starostwo powiatowe
Orzeszu, Łaziskach, Wyrach
ód samych samorządowców,
ie rejestr obowiązuje i odstrasza
enie własnych ekspertyz.

pokojne
mistrz Łazisk Górnych zlecił badania terenu. Wykonuje je firma z Milówki. To
nie jest bez znaczenia. Kilka lat temu w tej górskiej
miejscowości doszło do
dramatycznych wydarzeń,
po osunięciu się zwałów
ziemi. Badania geologiczno-inżynieryjskie na Bradzie rozpoczęły się w maju
i potrwają do końca listopada. Niewykluczone, że
ich wynik będzie się różnił
od informacji zawartych w
rejestrze przygotowanym
przez władze centralne.
Jeżeli okaże się, że na Bradzie nie ma zagrożenia,
ktoś w Ministerstwie Środowiska powinien zapaść
się pod ziemię.
(fil)

ALEKSANDER WyRA,
burmistrz
Łazisk Górnych:
Pod koniec listopada
dowiemy się, czy tereny
na Bradzie nadają się
pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe, czy też należy znaleźć dla nich inne przeznaczenie.

Przepadnie dorobek ich życia
W kwietniu napisaliśmy o państwie bodurka z Mikołowa, którzy od 31 lat starają się o kupno działki, na której
stoi ich dom. Nie mamy dla nich dobrych wiadomości. W ich sprawie u burmistrza Marka balcera interweniował
Adam Lewandowski, prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej. Kilka dni temu przyszła
odpowiedź. burmistrz nie zgadza się na sprzedaż działki.

D

ziałka leży w pięknej okolicy przy ul. Dołowej, na
granicy Tychów i Mikołowa. Zachwyca cisza, czystość, zieleń i porządek. Ale w 1983
roku był tutaj ugór. Władze miasta
nie miały pomysłu na zagospodarowanie okolicy i postanowiły dać szansę mieszkańcom. Pięciu rodzinom,
w tym państwu Bodurka, wydzierżawiono działki na 10 lat.
- Początkowo mówiono o sprzedaży.
Urzędniczka uspokoiła nas jednak
zapewniając, że kolejna umowa będzie umową kupna - wspomina Maria Bodurka.
Nowi dzierżawcy, nakładem własnych sił i środków zagospodarowali
teren. Zbudowali drogę, podciągnęli
media. Wkrótce na parcelach wyrosły
domy. Państwo Bodurka inwestowali w działkę wszystkie swoje oszczędności i srodze się zawiedli. Okazało
się, że obietnice urzędników są pisane palcem na wodzie. Po 10 latach,
przedłużono umowę dzierżawy o kolejne trzy lata. I tak trwa to dziś. Państwo Bodurka mają już swoje lata.
Prawa do dzierżawy działki się nie
dziedziczy. Kiedy odejdą, dorobek ich
życia przepadnie, a raczej przejdzie
na rzecz właściciela nieruchomości,
czyli miasta. Sprawą zainteresowało

się Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej. - Apeluję do
Pana jako przedstawiciela samorządu o zajęcie się tym problemem, mając na uwadze sprawiedliwość społeczną - napisał Adam Lewandowski,
prezes stowarzyszenia do burmistrza
Marka Balcera.
Ale te słowa nie trafiły na podatny
grunt. Burmistrz odmówił, powołując
się, między innymi na opinię Rzecznika Praw Obywatelskich. Tymczasem
w analizie sytuacji państwa Bodurka,
RPO stwierdził, że jedyną instytucją,
która może podjąć tutaj decyzję jest…

samorząd, ponieważ sporna działka
leży na terenie gminy. Obowiązuje zasada, że na swoim terenie władze samorządowe mogą praktycznie wszystko z wyjątkiem spraw, które reguluje prawo wyższego urzędu. Konstytucja raczej nie zakazuje miastu sprzedaży nieruchomości państwu Bodurka, którzy gospodarują na swojej (nie
swojej) działce od 31 lat. Do rozwiązania tego problemu po myśli mikołowianki potrzeba tylko jednego - dobrej woli urzędników. Jak się okazuje,
w tym czasie i miejscu jest to towar
deficytowy.
(fil)
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ! NAJLEPSZA CENA!

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

Oferujemy tylko
polski węgiel !

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

www.besttrans.pl
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2 sierpnia obchodziliśmy może niezbyt hucznie, ale zawsze radośnie drugą już rocznicę powstania
na terenie Powiatu Mikołowskiego „Okna życia”. Właśnie 2 sierpnia 2012r. Metropolita
Katowicki abp Wiktor Skworc dokonał poświęcenia i otwarcia mikołowskiego „Okna życia”. Okno
usytuowano na terenie Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie boże w mikołowskiej
dzielnicy borowa Wieś, tuż przy drodze nr 44 łączącej Mikołów z Gliwicami. Inicjatorem
i pomysłodawcą utworzenia Okna życia na terenie powiatu był Adam Myszor - radny powiatowy.
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Minęły już dwa lata

SAUNA i MASAŻ

Informacje i rezerwacja - tel. 783 057 642

Hala widowiskowo-sportowa
ul. Ogrodowa 50

BOWLING

Informacje i rezerwacja - tel. 514 234 300

Podczas uroczystości otwarcia abp Metropolita Katowicki Wiktor Skworc gratulował Adamowi Myszorowi

 Zapraszamy na pyszne lody

własnej produkcji na mleku i śmietanie

 W ofercie również sorbety owocowe
 Posiadamy ogródek piwny
 Na hasło „KAPRYS” w każdy piątek

lipca i sierpnia przy zakupie 2 porcji
lodów w jednym waflu 3 porcja gratis!

 
Mikołów (Kamionka)
ul. Plebiscytowa 202
Czynne od 12:00 do 20:00

- Łatwo nie było... zaczęło się od interpelacji
w lutym 2012 i posiedzeń Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, na której przekonywałem radnych o
słuszności i potrzebie realizacji tego projektu w naszym powiecie - wspomina
Adam Myszor. - Niestety, nie wszyscy byli
tak entuzjastycznie nastawieni, jak ja i powstanie Okna było zagrożone.
Wtedy z pomocą przyszedł
mi dyrektor katowickiego Caritas ks. dr Krzysztof
Bąk i wspólnymi siłami

Przypomnijmy, że już pół
roku od otwarcia mikołowskiego „Okna Życia” została pozostawiona tu trzymiesięczna Julka. Matka pozostawiła dramatyczny list,
aby jej nie szukać. - To wyjątkowa sytuacja, gdyż do
okna życia „zazwyczaj” trafiają młodsze dzieci - mówi
Adam Myszor. - Niemniej
uratowanie małej Julki potwierdza jedynie fakt, iż
taka przystań dla matek w
trudnej sytuacji była potrzebna, a walka o jej utworzenie słuszna, mówiąc
krótko w meczu ze śmiercią
0:1 dla życia! - kończy zadowolony Myszor.
(wt)

udało się w ciągu pół roku
doprowadzić do otwarcia
tej swoistej „przystani dla
życia”.
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Orzesze, ul. Żorska 68a
tel. 668 528 027
facebook.com/StajniaProfitOrzesze

12 i 13 lipca 2014r.
nasza stajnia była gospodarzem
Regionalnych i Towarzyskich Zawodów
w Skokach przez Przeszkody.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników jeździectwa do naszej Stajni.
Oferujemy naukę jazdy konnej od podstaw,
począwszy od jazdy na lonży dla osób początkujących, poprzez indywidualną jazdę
z instruktorem na ujeżdżalniach otwartych
oraz krytej. Wyjazdy w teren dla osób średnio-zaawansowanych i zaawansowanych. Dla
najmłodszych oprowadzanie.

l Jazdy rekreacyjne dla dzieci od 4 lat
l Nauka jazdy dla dzieci od 6 lat
l Zajęcia z Hipoterapii
CENNIK:
l grupowe 35zł/45 minut
l jazda na lonży 35zł/30 minut
l karnet 10 jazd 300zł

Więcej zdjęć z tych zawodów,
informacji o Klubie Jeździeckim Profit
oraz naszych zawodnikach znajdziecie
na oficjalnym profilu
Stajni Profit na Facebooku.
Zapraszamy do ogłądania i komentowania.
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Banik Ostrava, Austria Wiedeń, Rapid Wiedeń, Bayern Monachium, Hajduk Split, Inter Mediolan, AS Roma, Lazio Rzym, Juventus
Turyn, FC Barcelona, Real Madryt, Paris Saint -Germain, Anderlecht Bruksela, Ajax Amsterdam oraz Borussia Dortmund i FC Koln to kluby piłkarskie, które zamierza odwiedzić w październiku Mariusz Kaczmarczyk w swojej niecodziennej podróży.

C

horoby nie życzy się nawet
największemu wrogowi, ale
co zrobić, jak dosięgnie najlepszego przyjaciela w kilka
dni po osiemnastych urodzinach? Jak
pomóc, wesprzeć? Taki problem stanął przed Mariuszem Kaczmarczykiem
z Orzesza, którego kolega - Przemysław Wieczorek, w kilka dni po uzyskaniu pełnoletniości dowiedział się, że jest
chory na stwardnienie rozsiane. SM postępowało szybko, a na dodatek leki, któ-

W drodze po pamiątki,
gadżety piłkarskie i… życie

do znanych sportowców, m.in. piłkarzy, bramkarzy czy hokeistów. Licytowaliśmy koszulkę Reprezentacji Pol-

Mariusz i Przemek
re miały go powstrzymać - wyniszczały
organizm Przemka. Wówczas przyjaciele
postanowi pomóc, bowiem sami nie wyobrażali sobie, by ich kumpel miał spędzić życie przykuty do łóżka.
- Wzorując się na innych, postanowiliśmy zbierać nakrętki, gadżety, koszulki, drobne przedmioty należące

ski, koszulkę Kamila Stocha czy Łukasza Piszczka, ale także dary z prawie
wszystkich polskich klubów. Nie chcę
w tym momencie nikogo pominąć, ale
naszą akcję wsparły m.in. takie osoby jak: Waldemar Fornalik, Mirosław
Widuch, Hubert Kostka, Stanisław
Oślizło, Jasiu Furtok czy Łukasz Sko-

rupski, bramkarz AS Roma oraz wielu, wielu innych - wymienia Mariusz.
Wszystkie gwiazdy możecie śledzić na
profilu FB Przemka w albumie „Spełnione Marzenia” (www.przemekwieczorek.pl).
Najpierw zbierali na wózek, by
Przemek mógł samodzielnie się poruszać, by nie był uwięziony w domu.
Udało się. Dziś Przemek ma wózek
oraz kącik „rehabilitacyjny” w swoim
małym pokoju. W mieszkaniu nie ma
za bardzo wielkiego pola manewru
i warunki nie pozwalają by móc normalnie przeprowadzić zajęcia rehabilitacyjne.
- O Przemku można powiedzieć
wiele, ale to co robi, stawia go ponad
przeciętność, bo mimo swojej choroby, swojego kalectwa i tylu barier, ma
siłę pomagać innym. Ostatnio Przemek, na jednym z portali społecznościowych poznał 13-letnią Wiktorię
z Rudy Śląskiej, która choruje na
raka i postanowił, że będzie jej pomagał także finansowo - to jest gest! Teraz zbieramy nie tylko na Przemka,
ale i na Wiktorię - opowiada z uśmiechem Mariusz.

Stąd pomysł, by wyruszyć w podróż
po europejskich klubach piłkarskich,
aby zebrać wszelkiego rodzaju gadże-

17 klubów, a nasza podróż potrwa
około 30 dni. Chce zabrać ze sobą
tłumacza języka angielskiego, gdyż
w krajach niemiecko języcznych sobie
poradzę. Cała akcja będzie rejestrowana i na bieżąco relacjonowana przez
nas na facebooku oraz youtube - zapewnia Mariusz.
Pomysłodawca akcji liczy, że dzięki
nagłośnieniu całej sprawy uda się mu
również pozyskać sponsorów, którzy
wesprą podróż oraz Przemka.

Przemek i Wiktoria
ty związane z najpopularniejszymi zawodnikami oraz klubami.
- Wyruszamy z Polski do Czech
i dalej do Austrii, Niemiec, Chorwacji, Włoch, Francji, Hiszpanii oraz
Holandii, Belgii i z powrotem znowu
przez Niemcy, przed nami około 7,5
tys. kilometrów, 9 krajów, odwiedzimy

Podróż Mariusza Kaczmarczyka z Orzesza dla Przemka Wieczorka z Łazisk,
kumpla od przedszkola to niezwykły dar
oddania i poświęcenia dla drugiego człowieka - dość rzadko spotykany w dzisiejszych, zabieganych czasach - tym bardziej
trzymamy kciuki i życzymy, by ich nadzieje
oraz oczekiwania się spełniły. 
(BL)
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SKATEPARK W ŁAZISKACH GÓRNYCH ZAPRASZA

Łaziska Górne dzięki środkom
unijnym poszerzyły swoją bazę
sportowo - turystyczną. Na
znakomicie skomunikowanym
(strategiczne położenie wzdłuż
tranzytu DK 81 Katowice - Wisła) terenie rekreacyjnym, znajdującym się w rejonie basenu
„Żabka”, powstał nowy obiekt
- Skatepark - profesjonalny
plac do uprawiania ekstremalnych sportów, jakimi są jazda
na deskorolce, rowerach BMX
i na rolkach.

B

udowa obiektu, która rozpoczęła się w lutym br. została właśnie zakończona. Nowopowstała infrastruktura utworzona została
w obrębie terenu kompleksu sportowego „Żabka”, w sąsiedztwie jednego
z basenów, stanowiąc dopełnienie całości sieci infrastruktury turystyczno rekreacyjnej tego obszaru.
Na płycie Skateparku pojawiły się
elementy stanowiące niebywałą gratkę
dla miłośników jazdy na rolkach, deskorolce, rowerach typu BMX i miej-

www.skatepark.laziska.pl
skiego surfingu. Swoje umiejętności sprawdzić można między innymi na murkach, railach, schodkach,
bankach czy gapach. Skatepark jest
oświetlony, na jego obrzeżach zamontowano również nagłośnienie.

Łaziski skatepark to niewątpliwie jedno
z miejsc, które stanie się wizytówką miasta, a jednocześnie nowym, atrakcyjnym
produktem turystycznym powiatu mikołowskiego, uzupełniającym propozycję turystyczno-rekreacyjną całego regionu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet III - Turystyka
Działanie 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna
Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna - podmioty publiczne
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
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Dziś samochód jest przedmiotem codziennego użytku, z którego
korzystają wszyscy członkowie rodziny. Panie w takim samym stopniu
jak panowie, ale te pierwsze mogą spodziewć się potomka i wtedy
pojawia się dylemat, czy w czasie ciąży zasiadać za kierownicą, czy nie?

Moto
rady
Jerzy Paja

Przyszła mama
ZA KIEROWNICĄ
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Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4/151
(budynek Starostwa Powiatowego)
tel. 322264392, 327384388, 784753334

Foto: Weronika Gawlik

kowy czynnik, który może
zakłócić koncentrację.
Mówiąc o bezpieczeństwie jazdy, nie sposób pominąć tematu zapinania pasów bezpieczeństwa.
Wprawdzie nasz kodeks
drogowy pozwala kobietom w widocznej ciąży jechać z niezapiętymi pasami, ale należy pamiętać, że
pasy bezpieczeństwa i poduszka powietrzna zapewniają kierowcy (w tym wypadku przyszłej mamie)
bezpieczeństwo w podróży.

pomagają chronić brzuch
i zwiększają komfort podróży. Warto w taki zestaw się
zaopatrzyć. Koszt niewielki,
a komfort jazdy poprawia
się w znacznym stopniu.
Przejdźmy do jazdy. Siadając za kierownicą, należy pamiętać o tym, aby
mieć jak największą swobodę. Tę ogranicza rosnący
brzuszek, więc bezwzględnie należy zdjąć kurtkę,
żeby dodatkowo nie ograniczała ruchów. Wybierając się w dłuższą trasę, na-
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G

eneralnie nie
ma powodu, by
kobieta w ciąży,
szczególnie w pierwszych miesią-

cach, nie mogła prowadzić samochodu. Jeśli jednak zasiada „za kółkiem”,
powinna wziąć pod uwagę czynniki, które mogą

wpływać na bezpieczeństwo jazdy. Większa ochota na sen, złe samopoczucie czy nudności mogą
spowodować dekoncen-

trację, a ta ma już ogromny wpływ na bezpieczeństwo. W późniejszych
miesiącach dochodzą ruchy dziecka i to jest dodat-

Naprawa zamków
i stacyjek
samochodowych
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Dorabianie kluczy
Systemy zamkowe
MASTER KEY
Tychy, ul. Barona 22d

Tel. 601-074-635

Kia cee’d. Edycja limitowana. Tylko teraz:

Nawigacja z kamerą cofania gratis

Pozostałe wersje dostępne w programie Kia Finanse.

Kredyty 50/50, 3x33%
lub „niski procent”
OC/AC w prezencie.

Łaziska Górne, ul. Leśna 1,
tel. 32 324 46 01, www.etrans.kia.pl

Dlatego też kobieta w ciąży zapinając pasy, musi pamiętać, aby były odpowiednio zapięte (nie mogą przechodzić przez brzuch, dolny pas powinien znajdować
się nisko pod brzuchem,
a górny nad brzuchem
i między piersiami), a fotel odsunięty od kierownicy
(ta nie może uciskać brzucha z zachowaniem sprawności motorycznej. Najlepiej zachować odległość
około 25 centymetrów między brzuchem a kierownicą) i przedniej poduszki powietrznej. W handlu dostępne są adaptery do pasów bezpieczeństwa, dzięki którym dolny pas dobrze się układa nisko na
biodrach i miednicy, a także specjalne nakładki anty-uciskowe na pasy, które

leży tak zaplanować podróż, żeby był w niej czas
na zwiększoną ilość postojów. Myślę, że zatrzymanie
się co godzinę i wykonanie
kilku ćwiczeń rozluźniających doskonale poprawi samopoczucie i w znacznym
stopniu wyeliminuje znużenie i zmęczenie. Czasami dla lepszego komfortu,
warto wybrać dłuższą trasę, ale po lepszej drodze,
by uniknąć niewskazanych
drgań i jazdy w korkach.
Stres i spaliny nie są korzystne ani dla matki, ani
dla dziecka.
W zaawansowanej ciąży, kobieta spodziewająca
się dziecka powinna ograniczać samodzielne prowadzenie samochodu i najlepiej, by podróżowała jako
pasażer.
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!
SUDOKU

Wśród osób, które do końca sierpnia nadeślą
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy
nagrody książkowe. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Arnold Sobociński z Mikołowa. Prosimy
o odbiór nagrody, w siedzibie redakcji, ul. Rynek 18,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.
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Sposób na wrastające paznokcie

Metoda Arkady
GABINET KOSMETYCZNY
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PEDICURE SPECJALISTYCZNY

jastrzębie-Zdrój

ul. Beskidzka PU 137 nr 1
tel: 32 476 10 25
ul. Zdrojowa 5
tel: 32 733 10 53
www.logopeda.net.pl
www.logopedia.pl
l Weryfikowany od ponad 25 lat, stale wzbogacany
program autorski jolanty Falany-Kozłowskiej.
l Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego
z oddziałem integracyjnym.
l Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Centrum Logopedyczne.
l Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
(od 0 do 7 roku życia).

Gabinet kosmetyczny „Dagata” to jedno z niewielu miejsc
w regionie, gdzie wykwaliﬁkowany personel w sposób
profesjonalny i fachowy zajmie się naszymi stopami. Ich
właściwa pielęgnacja zapewnia nam komfort chodzenia.
jedną z dolegliwości, która
coraz częściej nam doskwiera są wrastające paznokcie.
Najlepszą metodą jej skutecznego leczenia jest Metoda Arkady.

M

etoda Arkady cieszy się coraz większą popularnością
wśród pacjentów dotkniętych
tym schorzeniem, gdyż umożliwia całkowite wyleczenie
oraz pozbycie się uciążliwego
dyskomfortu. Aż 15% populacji cierpi z powodu wrastających paznokci - Metoda Arka-

dy pomogła już wielu pacjentom. Ich zdrowie i zadowolenie jest dla twórcy narzędzia
najlepszym dowodem na to,
że Kostka Arkady to absolutna rewolucja w leczeniu wrastających paznokci.
Zabieg wykonywany Metodą Arkady, jako jedyny z dostępnych na rynku, pozwala
w większości przypadków na
pozbycie się problemu wrastających paznokci w ciągu jednej wizyty. Podstawowy zabieg
trwa od 30 do 45 min, a czas
jego trwania uzależniony jest
od stopnia komplikacji danego
przypadku. Okres leczenia zależy m.in. od stopnia deformacji płytki paznokciowej i rodzaju wykonywanych wcześniej
zabiegów.
Korekcja wrastającego paznokcia Metodą Arkady przynosi natychmiastową ulgę po-

łączoną z nadaniem zdrowego wyglądu płytce paznokcia.
Dodatkowym atutem tej metody leczenia jest efekt estetyczny. W przypadku kobiet,
w większości wykonanych rekonstrukcji paznokcia możliwe jest
jego malowanie lub zdobienie.
- Kostka Arkady jest niesamowita. To pionierskie narzędzie, służące rozwiązaniu
problemów wrastającego paznokcia bez zastosowania interwencji chirurgicznej, które
daje estetyczny rezultat. Jest to
innowacyjna metoda rozwiązania problemu wrastającego
paznokcia. Podolog ma dostęp
do wszystkich powierzchni paznokcia z każdej możliwej strony. Dzięki Kostce Arkady rekonstrukcja paznokcia jest łatwiejsza i skuteczna - zapewnia Agata Dawid, specjalista
II stopnia w Metodzie Arkady.

l Studia Podyplomowe:
- Logopedia (surdologopedia, neurologopedia)
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju
- Terapia Pedagogiczna, inne.
l Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej terapii
(Akademia Rodzica, Uniwersytet Otwarty).

Prowadzimy szkolenia, warsztaty, staże,
zapewniamy praktyki, uczymy praktycznych
umiejętności, wydajemy certyfikaty.

uMÓW SIę NA ZAbIEG: tEL. 534-848-848
E-MAIL: GAbINEt@DEGAtA.PL
KAtOWICE - MuRCKI, uL. SAMSONOWICZA 25

Znowu ruszą roboty
w Łaziskach Górnych
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Po raz kolejny
Przedsiębiorstwu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. udało się
pozyskać pieniądze
na uporządkowanie
gospodarki ściekowej w Łaziskach
Górnych. Dzięki
unijnym funduszom
wybudowana zostanie
kanalizacja sanitarna
na osiedlu Leśnym,
zlikwidowana zostanie
oczyszczalnia ścieków
przy ul. Morcinka oraz
nastąpi rozbudowa
etapu mechanicznego
oczyszczania ścieków
na oczyszczalni
ścieków komunalnych
„Wschód”.

W

okresie od lipca 2010r.
do grudnia 2013r. w Łaziskach Górnych wybudowano około 20 km
sieci kanalizacji sanitarnej. Prace objęły odcinki kanalizacji na ulicach: Brada, Kolejowej, Ks. Szwedy, Orzeskiej,
Prądnej, Przysiółki, Barlickiego, Działkowców, Energetyków, Fornalskiej,

Łącznej, Marchlewskiego, Moniuszki, Plac Ratuszowy, Sawickiej, Miarki, Spokojnej, Kościelnej, Sobieskiego,
Waryńskiego, Wróblewskiego, Zawadzkiego, Chopina, Dworcowej, Parkowej,
Prusa, Świerczewskiego, Krasickiego. W grudniu 2013r. zostało odebrane ostatnie, a zarazem największe pod
względem finansowym i technicznym
przedsięwzięcie - dokończenie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków
komunalnych „Wschód”.
17 lipca 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Prezes i Wiceprezes Spółki Mirosław Duży i Iwona Ranoszek
podpisali aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska
Górne”. Fundusz reprezentowała
Gabriela Lenartowicz, prezes Zarządu oraz Adam Liwochowski, wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach.

PLANOWANy CAŁKOWIty
KoSZT PRojEKTU Po jEGo
RoZSZERZENIU To PoNAD
65,75 MLN ZŁ, Z CZEGO
DOFINANSOWANIE ZE
ŚRODKÓW FuNDuSZu
SPÓjNOŚCI WyNOSI PONAD
43,35 MLN ZŁ.

Podpisanie aneksu do umowy dotyczącej projektu: Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne. Na
zdjęciu, siedzą od lewej: Adam Liwochowski, Gabriela Lenartowicz, Mirosław Duży, Iwona Ranoszek i Piotr Zienc.
Na dalszą realizację unijnego projektu Spółka ogłosiła przetargi na następujące zadania:
Rozbudowa etapu mechanicznego oczyszczania ścieków w ramach
przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych „Wschód”
przy ul. Południowej.

Likwidacja oczyszczalni ścieków
przy ulicy Morcinka w Łaziskach
Górnych i budowa przepompowni ścieków w miejscu oczyszczalni wraz z rurociągiem tłocznym
włączonym do istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Granicznej.

ni o przebiegu realizacji inwestycji.
Mamy nadzieję, iż również podczas
tego etapu wszystko będzie przebiegać pomyślnie!
Po zakończeniu realizacji projektu dostęp do nowoczesnego systemu
kanalizacji sanitarnej uzyska łącznie
ponad 4600 osób.

MIROSŁAW Duży,
prezes PGKiM sp. z o. o.
w Łaziskach Górnych
- Dzięki wsparciu Funduszu kolejne rejony naszego miasta uzyskają dostęp do kanalizacji, a także zmodernizujemy mechaniczną część oczyszczalni ścieków
„Wschód”. Wysoka ocena realizacji naszego projektu w latach poprzednich pozwoliła nam na jego
rozszerzenie i uzyskanie kolejnego wsparcia finansowego.

Okres realizacji inwestycji został
przedłużony do końca 2015r.

PIOtR ZIENC, jedyny radny
Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami dla osiedla Leśnego w Łaziskach Górnych. Przedmiotem tego zadania jest budowa ok. 6,4
km kanalizacji w rejonie ulic: Leśnej,
Wierzbowej, Brzozowej, Jesionowej,
Topolowej, Świerkowej i Jodłowej.

oRAZ

Teraz zostanie zmodernizowana część mechaniczna oczyszczalni „Wschód”

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją powyższych zadań.
Niezwłocznie po wyborze wykonawców rozpoczną się roboty. Mieszkańcy na bieżąco będą informowa-

wojewódzki z powiatu mikołowskiego:
- Budowa kanalizacji w Łaziskach Górnych to projekt, który rozpoczynałem, jako prezes
PGKIM oraz Pełnomocnik ds. realizacji projektu. W ocenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i GW w Katowicach
jest jednym z najlepszych i najlepiej realizowanych w regionie
oraz przykładem dobrego wykorzystania środków unijnych. Stąd
też decyzja o jego rozszerzeniu
i przyznaniu kolejnych środków.

Projekt pn.: „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, tel. 32 224 14 52, fax 32 224 14 20, www.pgkim-laziska.pl, e-mail: zarzad@pgkim-laziska.pl

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

Supernowoczesny
Ostrzeże przed gradem, nawałnicami, śnieżycami, mrozem oraz powodziami

radar na Górze św. Anny

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach udzielił
dotacji w wysokości
4,8 mln zł Instytutowi
Meteorologii i
Gospodarki Wodnej
- Państwowemu
Instytutowi
Badawczemu
w Warszawie na…
budowę stacji radaru
meteorologicznego
na Górze św. Anny.
Radar obejmie
zasięgiem obszar
województw:
śląskiego, opolskiego
i dolnośląskiego
o powierzchni 41 700
km kw., na którym
mieszka 8,5 mln ludzi.

R

adar umożliwi dokładniejsze prognozowanie zagrożeń oraz szybsze ostrzeganie przed nimi ludności

poprzez:
- objęcie skutecznym zasięgiem radarowym obszarów źródłowych Odry,
Opawy i Ostrawicy oraz ich górnych
biegów,
- poprawę dokładności pomiaru
natężenia opadów i prognozowania

mosfery INCA można stwierdzić,
że planowana inwestycja umożliwi
lepsze prognozowanie hydrologiczne i sterowanie kaskadą zbiorników w celu uzyskania co najmniej
24 godzinnego czasu wyprzedzenia
dla planowanych odpływów z tych
zbiorników oraz 48 godzinnego wyprzedzenia ostrzeżeń o katastrofalnych wzrostach stanów wody na
dolnej Nysie Kłodzkiej i Odrze poniżej ujścia Nysy.
Całkowity koszt budowy radaru
wyniesie ok. 12,7 mln zł (netto), zadanie jest także współfinansowane
ze środków wojewódzkich funduszy
w Opolu (2,9 mln zł) i Wrocławiu
(2,4 mln zł).

zasilania rzek w wody
opadowe,
- monitorowanie groźnych zjawisk meteorologicznych związanych
z wiatrem na obszarze województwa
śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego,
- ocenę stanu
skupienia hydro-

meteorów (rozróżnia
deszcz, grad, śnieg).
Urządzenie, na terenie
województwa śląskiego obejmie swoim działaniem i nadzorem wszystkie
zlewnie polskich
dopływów górnej
Odry, szczegól-

nie Psiny, Kłodnicy, Rudy i Bierawki.
Zapewni to wysoką gwarancję informacji o opadach w dorzeczu górnej
Odry, szczególnie w zlewniach zasilających zbiorniki Dzierżno i Rybnik.
Radar na Górze św. Anny zostanie zintegrowany z systemem polskich radarów meteorologicznych
„POLRAD”. Uwzględniając dodatkowo planowane wdrożenie systemu analizy oraz prognozy stanu at-

GAbRIELA LENARtOWICZ,
prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i GW
w Katowicach:
- Obserwujemy nasilenie gwałtownych zjawisk meteorologicznych,
m.in. burz, nawałnic z gradem i mocnymi opadami deszczu, które skutkują podtopieniami i zniszczeniami
w infrastrukturze oraz przyrodzie. Dlatego tak ważne jest przewidywanie pojawienia się anomalii pogodowych, by
był czas na zapobieżenie ich skutkom.
Dzięki radarowi będziemy wiedzieć,
że zbliża się do nas nawałnica z intensywnymi opadami - będziemy mieli czas na ostrzeżenie mieszkańców
i ograniczenie jej skutków.

W powiecie mikołowskim dofinansowanie otrzymały ornontowice

W

ramach, trwającego
do 30 kwietnia 2014
roku naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z gospodarką wodną, do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i GW w Katowicach wpłynęło
18 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 16,3 mln zł.
Pod koniec lipca Zarząd Fun-

duszu zatwierdził listę 16 zadań zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania. W powiecie mikołowskim dofinansowanie otrzymała Gmina Ornontowice na budowę wodociągu
przy ul. Kolejowej etap II część
3, etap III część 2 - w wysokości
400 tys. zł.
Ocena merytoryczna wniosków dokonana została w opar-

ciu o kryteria stanu przygotowania zadania, osiągnięcia standardów Unii Europejskiej, zintegrowanej efektywności ekologicznej, ekonomicznej i społecznej, a także szczegółowe kryteria zawarte w regulaminach
naborów. Łączna wnioskowana kwota pożyczki dla wszystkich zadań to 15,9 mln zł, z tego
9,5 mln zł na 2014 rok.

Firma JPR AQUA S.A. jest firmą specjalizującą się w produkcji szerokiej gamy
wysoko jakościowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Po latach doświadczeń
i ciężkiej pracy staliśmy się doświadczonym producentem urządzeń z polietylenu metodą rotomouldingu.
Wszystkie urządzenia produkowane
przez JPR AQUA S.A. są zgodne z wymogami normy unijnej PN EN, posiadają
atest higieniczny oraz atesty i certyfikaty
techniczne.

Oczyszczalnia
Separator

W naszej firmie funkcjonuje system Zarządzania Jakością według ISO
9001:2008, w związku z tym stale doskonalimy swoją ofertę. Główne dziedziny
działalności to produkcja, sprzedaż na
rynku polskim i zagranicznym, doradztwo
techniczne.
Oferujemy rozwiązania dla gmin, hoteli, restauracji, firm oraz klientów indywidualnych. 100% naszej oferty to wyroby
produkowane w fabryce JPR AQUA S.A.
w Łaziskach Górnych.

Mini separator tłuszczu

Nasze produkty to:
l przydomowe oczyszczalnie
ścieków dla 4 do 22 stałych
mieszkańców
l oczyszczalnie dla obiektów
i osiedli do 420
Równoważnej Liczby
Mieszkańców
l separatory węglowodorów
o przepływach
od 1,5 do 1.000 [l/s]
l separatory tłuszczu i skrobi
o przepływach od 1,5 do
100 [l/s]
l mini separator tłuszczu dla
małej gastronomii
l palety, podesty
higieniczne, skrzyniopalety
(przemysł spożywczy)
l bariery drogowe
l pojemniki na odpady

43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 15

tel. 32 22 44 262, 32 22 44 261, e-mail: biuro@jpr-aqua.pl, www.jpr-aqua.pl
Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice,
kapitał zakładowy: 100 401 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności
n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości
1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 6a - cena wywoławcza: 62 100 zł, wadium: 6 210 zł, postąpienie: 1000 zł
- powierzchnia lokalu: 49,30 m² (1 pokój, pokój z aneksem kuchennym)
2. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 56 - cena wywoławcza: 21 500 zł, wadium: 2 150 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 20,80 m² (pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, WC, komórka)
3. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 58 - cena wywoławcza: 57 300 zł, wadium: 5 730 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 38,20 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC)
4. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. WSCHODNIEJ 11a - cena wywoławcza: 130 500 zł, wadium: 13 050 zł, postąpienie: 1 500 zł
- powierzchnia lokalu: 61,63 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
5. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. WSCHODNIEJ 13 - cena wywoławcza: 84 200 zł, wadium: 8 420 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 36,79 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
6. Lokal mieszkalny nr 16 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34 - cena wywoławcza: 68 500 zł, wadium: 6 850 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 46,31 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
7. Lokal mieszkalny nr 17 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34 - cena wywoławcza: 60 500 zł, wadium: 6 050 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 27,96 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
Termin i miejsce przetargu:
14 sierpnia 2014 r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro).
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 23 lipca 2014 r. do 13 sierpnia 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem
Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu:
lokale opisane w pkt. 1, 2, 3 Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice, tel. /32/ 318-29-00;
lokale opisane w pkt. 4, 5, 6, 7 Administracja „Śląsk” ul. Warsztatowa 4, Ruda Śląska tel. /32342-34-75

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice,
kapitał zakładowy: 100 401 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności
n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości
1. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Katowicach przy ul. SKALNEJ 3 - cena wywoławcza: 103 000 zł, wadium: 10 300 zł, postąpienie: 1 500 zł
- powierzchnia lokalu: 50,75 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, komórka)
2. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. GŁOWACKIEGO 21 - cena wywoławcza: 142 000 zł, wadium: 14 200 zł, postąpienie: 1 500 zł
- powierzchnia lokalu: 69,56 m² ( 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC)
3. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Katowicach przy ul. KOCHANOWSKIEGO 18 - cena wywoławcza: 208 000 zł, wadium: 20 800 zł, postąpienie: 3 000 zł
- powierzchnia lokalu: 79,90 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, korytarz, łazienka , WC)
4. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Katowicach przy ul. SZOPIENICKIEJ 27a - cena wywoławcza: 148 000 zł, wadium: 14 800 zł, postąpienie: 1 500 zł
- powierzchnia lokalu: 60,31 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka , WC, przedpokój)
5. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. WRĘBOWEJ 17 - cena wywoławcza: 72 000 zł, wadium: 7 200 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 53,75 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
6. Lokal mieszkalny nr 33 położony w Tychach przy ul. DĘBOWEJ 26 - cena wywoławcza: 76 000 zł, wadium: 7 600 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 30,80 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
7. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2a - cena wywoławcza: 65 000 zł, wadium: 6 500 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 28,90 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
8. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2b - cena wywoławcza: 75 000 zł, wadium: 7 500 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 32,60 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
Termin i miejsce przetargu:
21 sierpnia 2014 r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro).
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 28 lipca 2014 r. do 20 sierpnia 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem
Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu:
lokale opisane w pkt. 1, 2, 5 Administracja „Wujek” ul. Załęska 37a Katowice tel. /32/ 209-51-50;
lokal opisany w pkt. 3 Administracja „Katowice” ul. Brzozowa 13a Katowice tel. /32/ 353-20-83;
lokal opisany w pkt. 4 Administracja „Wieczorek” ul. Krawczyka 3 Katowice tel. /32/ 353-30-88;
lokal opisany w pkt. 6 Administracja „Wesoła” ul. Piastów Śląskich 6a Mysłowice tel. /32/ 225-32-34;
lokale opisane w pkt. 7, 8 Administracja „Śląsk” ul. Warsztatowa 4 Ruda Śląska tel. /32/ 342-34-75.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 12 sierpnia 2014 r. (wtorek) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki:
ING Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.
- Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
- Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
6.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 19 sierpnia 2014 r. (wtorek) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki:
ING Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175.
- Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
- Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
- Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
8. W związku z faktem, iż wartość rynkowa lokalu opisanego w pkt. 3 przekracza równowartość w zł. kwoty 50.000 euro, na dokonanie czynności
prawnej - sprzedaży lokalu - wymagana jest (zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących
Skarbowi Państwa, Dz. U. 1996 nr 106, poz. 493 z późn. zm.) zgoda Ministra Skarbu Państwa. Zawarcie, w formie aktu notarialnego, umowy sprzedaży
lokalu, nastąpi po realizacji ww. warunków oraz po wpłacie wylicytowanej, zatwierdzonej przez Ministra Skarbu Państwa kwoty. Termin, osoba notariusza i
miejsce zawarcia umowy sprzedaży zostanie określony przez Sprzedającego. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu
umowy sprzedaży.

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej
w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania
przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych
dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.

Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej
w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania
przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych
dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl

Lokale użytkowe na sprzedaż w Świętochłowicach
Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

Lokal mieszkalny na sprzedaż w Świętochłowicach
Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

1. Lokalu użytkowego nr 03 usytuowanego w kondygnacji podziemnej 5-kondygnacyjnego budynku
mieszkalnego przy ul. Chopina 39 w Świętochłowicach, składającego się z 6 pomieszczeń połączonych ciągiem komunikacyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 105,82 m2.
Przetarg ustny nieograniczony: 12 września 2014 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Cena wywoławcza - 160 000 zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium w wysokości 30 000 zł uprawniające do licytacji należy wnieść przelewem na konto do dnia
08 września 2014 r.

w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu położonego w Świętochłowicach przy ulicy:
Łagiewnickiej 62c/9 - pow. użyt. 38,00 m2, cena wywoławcza - 82 000 zł, wadium - 9 000 zł
termin przetargu - 29 sierpnia 2014 r. o godz. 1000
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p.5.) lub winno
wpłynąć na konto Urzędu nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 prowadzone przez ING Bank Śląski
O/Świętochłowice w terminie do 25 sierpnia 2014 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM).
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach (p. 118), tel. 32 349 19 31.
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

2. Lokalu użytkowego nr 1 usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiej 6
w Świętochłowicach o powierzchni użytkowej 97,68 m2 składającego się z 8 pomieszczeń i korytarza.
Drugi przetarg ustny nieograniczony: 19 września 2014 r. o godz. 1130 w Urzędzie Miejskim
w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Cena wywoławcza - 126 000 zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium w wysokości 25 000 zł uprawniające do licytacji należy wnieść przelewem na konto do dnia
15 września 2014 r.

3. Lokalu użytkowego nr 1 usytuowanego na podwyższonym parterze budynku mieszkalnego przy
ul. Hutniczej 11B w Świętochłowicach o powierzchni użytkowej 129,31 m2, składającego się z 6 pomieszczeń i piwnicy.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony: 19 września 2014 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim
w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Cena wywoławcza - 130 000 zł. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium w wysokości 26 000 zł uprawniające do licytacji należy wnieść przelewem na konto do dnia
15 września 2014 r.

Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez ING Bank Śląski S.A. O/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
Ogłoszenia o przetargach dostępne są na stronie internetowej: www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, pokój 113, tel. 32 349 19 35.
Prezydenta Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości:
stanowiącej własność Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Bukowej 1, oznaczonej w obrębie
Świętochłowice numerem ewidencyjnym 1325/14 o powierzchni 419 m2, dla której prowadzona jest
księga wieczysta KA1C/00018660/7 przez Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
Przedmiotowa działka jest niezabudowana, posiada kształt prostokąta. Dojazd do nieruchomości od
strony ul. Bukowej - droga o nawierzchni asfaltowej. W otoczeniu działki instalacja elektryczna, wodna,
kanalizacyjna, gazowa. Otoczenie nieruchomości to tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, zabudowa usługowa (piekarnia), cmentarz.
W 2011 r. dokonano wyburzenia istniejącego na działce zbiornika wodnego. Wyburzenie polegało na
zburzeniu stropu zbiornika i ścian żelbetowych do 0,5 m poniżej rzędnej terenu oraz zasypaniu pozostałej części zbiornika gruzem i przywiezioną ziemią. Teren po zasypanym zbiorniku został uporządkowany,
wyrównany, obecnie porośnięty jest trawą.
Dla w/w nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świętochłowice - przedmiotowa nieruchomość
położona jest na terenach oznaczonych symbolem: A.3.6/6m1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i niskiej intensywności.
Cena wywoławcza - 61 000,00 zł
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) sprzedaż jest objęta zwolnieniem z podatku VAT.
Wadium - 5 000,00 zł
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych.
Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 11 września 2014r. o godz. 1000
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Wadium należy wnieść w pieniądzu w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A. o/Świętochłowice nr 54 1050 1373
1000 0022 8149 7178 do dnia 8 września 2014r., z zaznaczeniem „I przetarg ustny, nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bukowej 1.
Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl
w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 118, tel. 32 349 19 31.
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trzęsienia ziemi nie było
Przed rokiem kibice mikołowskiego Strażaka cieszyli się
z pierwszego w historii klubu
awansu do ligi okręgowej.
W klubie zrobiono wszystko,
co było w jego możliwościach,
aby zespół nie był meteorem
w tej klasie rozgrywek. Głosów
o utrzymaniu się za wszelką
cenę w „okręgówce” nie było
słychać, ale liczono, że to
zadanie zostanie wykonane.
tym bardziej, że w meczach na
własnym boisku Strażak grał
ładnie i co najważniejsze, zdobywał punkty.

K

łopoty zaczęły się w ostatniej
fazie sezonu. W gronie zagrożonych degradacją było kilka
drużyn, w tym podopieczni trenera
Gąsiora. Niestety, jak to zwykle bywa,

beniaminek zapłacił frycowe i „wyleciał” do klasy „A”, a piątoligowy byt
zachowały stare wygi grające w niej

od lat. Ot, piłkarska proza życia. Czy
po spadku do niższej kasy rozgrywkowej w klubie było „trzęsienie ziemi”,

rozmawiamy z trenerem, Robertem
Gąsiorem.
- Do utrzymania „okręgówki” zabrakło nam trzech punktów. Których? Może tych dwóch straconych
w ostatnich sekundach meczu w Kochłowicach, może tych straconych
w meczu na własnym boisku z Piastem Bieruń, a może ze względu na
zbyt małą ilość zwycięstw na obcych
boiskach. Na wyjazdach odnieśliśmy tylko jedno zwycięstwo w Orzeszu. Do tego doszła „krótka ławka”
i brak doświadczonych „młodzieżowców”. Ci, którzy grali, nie byli jeszcze
przygotowani do gry w piątej lidze.
Wszystko to złożyło się na przysłowiowe frycowe, które zapłaciliśmy.
„Trzęsienia ziemi” po spadku w klubie nie było. Poznaliśmy smak gry
w wyższej klasie rozgrywek, zdobyliśmy niezbędne doświadczenie i w ko-

lejnym podejściu będziemy mądrzejsi. Najważniejsze jest to, że udało się
zatrzymać większość zawodników,
w tym trzon zespołu. Kariery zakończyli tylko Stemplewski oraz Kołcz,
reszta gra dalej. Spróbujemy wzmocnić skład dwoma, trzema zawodnikami i powalczyć. Na pewno nie będzie to łatwe. Po pierwsze w naszej
grupie jest 14 drużyn, w tym kilka
mocnych. Śląsk Świętochłowice, Jastrząb Bielszowice, Naprzód Lipiny, Stadion Śląski, to rywale prezentujący wysoki jak na klasę „A” poziom. Awansują tylko dwie drużyny,
więc czeka nas trudne zadanie. A dobrze byłoby ten drugi awans wywalczyć, gdyż w przyszłym roku klub będzie obchodził jubileusz XX-lecia istnienia. To byłby najlepszy prezent podsumowuje trener, Robert Gąsior.
Tadeusz Piątkowski

Ligowy rozkład jazdy
III liga

Polonia Łaziska

Rok założenia: 1927
barwy: żółto - niebiesko - czarne
Sekretariat: Łaziska Górne, ul. Staszica 31 B, tel. 32 322 93 53
Stadion: Łaziska Górne, ul. Sportowa 3, tel. 32 216 16 66
Strona internetowa: http://www.polonialaziska.pl
Prezes: Piotr Niewiadomski
trener: Rafał Bosowski
Kierownik drużyny: Robert Janecki
15.08. piątek, godz. 17.00 Polonia - Stal Bielsko Biała
20.08. środa, godz. 18.00 Polonia - Ruch Zdzieszowice
23.08. sobota, godz. 17.00 Podbeskidzie II Bielsko - Polonia
30.08. sobota, godz. 17.00 Polonia - Ruch II Chorzów
6.09. sobota, godz. 16.30 Rekord Bielsko Biała - Polonia
13.09. sobota, godz. 16.00 Polonia - Piast II Gliwice
20.09. sobota, godz. 16.00 Swornica Czarnowoąsy - Polonia
27.09. sobota, godz. 15.00 Polonia - Górnik Wesoła
4.10. sobota, godz. 15.00 GKS 1962 Jastrzębie - Polonia
11.10. sobota, godz. 15.00 Polonia - LKS Czaniec
18.10. sobota, godz. 15.00 Grunwald Ruda Śląska - Polonia
25.10. sobota, godz. 14.30 Polonia - Małapanew Ozimek
2.11. niedziela, godz. 13.00 Skalnik Gracze - Polonia
8.11. sobota, godz. 13.00 Polonia - Górnik II Zabrze
11.11. wtorek, godz. 18.00 Polonia Bytom - Polonia Łaziska
15.11. sobota, godz. 13.00 Odra Opole - Polonia Łaziska
22.11, sobota, godz. 13.00 Polonia - Szombierki Bytom

IV liga

Gwarek Ornontowice
Rok założenia: 1985
barwy: niebiesko - białe
Adres: ul. Zwycięstwa 7B, Ornontowice
telefon: 32 336-11-00
Strona internetowa: http://gksgwarek.futbolowo.pl
Prezes: Krzysztof Zdrzałek
trener: Damian Galeja
Kierownik drużyny: Łukasz Nieużyła
16.08. sobota, godz. 17.00 Gwarek - GKS Gieksa II Katowice
23.08. sobota, godz. 17.00 Podlesianka Katowice - Gwarek

27.08. środa, godz. 18.00 Gwarek - GTS Bojszowy
30.08. sobota, godz. 17.00 GKS Krupiński Suszec - Gwarek
6.09. sobota, godz. 17.00 Gwarek - MKS Iskra Pszczyna
13.09. sobota, godz. 16.00 Górnik Pszów - Gwarek
20.09. sobota, godz. 16.00 LKS Jedność 32 Przyszowice - Gwarek
27.09. sobota, godz. 16.00 Gwarek - LKS Forteca Świerklany
4.10. sobota, godz. 15.00 JSP Sczakowianka - Gwarek
11.10. sobota, godz. 15.00 Gwarek - KS Unia Racibórz
18.10. sobota, godz. 15.00 LKS Drzewiarz Jasienica - Gwarek
25.10. sobota, godz. 14.30 Gwarek - LKS Bełk
2.11. niedziela, godz. 13.00 LKS Unia Turza Śl. - Gwarek
8.11. sobota, godz. 13.00 Gwarek - GKS Radziechowy - Wieprz

V liga

AKS Mikołów
Rok założenia: 1923
barwy: zielono - białe
Adres: ul. Zawilców 8, Mikołów
telefon: (32) 226-02-16
Strona internetowa: http://aksmikolow.futbolowo.pl
Prezes: Zbigniew Piecha
trener: Krzysztof Szybielok
Kierownik drużyny: Dariusz Prus
17.08. niedziela, godz. 17.00 AKS Mikołów - MKS Lędziny
23.08. sobota, godz. 17.00 Unia Bieruń Stary - AKS Mikołów
27.08. środa, godz. 18.00 Ogrodnik Tychy - AKS Mikołów
30. sobota, godz. 11.00 AKS Mikołów - AKS Niwka
6.09. sobota, godz. 17.00 Piast Bieruń Nowy - AKS Mikołów
13. 09. sobota, godz. 11.00 AKS Mikołów - Sparta Katowice
20.09. sobota, godz. 16.00 Unia Kosztowy - AKS Mikołów
27.09. sobota, godz. 16.00 KS Żory - AKS Mikołów
4.10. sobota, godz. 15.00 GKS II Katowice - AKS Mikołów
11.10. sobota, godz. 11.00 AKS Mikołów - MK Górnik Katowice
18.10. sobota, godz. 15.00 Rozwój II Katowice - AKS Mikołów
25.10. sobota, godz. 11.00 AKS Mikołów - Pogoń Inielin
2.11. niedziela, godz. 13.00 Znicz Jankowice - AKS Mikołów
8.11. sobota, godz. 11.00 AKS Mikołów - LKS Łąka

Sokół Orzesze
Rok założenia: 1925
barwy: biało - czerwone

Adres: ul. Bukowina 6, Orzesze
Strona internetowa: www.sokolorzesze.pl
Prezes: Wojciech Płachetka
trener: Artur Ginowicz

16.08. sobota, godz. 17.00 Sokół - Orzeł Mokre
23.08. sobota, godz. 17.00 KS 94 Rachowice - Sokół
27.08. środa, godz. 18.00 Sokół - Wawel Wirek
30.08. sobota, godz. 17.00 Buk Rudy - Sokół
6.09. sobota, godz. 16.30 Sokół - ROW II Rybnik
13.09. sobota, godz. 16.00 Zamkowiec Toszek - Sokół
20.09. sobota, godz. 16.00 Sokół - Wilki Wilcza
27.09. sobota, godz. 15.00 Wyzwolenie Chorzów - Sokół
4.10. sobota, godz. 15.00 Sokół - Urania Ruda Śląska
11.10. sobota, godz. 15.00 MKS Zabrze - Sokół
18.10. sobota, godz. 15.00 Sokół - Tempo Paniówki
25.10. sobota, godz. 14.30 LKS Nędza - Sokół
2.11. niedziela, godz. 13.00 Sokół - ŁTS Łabędy
8.11. sobota, godz. 13.00 Czarni Pyskowice - Sokół

Orzeł Mokre
Rok założenia: 1922
barwy: zielono - białe
Adres: Mikołów, ul. Zamkowa 1a, tel. 32 226-10-58
Strona internetowa: http://orzelmokre.futbolowo.pl
Prezes: Wojciech Chmielorz
trener: Mateusz Karcz
Kierownik drużyny: Rudolf Fudala
16.08. sobota, godz. 17.00 Sokół Orzesze - Orzeł
23.08. sobota, godz. 17.00 Orzeł - ZUCH Przepowice
27.08. środa. godz. 18.00 Orzeł - KS 94 Rachowice
30.08. sobota, godz. 17.00 Wawel Wirek - Orzeł
6.09. sobota, godz. 16.30 Orzeł - LKS Buk Rudy
13.09. sobota, godz. 16.00 Energetyk ROW II Rybnik - Orzeł
20.09. sobota, godz. 16.00 Orzeł - Zamkowiec Toszek
27.09. sobota, godz. 15.00 Wilki Wilcza - Orzeł
4.10. sobota, godz. 15.00 Orzeł - Wyzwolenie Chorzów
11.10. sobota, godz. 15.00 Urania Ruda Śląska - Orzeł
18.10. sobota, godz. 15.00 Orzeł - MKS Zabrze
25.10. sobota, godz. 14.30 Tempo Paniówki - Orzeł
2.11. niedziela, godz. 13.00 Orzeł - LKS Nędza
8.11. sobota, godz. 13.00 ŁTS Łabędy - Orzeł
*** Terminy spotkań wyjazdowych mogą ulec zmianie
Tadeusz Piątkowski
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W plażówce status quo

tegoroczne Grand Prix Mikołowa w siatkówce plażowej ilością startujących nie
powaliło, ale za to jakość rozgrywanych
spotkań była przednia. trofeum obronili ubiegłoroczni zwycięzcy Łukasz Gębka
i tomasz Wojciechowski.

M

istrzostwa rozgrywane były takim samym
systemem jak w latach ubiegłych. Najpierw trzy turnieje eliminacyjne, z których najlepsi kwalifikowali się do turnieju finałowego. W tym roku o prymat w turnieju końcowym
rywalizowało pięć par.
W pierwszym turnieju wystartowało siedem
par, ale poziom gier zrekompensował tę niewielką ilość. W gronie walczących znaleźli się ubiegłoroczni tryumfatorzy tej imprezy - Łukasz Gębka
i Tomasz Wojciechowski i pokazali, że są prawdziwymi mistrzami. Nie mieli sobie równych, a w finale pokonali parę Mateusz Śnieżek i Dawid Kania i zostali pierwszymi liderami Grand Prix.
W drugim turnieju wystartowało dziewięć par
i doszło do niespodzianki. Najlepszym teamem turnieju okazała się para Mateusz Snieżek - Dawid
Kania, która pokonała zwycięzców poprzedniego
tygodnia. Ciekawie zrobiło się w rankingu turnieju,
gdyż prowadzące pary miały na koncie po 54 punkty i praktycznie zapewniony start w finale.
Sporo zamieszania wprowadził trzeci turniej.
Absencja zawodników niektórych par sprawi-

ła, że startujące ekipy grały w zmienionych składach. Tym razem na najwyższym stopniu podium
dla zwycięzców stanęła para Łukasz Gębka i Piotr
Thomann.
W finale wystartowało pięć par. W tej sytuacji organizatorzy zmienili system gier z brazylijskiego na „każdy z każdym”. Ten system
zwiększył dla każdego z zespołów ilość gier, ale
za to stał się ciekawszy. W kilku meczach sypnęło niespodziankami, a ostatecznie zwycięsko z turnieju numer 4 wyszła para Piotr Gowin i Rafał Brudny, a kolejność tego turnieju
była następująca:
1. Piotr Gowin / Rafał Brudny
2. Łukasz Gębka / Tomasz Wojciechowski
3. Krzysztof Paździerski / Grzegorz Jaruga
4. Mateusz Śnieżek / Dawid Kania
5. Dawid Mazur / Bartosz Słupny
Po zsumowaniu punktów ze wszystkich turniejów, okazało się, że tegoroczne Grand Prix Mikołowa przypadło Łukaszowi Gębce i Tomaszowi Wojciechowskiemu. Jednym słowem w mikołowskiej
siatkówce plażowej status quo.
Klasyfikacja końcowa VII Grand Prix Mikołowa
w siatkówce plażowej:
1. Łukasz Gębka / Tomasz Wojciechowski
2. Piotr Gowin / Rafał Brudny
3. Mateusz Śnieżek / Dawid Kania
4. Dawid Mazur / Bartosz Słupny
Tadeusz Piątkowski

Skazani na stres
W

sezonie 2013/2014
sympatycy
Sokoła
Orzesze przeżywali stały stres. Piłkarskiej drużynie grającej w lidze okręgowej
nie szło najlepiej i była mocno zagrożona spadkiem do klasy „A”. Rzutem na taśmę udało się tę klasę rozgrywek utrzymać i wszyscy liczyli, że w następnym sezonie stresu nie będzie. Nic podobnego. - Po rozgrywkach doszło do małego
„trzęsienia ziemi”. Z klubu odszedł trener Krzysztof Szybielok
i sześciu zawodników. I to wychodzących w podstawowym
składzie. Z dnia na dzień trzeba było rozpocząć budowę nowej drużyny - mówi Damian
Kancelista. Nowym szkoleniowcem został Arkadiusz Ginowicz.
Zarówno on, jak i działacze
w trybie awaryjnym zaczęli poszukiwać zawodników zdolnych,
by zapełnić lukę po ubytkach.
I to nie ilościową, ale jakościową. - Chętni są i to tacy, którzy
mogą grać. Szkopuł w tym, że

zagrali o puchar burmistrza
Po
raz czwarty odbył się
w Łaziskach Górnych, na kortach
ORS Żabka turniej tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta Łaziska Górne w kategorii - singiel mężczyzn. W rywalizacji wzięło udział 17 zawodników rozstawionych na podstawie rankingu. Turniej stał na wysokim poziomie, w meczu o trzecie miejsce Norbert Kittel pokonał Marka Rajwę 0:6 6:1 6:3, natomiast w finale Jarosław Wróbel
wygrał z Łukaszem Śledziem 6:4
6:4. Organizatorem turnieju był
MOSiR Łaziska Górne.

Od lewej : Marek Rajwa, Łukasz Śledź, Jarosław Wróbel, Norbert Kittel
i Burmistrz Miasta Aleksander Wyra

Pora na stabilizację
Od początku sezonu 2014/2015 Orzeł Mokre ma nowego
trenera. Po okresie kontredansu na ławce szkoleniowców Orła, trenerem został MATEUSZ KARCZ, z którym
rozmawiamy o planach na ten sezon i nie tylko.
- To Twój pierwszy
klub w roli szkoleniowca?
- Pierwszy.
- Czyli futbol znasz z innej strony?
- Tak. Byłem
zawodnikiem
Grunwaldu Ruda
Śląska, Polonii Łaziska i Orła Mokre.
- Jednym słowem,
nie jesteś „wędrowniczkiem”.
- Jestem stały
w uczuciach i myślę,
że w nowej roli też tak
będzie.
- Jak to się stało, że zostałeś trenerem?
- Grałem w Orle pół roku, potem kontuzja sprawiła, że skończyłem karierę. Po minionym
sezonie dostałem telefoniczną

propozycję objęcia pieczy szkoleniowej nad zespołem. Przemyślałem
sprawę,
nakreśliłem
sobie plan
działania i powiedziałem
„tak”. Od czegoś trzeba
zacząć!

Orzeł jest
klubem specyficznym.
W sołectwie jest mało
dzieci, stąd też problem
z tworzeniem grup młodzieżowych, a tym samym z dopływem wychowanków.
- Trzeba korzystać z pomocy sąsiadów. Staram się zainteresować grą w Orle zawodników których ja widzę.
Było ciężko, ale jakoś się uda-

je. Kilku skorzystało z mojej
oferty.
- Jak Cię przyjęli ci, którzy w klubie byli?
- Bez problemów.
- Będziesz coś zmieniał
w dotychczasowym schemacie organizacyjno szkoleniowym?
- Szykuje się trochę zmian.
Trzeba ustabilizować kadrę zespołu. Nie może być tak, że co
pół roku zmienia się prawie cały
zespół. Chciałbym popracować
z tym składem przez dłuższy
okres czasu. Wtedy będzie można ocenić naszą wartość. Moją
i zawodników.
- Plan minimum na pierwszy sezon Twojej pracy?
- Skończyć wyżej, niż w poprzednich sezonach!
- Zatem powodzenia!
- Dziękuję!
Rozmawiał: Tadeusz Piątkowski

Łukasz nie składa broni
do stworzenia zespołu potrzebny jest czas. Szczególnie wtedy,
gdy wymienia się pół drużyny.
A tego nam brakuje. Letni okres
przygotowań jest bardzo krótki. Trzeba w nim zmieścić całą
sprawność ogólną, specjalną,
technikę, taktykę i gry kontrolne. Kiedy to zrobić? Oczywiście,
nie załamujemy rąk. Pracujemy i gramy, starając się wpleść
w całość nowe ogniwa. Nie zawsze to wygląda tak, jakbyśmy
sobie tego życzyli, ale jest coraz lepiej. Myślę, że do pierwszego gwizdka będzie przyzwoicie - ocenia stan przygotowań

nowy szkoleniowiec. - Wygląda
na to, że jeśli zdołamy załatwić
wszystkie formalności do rozgrywek, to przez pół rundy jesiennej zespól będzie się docierał. Oby tylko bez większych
strat punktowych - dodaje Damian Kancelista.
Przyglądając się z boku działaczom Sokoła, z jednej strony należy ich podziwiać za walkę przy odbudowywaniu drużyny, a z drugiej należy mieć świadomość, że w tej sytuacji, w rozpoczynającym się sezonie, znów
będą skazani na stres.
Tadeusz Piątkowski

W

roku 2012 był kandydatem na olimpijczyka w Londynie w biegu na 3000 metrów
z przeszkodami. Seriami poprawiał rekordy życiowe, a do

minimum zabrakło niewiele. Pokazał się z dobrej strony na prestiżowych zawodach
„Diamentowej Ligi i... pod koniec 2012 roku przydarzyła
się kontuzja ścięgna Achillesa i od tego czasu jeden z naszych najbardziej uzdolnionych lekkoatletów ma problemy. Urodzony w Mikołowie,
mieszkający w Łaziskach Łukasz Oślizło zamiast walczyć
na bieżni, walczy o powrót na
nią. Pierwszy zabieg na początku roku 2013 nie rozwiązał problemu. Niby wszystko
było dobrze, ale bolało. - Pomimo towarzyszącego mi bólu
skutecznie wracałem do dawnej dyspozycji. Potwierdziłem
to 5 kwietnia startem w Aka-

demickich Mistrzostwach Polski, zdobywając złoty medal
na dystansie 9 kilometrów
z czasem 28,29 min. Miałem
z trenerem pewne plany jeszcze na ten rok, lecz ból skutecznie nam to utrudnia opowiada o minionym okresie Łukasz. W najbliższych
dniach czeka go kolejny zabieg
operacyjny. Łukasz wierzy, że
ostatni, bo jest głodny biegania
i sukcesów. Jest zbyt młody,
by kończyć sportową karierę.
W rozmowie z „Naszą Gazetą”
powiedział: - Ja jeszcze walczę
i nie składam broni. To trochę
potrwa, zanim znów wrócę na
ścieżki biegowe, ale na pewno
wrócę. Trzymamy kciuki i czekamy!
(Tapi)
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ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

W celu spełnienia
wymagań prawa polskiego i europejskiego
z zakresu ochrony środowiska, nakładającego na gminy m.in. obowiązek wyposażenia
wszystkich aglomeracji
w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalnie
ścieków, Gmina
Mikołów przystąpiła
do realizacji projektu
pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki
wodno - ściekowej
miasta Mikołów”.

P

rojekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej miasta Mikołów”
realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, który finansowany jest przez Unię Europejską z Funduszu Spójności.

Unijne dofinansowanie
to ok. 215,5 mln zł,
a całkowity koszt
inwestycji to ok. 386,9 zł.
Beneficjentem projektu
jest Zakład Inżynierii
Miejskiej Sp. z o. o.
(100% własność Gmina
Mikołów).
Inwestycję pod względem realizacyjnym podzielono na 45 zadań. 44 zadania dotyczyły budowy

Ul. Prusa po zakończonych pracach budowlanych
obiektów liniowych, a 1 zadanie polega na budowie systemu monitoringu sieci.
Obecnie w ramach projektu pn.
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów” z nowo wybudowanego systemu kanalizacyjnego mogą korzystać mieszkańcy: Centrum, dzielnicy
Gniotek, dzielnicy Nowy Świat, dzielnicy Reta Goj, zlewni ulicy Rybnickiej, części dzielnicy Kamionka, sołectwa Mokre, sołectwa Śmiłowice,
sołectwa Bujaków, sołectwa Paniowy
i sołectwa Borowa Wieś.

W ramach dotychczasowej
realizacji projektu
łącznie wybudowano
ponad 160 km sieci
kanalizacji sanitarnej,
28 tłoczni ścieków,
29 km sieci kanalizacji
deszczowej oraz
zmodernizowano 29 km
sieci wodociągowej.
Dla 43 kontraktów zakończono roboty budowlane i uzyskano decyzje
pozwolenie na użytkowanie, dla 1 zadania trwają roboty budowlane.

Oprócz budowy sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w ramach
przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie
prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów” Spółka w minionym roku przystąpiła również do
realizacji systemu monitoringu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Mikołów. System obejmuje monitoring pracy wszystkich
tłoczni ścieków, oczyszczalni ścieków
„Centrum” oraz sieci wodociągowej.
Realizacja tego zadania umożliwi obserwację stanu pracy istniejącej sieci,
ograniczenie strat wody i jednocześnie jak najszybsze reagowanie na sytuacje awaryjne.

W roku 2014 r.
planowane jest
zakończenie wszystkich
prac budowlanych
oraz wykonanie
systemu monitoringu
sieci wodociągowokanalizacyjnej.

Roboty budowlane ul. Prusa

Efektem realizacji inwestycji będzie wzrost liczby użytkowników podłączonych do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a co za tym
idzie przyczyni się to do wyeliminowania źródeł zanieczyszczeń wód gruntowych, okolicznych potoków i rzek.
ZIM Sp. z o. o. po zakończeniu budowy kanalizacji w przedmiotowej
ulicy przesyła wszystkim mieszkańcom objętym projektem zawiadomienie o możliwości rozpoczęcia procedur przyłączeniowych wraz z warun-

kami technicznymi podłączenia do
sieci kanalizacyjnej. Zasady podłączenia się do sieci szczegółowo opisane są na stronie internetowej spółki
www.zim.com.pl.
Gmina Mikołów wychodząc naprzeciw mieszkańcom podjęła uchwały dotyczące dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w terminie do 6 miesięcy od daty wystawienia pisma informacyjnego ZIM Sp. z o. o. Wnioski
wraz z załącznikami można znaleźć
na stronie internetowej www.mikolow.
eu oraz www.zim.com.pl

Najważniejszym celem
Projektu jest nie tylko
czyste środowisko,
ale i zwiększenie
komfortu i jakości życia
mieszkańców poprzez
pozbycie się uciążliwych
szamb.
Z kolei przebudowa sieci wodociągowej poprawi jakość wody i bezpieczeństwo jej dostaw. Zmiany te nie
tylko poprawią standard życia mieszkańców, ale i zwiększą prestiż i atrakcyjność otoczenia oraz sprawią, że
stanie się one miejscem przyjaznym
środowisku. Mikołów dzięki wsparciu Unii Europejskiej dołączy do grona europejskich aglomeracji, które
oczyszczają niemalże 100% ścieków
powstających na ich terenie.

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

