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 okulary przeciwsłoneczne
 bezpłatne badanie wzroku i serwis okularów
 modne oprawy w gwarantowanej cenie 38 zł
 lekkie szkła okularowe plastikowe 40 zł komplet
 szeroki asortyment modnych oraz eleganckich opraw okularowych

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

Nowe sołectwo

/armoptyk

od poniedziałku do piątku: 9:30 - 17.00, sobota: 9:30 -13.00
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MIĘDZY
NAMI
FILARAMI

P

oza polityką, wakacyjnym tematem numer jeden stały się
dopalacze. A konkretnie
porażka państwa w walce z tą patologią. Policjanci gonią, łapią i zatrzymują
handlarzy, a sędziowie ich
wypuszczają za niewielką kaucją. Podobno wyroki sądów są niezawisłe
i nie wolno ich komentować. W sumie racja. Szkoda gadać o niektórych decyzjach pań i panów w togach. W „dopalaczowej”
chmurze
informacyjnej
brakuje mi komentarzy na
temat samych amatorów
tych frykasów. To, że handlarze są źli, to wiemy. Ale
co powiedzieć o ich klientach? W telewizji pokazywali „wygolonego byczka”, na oko trzydziestoletniego, który leżąc w szpitalnym łóżku z przejęciem
opowiadał, że o mało co,
a wyleciałby w kosmos
po zażyciu osławionego
„mocarza”. Na szczęście
państwowa, utrzymywana
z naszych podatków służba zdrowia stanęła na wysokości zadania i uratowała delikwenta. Przypomniała mi się sytuacja sprzed
kilku lat, kiedy musiałem
zawieźć na pogotowie
bliską osobę, ponieważ
wcześniej niż zapowiadali onkolodzy, rak wszedł
w kolejne stadium choroby. Czekaliśmy długo, bo
lekarze bez kolejki musieli
przyjąć stadko zakrwawionych, pijanych, brudnych
i awanturujących się meneli. Dopalaczy wtedy jeszcze nie było, ale wylatywać
w kosmos można przecież
na wiele różnych sposobów. Ze wszystkich uzależnień najgorsze jest uzależnienie od własnej głupoty.
Jerzy

S

woimi publikacjami nieraz udowodniliśmy, że nie boimy się podejmowania
trudnych tematów. Nikogo się nie boimy, nikomu
niczego nie jesteśmy winni. Wiele ciekawych, interwencyjnych artykułów
powstało z Państwa inspiracji. Ale czasami, niestety, nie dajecie nam wyboru i ciekawie zapowiadający się temat ląduje na
półce. Niedawno otrzymaliśmy list z informacją, że
w jednym z miast naszego
powiatu przeprowadzono konkurs na ważne stanowisko. Zwycięzca - zdaniem anonimowego autora - nie nadaje się do tej
pracy. I tu tkwi problem.
Jeżeli dostajemy anonim,
bez podania konkretnych
odniesień do sytuacji, to
z góry nasze dziennikarskie śledztwo skazane
jest na niepowodzenie.
Co mamy zrobić? Pójść do
zwycięzcy konkursu i zapytać, dlaczego ktoś Pana/
Panią nie lubi? Mam prośbę do Czytelników. Dziennikarstwo jest zawodem
publicznego zaufania. Jeżeli ktoś sobie nie życzy,
aby ujawnić jego dane, informacja o rozmowie albo
korespondencji pozostanie tylko między nami.
Nam nie jest potrzebne nazwisko rozmówcy
do gazety, ale konkretna i wiarygodna informacja. Nie musimy zdradzać
nazwisk nawet przed sądem. Ale anonim nie jest
dla nas żadnym źródłem
informacji. Niesie z sobą
tylko ryzyko, że ktoś chce
nas wpuścić w maliny,
albo kosztem gazety, na
forum publicznym rozegrać jakiś prywatny spór.
Beata

W piątek, 24 lipca, rozdzwoniły się w naszej redakcji telefony. Ludzie
odpowiedzialni za niezapowiedziane zamknięcie przejazdu kolejowego
w centrum Orzesza, nie chcieliby słyszeć, co mówili o nich mieszkańcy
miasta. Interweniował też burmistrz. Ktoś musi odpowiedzieć za tę
karygodną decyzję. Gdyby Polskie Koleje Państwowe wywinęły taki
numer w dużym mieście, wybuchłby skandal na całą Polskę.

Ktoś miał nie po kolei…
MIROSŁAW BLASKI,

W

piątek 24 lipca,
w okolicy godz.14,
tuż przed komunikacyjnym szczytem, kiedy ludzie wracają z pracy, zamknięty został przejazd kolejowy
w centrum Orzesza. Błyskawicznie utworzył się korek.
Znający miasto orzeszanie
szukali objazdu przez boczne uliczki. Przejazd leży jednak przy ruchliwej drodze wojewódzkiej 925, prowadzącej z Katowic przez Mikołów
do Rybnika. W korku utknęły
nie tylko autobusy, ale też jadące tranzytem przez Orzesze tiry i wozy dostawcze. Zrobiło się niebezpiecznie, kiedy
ciężarówki próbowały wydostać się z zakleszczonej ulicy
Rybnickiej. Co spowodowało
to zamieszanie? Spółka Centrum Realizacji Inwestycji PKP
postanowiła wyremontować
w Orzeszu przejazd kolejowy.
To się chwali, ale prace wy-

magające wyłączenia z ruchu
kluczowej ulicy, trzeba przecież zaplanować i uzgodnić
z władzami miasta. Tymczasem firma, działająca na zlecenie PKP, poinformowała Urząd
Miejski o zamknięciu przejazdu… mailem, na godzinę
przed rozpoczęciem remontu.
Firma zarządziła zamknięcie przejazdu w trybie awaryjnym. Przepisy dopuszczają taką sytuację. Można bez
uprzedzenia wyłączyć drogę z ruchu, jeżeli doszło do
wypadku, klęski żywiołowej
albo innej sytuacji, stwarzającej zagrożenie. W orzeskim
przypadku awaryjną sytuacją
był prawdopodobnie poślizg
w harmonogramie robót,
a firma chciała zaoszczędzić
czas, aby zrealizować inwestycję w terminie.
O PKP mówi się ostatnio
dużo i przeważnie źle. Ile jeszcze takich sytuacji trzeba opi-

sać, aby ktoś potrząsnął państwowym przewoźnikiem i skierował go na właściwe tory.
Jerzy Filar

burmistrz Orzesza:
Decyzja o nagłym zamknięciu
przejazdu kolejowego była całkowicie nieuzasadniona i skandaliczna. Brak jakichkolwiek informacji
o planowanym zamknięciu przejazdu uniemożliwił przygotowanie komunikacji zastępczej, spowodował
utrudnienia w ruchu drogowym,
a także stworzył realne zagrożenie
dla mieszkańców, z uwagi na brak
wyznaczenia objazdów. Zażądałem wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które odpowiadają za tę
skandaliczną sytuację.
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Odszedł Grzegorz Orszulik
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W

eterani
łaziskiego szczypiorniaka,
„Lwy Jasia” stracili
jedno ogniwo. 10 lipca w Heinkendorfie zmarł Grzegorz
Orszulik. „Wrócił” do rodzinnych Łazisk, gdzie został pochowany 18 lipca.

Wychowanek Polonii, potem został wypożyczony do
Pogoni Zabrze. Skończył architekturę na Politechnice
Gliwickiej i wyjechał do Niemiec, gdzie osiadł w Heinkendorfie koło Kilonii. Miłość
do piłki ręcznej kontynuował
w pobliskim Schonebergu. Do
ostatnich dni. Kiedy skończył
grać jako czynny zawodnik,
każdego roku organizował zespół, z którym przyjeżdżał na
Memoriał Jana Olszówki. Tutaj
prawie zawsze grał w dwóch

zespołach w swoim Schonebergu i drużynie z Łazisk.
A to w Polonii, a to w „Lwach”,
a to w reprezentacji Śląska. Nic zatem dziwnego, że
gdy EHF zorganizował Mistrzostwa Europy, znalazł się
w ekipie Łazisk. Reprezentował z nami Polskę, Śląsk
i w końcu „Lwy Jasia”, zdobywając medale europejskiego championatu weteranów.
Był duszą towarzystwa, potrafił rozładować każde napięcie
w grupie, można z nim było

porozmawiać o filozofii, kulturze, polityce no i sporcie. Miał
wiele zainteresowań, potrafił
pisać prozą i wierszem. Miał
wiele planów, które pokrzyżowała mu choroba. Z tego też
powodu nie przyjechał na tegoroczny Memoriał Olszówki.
Ale liczył na wyjazd na tegoroczne ME do Nicei. Niestety, pojedziemy tam bez niego.
Nasze poczynania będzie śledził z innego miejsca. Grzesiu, będzie na Ciebie brakowało!
Tapi
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W mikołowskim magistracie, jak w sensacyjnym filmie. Uczestnicy przetargu na
miejską nieruchomość nagrali nieuczciwego oferenta, który łapówką chciał skłonić
ich do odstąpienia od licytacji. W sprawę wtajemniczony był wiceburmistrz Bogdan
Uliasz, który celowo przeciągnął procedury przetargowe, aby dać czas policji. Po
kwadransie pojawili się mundurowi i w kajdankach wyprowadzili oszustów z urzędu.

Chcieli ustawić przetarg i wpadli

Od

cy, ale znów wpłacono w sumie cztery wadia. Wiceburmistrzowi Uliaszowi zapaliła się czerwona lampka. Powiedział dzierżawcom, że prawdopodobnie zostaną sprowokowani przez
nieuczciwych oferentów do odstąpienia od przetargu. Skłonił ich także do
włączenia dyktafonu, jeżeli dojdzie do
rozmowy. W dniu przetargu w gabinecie Bogdana Uliasza pojawili się zdenerwowani uczciwi oferenci z niezwykłą informacją:

kilku lat, aby podreperować miejską kasę,
władze Mikołowa wystawiają na sprzedaż gminne nieruchomości. Cena uzyskana ze sprzedaży nie zawsze była zadowalająca.
Zdarzało się, że oferenci z niewiadomych powodów odstępowali od przetargu i nieruchomość zbywano po cenie wyjściowej albo taniej, podczas
dodatkowych licytacji. Czy stała za
tym mafia przetargowa?

NA TROP PROCEDERU
WPADŁ BOGDAN ULIASZ,
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIKOŁOWA.
Pod koniec maja odbył się przetarg
na sprzedaż atrakcyjnej nieruchomości. Cztery osoby wpłaciły wadium, ale
licytowały tylko dwie. Po zamknięciu
postępowania Bogdan Uliasz pogratulował nabywcy udanego zakupu. Sam
też mógł być zadowolony, ponieważ
działkę udało się sprzedać o 80 tys.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po rozbiciu przetargowej maﬁi, oszuści zaczną omijać
mikołowski magistrat.

drożej, niż cena wyjściowa. Ale zwycięzca przetargu był wyraźnie zakłopotany. W końcu powiedział, o co chodzi.

OKAZAŁO SIĘ, ŻE PRZED
PRZETARGIEM, JEDEN
Z MILCZĄCEJ DWÓJKI,
ZAPROPONOWAŁ 10 TYS.
ZŁ ZA ODSTĄPIENIE OD
PRZETARGU.

Chodziło mu o to, aby łapówkami
wyeliminować uczciwych oferentów,
zostać samemu na licytacyjnym placu boju i kupić działkę po cenie wywoławczej. Ale na tym sprawa się nie
skończyła. Pod koniec czerwca w biurze mikołowskiej Rady Miejskiej odbył się kolejny przetarg na działkę przy ul. Młyńskiej. O kupno starali się, m.in. dotychczasowi dzierżaw-

szym, majowym przetargu. Oszuści
nie pochodzą z Mikołowa. Ich sprawą zajęła się policja. Na razie trudno
oszacować, jak długo i na jaką skalę kwitł proceder ustawiania przetargów w Mikołowie. Jedno jest pewne.
Na pewno przez jakiś czas oszuści
będą omijać to miasto.
(fil)

„NAGRALIŚMY ICH!”.
Okazało się, że za odstąpienie od
licytacji zaproponowano im 10 tys.
zł. Mając taki dowód w ręku Bogdan Uliasz otworzył procedurę przetargową i rozpoczął grę na zwłokę.
Wcześniej poinformował o całej sytuacji policję. Mniej więcej po 15 minutach do sali wpadli funkcjonariusze, zatrzymali oszustów i wyprowadzili ich w kajdankach z ratusza. Jeden z nich brał udział we wcześniej-

BOGDAN ULIASZ,
zastępca burmistrza Mikołowa:
Udało się ująć oszustów dzięki
pomocy i odwadze zwykłych ludzi.
Sam, nawet z pozycji zastępcy
burmistrza, mam w takich sytuacjach ograniczone pole do działania. Powinniśmy podziękować
Państwu, którzy nagrali tych łobuzów, za obywatelską postawę.
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Autoryzowany
sprzedawca:
TWÓJ SKŁAD OPAŁU

Oferujemy tylko
polski węgiel !

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

ul. Cieszyńska 48a, Łaziska Górne (obok Huty) | www.besttrans.pl
tel. 500 106 698 | tel. 503 158 543 | tel./fax (32) 322 73 70
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W Polsce i Niemczech odbyły się obozy młodzieżowe, zorganizowane w ramach
współpracy powiatu mikołowskiego i reńskiego powiatu Neuss.

Polak - Niemiec dwa bratanki

P

rojekt
corocznych
międzynarodowych
obozów
młodzieżowych jest realizowany
od 1997 roku. Współpracę
w tym zakresie zainicjowały Powiat Mikołowski oraz
Reński Powiat Neuss (Niemcy). Obozy odbywają się cyklicznie w jednym z państw.
W tym roku wypadła kolej
na Polskę. Obóz odbył się
w Ornontowicach i nadmorskiej Stegnie, a jego tematem przewodnim były media młodzieżowe.
Kraj, będący organizatorem,
stara się zazwyczaj o dofinansowanie ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
co znacznie obniża koszty uczestnictwa w obozach. Pozwala to
młodzieży pochodzącej z rodzin
o niższych dochodach nie tylko
wyjechać na wakacje zagraniczne, ale także realizować wspólne
przedsięwzięcia z rówieśnikami
z sąsiedniego państwa.
Dzięki takim obozom, młodzież
poznaje kraj partnerski, wymienia
doświadczenia, poznaje kulturę,

nym (Gdańsk, Gdynia, Sopot,
Malbork, Sztutowo), jak i przyrodniczym (Mierzeja Wiślana, kanał
Ostródzko- Elbląski).
- Efektem końcowym stało się
stworzenie czterech blogów tematycznych na portalu Tumblr.
com, poswięconych ludziom,
miejscom, przyrodzie i wydarzeniom. Młodzi adepci dziennikarstwa internetowego zamieszcza-

ca naczelnika Wydziału Promocji
Starostwa Powiatowego.
Młodzież zorganizowała też
Dzień Polsko-Niemiecki, podczas którego rozpowszechniano ideę poszanowania i integracji
kultur sąsiadujących ze sobą krajów. Zaprezentowano także narodowe potrawy, z uwzględnieniem
tego, co w nich najlepsze i najzdrowsze.

Wśród atrakcji organizowanego w Ornontowicach i Stegnie obozu było, m.in. zwiedzanie
Daru Pomorza.

jak i warunki codziennego życia
rówieśników. Sprzyjają temu także organizowane w czasie obozu
dni narodowe, poświęcone kulturze i sztuce każdego z krajów
uczestniczących.
Pierwsze dni spotkania w Polsce
zdominowały
warsztaty
w dziedzinie dziennikarstwa internetowego oraz pisania blogów, do których odpowiednio
wcześniej młodzież przygotowała się na treningach. Obozowicze uczestniczyli również w spotkaniach dyskusyjnych na temat
form spędzania wolnego czasu

RADOŚĆ I NADZIEJA
Starosta, Burmistrzowie, Wójtowie i Radni
Gmin Powiatu Mikołowskiego

ZAPRASZAJĄ NA

RODZINNY PIKNIK
CHARYTATYWNY
który odbędzie się 6 września 2015 r. /niedziela/
w amfiteatrze w Łaziskach Średnich
start godzina 16:00
gramy dla:
Stowarzyszenia „Białe Misie”
Stowarzyszenia „Debra Polska Kruchy Dotyk”
Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń Krystyn
i Sympatyków”
wystąpią charytatywnie:

Ryczące 20

Orkiestra Dęta KWK „Bolesław Śmiały”,
„Krystynki”, Patrycja Włodarczyk, Mateusz
Sobieszczuk, Mateo, „Krystelle”, Duet „Optima”,
„Chopcy z Łazisk”, Karatecy, Grupa kabaretowa
Ligi Kobiet, „EMSisters”, Gregoriany, „Paradiso”,
Koncert poprowadzą inicjatorzy:
Krystyna i Edmund Pucher
w programie: muzyka, śpiew, taniec, bieg,
pokaz walki, wspólna zabawa, licytacje,
kiermasz, badanie poziomu cukru, liczne
niespodzianki i atrakcje

Z KOLEI
W NIEMCZECH, ODBYŁ
SIĘ OBÓZ SPORTOWY.
UCZESTNICZYŁA W NIM
MŁODZIEŻ Z NEUSS,
MIKOŁOWA I ŁAZISK
GÓRNYCH.

Niemcy mają dobry pomysł na letnie upały - stok narciarski ze sztucznym śniegiem.

i szeroko pojętej rekreacji. Z kolei w trakcie pobytu nad morzem
zwiedzano miejsca ważne, zarówno pod względem historycz-

li posty zawierające filmy, wywiady, artykuły, galerie zdjęć,
badania historyczne itp. - mówi
Edward Dawidowski, zastęp-

Podczas obozu szlifowano
umiejętności, m.in. pływackie
i żeglarskie. Największą atrakcją
była jednak możliwość… jazdy
na nartach po zaśnieżonym stoku. Taką możliwość w środku lata
oferuje powiat Neuss. Zbudowano tam halę ze sztucznie naśnieżonym stokiem narciarskim o długości 300 metrów. Dla młodzieży
przygotowano także wycieczki do
Düseldorfu oraz Kolonii.

Mistrzowie klawiatury

M

arta i Franek Puchała z Gminy
Wyry, podczas 50.
Kongresu Federacji
Intersteno, na którym rozgrywane są
konkurencje na miarę Mistrzostw Świata
zdobyli medale i zajęli wysokie miejsce.

Franek wrócił ze srebrem
w konkurencji audio transcription i brązem w text produktion. Marta została sklasyfikowana w tych konkurencjach
na szóstym i dziewiątym miejscu. Mistrzostwa odbyły się
w Budapeszcie.

A TERAZ
WYJAŚNIAMY,
O CO WŁAŚCIWIE
CHODZI…
O nic innego, jak tylko
o szybkie, bezbłędne pisanie na klawiaturze komputera. Pierwsza konkurencja audio transcription to pisanie odtwarzanego tekstu zapisanego
w wersji elektronicznej z szybkością 900 - 1000 znaków na
minutę. W text production chodzi o przepisywanie tekstu zapisanego w wersji papiero-

wej, a text correction to korekta tekstu i zaznaczanie błędów
przy pomocy międzynarodowych znaków korektorskich.
We wszystkich konkurencjach
punktuje się czas i precyzję.

ALE SKĄD
TAKI ZAPAŁ
U NASTOLATKÓW
Z GOSTYNI…

programu Nauka ZAV. Wciągnęło ich to do tego stopnia,
że nawet po zakończeniu gimnazjum dalej ćwiczyli tę umiejętność i brali udział w różnych konkursach. Chcieli pisać szybciej i szybciej, aż doszli do klasy mistrzowskiej.
- W Budapeszcie rywalizowało czterech reprezentan-

tów Polski, dwoje juniorów
z gminy Wyry i dwóch seniorów. Juniorzy osiągnęli najlepszy wynik, jaki do tej pory
osiągnęli reprezentanci Polski w Mistrzostwach Świata.
Jesteśmy z nich bardzo dumni - powiedziała nam Teresa
Wawrzynek, prezes stowarzyszenia Inrerinfo Polska.

TERESA WAWRZYNEK,
Wszystko zaczęło się na
lekcjach informatyki w Zespole Szkół w Gostyni pod okiem
nauczyciela, Marka Prasoła.
Jako uczniowie rozpoczęli naukę bezwzrokowego pisania
na klawiaturze komputera wg

prezes Stowarzyszenia Inrerinfo Polska.
Kiedyś, w czasach maszyn do pisania, organizowano konkursy dla maszynistek. Technika idzie jednak naprzód. Maszyny
do pisania zwykłe, potem elektryczne i elektroniczne, zostały zastąpione przez komputery, więc przy ich użyciu odbywają
się konkursy biegłego pisania.
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W ostatni dzień lipca burmistrz Stanisław Piechula zaprezentował
logo Mikołowa. O oprawę muzyczną tego wydarzenia zadbał
zespół „Konopians”, grający energetyczne reggae.

Kto i za co może otrzymać
stypendium w Mikołowie?

Nagroda

Ciepło i wiosenna świeżość dla zdolnych
Odsłonięcia logo dokonali burmistrz Stanisław Piechula (z prawej)
i Michał Rupik, przewodniczący Rady Miejskiej.

to płatki kwiatu, które swoim
kształtem i kolorystyką (od jasno do ciemnozielonej) nawiązują do pofałdowanego terenu
Mikołowa (Sośnia Góra, Fiołkowa Góra, Wzgórze Kamionka, Gronie i inne wzniesienia).
W logotyp wpisana jest nazwa
miasta Mikołów przedstawiona w kolorach szarości kontrastują-

W

iększość miast
ma swoje logo i hasło.
To ważny element
budowania
marki i promocyjnego
wizerunku,
pozwalający na
identyfikację
miejscowości
z jej największymi
atutami.
Mikołów posługiwał się dotychczas jedynie historycznym
herbem.
Burmistrz Stanisław
Piechula postanowił
nadrobić te zaległości
i ogłosił konkurs na
logo miasta. Wpłynęły
aż 174 projekty z całego kraju. Poziom większości prac był wysoki
i komisja konkursowa
stanęła przed wyjątkowo trudnym zadaniem. Zwycięzca mógł
być tylko jeden. Wygrał projekt autorstwa
Sebastiana
Rurarza
z Jastrzębia Zdroju.

cej z zielenią znajdującą się
w środku znaku. Całość dopełnia hasło: „Mikołów ogród
życia”. Członkowie jury uzasadniając swój wybór podkreślali, że zwycięski projekt kojarzy się z wiosenną świeżością i ciepłem.
- Komisja konkursowa miała twardy orzech do zgryzienia! Do rywalizacji zgłosili się
graficy z całej Polski. Bardzo
ucieszył nas fakt, że konkurs
odbił się tak szerokim echem
w kraju - komentuje Adam
Giza, rzecznik UM Mikołów.
- Wiele prac prezentowało bardzo wysoki poziom artystyczny. My
szukaliśmy propozycji, która będzie połączeniem nowoczesności i tradycji. Mikołów
to miasto, które łączy
w sobie piękno zielonych terenów z nowoczesną infrastrukturą.
Logo, naszym zdaniem,
powinno do tego połączenia nawiązywać - dodaje Kierownik Biura Promocji, Anna
Olszynka.

Logo
ma kształt klasycznego herbu z wycięciami
w formie blanków, nawiązujących bezpośrednio do górnej
części mikołowskiego ratusza. Dolna część logo jest wygięta, co nawiązuje do kształtu
kielicha tulipana i ma przypominać, że Mikołów kojarzy się
z pięknym Śląskim Ogrodem
Botanicznym. Środek logotypu

Dobra informacja dla mikołowian spędzających wakacje w mieście

Taniej na basen

K

orzystając ze swoich
uprawnień Stanisław
Piechula,
burmistrz
Mikołowa, obniżył ceny biletów wstępu na otwarte kąpielisko miejskie na terenie Ośrodka Rekreacyjnego
„PLANTY”.
Cennik
1) bilet wstępu normalny - 5 zł, (po
godz. 17.00 - 2,50 zł)
2) bilet wstępu normalny - 3 zł, na
podstawie zaświadczenia Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie, (po godz. 17,00 - 1,50 zł)
3) bilet wstępu ulgowy - 3 zł, dotyczy uczniów i studentów do 24
roku życia za okazaniem legitymacji
szkolnej lub studenckiej, emerytów
i rencistów powyżej 60 roku życia za
okazaniem stosownego dokumentu, osób z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za okazaniem stosownego dokumentu, (po godz. 17.00 1,50 zł)

4) bilet wstępu ulgowy - 1 zł, na
podstawie zaświadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie; dotyczy uczniów i studentów
do 24 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów powyżej 60 roku życia za okazaniem stosownego dokumentu, osób z orzeczonym znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za okazaniem stosownego
dokumentu, (po godz. 17.00 - 0,50 zł)
Dla członków rodzin wielodzietnych
zamieszkałych w Mikołowie, w ramach
samorządowego programu Gminy Mikołów „Liczna Rodzina”:
1) bilet wstępu normalny - 4 zł, (po
godz. 17.00 - 2 zł)
2) bilet wstępu ulgowy - 2 zł, dotyczy
uczniów i studentów do 24 roku życia za
okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów powyżej
60 roku życia za okazaniem stosownego
dokumentu, osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za okazaniem stosownego dokumentu, (po godz. 17.00 - 1 zł).

R

ada Miejska Mikołowa uchwaliła zasady przyznawania stypendiów dla najzdolniejszych
uczniów i studentów. O finansowe wsparcie mogą ubiegać
się mieszkający w mieście
uczniowie i studenci (studiów
dziennych). Regulamin przewiduje nagrody za bardzo dobre wyniku w nauce, ale także
za osiągnięcia sportowe i artystyczne.
Uczeń, aspirujący do przyznania stypendium powinien
uzyskać odpowiednio wysoką
średnią ocen na świadectwie,
co najmniej:
 uczniowie szkoły podstawowej - 5,4
 uczniowie gimnazjum - 5,2
 uczniowie szkoły średniej
i policealnej - 5,0
 studenci szkół wyższych
- 4,6
Stypendium może uzyskać także uczeń, który mimo
mniejszej średniej uzyskał
znaczący, zgodny z regulaminem wynik, podczas olimpiad przedmiotowych lub na
sprawdzianach zewnętrznych.

Artyści, chcący uzyskać stypendium, muszą pochwalić
się co najmniej piątym miejscem podczas ogólnopolskich konkursów, festiwali,
przeglądów, których organizatorem lub współorganizatorem jest Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego lub
którego patronem jest Centrum
Edukacji Artystycznej.
Prawo do ubiegania się
o stypendium ma także artysta, który zajął pierwsze miejsce podczas konkursu wojewódzkiego.
Sportowcy, w zależności
od uprawianej dyscypliny,
muszą spełnić kryteria zgodne z regulaminem przyznawania stypendiów zawartych
w uchwale.
Kandydatów do stypendiów mogą zgłosić rodzice,
opiekunowie prawni, rektor
lub dziekan wyższej uczelni, dyrektor instytucji kulturalnej, sportowej lub oświatowej, a także burmistrz Mikołowa. Uczniowie i studenci pełnoletni sami mogą złożyć stosowny wniosek.
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Już się mury
pną do góry

B

udynek nowego ośrodka zdrowia nabiera kształtów. Gotowe są już fundamenty, wykonana została kanalizacja sanitarna. Obecnie wznoszone są ściany parteru.
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M

iasto Łaziska
Górne pozyskało środki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na realizację publikacji propagującej ochronę środowiska i gospodarki
wodnej. Projekt wpisuje
się w działania prośrodowiskowe prowadzone w naszym mieście.
- Wyszliśmy z założenia, że
uczenie właściwych wzorców
zachowania
prośrodowiskowego powinno odbywać się
w każdym wieku, a szczególnym
okresem jest naturalnie czas nauki przedszkolnej i szkolnej.
Stąd wziął się pomysł stworze-

„Ekologia +”

nia publikacji „Poznaję teoretycznie, realizuję praktycznie
- ekologia +”. Składa się ona

z 3 części (3 zeszyty ćwiczeń),
z których każda jest dostosowana do odpowiedniego poziomu

edukacyjnego, tj. wieku przedszkolnego, klas 1-3 i klas 4-6 mówi Elżbieta Piecha, Sekretarz
Gminy.
W publikacji informacje przekazywane poprzez łamigłówki, zadania graficzne, wielokrotnego wyboru, plątaninki, rozsypanki wyrazowe, kolorowanki, teksty z lukami, czy prace
z wykorzystaniem materiału
przyrodniczego zachęcają do
proekologicznych postaw i zachowań w życiu codziennym.
Każda część publikacji podzielona jest na tematy: „Las”,
„Zwierzęta wokół nas”, „Ochrona środowiska”, „Woda i energia”, a kończy ją gra dla całej rodziny - „Czy jesteś ekologiem?”
Publikację otrzymają wszystkie łaziskie przedszkolaki i dzieci ze szkół podstawowych.

Wakacje na półmetku
Uniwersytet III Wieku
rusza w Łaziskach Górnych L

Od

1 do 11 września, w godz.
10.00-15.00
w Miejskim Domu Kultury będą
trwały zapisy na Uniwersytet
III Wieku. To propozycja dla
łaziszczan od 55 roku życia.
Wpisowe na rok, od każdego
uczestnika - 40 zł (płatne przy
zapisie). Natomiast odpłatność
za pozostałe zajęcia będzie wy-

nosiła ok. 2 do 5 zł za każde. Zajęcia w większości będą się odbywały w godzinach dopołudniowych. W programie, m.in.:
język niemiecki, angielski, zajęcia komputerowe, warsztaty
plastyczne, zajęcia ruchowe, na
basenie, a także wykłady z zakresu zdrowia - spotkania z lekarzami, dietetykami oraz koncerty i wycieczki.

ato w pełni, upały królują, a na upały nie ma nic lepszego od łaziskiej
„Żabki”. Kąpielisko zaprasza codziennie w godzinach 9.00 - 21.00, gdzie trwa letnie „Żabkoczytanie” - to wspólna propozycja MOSiR i łaziskiej Biblioteki, umożliwiająca wypożyczenie na kąpielisku książki lub
czasopisma. W każdą środę o godz. 11.00
i piątek o godz. 16.00 można wziąć udział
w bezpłatnych zajęciach zumbofitnessu,
a w niedzielę między 12.00 a 14.00 można
skorzystać z masażu. Do 18 sierpnia w każdy wtorek i czwartek dzieci od 4 roku życia
zapraszane są na łaziskie rolkowanie. Bez-

płatne zajęcia odbywają się na placu za stadionem miejskim w Łaziskach Górnych. Ponadto w ramach „Lata w mieście” magistrat
zaprasza na wyjazdowe wtorki. W sierpniu
organizowane jeszcze będą wycieczki do
Ustronia na Równicę i do Dinozatorlandu
w Zatorze. Wyjazdowe środy to z kolei propozycja Miejskiego Domu Kultury. Przed
nami jeszcze wyjazd do Parku Miniatur w Inwałdzie, do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie oraz do Kopalni Soli w Wieliczce; a takżePuchar Lata w tenisie stołowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, turniej bowlingowy, a 30 sierpnia na hali MOSiR odbędzie

się VI Turniej Badmintona „Koniec wakacji”.
Szczegóły wszystkich atrakcji na stronie internetowej: www.laziska.pl.

Lipcowe nawałnice nie oszczędziły Łazisk Górnych
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i 18 lipca dwie nawałnice przeszły przez Łaziska Górne. Szczególnie
dotkliwa okazała się ta pierwsza ze środy 8 lipca. Intensywny deszcz oraz silny, porywisty
wiatr, który wczesnym ranem
wiał w naszym mieście spowodował duże straty, przede
wszystkim połamane zostały

drzewa, a spadające gałęzie zablokowały kilka łaziskich dróg,
uszkodzonych zostało 5 dachów
i 3 pojazdy. Prace porządkowe w łaziskich parkach, na terenach rekreacyjnych i ulicach
trwały kilka dni, a zaangażowane w nie były 3 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta, które to w pierwszej

kolejności udrażniały drogi i likwidowały zagrożenia poprzez
usuwanie zwisających konarów nad chodnikami, jezdniami
i w parkach. W celu sprawnego
i szybkiego usunięcia zagrożeń
i uporządkowania terenów miejskich skorzystano też z pomocy PGKiM Sp. z o.o., ZIM-u, firmy MURIK i firmy Virman. Koszt

wszystkich prac związanych
z usuwaniem szkód w Łaziskach Górnych przekroczył 150
tys. zł. W chwili obecnej na terenie miasta trwają jeszcze ostatnie prace związane z zabezpieczeniem i pielęgnacją drzew,
które potencjalnie mogą stwarzać zagrożenie mienia lub zagrożenie w ruchu drogowym.

- Letnie nawałnice niestety
nie oszczędzają naszego miasta.
W tym roku na szczęście straty
nie są tak duże, jak po pamiętnej
burzy z 2012 roku, którą wielu łaziszczan wspomina do dziś. To,
co w tym szczególnym momencie
jest ważne, to skuteczne i szybkie usuwanie skutków nawałnic.
A praca służb miejskich i zaan-

gażowanie wielu ludzi w naszym
mieście było naprawdę godne
podkreślenia. W tym miejscu nie
sposób nie podziękować wszystkim, którzy sprawnie i kompetentnie koordynowali i organizowali akcję, jak też wszystkim, biorącym udział w usuwaniu szkód
po nawałnicach - Burmistrz Miasta Aleksander Wyra.
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Zbudować nową jakość
Po spadku do niższej klasy rozgrywkowej, w wielu klubach dochodzi do rewolucji: organizacyjnej, kadrowej, finansowej.
Smutny los degradacji dopadł zespół seniorów Polonii, który opuścił szeregi trzeciej ligi. W klubie trzęsienia ziemi jednak nie
było, a działacze do zagadnienia podchodzą racjonalnie. Spadek do IV ligi traktują jako zjawisko, które w sporcie może się
przydarzyć każdemu i podejmują działania naprawcze. Jakie? O tym rozmawiamy z prezesem klubu, JANUSZEM MAJSNEREM.

Nasza
Polonia
Ze

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

- Wiosna dla pierwszej drużyny Polonii była koszmarna.
Dwukrotne zmiany w Zarządzie, zmiany na stanowisku
szkoleniowców w zachowaniu
trzeciej ligi nie pomogły...
- Takie są koleje sportowego życia.
Czasami trzeba postawić krok w tył, by
potem zrobić dwa do przodu...
- Krajobraz po spadku?
- Część zawodników chce odejść do
innych klubów i odejdzie. Na siłę nikogo zatrzymywać nie będziemy. Jeśli ktoś chce grać w klasie wyższej,
to nie pozostaje nam nic innego, jak
życzyć powodzenia. „Odzyskujemy”
z wypożyczeń swoich zawodników,
którzy ogrywali się w innych klubach.
Ci, którzy będą chcieli z nami walczyć
o awans, mają miejsce w Polonii. Interesują nas swoi. Dlatego, że sercem są
związani z naszym miastem i dla swojego środowiska będą chcieli zrobić
więcej, niż Ci, którzy przyjeżdżają „do
pracy”. Poza tym, „armia zaciężna” zawsze kosztuje, a my musimy patrzeć na
klubowy budżet. Kolejnym elementem
„krajobrazu po spadku” jest zmiana na
stołku szkoleniowym. Pieczę trenerską powierzyliśmy swoim, tj. Michałowi
Majsnerowi i Markowi Mazurowi. Wierzę, że to pociągnięcie zda egzamin.

- Klub organizacyjnie i finansowo związany jest z Miastem. Czy na tym odcinku coś
się zmieni?
- Spotkaliśmy się z władzami miasta,
rozmawialiśmy z burmistrzem Aleksandrem Wyrą. Miasto deklaruje pomoc
i wsparcie w dalszej działalności klubu,
wszak Polonia to nie tylko sekcja piłki nożnej, to również sekcje piłki siatkowej, kręgli i podnoszenia ciężarów.
Burmistrz Aleksander Wyra jako osoba aktywna sportowo rozumie, jak ważnym aspektem jest wychowanie młodzieży przez sport. Wsparcie na wielu
płaszczyznach mamy również ze strony Rady Miasta, z naszym Prezesem
Honorowym, Andrzejem Chrószczem
na czele, która popiera inicjatywy dotyczące lokalnego sportu i kultury fizycznej. Wspólnie z miastem chcemy
wykorzystać modę na sport i pomyśleć
o projekcie wspólnych akcji sportowo
- rekreacyjnych typu „zielona niedziela
ze sportem” lub temu podobne imprezy. Tu też jest miejsce dla klubu.
- Co dalej?
- Obecny zarząd chce zbudować
nową jakość klubu. Mamy grupę oddanych działaczy i trenerów. Wspominałem już o miejscu w zespole seniorów
dla zawodników z naszego środowiska.

Pozytywne tego efekty już mamy, gdyż
w kadrze pierwszego zespołu większość tzn. 60% zawodników, to nasi wychowankowie. To efekt dobrej pracy z młodzieżą. Wspólnie z MOSiR-em
prowadzimy siedem grup młodzieżowych, które osiągnęły sportowe sukcesy. Chcemy pójść tą drogą, a nawet tę
„działkę” powiększyć. Pierwsze zajęcia prowadzimy już w przedszkolach,
gdyż tam chcemy milusińskim zaszczepić bakcyla sportu. Być może, zobaczymy ich na boisku. Reaktywujemy też drużynę rezerw, by utalentowani juniorzy
seniorskie szlify zdobywali w Polonii.
Podejmujemy działania zmierzające do
zapełnienia trybun, które w niedalekiej
przyszłości przy pomocy władz miasta
chcemy zadaszyć. Jeśli w zespole będą
grać wychowankowie, na trybuny przyjdą podziwiać ich grę rodziny, koledzy,
sąsiedzi. W planach jest rozbudowa pawilonu i przystadionowej infrastruktury.
W ostatnich dniach płyta główna została
przesunięta w stronę trybuny i wyposażona w nowoczesny system nawadniania. Mamy jedną z najlepszych płyt piłkarskich w powiecie mikołowskim. Liczymy też na wsparcie lokalnych przedsiębiorców, których zapraszam do budowanego „Klubu 100”. Nie oczekujemy wielkich pieniędzy, ale zwracamy się
z prośbą o wsparcie. W myśl powiedze-

nia „ziarnko do ziarnka”, można zebrać
przyzwoitą „miarkę”. Myślę, że ta „nowa
jakość” zaowocuje objęciem sportowym
szkoleniem jeszcze większej grupy naszych dzieci i powrotem pierwszej drużyny w szeregi trzecioligowców. Jestem
przekonany, że tak samo dynamicznie
rozwijać się będą pozostałe nasze sekcje, które odnoszą sukcesy i są wizytówkami naszego klubu i miasta.
- Powodzenia na drodze realizacji tych planów!
- Dziękuję.
Tadeusz Piątkowski

Mają wizję, potrzebna cierpliwość
Duety trenerskie, to niezbyt często spotykany model prowadzenia drużyny. Trener główny
i asystenci, owszem i nawet modne, ale trenerzy równorzędni - trochę dziwne. A taki duet
poprowadzi drużynę Polonii w sezonie 2015/2016. O tym, że Zarząd Klubu powierzył pieczę
szkoleniową MICHAŁOWI MAJSNEROWI i MARKOWI MAZUROWI pisaliśmy w poprzednim
wydaniu „Naszej Gazety”. Jak oni sami widzą swoją pracę - poniżej.

Dziesiąty sezon w IV lidze

8

sierpnia Polonia Łaziska rozpocznie sezon
piłkarski 2015/2016. Po
pięciu latach gry w trzeciej
lidze, w tym nadchodzącym,
przyjdzie jej rywalizować
na boiskach czwartej ligi.
Będzie to dziesiąty sezon
w tej klasie rozgrywek.
Po raz pierwszy ekipa z Łazisk
w czwartej lidze zagrała jesienią 1996
roku, po awansie z ligi okręgowej. Na
tym szczeblu walczyła przez trzy sezony, po których wróciła do „okręgówki”. Po pięciu latach ponownie
wywalczyła mistrzostwo swojej grupy, wracając w szeregi czwartoligowców. Tym razem grała tam sześć sezonów, zajmując kolejno miejsca:
czwarte, dziesiąte, jedenaste, szóste,
trzecie i pierwsze, zakończone awansem do trzeciej ligi na koniec sezonu
2009/2010.
W dotychczasowych występach
w czwartej lidze Polonia rozegrała 282
mecze, z których 121 wygrała, 76 zre-

misowała i poniosła 85 porażek, strzelając 440 bramek i tracąc 380. Te dokonania pozwoliły łaziszczanom zdobyć
439 punktów.
Najskuteczniejszymi strzelcami czwartoligowej Polonii byli:
Sebastian Hendel - 51 bramek
Mirosław Matej - 26 bramek
Artur Kopytko - 24 bramki
Dawid Oszek - 19 bramek
Krzysztof Malicki - 19 bramek
Z obecnych zawodników najskuteczniejsi na czwartoligowych boiskach
byli: Marek Mazur oraz Radosław
Kaczmarczyk, którzy dwunastokrotnie
umieszczali piłkę w bramce rywali.
Do walki na czwartym froncie zespół
Polonii prowadziło dziewięciu trenerów. Byli to: Piotr Marekwia, Bogusław
Bygan, Ireneusz Krupanek, Alojzy Łysko, Piotr Mleczko, Marek Szymiński,
Sławomir Paluch, Piotr Mrozek oraz Rafał Bosowski.
Jak będzie wyglądać ta statystyka po
sezonie 2015/2016, zobaczymy w czerwcu przyszłego roku.
Tadeusz Piątkowski

„Nasza
Gazeta”: Jak przyjęliście
propozycję objęcia
steru szkoleniowego pierwszego zespołu?
Marek Mazur: Byłem zaskoczony!
Michał Majsner:
Ja również. I to bardzo.
Panuje powszechna opinia, że najtrudniej pracuje się
z kolegami...
Marek Mazur: Może i tak, ale
taka praca jest ogromnym wyzwaniem. Jeśli ma się charakter, pracuje się
z ludźmi, to można z tego wyciągnąć
pozytywne bodźce. Dla obu stron.
Michał Majsner: Trzeba pokazać zaangażowanie w to, co się robi. Jeśli koledzy będą dostrzegać to zaangażowanie, zobaczą, że mamy wiedzę, to
na zasadzie wzajemności obdarzą nas
zaufaniem. Z korzyścią dla wszystkich.
Znacie klub od podszewki.
To pomaga?
Marek Mazur: Myślę, że to było
głównym powodem tej decyzji. Znamy dobre i złe strony, znamy bolączki,

pozostaje w zespole.
Trzon zespołu mamy.
Wracają z wypożyczeń
młodzi, wszyscy w piłkę grać potrafią i wygrywać też!

wiemy, co zrobić, by Polonia wróciła na
dobre tory.
Michał Majsner: Jestem pięć lat
w klubie i ten klub leży mi na sercu. Trzeba mu pomóc w trudnej sytuacji, wszak
„przyjaciół poznaje się w biedzie”.
Sytuacja po spadku?
Marek Mazur: Chcemy jak najszybciej wyjść na boisko, by zmazać
plamę, jaką jest spadek do czwartej ligi.
Grałem w tej drużynie, walczyłem z nią
o awans, z nią spadłem i z nią powalczę o powrót do trzeciej ligi. Nasi podopieczni potrafią grać w piłkę i potrzebny jest im impuls.
Michał Majsner: Dobrą stroną jest to, że większość zawodników

Pomysł na grę?
Marek
Mazur:
Chcemy się nauczyć
własnych
systemów
gry, wypracować własny styl i grać po swojemu. Przy tym wprowadzać do zespołu jak najwięcej młodych zawodników z naszych grup
młodzieżowych.
Michał Majsner: Docelowo trzecia liga. Polonia organizacyjnie jest
na poziomie trzeciej ligi i w tej klasie
rozgrywkowej powinna grać. I to będzie nasz cel.
Czego życzyć w najbliższym
czasie nowemu duetowi?
Wizję zespołu mamy i wyniki muszą
przyjść. Naszym życzeniem jest to, by
inni zachowali cierpliwość.
I tej cierpliwości życzymy.
Tak kibicom, jak i decydentom.
Tadeusz Piątkowski
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Akcja OSP Zawiść

Bezpiecznie na drodze

W

sobotę, 18
lipca
znów
mogliśmy
być świadkami tego, że w
Orzeszu chęci
do działania nie
brakuje. Tym razem
druhowie z OSP Zawiść
oraz pracownicy miejscowej
stacji diagnostycznej Diagneo
zorganizowali akcję „Sprawny
samochód - bezpiecznie na
drodze”.

Głównym celem
imprezy
była
nieodpłatna
kontrola stanu technicznego samochodów. Z pomocą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach organizatorzy przygotowali symulator zderzeń,
aparat Piórkowskiego, pozwalający na zmierzenie
swojego czasu reakcji oraz

Wi-Fi już działa!

Z

przyjemnością informujemy, że Urząd
Miejski Orzesze, uruchomił dwa punkty bezpłatnego dostępu do Internetu na
terenie naszego miasta. Hotspoty obejmują zasięgiem

targowisko oraz kompleks
sportowo-rekreacyjny przy
ul. Bukowina.
Aby skorzystać z Wi-Fi, w
urządzeniu mobilnym należy
wyszukać sieć SYRION-HOTSPOT-ORZESZE i za pomocą

alkogogle. Sporym zainteresowaniem cieszył się wóz
bojowy OSP.
Pod czujnym okiem policjanta, Adama Jakubczyka,
z KPP w Mikołowie w miasteczku ruchu drogowego
dzieci mogły sprawdzić swoją znajomość przepisów. Ponadto, dla najmłodszych panie Katarzyna Sacawa i Agata Schmidt przygotowały wyścigi w workach oraz robienie
ogromnych baniek mydlanych.

CENIMY TWÓJ CZAS
Z
achęcamy do korzystania
z usług Urzędu Miejskiego Orzesze za pośrednictwem Internetu.
Coraz więcej spraw, które
dotąd wymagały wizyty w urzędzie można szybko i łatwo załatwić bez wychodzenia z domu.
System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to
odpowiedź na wyzwania współczesności. Kontakt z urzędem
w SEKAP można rozpocząć
o dowolnej porze i w każdym
miejscu na świecie. Dzięki najwyższym standardom bezpieczeństwa e - urząd gwarantuje poufność danych, a wstępna weryfikacja pozwala uniknąć
błędów administracyjnych.

Jak to działa?

1. Wejdź na jedną z dwóch
stron internetowych: Urzędu Miejskiego Orzesze - www.
orzesze.pl lub www.sekap.pl.
2. Korzystanie z elektronicznych usług urzędu rozpocznij od
założenia skrzynki kontaktowej.
3. Aby elektronicznie podpisać dokument, niezbędne jest
posiadanie jednego z dwóch
darmowych podpisów elektronicznych. Są to: certyfikat
CC SEKAP lub profil zaufany
e-puap. Podpis elektroniczny CC SEKAP można uzyskać
w pokoju 1 lub 9 Urzędu Miejskiego Orzesze, a także na stronie https://cc.sekap.pl. Nato-

miast profil zaufany e-puap należy uwierzytelnić w Urzędzie
Skarbowym w Mikołowie albo
w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych. Pełna lista
punktów uwierzytelniających
profil zaufany znajduje się pod
adresem: www.epuap.gov.pl.
4. Po spełnieniu tych niewielu formalności, do swojej dyspozycji otrzymujesz ciągle rozwijający się, opisany katalog usług
elektronicznych świadczonych
przez urzędy województwa śląskiego.
5. Podążaj za wskazówkami, które znajdziesz na ekranie
swojego urządzenia. W oczekiwaniu na załatwienie sprawy,
sprawdzaj swoją skrzynkę.

Festyn w Woszczycach
11

przeglądarki internetowej zainicjować połączenie z dowolną
stroną internetową, a następnie
wybrać czasowy dostęp do darmowego internetu.
Bezpłatny, radiowy dostęp do
Internetu jest pierwszą inwestycją tego typu na terenie naszego miasta.
Zapraszamy do surfowania!

lipca po raz czwarty
na
terenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach
odbył się festyn zorganizowany wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich. Gości przywitali Celestyna Kocima - przewodnicząca KGW i Wojciech
Sztapka - prezes woszczyckiej OSP.
Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji. Najmłodszym
przygotowano liczne gry i zabawy. W programie była także
loteria fantowa, konkurs tań-

ca i pokaz strażacki, który wywołał wiele emocji. Wszyst-

ko przy akompaniamencie zespołu muzycznego Vocal.

Kolejna siłownia pod chmurką
P
rzy ulicy Kwiatowej powstała już piąta siłownia
na świeżym powietrzu.
Jest to wspólny projekt Orzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Urzędu Miejskiego Orzesze. Na mieszkańców czekają
trzy urządzenia, w sumie sześć
przyrządów do ćwiczeń, wśród
których znajdują się: wioślarz,
narciarz, wahadło, piechur, orbitrek eliptyczny, krzesło podnoszące masę ciała.
Zapraszamy do skorzystania z pozostałych urządzeń,
które znajdują się w: Zgoniu przy sołtysówce (ul. Kobiórska
2), Woszczycach - obok OSP

P

(ul. Piastowska 2), Gardawicach - w pobliżu boiska LKS
„Gardawice” (ul. Katowicka)

oraz w centrum miasta na placu
sportowo-rekreacyjnym, przy
ul. Bukowina!

W Orzeszu najtaniej!

rzetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu Orzesza wygrało przedsiębiorstwo REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Sosnowiec. Kwota, na którą zawarto umowę wynosi 3,8 mln zł
i mimo tego, że gmina płaci wykonawcy miesięcznie więcej
o ok. 11 tys zł, udało utrzymać
się najniższe ceny odbioru odpadów komunalnych w powie-

cie mikołowskim. Pierwsze
cztery osoby w gospodarstwie
domowym płacą 11,00 zł/osobę, piąta 8,00 zł, a szósta i każda następna - 1,00 zł.
W nowej umowie wprowadzono kilka udogodnień:
• odpady zielone odbierane
są co dwa tygodnie (każdorazowo maksymalnie 4 worki).
• przeterminowane leki można dostarczać do trzech aptek

zlokalizowanych na terenie miasta (Apteka Główna, ul. Mikołowska 144, Apteka Pod Wieżą,
ul. św. Wawrzyńca 3 oraz Libra
ul. Katowicka 11 A),
• w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych dodatkowo przyjmowane
są: odzież i tekstylia, korzenie
drzew, tonery do drukarek oraz
okna z remontu budynku mieszkalnego.
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

/gminawyry

WYRY 9

Pamiętamy Pobiegnijmy
2

września o godz. 16,
na placu przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939r. w Gostyni odbędzie się uroczystość
z okazji 76. rocznicy wojny
obronnej na Śląsku „Wrzesień
1939r.”. Zapraszamy wszyst-

kich mieszkańców województwa śląskiego do uczczenia
pamięci o uczestnikach walk
stoczonych w tym miejscu we
wrześniu 1939 roku.
Tegoroczną uroczystość
uświetni występ: Chóru
„ECHA MATRY” z Recsk na

Węgrzech, Gminnego Chóru
„Zorza” oraz orkiestry wojskowej. Organizatorami obchodów wrześniowych są
Gmina Wyry oraz Wojskowa
Komenda Uzupełnień w Tychach.
Serdecznie zapraszamy!

RAZEM

G

mina Wyry razem z firmą Inception sp. j. organizuje w niedzielę
13 września - II Bieg Wyrski „5 - 10
- 15 RUN”.
Bieganie stało się najbardziej popularną aktywnością fizyczną Polaków, zdecydowanie wyprzedzając dotychczasowego
lidera - jazdę na rowerze. W ciągu ostatnich czterech lat ponad trzykrotnie wzrosła liczba osób, które uprawiają biegi.
Również i w naszej Gminie Wyry nie brakuje ludzi kochających tę formę sportu
i rekreacji.

Zachęcamy do aktywnego spędzania
czasu i wzięcia udziału w biegu głównym
na 10 km, biegu na 5 km, biegu drużynowym (3x5 km) lub Nordic Walking (7 km).
Dla najmłodszych przewidziano bieg dla
dzieci (3 - 15 lat). Zaczynamy w niedzielny
poranek o godz. 9. Imprezie towarzyszyć
będą ciekawe warsztaty, m. in. zdrowy kręgosłup, yoga, taneczny hip - hop itp. i maraton rowerowy. Ponadto odbędzie się zbiórka charytatywna na leczenia Kacpra Thamm.
Szczegóły i zapisy na:
www.5-10-15run.pl
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Im bliżej październikowych wyborów, tym ciekawiej robi się na politycznej scenie Polski, regionu i ziemi mikołowskiej. W Prawie
i Sprawiedliwości prawdopodobnie wszystkie kluczowe decyzje już zapadły i senator IZABELA KLOC, szefowa okręgu rybnickomikołowskiego, otworzy listę tej partii do Sejmu. „Jedynka” to murowana przepustka do Parlamentu. Dosyć nieoczekiwanie przed
powiatem mikołowskim otwarła się szansa na jeszcze jednego posła. Nieoficjalnie wiemy, że dosyć dobre miejsce na liście Platformy
Obywatelskiej może otrzymać MIROSŁAW DUŻY, lider PO w naszym powiecie.

W polityce
nie ma wakacji

Prezydent Andrzej Duda i senator Izabela Kloc.

PIS NA FALI
Prawo i Sprawiedliwość
niesione na fali rosnących
sondaży i sukcesu prezydenta Andrzeja Dudy nabrało apetytu na samodzielne rządy.
Czy tak się stanie? Decyzje
polskich wyborców są równie nieprzewidywalne, jak wyniki totolotka. Bronisław Komorowski miał wygrać w cuglach, a odszedł w niesławie
przegranego polityka, który
rozczarował wyborców i zawiódł partyjny elektorat. Andrzej Duda podczas kampanii
prezydenckiej popełnił mało
błędów. Zobaczymy, czy drużynie Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu uda się zachować ten wysoki poziom.
Na listach najbardziej nas interesującego okręgu rybnicko-mikołowskiego, raczej nie

Mirosław Duży nasz człowiek na liście PO.

powinno być niespodzianek.
Stawkę otworzy zapewne
senator Izabela Kloc. Dalszy układ listy nie jest już tak
oczywisty. O powtórzeniu sukcesu sprzed czterech lat marzy zapewne poseł Grzegorz
Matusiak z Jastrzębia-Zdroju.
Głosy z rodzinnego miasta pozwolą mu zapewne na reelekcję. Inaczej ma się sprawa
w Rybniku. O mandat rywalizuje dwóch obecnych posłów,
Grzegorz Janik i Czesław Sobierajski, który w ubiegłym
roku zastąpił Izabelę Kloc, po
jej przeprowadzce do Senatu, kiedy wygrała wybory uzupełniające, ogłoszone po objęciu przez senatora Bolesława Piechę mandatu europosła. Wewnętrzna rywalizacja
zapowiada się ciekawie. Czy
stosunkowo niewielki Rybnik
pomieści dwóch posłów z tej

partii? Chęć powrotu do wielkiej polityki sygnalizuje też
Adam Gawęda z Wodzisławia,
choć wielu wyborców PiS do
dziś nie jest mu w stanie wybaczyć zdrady i sezonowego przejścia do ugrupowania Polska Jest Najważniejsza.
Wciąż otwarta pozostaje kwestia, czy wystartuje ktoś jeszcze, oprócz Izabeli Kloc, z powiatu mikołowskiego?

KRÓLESTWO ZA
„JEDYNKĘ” W PO
Platforma Obywatelska nie
zastanawia się, jak cztery lata
temu, czy zdoła samodzielnie rządzić. Dziś przed tą partią stoi problem przetrwania
na scenie politycznej. Przy
tak niskich sondażach, gwarantowaną przepustką do Sejmu wydaje się tylko „jedynka”

Paweł Kukiz jest doskonałym rockmanem. Polityczna
scena chyba nie jest jego żywiołem.

na liście. Pisaliśmy przed miesiącem, że w okręgu rybnicko-mikołowskim pewniakami
są Gabriela Lenartowicz albo
Marek Krząkała. Pod koniec
lipca okazało się, że wróciła
do łask Joanna Kluzik - Rostkowska i to ona ma stanąć na
czele listy. Na trzy dni przed
oddaniem tego numeru gazety do druku, z Warszawy nadeszła informacja, że premier
Ewa Kopacz wprowadziła autorskie korekty. Kluzik spadła,
a na „jedynkę” wróciła Lenartowicz. Niestety, przy miesięcznym cyklu wydawniczym
„Naszej Gazety” nie jesteśmy
w stanie nadążyć za przetasowaniami w tej partii. Nie zmieniła się jedynie dosyć wiarygodna informacja, że na regionalnej liście ma znaleźć się
Mirosław Duży, lider PO w powiecie mikołowskim. To dla

Ryszard Petru - ani zimny, ani gorący.

nas dobra wiadomość, bo pojawił się cień szansy na drugi
- oprócz Izabeli Kloc - mandat
z naszego powiatu. Nadzieje na takie rozstrzygnięcie
są niewielkie, ale zawsze są,
a Mirosław Duży znany jest
z tego, że nigdy się nie poddaje i walczy do końca.
- Proszę zwolnić mnie od
komentarzy, bo ostateczne
decyzje o kształcie list jeszcze nie zapadły - mówi Mirosław Duży.

CO SIĘ DZIEJE
U KUKIZA?
Chcieliśmy coś pozytywnego napisać o ruchu Pawła
Kukiza, ale chyba się nie da.
Sondażowy spadek nie jest
przejawem kaprysów opinii publicznej, ale kolejnym
dowodem na to, że najwięk-
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sza sensacja wyborów prezydenckich może stać się największym rozczarowaniem
wyborów parlamentarnych.
Kukiz trwoni kapitał polityczny. W naszym okręgu wyborczym ogniwa jego ugrupowania dosyć aktywnie działają
w Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju. W powiecie mikołowskim,
z tego co wiemy, nie udało się
jeszcze zbudować struktur.

NOWOCZESNA
I NIEZNANA
Większość ogólnopolskich
mediów trochę na siłę typuje na czarnego konia nadchodzących wyborów ugrupowanie nowoczesna.pl, założone
przez ekonomistę Ryszarda
Petru. W tej sympatii nie ma
nic dziwnego. Wielu dziennikarzy, zwłaszcza w Warszawie, żyje w niewoli poprawności politycznej i uważa, że
nie wypada im mieć innych
poglądów niż liberalne, jeżeli
chodzi o gospodarkę i lewackie w kwestiach światopoglądowych. Korzysta na tym Petru, choć o wiele lepiej sprawdza się w roli komentatora gospodarczego, niż polityka. Lider nowoczesna.pl powiela
większość poglądów swojego
mentora, czyli Leszka Balcerowicza. Różnica między nimi
jest jednak zasadnicza. Balcerowicz ma charyzmę i jak
mało kto potrafi wyprowadzać
z równowagi swoich przeciwników. Tymczasem Petru nie
jest zimny ani gorący, a letnie
potrawy w polityce nie smakują. Na razie nie wpadliśmy
jeszcze na trop nowoczesna.pl
w powiecie mikołowskim.
Jerzy Filar

WAKACJE 11
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Artystyczny
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KOSMETYKA

„BELLA”

weekend

LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA
I LASEROWA

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

ODMŁADZANIE FALAMI RF

- likwidacja zmarszczek, ujędrnianie, lifting

W sobotę 8 sierpnia w Mikołowie gościli artyści.
Przed południem odbył się happening młodzieżowy
„Śniadanie z Manetem”, a po południu zorganizowano
niecodzienne wydarzenie. Powstał obraz o długości
20 i szerokości 2 metrów autorstwa Witolda Stypy i Ireny
Imańskiej. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Maria
i Jerzy Wcisło. Dzieło powstało przed ich domem przy
ul. Marii Cure -Skłodowskiej 50.

Mikołów, ul. Jana Pawła II 3

tel. 737 412 328, www.bella-mik.eu

ŚNIADANIE Z MANETEM
Kilka słów o artyście tworzącym
swoje dzieła w dość nietypowych
aranżacjach. Witold Stypa, pochodzi z Bytomia, jest absolwentem
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Grafiki w Katowicach. Od kilkunastu lat mieszka
w Niemczech, gdzie w 2004 roku
w Berlinie założył własną galerię
sztuki o nazwie Muzeum Przyszłości. Prezentuje tam własne dzieła oraz znanej artystki Ireny Izabeli Imańskiej. Witold Stypa prowadzi wykłady na temat związku sztuki
przyszłości z matematyką wyższych
wymiarów i fizyką kwantową. (red)

Dziękowali za dar trzeźwości O

kazuje się, że mikołowski rynek można wykorzystywać
do wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych. W sobotę 8 sierpnia, pomimo lejącego się żaru z nieba odbył się tutaj ciekawy happening, który przyciągnął uwagę przechodniów. Mikoło-

wianie przystawali i z zaciekawieniem spoglądali przez
ramię młodych malarzy, którzy tworzyli tutaj swoje impresje. W tej niezwykłej formie odbyło się śniadanie
z Manetem - tym razem nie
na trawie - tylko na bruku mikołowskiego rynku,
a uczestnikami tego wyda-

POCZTÓWKA Z WAKACJI

S

połeczność Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „POWRÓT” z Mikołowa: 49 osób uzależnionych, współuzależnionych wraz z rodzinami uczestniczyli, pod koniec lipca w 23 Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Sanktu-

arium Matki Bożej Licheńskiej pod hasłem „Pomaganie pomaga”. Uczestnicy pielgrzymki dziękowali za dar trzeźwości oraz wzmocnienie więzi rodzinnych. Spotkanie zorganizowano, by zaakcentować sierpień jako miesiąc trzeźwości.

zepięknej
r
p
z
ia
n
Pozdrowie dos
o
azety”
wypspy R dakcji „Naszej G
w
re
dla całej zystkich czytelnikó
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oraz dla w ły czytelnik
ta
przesyła s dkowski
ło
Dawid G

rzenie kulturalnego była młodzież uczestnicząca w Plenerze Młodych, w ramach
Impresji Mikołowskich oraz
malarka Anna Lupa Suchy.
Współorganizatorem
tego
ciekawego wydarzenia był
Miejski Dom Kultury. Następna taka akcja w drugiej połowie września.

12 SYTUACJE

NASZA GAZETA • sierpień 2015r.

W ubiegłym miesiącu przez powiat mikołowski przeszła nawałnica,
zrywająca dachy i łamiąca grube drzewa jak zapałki. Musimy się do
tego przyzwyczaić. Klimatolodzy twierdzą, że w przyszłości będzie
jeszcze gorzej. To dobry moment, aby zastanowić się, czy system
zarządzania kryzysowego w naszej okolicy działa jak należy?
Samorządowcy w gminach narzekają na współpracę z powiatem.

Już od dawna żadna sprawa
milczy, ksiądz nie komentuje
Na jednym z portali społeczn
księdza w Mikołowie. Pod lis
zebrano ponad 1300 podpisó
salwatoriańskiej Parafii NMP

Mieliśmy
księdza w

Deszcze niespokojne

Zniszczony budynek w Wyrach, który śni się w koszmarach ministrowi Halickiemu.

8

lipca, kilka minut po godzinie
czwartej nad ranem, niebo zamiast szarzeć nabrało granatowej barwy. Wiatr dmuchnął
z taką siłą, że zrywało dachy, łamało
drzewa, a zerwane linie energetyczne
wiły się po asfalcie, jak iskrzące węże.
Nawałnica trwała kilkanaście minut, ale
walka z jej skutkami trwa do dziś. Wciąż
nie usunięto z poboczy wszystkich połamanych drzew. Wiało i lało w całym
kraju, ale gminie Wyry udało się przebić do ogólnopolskich serwisów informacyjnych. Wszystko za sprawą zerwanego dachu z budynku oraz Andrzeja Halickiego, ministra administracji i cyfryzacji, który w garniturze i lakierkach wspiął się na szczyt drabiny,
a później nie miał pomysłu na zejście.
Internet pękał ze śmiechu kilka dni. W gminie Wyry
nie było nikomu do
śmiechu. W niektórych
okolicach, zwłaszcza
w Gostyni, prądu nie było
przez pięć kolejnych
dni.
Władze
gminy bezskutecznie
usiłowały skontaktować się z kompetentną osobą w Spółce Tauron, która potrafiłaby wyjaśnić,
dlaczego tak długo trwa usuwanie awarii. Nie pomogło też w tej sprawie powiatowe centrum zarządzania kryzysowego, które nie potrafiło uzyskać oczekiwanych przez gminę i mieszkańców informacji. A to przecież centrum zarządzania kryzysowego przejmuje dowodzenie
i koordynuje akcją, kiedy dzieje się coś
złego. Stamtąd płyną decyzje o wysyłaniu jednostek straży pożarnej w konkretne miejsca. System powinien działać, jak szwajcarski zegarek, bo chaos jest ostatnią rzeczą potrzebną podczas akcji. Jak to wyglądało w praktyce? Pracownicy Urzędu Miejskiego

w Łaziskach Górnych prosili o przysłanie
strażaków do zabezpieczenia dachów
przy ulicy Sikorskiego. Przygotowane do
tego jednostki były na miejscu. Po wielkim gradobiciu w 2012dd roku, miasto zaopatrzyło swoje jednostki straży pożarnej

rskiej dopiero po godz. 14 ściągnięto
zerwane kable energetyczne. W miarę
upływu dnia, władze w gminach, na własną rękę zajęły się usuwaniem szkód.
Tak było w Wyrach, Łaziskach Górnych
i Mikołowie.

Czy w miejscu kościoła zostanie utworzona przyszkolna sala gimnastyczna?

Wszędzie, także w Mikołowie, strażacy mieli pełne ręce roboty.

w specjalistyczne
plandeki. Problem w tym, że
łaziskie jednostki wysłano już
do Wyr, a do Łazisk Górnych przyjechały ekipy z Mokrego, z Mikołowa.
Brak koordynacji w podejmowaniu decyzji, nie pomagał
w usuwaniu szkód, stwarzających realne zagrożenie dla życia. Jak twierdzą
urzędnicy z Łazisk Górnych, z ulicy Wy-

- Po poprzednich nawałnicach, wyposażyliśmy nasze jednostki straży pożarnej w sprzęt do umacniania dachów
i usuwania drzew. Jesteśmy przygotowani do takich sytuacji - podkreśla Barbara Prasoł, wójt gminy Wyry.
Sygnały o słabej koordynacji działań, nie napawają optymizmem. Deszcze i wichury są groźne, ale można sobie wyobrazić gorsze kataklizmy, gdzie sprawność i koordynacja
akcji ratowniczej będzie decydować
o ludzkim życiu.
Beata Leśniewska

KOMENTARZ
Nawet jeżeli 8 lipca coś działo się nie tak w powiecie mikołowskim, trudno obwiniać
o to konkretnych ludzi. Winę ponosi sposób organizacji naszego państwa. Coraz więcej
ekspertów zwraca uwagę, że powiaty i urzędy wojewódzkie są najsłabszymi ogniwami
administracji publicznej. Ich kompetencje z powodzeniem można by przekazać urzędom
marszałkowskim i samorządom gminnym. Można to zrobić, ale piłka jest po stronie polityków. Tylko, która partia podejmie taką decyzję, skoro urzędy wojewódzkie i powiaty
są doskonałym miejscem, gdzie można przechować swoich kolegów, którym nie powiodło się na innych szczeblach politycznej kariery.

O

dwołanie księdza można interpretować według
wersji
oficjalnej. W przypadku parafii po-

wierzonych zakonom, funkcja proboszcza sprawowana jest kadencyjnie. Przeniesienia można się więc było
spodziewać. Księdzu Gru-

Wypowiedzi z profilu:

MIELIŚMY ŚWIETNEGO KSIĘDZA W MIKOŁOWIE:
 Ludzie są po prostu zbulwersowani sposobem traktowania
wiernych przez Kościół. Prawdopodobnie przyczyną odwołania było przeciwstawienie się decyzjom dotyczącym budowy
nowego Kościoła. Ksiądz wiedział, że jest to mała, niezbyt bogata parafia, a koszt budowy kościoła mieliby ponieść parafianie. Władze Kościoła nie wyjaśniają swojej decyzji, zasłaniają
się tajemnicą.
 Straciliśmy naszego przewodnika, ojca wspólnoty całej, przyjaciela, dobrego człowieka. Dlaczego??? W jakim celu??? Dlaczego nie
mógł kontynuować swojej misji - owocnej pracy właśnie u nas?
Otarliśmy się o WIELKIEGO człowieka... Dlaczego w taki sposób
musieliśmy się z nim rozstać?
 Może osoby, które o tym zadecydowały przyjdą i pocieszą te maluchy, które miały wczoraj pięknie księdzu zaśpiewać na pożegnanie
- miały - i śpiewały jak umiały, ale głównie słychać było ich szloch
i płacz!!! I to zostanie na zawsze w pamięci chyba każdego, kto
wczoraj był na mszy pożegnalnej... A dodam, że dzieci to nie aktorzy - im się nie rozkaże płakać na zawołanie!!! Tak samo, jak zostanie mi bardzo w pamięci obraz płaczącego ks. Jacka, którego przytulają wszystkie maluchy. Widok bardzo wzruszający i pozostający w pamięci na zawsze... jak również słowa płaczącej dziewczynki, która zdołała tylko powiedzieć z płaczem do mikrofonu - będziemy tęsknić!!! I po co to wszystko? Komu jest lepiej? No komu?

SYTUACJE 13

sierpień 2015r. • NASZA GAZETA

a nie wywołała w Mikołowie tylu emocji. Kuria
e, ale wierni są zbulwersowani.
nościowych powstał profil: mieliśmy świetnego
stem protestacyjnym do władz kościelnych
ów. Dlaczego ksiądz Jacek Grucela, proboszcz
P Matki Zbawiciela, musiał odejść?

y świetnego
w Mikołowie

dowy nowego kościoła salwatoriańskiego w Mikołowie?
Kościół Matki Zbawiciela nie
przypomina typowej świątyni. Widać, że w przeszłości
przeznaczenie tego budynku
było inne. W okresie międzywojennym Salwatorianie zbudowali w Mikołowie seminarium zakonne. Budynek obecnego kościoła początkowo
pełnił funkcję sali gimnastycznej. W 1950 roku pomieszczenie przebudowano i utworzono w nim kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela. W połowie 1952 roku, w szczytowym
okresie walki komunistycznego reżimu z kościołem, władze państwowe zlikwidowały
seminarium, a jego budynek
został zaadaptowany na szpi-

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DOSKONAŁE EFEKTY W ZWALCZANIU CELLULITU I TKANKI TŁUSZCZOWEJ

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

www.bodyspace-mikolow.pl

Apel księdza Jacka Grucela
do parafian:

Moi Drodzy, pragnę bardzo gorąco podziękować za wszystkie
ciepłe słowa i Waszą życzliwość. Proszę jednak, byście uszanowali decyzję moich przełożonych dotyczącą mojej osoby. Jestem
zakonnikiem, taką formę życia wybrałem. Wpisana w nią jest praca w różnych miejscach. Obecnie jest to Piastów. Doświadczyłem od Was wiele dobroci. Zawsze mogłem liczyć na Waszą pomoc
i otwarte serca. Mam nadzieję, że tego samego doświadczy mój
następca. Proszę, byście go przyjęli tak samo, jak kiedyś mnie.
Jeszcze raz proszę, uszanujcie decyzję ks. Prowincjała. Nie
niszczmy tego wszystkiego, co udało nam się wspólnie osiągnąć.
Mikołów to piękny czas mojego kapłaństwa. Zawsze będę nosił Was
w swoim sercu. Jeszcze raz za wszystko dziękuję i proszę o to,
byście zaprzestali wszelkich akcji protestacyjnych.
ny przez Salwatorian z Krakowa. Dla podniesienia atrakcyjności edukacyjnej tej placówki, potrzebna jest sala gimnastyczna.

Z ADOPTOWANIEM
NA TEN CEL
BUDYNKU KOŚCIOŁA
NIE BYŁOBY
NAJMNIEJSZEGO
PROBLEMU. ALE CO
Z PARAFIĄ?
Nie jest tajemnicą, że zakon i kuria biskupia przymie-

celi skończyła się kadencja
w Mikołowie i władze zakonu Salwatorianów, przy akceptacji katowickiej kurii biskupiej, skierowały go do
pełnienia posługi w Piastowie. Ale takiej wersji nie akceptuje większość parafian.
Pod względem organizacyjnym kościół przypomina firmę. A w biznesie obowiązuje zasada, że nie zmienia się
dobrych prezesów. Ksiądz
Jacek Grucela bez wątpienia
był dobrym proboszczem.
Nawet bardzo dobrym. Gdyby było inaczej, ponad 1300
osób nie protestowałoby
przeciwko jego odejściu.

W 2014 ROKU KS.
GRUCELA ZOSTAŁ
WYRÓŻNIONY
W KONKURSIE NA
MIKOŁOWIANINA
ROKU.
Nominowano go za promocję mikołowskich rodzin. Organizował wycieczki, wspólne wyprawy w góry, parafialne konkursy, wyjazdy letnie i zimowe dla dzieci. Dla-

tel. 501 42 42 44

rzają się do budowy nowego
kościoła. Taką potrzebę zaznaczono już w protokołach
powizytacyjnych arcybiskupa
Damiana Zimonia, poprzedniego zwierzchnika katowickiej kurii. Jego następca, arcybiskup Wiktor Skworc, nie
zmienił planów. Świątynia
miałaby powstać na placu
między obecnym kościołem
a cmentarzem. Do realizacji
takiej inwestycji potrzebny
jest jednak proboszcz, który
zmotywuje wiernych do sięgnięcia do portfeli. Najwyraź-

niej ksiądz Jacek Grucela nie
nadawał się do tej roli. Proboszcz nigdy nie krył, że jego
kościołowi potrzebny jest tylko remont, a nie nowa siedziba. Przełożeni zdjęli z księdza Gruceli ciężar tej troski.
Przed nim nowe wyzwania
w Piastowie. Parafianie w Mikołowie muszą pogodzić się
z tą decyzją i zastanowić, czy
chcą otworzyć serca i portfele, aby pomóc nowemu, salwatoriańskiemu proboszczowi w budowie kościoła?
Jerzy Filar

List parafian do władz kościoła

Na proﬁlu społecznościowym opublikowano m.in. zdjęcie z pożegnalnej
mszy proboszcza. Kościół pękał w szwach.

czego więc musiał odejść?
Czy istnieje druga, nieoficjalna wersja decyzji o odwołaniu proboszcza? Tego nie dowiemy się w kurii biskupiej
ani od władz zakonu Salwatorianów. Kościół nie komentuje takich decyzji. Publicznie nie chce wypowiadać się
także ksiądz Grucela. A pytanie brzmi: czy proboszcz został odwołany, ponieważ nie
chciał pilotować pomysłu bu-

tal. W 1991r. wrócili tu Salwatorianie i wzięli się za zagospodarowanie odzyskanych
obiektów. Nieoficjalnie mówi
się, że początkowo, w gmachu dawnego seminarium zakonnicy chcieli utworzyć dom
opieki społecznej. Nic z tych
planów nie wyszło, ponieważ
nie udało się na ten cel uzyskać środków unijnych. Powstał za to Zespół Szkół Prywatnych „Dual”, prowadzo-

Jako wspólnota tworząca parafię NMP Matki Zbawiciela w Mikołowie chcemy wyrazić głęboki żal i rozgoryczenie z faktu
usunięcia z życia naszej parafii i odwołania z funkcji proboszcza Ks. Jacka Grucelę. Jako Parafianie, domagamy się wyjaśnień co do podjętej decyzji.
Jak można tak potraktować wspaniałego księdza? Człowieka
dobrego powinno się wspierać, a nie degradować. Wiele zrobił
dla naszych dzieci i młodzieży, zjednoczył Parafian, przyciągał ludzi do Kościoła. Kościół wyszedł poza mury, spotykaliśmy się na różnych rajdach rowerowych, w górach, na kręglach,
zajęciach feryjnych dla dzieciaków, ogniskach, pielgrzymkach.
Traktowaliśmy naszą wspólnotę jak rodzinę, której głową był
Ks. Jacek. Osoba Księdza Proboszcza to wielki talent do budowania społeczności, potrafiący porwać nie tylko dorosłych, ale
też młodzież i dzieci. Ludzi młodych w Kościołach jest coraz
mniej, czego w naszej Parafii do tej pory nie było widać.
Atmosfera konspiracji wokół decyzji przełożonych księdza
Jacka daje wiele do myślenia. Traktujemy to jako totalną samowolkę władz kościelnych i całkowity brak zainteresowania zdaniem ludzi należących do Parafii.
Byłoby wielką szkodą, gdyby wewnętrzne rozgrywki decydowałyby o losie takich wspaniałych osób jak Proboszcz Jacek.
Jednocześnie, mając na uwadze wszystkie DOBRO, jakie okazał
nam Ks. Jacek; jego zaangażowanie w życie Parafian, umiłowanie
i chęć współpracy z młodzieżą i dziećmi oraz ukazanie Kościoła nie jako surowej instytucji, ale ośrodka przychylnego człowiekowi; nalegamy, a wręcz domagamy się, przywrócenia Ks. Jacka
Gruceli na stanowisko Proboszcza naszej parafii.
Chcąc wyrazić nasze wsparcie przesyłamy listy poparcia dla
ks. Jacka od Parafian, Gości oraz Sympatyków.
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NIERUCHOMOŚCI

DO SPRZEDANIA - MIKOŁÓW
1. Nieruchomość położona
w Mikołowie, obręb Śmiłowice,
przy ul. J. Kawalca oznaczona
numerem 302/100 o powierzchni 905 m2. Księga wieczysta dla
działki, oznaczona numerem
KA1M/00066094/9 prowadzona
jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 97MN.

Reciorze
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się organizują!!!
ZACHĘCAM MIESZKAŃCÓW
RETY DO WYPEŁNIENIA
ANKIETY, KTÓRĄ ZNALEŹĆ
MOŻNA POD ADRESEM
WWW.GOO.GL/06WUHO.

2. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, rejon ulic
Braterskiej i Na Wzgórzu oznaczona numerem 1345/206 o powierzchni 1444 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00048242/0 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 111 MNU.
3. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, rejon ulic
Braterskiej i Na Wzgórzu oznaczona numerem 1413/206 o powierzchni 1228 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00048242/0 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 111 MNU.
4. Nieruchomość położona
w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. Żwirki i Wigury oznaczona
numami 494/30, 493/30, 464/110
o powierzchni 3043 m2. Księga
wieczysta dla działek, oznaczona numerami KA1M/00063468/1,
KA1M/00026478/3 prowadzona jest
przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.
Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 301UR/P, K6Z1/2. Cena wywoławcza: 166 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu: 10 września 2015 r.
5. Nieruchomość położona
w Mikołowie, obręb Mikołów,
przy ul. Reta, oznaczona numerem 2048/84 o powierzchni
1211 m2. Księga wieczysta dla
działki, oznaczona numerem
KA1M/00060428/8 prowadzona
jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 120 MN. Cena wywoławcza: 150 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT)
6. Nieruchomość położona
w Mikołowie, obręb Mokre, przy
ul. Fitelberga, oznaczona numerem 1688/109 o powierzchni
1379 m2. Księga wieczysta dla
działki, oznaczona numerem
KA1M/00058994/9 prowadzona
jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 6RU. Cena wywoławcza: 100 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23%
podatku VAT). Termin przetargu: 3 września 2015r.
7. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy ul. Jaśminów, oznaczona
numerami
2446/52,
2447/52 o powierzchni 1257 m2
i 1089 m2. Księga wieczysta dla
działek, oznaczona numerem
KA1M/00009867/2 prowadzona
jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 10(a)MN. Ceny wywoławcze: 145 000 zł, 125 000 zł (ceny sprzedaży powiększone zostaną o 23% podatku VAT).
8. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Kamionka, przy ul. Cienista, oznaczona numerem 376/22 o powierzchni 265 m2. Księga wieczysta dla
działki, oznaczona numerem
KA1M/00057733/5 prowadzona
jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 10(a)MN. Cena wywoławcza: 35 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT).
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z Wydziałem Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Mikołów,
43-190 Mikołów, Rynek 16, tel. (032) 3248 561
lub (32) 3248 566, bgm1@mikolow.eu
Pełny tekst ogłoszeń o przetargach publikowany jest na stronach
internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

ARTUR WNUK
Tak właśnie zatytułował wpis
na portalu społecznościowym
Burmistrz Stanisław Piechula.
To w reakcji na
opublikowanie
przez „Stowarzyszenie Reta”
ankiety dla
mieszkańców
tej części
miasta. O co
dokładnie
chodzi?

Z

aniedbywana przez
lata Reta rozbudowuje się, więc szybko
przybywa tu mieszkańców. Największą bolączką
wydaje się fatalny stan dróg
i chodników oraz niska jakość
miejsc do rekreacji. Szkoła,
mieszcząca się w blokach na
„Manhattanie” bez porządnej
sali gimnastycznej to kolejna
bolączka mieszkańców Rety.
Reta nie jest dzielnicą, więc
nie ma Rady Dzielnicy, która
mogłaby szybciej i sprawniej
komunikować się z Urzędem
Miasta, ale także mobilizować
mieszkańców, kiedy jest to
potrzebne. Stąd pomysł, aby
założyć Stowarzyszenie Reta dobrowolną organizację zrzeszającą mieszkańców, którzy
chcą coś zrobić dla tej części
miasta. Ankieta ma być jednym z wyznaczników kierunków działań Stowarzyszenia,
którego zamysłem jest działanie dla dobra całej lokalnej
społeczności, a nie „załatwianie” partykularnych interesów
jednostek.

Przypominam również, i zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych ogłoszonych przez Burmistrza,
na wniosek 724 (!) mieszkańców Mikołowa. Jeśli jesteś za
tym, aby Reta i Wymyślanka
były dzielnicami - weź udział
w konsultacjach i wypełnij
formularz, który publikujemy
poniżej. Dlaczego warto? Rada
dzielnicy może opiniować
plan zagospodarowania przestrzennego, działania Urzędu
Miasta w zakresie infrastruk-

tury, porządku i bezpieczeństwa w dzielnicy. Rada Dziel-

nicy to większy wpływ mieszkańców Rety i Wymyślanki na
to co dzieje się w ich otoczeniu, dlatego gorąco zachęcam
do wspierania takich inicjatyw
mieszkańców. Takie Rady to
nic nowego w Mikołowie - od
dawna funkcjonują przecież
Rady Sołeckie i Rada jedynej
póki co dzielnicy Mikołowa Kamionki.

Formularz należy złożyć lub wysłać pocztą do Urzędu Miasta
(Rynek 16, 43-190 Mikołów), a także przesłać pocztą elektroniczną na
adres um@mikolow.eu. W konsultacjach mogą brać udział wszyscy
mieszkańcy Mikołowa, nie tylko Rety i Wymyślanki. Ważne, aby
formularze trafiły do Urzędu w dniach od 1 do 15 września!
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Nie było łatwo, ale się udało. Mieszkańcy Zawady w Orzeszu dopięli swego i utworzyli
sołectwo. Na początku września odbędą się wybory sołtysa.

Sołectwo Zawada
W

dzisiejszych czasach utworzenie
sołectwa nie jest
zadaniem łatwym.

Zgodę musi wydać wojewoda, a nie jest tajemnicą, że państwu nie zależy na tworzeniu nowych jednostek administracyj-

nych. Przekonali się o tym, m.in.
mieszkańcy
podkrakowskich
dzielnic, którzy na próżno, od
lat starają się o status sołectwa.
Chodzi o pieniądze. W budżecie
państwa znajduje się fundusz sołecki. Z tych pieniędzy można finansować drobne inwestycje lokalne. Sołectwa mogą liczyć
na kilkadziesiąt tysięcy złotych
rocznie. Rząd niechętnie jednak
chce podzielić się kasą i stąd
liczne przeszkody, na jakie natrafiają lokalni liderzy i zwolennicy społeczeństwa obywatelskiego. To, czego nie udało się
w Krakowie, powiodło się
w Orzeszu. Nadzór prawny woje-

MIROSŁAW BLASKI, burmistrz Orzesza:

Z ogromną satysfakcją przyjąłem decyzję o nadaniu Zawadzie statusu sołectwa. Uważam, że mieszkańcy powinni mieć jak największy udział
w decydowaniu o rozwoju swoich małych ojczyzn. Liczę na dobrą współpracę z nowym sołectwem.

wody śląskiego nie miał zastrzeżeń do wniosku o nadaniu dzielnicy Zawada statusu sołectwa.
Ideę rzucił orzeski radny Bartłomiej Marek. Pomysł trafił na podatny grunt wśród mieszkańców
Zawady. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Swoje wspar-

cie zadeklarował Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza. Sołectwo uchwaliło statut, podobny do
obowiązującego w Gardawicach
i Jaśkowicach. We wrześniu odbędą się wybory na sołtysa. Zostanie wybrana także piętnastoosobowa Rada Sołecka.
(bl)

Jestem zwolennikiem decentralizacji
Rozmowa z BARTŁOMIEJEM MARKIEM,
orzeskim radnym oraz inicjatorem sołectwa w Zawadzie

- Warto było aż tylu
starań? Pieniądze z funduszu sołeckiego nie są
fortuną.
- Nam nie chodzi tylko
o pieniądze. Sołectwo jest
doskonałym pretekstem,
aby cementować więzi i integrować społeczność Zawady. Jestem zwolennikiem decentralizacji. Uważam, że im mniejsza społeczność, tym większa
w niej chęć do troski o dobro wspólne.
- Mieszkańcy Zawady
są zintegrowani?

- Podczas starań o status
sołectwa, w trakcie wielu
rozmów, dyskusji, konsultacji, okazało się, jak wiele
nas łączy i ile chcemy ra-

zem zrobić. Proszę pamiętać, że sołectwo nie było
naszym celem, ale środkiem do celu, jakim jest
mocna, lokalna wspólnota.

- Nie jesteście konkurencją dla burmistrza
miasta?
- W żadnym wypadku.
Nie chcemy konkurować,
ale współpracować z burmistrzem. Na jego głowie jest
całe Orzesze. My chcemy
podpowiadać, co warto zrobić na Zawadzie. Liczę na
to, że niektóre, drobniejsze
sprawy zrealizujemy sami,
wykorzystując, m.in. fundusz
sołecki.
- Wystartuje Pan w wyborach na sołtysa?
- Spróbuję swoich sił.
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NAGROBKI Botor

Od 30 lat niezmiennie najlepsza jakość.

!
Najniższe ceny
50 zł
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• produkcja, sprzedaż
i montaż nagrobków
• rozbiórka do pogrzebów
• wykonawstwo
betonowych grobowców
• renowacja starych
nagrobków

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

ul. Sikorskiego 1 (Dworzec PKP Łaziska Średnie)  tel. (32) 322 98 66, 501 162 316  www.botor.info
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Fachowcy
Edukacja zawodowa

potrzebni od zaraz
S

tare porzekadło mówi - człowiek zmienia się co siedem
lat. W tym wieku najczęściej byliśmy wrzucani na
„głęboką wodę podstawówki”. To ona miała stanowić podstawę naszej
edukacji, aby w wieku
czternastu lat podjąć decyzję: liceum, technikum
czy zawodówka?

Często zbyt ambitni rodzice sami
podejmują decyzję do jakiej szkoły zapisać syna lub córkę nie biorąc pod uwagę ich zainteresowań, zdolności oraz wszelkich predyspozycji umysłowo-fizycznych.
W tym ważnym, decydującym momencie w życiu młodego człowieka wystarczyłoby zadać jedno pytanie: co chcesz w swoim dorosłym
życiu robić?
Nie bagatelizujmy zdania naszych podopiecznych, nawet jeśli chcą zostać kosmonautami. Rozmawiajmy z nimi, „bez przymruże-

pu obuwniczego w Orzeszu - Elżbiety Hanas. Gratulacje od piszącej!
Współpraca między Cechem
a szkołą układa się znakomicie
i sprzyja rozwojowi dobrej edukacji
zawodowej. Z dużym zadowoleniem
przyjęłam informację Gabrieli Poloczek, dyrektor ZST, że zainteresowanie młodzieży, aby podjąć naukę zawodu w tej właśnie placówce ostatnio bardzo wzrosło.
W naszej codziennej rzeczywistości, a nie internetowo-wirtualnej coraz częściej spotykamy się z dwoma problemami. Dotyczą one głównie bezrobocia oraz zawierania tzw.

Oferta edukacyjna ZST stara się sprostać wyzwaniom współczesności.

nia oka”, ale z pozycji osoby życzliwej, z doświadczeniem życiowym,
przedstawmy im ewentualne konsekwencje podjęcia takiej lub innej
decyzji.

Nawiązując do tytułu mojego artykułu musimy zadać sobie pytanie, co
to jest edukacja zawodowa? Na naszym, lokalnym podwórku to współpraca Zespołu Szkół Technicznych

Tradycje cechowe sięgają w Mikołowie począt ków istnienia miasta. Pierwszy dokument dotyczący jatki rzeźniczej pochodzi z połowy XIII wieku. W 1858 roku, w ośmiu mikołowskich cechach zarejestrowanych było 200 rzemieślników. W okresie międzywojennym (w 1929 r.) w Mikołowie działały: Przymusowy Cech Obuwników, Wolny Cech Rzeźników, Wolny Cech Piekarzy i Cukierników,
Wolny Cech Ślusarzy i Kowali, Przymusowy Cech Stolarz, Bednarzy i Kołodziejów, Przymusowy Cech Krawców. W 1950 roku rozwiązano cechy branżowe, a działające wtedy cechy mikołowskie włączono do Cechu Rzemiosł Różnych w Pszczynie, a następnie
na skutek zmian administracyjnych do Tychów. Wskutek działań grupy inicjatywnej w 1986 roku reaktywowano w Mikołowie Cech
Rzemiosł Różnych, który zrzeszał 600 warsztatów, również z terenu Łazisk Górnych i Orzesza, szkolących ponad 400 uczniów.
Rok 1989 ze względu na nowe uwarunkowania prawne, likwidujące obligatoryjną przynależność, rozpoczął proces odchodzenia rzemieślników od organizacji. Aby sprostać wymaganiom współczesnych czasów, w 2000 roku zmieniono nazwę na Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, co daje możliwość zrzeszania się szerszej grupie pracodawców. W ubiegłym roku 40 zakładów, należących
do mikołowskiego cechu szkoliło 90 uczniów.

Ewa Prochaczek w swojej pracowni ceramicznej.

i Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. Bo właśnie te instytucje
spełniają wszelkie warunki nauczania zawodowego.
Nota bene ZST według jednej z
gazet regionalnych został uznany za
najlepszą szkołę w powiecie, a najlepszą uczennicą 2014/2015 została
uczennica drugiej klasy - Julia Komraus, podopieczna właścicielki skle-

umów śmieciowych. Jedno jest pewne, że na osoby dobrze wyszkolone
zawodowo zawsze czekać będzie
godnie opłacana praca.
Ewa Prochaczek
Ewa Prochaczek od 1972 roku prowadzi
własny zakład ceramiczny w Mikołowie.
We współpracy z Cechem i ZST wyszkoliła 56 uczennic.
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NAJLEPSZYM MIEJSCEM
DO PROMOCJI USŁUG FINANSOWYCH

GIEŁDA. Czy to
coś dla ludzi? cz II
RACHUNEK MAKLERSKI
Zgodnie z zapowiedzią sprzed miesiąca dziś
będzie o rachunku maklerskim. Jest on niezbędny do czegoś, co wielu nazywa „grą na
giełdzie”. Grą? Powiedziałbym, że to bardziej
„inwestowanie” niż „gra”, ale wiem, że zdania
są podzielone. Giełda to jednak nie jest kasyno,
choć wielu tak uważa. Przy odpowiednim podejściu i samodyscyplinie może stać się dodatkowym źródłem dochodów.

to poświęcić kilka chwil na znalezienie maklera, który takiej opłaty nie pobiera. Dotyczy to
zwłaszcza osób, które chcą zacząć od niewielkich kwot. Jeśli na inwestycje chcemy przeznaczyć na przykład 1000 złotych, 50 złotych rocznej opłaty stałej to 5% naszych środków. To
dużo. Musielibyśmy zarobić 5%, żeby pokryć
tylko i wyłącznie koszty prowadzenia rachunku,
a przecież zarabiać mamy my, a nie makler. Przy
inwestycji rzędu 100-200 tysięcy złotych to samo
50 złotych nie ma już takiego znaczenia, zwłasz-
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nie sensowną ofertę ma również dom maklerski
Banku Ochrony Środowiska, w którym dodatkowo udało mi się jakiś czas temu wynegocjować prowizję zdecydowanie niższą od tej proponowanej w Tabeli Opłat. Jeśli oferta jakiegoś
domu maklerskiego wyda wam się dobra - zapytajcie o obniżenie prowizji. W negocjacjach
z pewnością pomoże deklaracja obrotów, które
zamierzacie wykonać (wartość transakcji) lub
kwoty, którą zostanie zasilony rachunek.

JEŚLI ZAMIERZASZ CZĘSTO
ZAWIERAĆ TRANSAKCJE, WIESZ
CZEGO CHCESZ I W PRAKTYCE
POTRZEBUJESZ JEDYNIE
PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ
- SZUKAJ POŚREDNIKA
OFERUJĄCEGO NISKIE PROWIZJE.

Jeśli jednak dopiero zaczynasz „przygodę” z giełdą, potrzebujesz merytorycznego
wsparcia - lepszym rozwiązaniem będzie wybór pośrednika z rozbudowanym działem analiz, bezpłatną infolinią i placówką w pobliżu,
dzięki której kontakt z maklerem nie będzie
tak bardzo anonimowy. Problemem, przed którym staje w końcu każdy inwestor jest odpowiedź na pytanie - które konkretnie akcje kupić, żeby zarobić.
Prawda jest taka, że wszystkie koszty prowadzenia rachunku staną się niskie i mało znaczące, jeśli tylko nasza strategia inwestycyjna pozwoli nam na zarobek powyżej kilkunastu procent rocznie. Jak to zrobić, to już jednak temat
na zupełnie inną opowieść.
Artur Wnuk jest zawodowym doradcą ﬁnansowym.
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Dlaczego rachunek jest niezbędny? Zgodnie
z polskim prawem, aby zawrzeć transakcję na
giełdzie musimy skorzystać z usług pośrednika, jakim jest dom maklerski. Tylko w ten sposób
składane przez nas zlecenie może trafić na giełdę i zostać zrealizowane. Od czego więc zacząć?

POZNAJ MAKLERA!
W ostatnich latach wraz ze wzrostem liczby transakcji zawieranych przez Internet, liczba placówek maklerskich zmalała. Dziś najłatwiej szukać odpowiedniego dla siebie rachunku porównując oferty właśnie w sieci. Przed
wyborem pośrednika (domu maklerskiego) powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: czego tak naprawdę potrzebujemy? Czy transakcje będziemy zawierali okazjonalnie, kilka razy
w roku, czy też dzień w dzień będziemy kupowali i sprzedawali akcje aktywnie spekulując na
giełdzie. Czy na inwestycje przeznaczymy jednorazowo większą kwotę, czy może chcemy regularnie np. raz w miesiącu odkładać 100-200
złotych? Zakładam, że początkujący inwestorzy nie będą od razu potrzebowali dostępu do
giełd zagranicznych, czy kredytu na zakup akcji, skupmy się zatem na podstawowych kosztach rachunku maklerskiego.
Z reguły musimy się liczyć z dwoma typami
opłat pobieranych przez maklerów - opłatą za
prowadzenie rachunku oraz prowizją od wartości zrealizowanego zlecenia. Opłata za rachunek czasami wynosi „zero”, dlatego war-

cza jeśli makler oferuje przy okazji bogaty serwis analityczny lub niskie prowizje, które już po
kilku transakcjach są w stanie zrekompensować
opłatę roczną. Milionerzy na giełdzie powinni
zwrócić uwagę na trzeci typ opłaty, a mianowicie opłatę za przechowywanie aktywów w domu
maklerskim. Płacą ją klienci posiadający łącznie ponad 0,5-1 mln złotych (w zależności od tabeli opłat domu maklerskiego).

0.38%...
0,38% to obecnie standardowa wartość prowizji pobieranych przez pośredników w transakcjach akcjami na warszawskiej giełdzie.
Oznacza to, że kupując 100 akcji KGHM po 95
złotych każda, zapłacimy około 36 złotych prowizji. Ale uwaga - kupując jedną akcję za 95
w wielu domach maklerskich możemy zapłacić
nawet 5 złotych prowizji. Wszystko przez częste „0,38% lecz nie mniej niż”. Dlatego tak ważne jest przeczytanie całej Tabeli Opłat i znalezienie pośrednika, u którego opłata minimalna
od transakcji jest niska. W tej chwili na polskim
rynku jest kilka sensownych ofert, które można polecić. Standardowa prowizja od transakcji akcjami w biurze maklerskim Deutsche Banku wynosi tylko 0,19%. Minimalna prowizja wynosi tylko 1,90 zł, znacznie poniżej „średniej
krajowej”. Oferta warta rozważenia. Maklerzy
z DB nie pobierają opłaty za prowadzenie rachunku, ale jest za to opłata kwartalna w wysokości 0,003% wartości aktywów. W mojej oce-
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System zaopatrzenia naszego regionu w wodę ma cztery serca. Jedno z nich bije w Mikołowie.

Mieszają wodę dla Śląska
gowa. Na tutejszym wzgórzu zbudowano zbiornik sieciowy, do którego
spływa woda, m.in. z Goczałkowic,
Dziećkowic oraz z ujęcia na rzece
Soła w podgórskiej miejscowości
Kobiernice. Jeżeli ktoś na Śląsku od-

Niepozorne wejście do strategicznej instalacji.

J

eszcze w latach 80. ubiegłego
wieku, władze starały się utajnić informacje o tym, co dzieje się w Mikołowie przy ul Filaretów 1. Teren dla niepoznaki obsadzono nawet drzewami. Było to trochę śmieszne. I tak wszystkie służ-

Mikołów należy do najważniejszych miejsc na wodnej magistrali Śląska.
kręci kran, to znaczy, że odebrał
przesyłkę z Mikołowa. Z naszego zbiornika sieciowego dzięki systemowi rurociągów
i przepompowni woda
płynie, m.in. do Katowic,
Rudy Śląskiej, Chorzowa,
Siemianowic, Tychów, Rybnika. Długość regionalnego pierścienia wodnego, należącego do
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów, liczy ponad 900 kilometrów. Liczba klientów GPW wynosi ponad 3 mln osób, mieszkających
w 66 gminach województwa śląskiego i 3 małopolskiego. W tym skomplikowanym systemie kluczową rolę
pełnią cztery zbiorniki przesyłowe.
Jeden z nich znajduje się w Mikołowie. System zbudowany jest w taki
sposób, że usterka jednego ogniwa
nie powoduje katastrofy, ponieważ
wodę można awaryjnie „ściągnąć”
z innego kierunku. Do mikołowskiego zbiornika spływa woda z dorzecza Wisły i Odry. To jedyne miejsce

by wywiadowcze
zainteresowane
Polską wiedziały,
że na popularnym
„Gniotku”, znajduje się strategiczna
instalacja wodocią-

w Polsce, gdzie można bezpośrednio zmieszać dwie, największe polskie rzeki.
Jerzy Filar
Dziękujemy za pomoc w realizacji
materiału Piotrowi Biernatowi,
rzecznikowi GPW

STANISŁAW STAROŃ,
kierownik Oddziału Sieci
Magistralnej w Mikołowie:
Niedawno, w naszym oddziale
zakończono trwającą blisko sześć
miesięcy modernizację dwóch wyeksploatowanych zestawów pompowych. To jedna z najpoważniejszych od lat tego typu inwestycji technicznych w Górnośląskim
Przedsiębiorstwie Wodociągów.
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Stajnia Profit w Orzeszu należy do najlepiej zorganizowanych
ośrodków jeździeckich w naszym regionie.

Jak konie w galopie…
konkurencje dla dzieci i kucy.
Swoje umiejętności mogli także
sprawdzić zawodnicy startujący
w klasie N1, z przeszkodami na
wysokości 125 cm. Dużą atrakcją okazały się konkursy dla
dzieci na kucykach, na których
startowały m.in. dzieci z sekcji
sportowej, prowadzonej w stajni

W

pierwszej połowie
lipca w stajni Profit
odbyły się tradycyjne zawody jeździeckie. Dwudniowa impreza zgromadziła
ponad tysiąc widzów i uczestników z naszego regionu,
ościennych
województw,

a także z Czech. Na starcie stanęło sto koni. Zawodników przyciągnęła nie tylko profesjonalna organizacja,
atrakcyjny program, ale także ranga zawodów, którym
nadano status zawodów regionalnych. Przygotowano

Profit. W organizacji imprezy pomogli sponsorzy, którzy zadbali,
m.in. o pyszne zaplecze gastronomiczne oraz oprawę muzyczną. Trybuny pełne kibiców najlepiej świadczyły o tym, że dzięki stajni Profit Orzesze stało się
ważnym punktem na mapie polskich ośrodków jeździeckich.

Stajnia

Ośrodek organizuje jazdy na bardzo spokojnych
koniach i kucach. Nad
uczestnikami zajęć czuwają wykwalifikowani
instruktorzy. Organizujemy przejażdżki dla dzieci, wycieczki dla rodzin i szkół, wyjazdy na koniach w okoliczne
lasy. Prowadzimy również pensjonat/hotel dla koni. Oferujemy
również tygodniowe półkolonie dla dzieci z mnóstwem atrakcji. Na terenie stajni znajduje się również dobrze zaopatrzony
sklep jeździecki.

Szczegóły na stronie:

www.profithorseshop.pl oraz na facebooku.
Numer telefonu do instruktorki: 668528027

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

Zielona Perła w sercu Śląska

Tworzenie Śląskiego
Ogrodu Botanicznego
zostało zakończone.
Teraz, w każdy weekend
od godz. 9 do 17 można
podziwiać tu bogactwo
roślin i drzew. Uroczyste
otwarcie nowej części
ogrodu odbyło się
w ostatni dzień lipca.

D

yrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego Paweł Kojs zapraszając
do zwiedzania i podziwiania bogactwa jego flory przypominał:
- Jest to jednocześnie podsumowanie dużego projektu, który zakończył się w zeszłym
roku. Będziecie mieli okazję Państwo się
przekonać, że jednym z powodów, dla których nie zdecydowaliśmy się otworzyć tego
ogrodu wcześniej jest to, że potrzeba jeszcze trochę czasu, by to co zobaczymy, można
było nazwać właśnie ogrodem. Jednak ciekawość ludzka jest ogromna i wiele osób mówiło, że mimo wszystko chce wejść i zobaczyć,
jak to wygląda. Dlatego burmistrz Mikołowa

pan Stanisław Piechula podjął decyzję żeby
ten teren zwiedzającym udostępnić.
- To wspaniałe miejsce urzekające bogactwem roślinności. Można tu nie tylko podziwiać wspaniałe kwiaty, drzewa, ale także pra-

ją Ogród. W tym gronie znalazł się także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dyrektor Kojs
podkreślił, że zanim gmina Mikołów pozyskała środki na inwestycje, to właśnie katowicki

W przecięciu wstęgi i symbolicznym otwarciu Ogrodu uczestniczyli (od lewej): dyrektor Paweł Kojs, burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor, burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, prof. Mieczysław Chorąży,
wybitny polski lekarz, który od lat silnie wspierał inicjatywę powstania ŚOB, starosta mikołowski Henryk
Jaroszek i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz.
cę ogrodników, którzy stworzyli to idealne
miejsce do wypoczynku dla całych rodzin - dodał Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa.
Dyrektor Kojs podziękował także wszystkim osobom i instytucjom, które wspiera-

WFOŚiGW przez wiele lat dzielnie wspierał
ŚOB. - Bez tego wsparcia byłoby nam trudno
działać - podkreślił.
Gdy wstęga opadła, uczestnicy uroczystości
mogli zwiedzić część terenów Ogrodu, które-

go powierzchnia liczy 22 ha. Całkowita wartość
projektu związanego z nowymi terenami ŚOB
i budową Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci wyniosła ponad 8,8 mln zł. W sumie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskano kwotę ponad 7,5 mln zł. Pozostała część dofinansowania pochodziła z budżetu Mikołowa.
Celem projektu była ochrona bioróżnorodności i zachowania istniejącego dziedzictwa
przyrodniczego Śląska, poprzez przywrócenie
i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie ŚOB oraz zaprojektowanie i budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci. Ośrodek ten z wielkim powodzeniem funkcjonuje już od września 2014r. Dzieci
w wieku przedszkolnym oraz z klas 1-3 biorą tam
udział w różnorodnych warsztatach edukacyjnych zarówno stacjonarnych, jak i terenowych.
Poza wybudowaniem Ośrodka w ramach niniejszego projektu zagospodarowano również
kolejne fragmenty ŚOB, poprzez budowę ekspozycji kolekcji roślin, ścieżek edukacyjnych
i infrastruktury towarzyszącej. Powstały m.in.
takie kolekcje tematyczne, jak: ogród kwiatowy, refugia, ogród tarasowy, ogród traw ozdobnych, ogród roślin wodnych, łąka kwietna, murawa kserotermiczna. Kolekcjom roślinnym towarzyszą elementy infrastruktury m.in.: drewniane altany, platformy widokowe nad kamieniołomem, ścieżki, oczko wodne ze strumieniem oraz schody terenowe.
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Moto
rady
Jerzy Paja
Lato w pełni, więc
i wakacyjne wyjazdy
w pełnym toku.
Z każdym rokiem
rośnie odsetek osób
wyjeżdżających na
wakacje własnym
samochodem. Wielu
kierowców podchodzi
do wakacyjnych wyjazdów na zasadzie:
okresowy przegląd
auta był w lutym,
więc auto powinno
być sprawne. Teoretycznie tak, ale
podczas codziennej
eksploatacji samochodu mogą się
wydarzyć różne, niespodziewane rzeczy.

Nim ruszysz w trasę
K

ierowcy najczęściej nie
zwracają na nie uwagi
i zakładając, że w ich samochodzie „wszystko gra”,
pakują „manatki” i w trasę. A potem
bywa tak, że trzeba wzywać pomoc
drogową, bo z samochodem coś
jest nie tak. A można tego uniknąć,
jeśli przed wyjazdem poświęcimy swoim „czterem kółkom” chwilę czasu i zwrócimy uwagę na kilka
elementów.

MASZ

PRAWO
WIEDZIEĆ

1. Należy dokładnie przysłuchać
się pracy silnika podczas postoju
i w trakcie jazdy. Jeżeli usłyszymy
dziwne dźwięki, bądź stukanie pod
maską, piszczenie w kołach, oświecanie się lampek kontrolnych na czerwono, powinniśmy się przed wyjazdem
udać do serwisu, w celu zbadania
i usunięcia przyczyn.
2. Należy sprawdzić i uzupełnić poziom płynów eksploatacyjnych tj. płynu hamulcowego, płynu w układzie

chłodzenia, płynu do wspomagania
i do spryskiwaczy. Nie będziemy tego
musieli robić w trakcie podróży.
3. Choć wiosną wymienialiśmy
opony, warto im się jeszcze raz przyjrzeć. Uszkodzenia oraz zużycie bieżnika mają wpływ na bezpieczeństwo.
Przypominam, że bieżnik opon powinien mieć co najmniej 3 mm głębokości. Przy tej samej okazji sprawdzamy ciśnienie w oponach. Nierówny poziom może powodować ściąganie auta

na drodze, a zbyt niski może doprowadzić do eksplozji opony w czasie jazdy.
Tę kontrolę dobrze jest przeprowadzić
dwukrotnie, w odstępie tygodnia, by
sprawdzić, czy powietrze nie „ucieka”.
Jeśli tak, konieczna jest wizyta u wulkanizatora. Aha, przy tej okazji warto też
obejrzeć koło zapasowe, podnośnik
i klucze potrzebne do jego wymiany.
4. Hamulce - od poziomu zużycia
klocków, stanu tarcz oraz ilości płynu hamulcowego zależy, czy podróż
przebiegnie naprawdę bezpiecznie.
Można to zrobić samodzielnie, jeśli
ktoś nie ma ku temu warunków, warto
wybrać się do najbliższego warsztatu.
Koszt niewielki, wpływ na bezpieczeństwo podróży ogromne.
5. Oświetlenie - kierunkowskazy,
światła stop, światła przeciwmgielne, główne reflektory. Sprawdzamy
ich stan, prawidłowe działanie, właściwe ustawienie. Jeśli wszystko jest
w porządku, można jechać, pamiętając
o zabraniu kompletu zapasowych żarówek. Te mogą być potrzebne w każdej chwili, gdyż nie wiadomo, w którym momencie któraś z nich przestanie funkcjonować. Jeśli wszystko jest
w porządku, można ruszać w drogę
z przeświadczeniem, że podróż będzie bezpieczna. I jeszcze jedno, nie
zapomnijmy o ubezpieczeniu!

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

Spadek - problem czy dobrodziejstwo?

Część 2 - nabycie spadku przez testament
AGATA CISZAK

S

porządzenie testamentu celem
rozporządzenia
swoim majątkiem po
śmierci jest w Polsce
nadal rzadko spotykane. Wiedza na ten
temat wywodzi się
głównie z amerykańskich ﬁlmów, które
niewiele mają wspólnego z naszą rzeczywistością i normami
prawnymi.

Wydaje się więc, że warto usystematyzować posia-

dane informacje, a nawet dowiedzieć się czegoś nowego
w tym zakresie. Poniżej kilka faktów dotyczących treści
testamentów i sposobu ich
sporządzania.
Pamiętajmy
jednak, iż poruszono jedynie
kilka zagadnień związanych
z tą tematyką, która jest dosyć obszerna i niezwykle interesująca.
Na wstępie trzeba wskazać, iż testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. Warto wiedzieć, iż testament w każdej
chwili można odwołać - zarówno cały, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że
spadkodawca sporządzi nowy
testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania
testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy
jego ważność, bądź wreszcie
w ten sposób, że dokona w te-

stamencie zmian, z których
wynika wola odwołania jego
postanowień. Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim,
że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.
Spadkodawca może powołać do całości lub części
spadku jedną lub kilka osóbzależy to tylko i wyłącznie od
jego decyzji. Jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub
do oznaczonej części spadku kilku spadkobierców, nie
określając ich udziałów spadkowych, dziedziczą oni w częściach równych. Można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako
spadkobierca ustawowy lub
testamentowy nie chciała lub
nie mogła być spadkobier-

cą - jest to tzw. podstawienie.
Ponadto, jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden
z nich nie chce lub nie może
być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, z braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozostałym
spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów - nazywane jest to przyrostem.
Najprostszym, ale i najpewniejszym rozwiązaniem, kiedy
chcemy ustanowić testament
jest udanie się do notariusza.
Korzystając z tej możliwości
mamy również pewność, iż
postanowienia testamentu są
zgodne z prawem, a tym samym, iż trudno będzie je obalić. Istotne jest również, iż notariusz winien wyjaśnić przyszłemu spadkodawcy wszelkie pojęcia, zwroty bądź treść
przepisów mające zastosowanie przy sporządzaniu testa-

mentu. Zgodnie z przepisami
oryginał testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego jest przechowywany w kancelarii notarialnej,
a po upływie 10 lat w archiwum wieczystoksięgowym.
Można również sporządzić testament w ten sposób, że napisze się go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jest to
tzw testament holograficzny. Testament ten bezwzględnie musi być sporządzony pismem ręcznym i własnoręcznie podpisany. Podpis wieńczy spisaną wolę testatorawszelkie zapiski i adnotacje umieszczone pod podpisem są nieważne. Teoretycznie brak daty nie pociąga za
sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie
wywołuje wątpliwości co do
zdolności spadkodawcy do
sporządzenia testamentu, co
do treści testamentu lub co

do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Oczywiście,
jak każdy testament może on
być w każdej chwili zmieniony, odwołany lub zniszczony
przez sporządzającego.
Opisane wyżej sposoby nie
są jedynymi usankcjonowanymi możliwościami sporządzania testamentów, ale z pewnością najpopularniejszymi;
należą do tzw testamentów
zwykłych. Pamiętajmy, iż testament daje nam możliwość
swobodnego (ograniczonego rzecz jasna zasadami narzuconymi przez ustawodawcę) rozporządzenia majątkiem
między bliskimi.
Autorka prowadzi Kancelarię
Radcy Prawnego, specjalizuje
się w sprawach z zakresu prawa
cywilnego, rodzinnego oraz
gospodarczego. Przyjmuje min.
w Ornontowicach,
ul. Zwycięstwa 2a.
Tel: 502 982 338.
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Prezydent Miasta Świętochłowice

Prezydent Miasta Świętochłowice

W budynku przy ul. Dworcowej 15 zawiązała się Wspólnota Mieszkaniowa. Udział Gminy, na dzień 3 lipca 2015 r. wynosi:
- w księdze wieczystej KW nr KA1C/00013910/0: 3864/1000,
- w księdze wieczystej KW nr KA1C/00002022/8: 1931/1000.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału:
1) w wysokości 501/10000 we współwłasności:
- części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości,
działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 2417/148 o powierzchni 245 m2.
2) w wysokości 250/10000 we współwłasności:
- działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2416/148 i 2420/148 o łącznej powierzchni 74 m2.
Budynek usytuowany jest na:
- działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 2417/148, o powierzchni 245 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr KA1C/00013910/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział Ksiąg Wieczystych,
- działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2416/148 i 2420/148, o powierzchni 74 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW
nr KA1C/00002022/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział Ksiąg Wieczystych.
Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 32,10 m2. Lokal składa się jednego pokoju, przedpokoju i kuchni. Lokal sprzedawany
jest wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni użytkowej 8,09 m2. W przedmiotowym lokalu usytuowana jest łazienka wykonana
bez wymaganych zezwoleń. Z uwagi na fakt braku przewodu wentylacyjnego i braku ekonomicznego uzasadnienia jego wykonania nowonabywca będzie
zmuszony zlikwidować przedmiotowe pomieszczenie.
Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, ogrzewanie piecowe.
Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 3 przy ul. Katowickiej
33, tel. 32/2452-185.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2015 roku o godzinie 1230 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 23 000 zł.
Wadium w wysokości 2 600 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pokój 5.) lub winno wpłynąć na konto
nr 54 1050 1373 1000 00228149 7178 Urzędu Miejskiego prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice najpóźniej do dnia 31 sierpnia
2015 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM).
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone
przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygrała przetarg jest
zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane
w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie
ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą
komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również
w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,
ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 118, tel. (32) 3491-931.

W budynku przy ul. Chopina nr 39 zawiązała się Wspólnota Mieszkaniowa. Udział Gminy, na dzień 30 lipca 2015 r., wynosi: 881/1000.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości
12/1000 we współwłasności:
1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
2) gruntu obejmującego działkę oznaczoną w obrębie Świętochłowice numerem ewidencyjnym: 4056/5 o powierzchni
2858 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą : KW Nr KA1C/00043932/9.
Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 33,75 m2. Lokal usytuowany jest na poddaszu, składa się jednego pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki z toaletą. Lokal sprzedawany jest wraz z pomieszczeniem przynależnym- piwnicą o powierzchni
użytkowej 1,99 m2.
Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralne ogrzewanie - gazowe.
W 2003 r. Gmina wydatkowała znaczne środki finansowe na adaptację budynku przy ul. Chopina nr 39.
Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 1 przy
ul. Bytomskiej 22, tel. 32/2452-153.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2015 roku o godzinie 1330 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy
ul. Katowickiej 54.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 72 000 zł.
Wadium w wysokości 8 000 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pokój 5.) lub
winno wpłynąć na konto nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 Urzędu Miejskiego prowadzone przez ING Bank Śląski
O/Świętochłowice najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM).
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium
wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba,
która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości. Miejsce i termin
zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy. Koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty sądowej
ponosi nabywca.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym
terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypisz właściwego dla danego podmiotu rejestru,
2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 118, tel. (32) 3491-931.

Prezydent Miasta Świętochłowice

Prezydent Miasta Świętochłowice

Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 26/1000
we współwłasności:
1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
2) oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 16.03.2103 r. 26/1000 części działek oznaczonych w obrębie Świętochłowice numerami
ewidencyjnymi: 851/129, 2778/133 i 2779/133 o łącznej powierzchni 1291 m2, dla której Sad Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00004671/6. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 58,30 m2.
Lokal usytuowany jest na poddaszu, składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z toaletą i pomieszczenia pomocniczego
Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną-zdekompletowaną, barak ogrzewania.
Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 1 przy
ul. Bytomskiej 22, tel. 32/2452-153.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2015 roku o godzinie 1300 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 44 000 zł.
1. Pierwsza opłata 26/1000 części gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste stanowi 0,9875 % wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości.
2. Pierwsza opłata za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste płatna w 2015 r. stanowi 15 % ceny gruntu. Od pierwszej opłaty naliczany
jest podatek VAT w wysokości 23 %.
3. Opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku począwszy od 2016 r. stanowią 1% ceny gruntu. Od opłat rocznych naliczany jest
podatek VAT w wysokości 23 %.
Wadium w wysokości 5 000 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pokój 5.) lub winno wpłynąć
na konto nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 Urzędu Miejskiego prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice najpóźniej
do dnia 31 sierpnia 2015 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM).
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygrała
przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy
sprzedaży zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu
i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od
zawarcia umowy. Koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie
oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest
również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 118, tel. (32) 3491-931.

W budynku przy ul. Katowickiej nr 25 zawiązała się Wspólnota Mieszkaniowa. Udział Gminy, na dzień 30 lipca 2015r., wynosi: 47/1000.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości
105/1000 we współwłasności:
1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
2) gruntu obejmującego działkę oznaczoną w obrębie Świętochłowice numerem ewidencyjnym: 2489/148 o powierzchni
674 m2, dla której Sad Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą : KW Nr KA1C/00000765/4.
Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi : 94,65 m2. Lokal usytuowany jest na poddaszu, składa się jednego
pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki z toaletą. Lokal sprzedawany jest wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni użytkowej 17,69 m2.
Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, ogrzewanie kominkowe.
Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 3
przy ul. Katowickiej 33, tel. 32/2452-185.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 września 2015 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy
ul. Katowickiej 54.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi: 145 000 zł.
Wadium w wysokości 16 000 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pokój 5.) lub
winno wpłynąć na konto nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 Urzędu Miejskiego prowadzone przez ING Bank Śląski
O/Świętochłowice najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na
rachunku bankowym UM).
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia
przetargu. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. koszty opłaty notarialnej i koszty opłaty
sądowej ponosi nabywca.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym
terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu
dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 118,
tel. (32) 3491-931.

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego
się w budynku nr 15 przy ul. Dworcowej w Świętochłowicach wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

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

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 45 znajdującego
się w budynku nr 39 przy ul. Chopina w Świętochłowicach wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

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

w II lidze

Grand Prix
na piasku
Na

tę decyzję działacze
siatkarscy II i III ligi
czekali długo i z niecierpliwością. Wszak turnieje finałowe o wejście do drugiej ligi skończyły się 17 maja i wiadomo było, że
awans wywalczyli zwycięzcy. Polonia
uczestniczyła w takim turnieju w Kościanie, gdzie zajęła drugie miejsce.
Trener Sławomir Rubin i jego podopieczne nie tracili jednak nadziei,
gdyż kilka zespołów mających prawo gry w tej klasie rozgrywek, nie
zgłosiło akcesu i pojawiła się szansa dokoptowania drużyn z drugich
miejsc z turniejów kwalifikacyjnych.
Działacze Polonii taki akces zgłosili
i jak się okazało, Polski Związek Piłki

Siatkowej klub z Łazisk do tych rozgrywek zakwalifikował. Polonia zagra w grupie II drugiej ligi, a jej rywalami będą: SMS II LO Opole, Olimpia
Jawor, MKS Świdnica, AZS Politechnika Opolska, UKS Sokół 43 Katowice, TKS Tychy, KS Częstochowianka, MKS Kalisz, MKS Zorza Wodzisław Śląski, PLKS Pszczyna i Sokół
Radzionków. Jak widać grupa bardzo silna, a wiele z tych klubów wychowało plejadę znakomitych siatkarek. Ot, choćby Polonia Świdnica,
KS Częstochowianka, Olimpia Jawor
czy MKS Kalisz. Łatwo nie będzie,
ale siatkarki z Łazisk pokazały już nie
raz, że potrafią walczyć.
Tadeusz Piątkowski

Trener, SŁAWOMIR RUBIN:
Jak zaczynałem pracę jako trener w Polonii Łaziska, to usłyszałem, że drużyny z takich małych miejscowości bez tradycji i zaplecza, to mogą grać maksymalnie w IV lidze. Pomyślałem sobie, że zrobię wszystko, aby udowodnić, że w sporcie wszystko jest
możliwe. Faktycznie w Łaziskach Górnych brak było tradycji gry w siatkówkę. Moje doświadczenia w prowadzeniu drużyny męskiej jednoznacznie wskazywały, że bez stworzenia systemu szkolenia dzieci i młodzieży drużyna nie może istnieć. Na dzisiaj udało się stworzyć kilka grup naborowych w różnych rocznikach, które pod opieką moich zawodniczek (Ani Paździorek, Sabiny Bogacz, Karoliny Uściłowicz) uczą się siatkarskiego
rzemiosła. Uważam, że posiadanie drużyny na poziomie II ligi będzie dla naszych małych siatkarek dodatkową motywacją do solidnych treningów, gdyż to będzie podstawą
do ich późniejszej gry w pierwszej drużynie.

W czerwcu, na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Planty w Mikołowie rozpoczął się cykl
turniejów siatkówki plażowej w ramach
VIII Grand Prix Mikołowa. Podobne zawody
zorganizowano na „Żabce” w Łaziskach.
Zasady były podobne, rozgrywano po cztery turnieje, a para, która zgromadziła w nich
najwięcej punktów, zostawała triumfatorem
Grand Prix.

S

zkoda, że organizatorzy obu
turniejów nie uzgodnili terminów, bo przygodę z „plażówką” w powiecie mikołowskim można
było nie tylko przedłużyć, ale i uatrakcyjnić, gdyż zawodnicy chętnie wystartowaliby w jednych i drugich rozgrywkach. Ale to już uwaga dotycząca przyszłorocznych rozgrywek w tej
popularnej latem dyscyplinie sportu.
KLASYFIKACJA OGÓLNA
VIII GRAND PRIX MIKOŁOWA
1. Wojciechowski - Gębka
84 pkt
2. Majka - Lipski
78 pkt
3. Słupny - Kruczkowski
68 pkt
4. Białas - Janus
66 pkt
5. Gowin - Brudny
52 pkt
6. Koczwara - Gawron
36 pkt

W MIKOŁOWIE
STATUS QUO
Wydarzenia mikołowskiego Grand
Prix można porównać do powiedzenia o niemieckiej piłce nożnej. Tam
się mówi, że w futbol grają wszyscy,
a wygrywają Niemcy. W Mikołowskiej plażówce od trzech lat gra wiele par, a zwycięża duet Łukasz Gębka - Tomasz Wojciechowski. Tak było
i w tym roku. Choć nie startowali
w pierwszym turnieju, to pojawili się
później i zdobyli tyle punktów, by zaliczyć hat tricka Grand Prix.
Ostatni turniej, z którego punkty
doliczane były do klasyfikacji końcowej, był bardzo zacięty, a losy zwycięstwa ważyły się do ostatniej piłki.
Ostatnie mecze o miejsce pierwsze

i trzecie w klasyfikacji ogólnej zostały
rozstrzygnięte w tie-breakach w stosunku 15:13. To dopiero były emocje!

ŁAZISKA - ZDOBYWANIE
DOŚWIADCZEŃ
W Łaziskach Górnych taki cykl turniejów odbył się po raz pierwszy,
więc organizatorzy zbierali doświadczenia, które będą przydatne w następnych edycjach. W sumie w zmaganiach na „Żabce” uczestniczyło
13 par i wcale nie była to trzynastka
pechowa. Uczestnicy prezentowali
wysoki pozim sportowy, więc i emocji nie brakowało. Po trzech turniejach do finału zaproszono osiem najlepszych par, które walczyły o Grand
Prix. Pierwszymi triumfatorami łaziskiego Grand Prix została para Jakub
Przywara i Tomasz Przywara.
Tadeusz Piątkowski
KLASYFIKACJA OGÓLNA
I GRAND PRIX ŁAZISK
1. Jakub Przywara - Tomasz Przywara
2. Bartłomiej Wowra - Piotr Fałda
3. Michał Wychrystenko - Łukasz Solewodziński
4. Michał Jaworski - Michał Nowak
5. Wiktor Widera - Wojciech Wycisło
6. Mateusz Kokot - Paweł Sosna
7. Karolina Myszor - Tomasz Palacz
8. Daniel Mamok - Mateusz Faranki

Z wizytą w klubach

Jubileusz bez pompy

K

ontynuujący 95-letnie tradycje ornontowickiego sportu - Gwarek, obchodzi
w tym roku jubileusz 30-lecia. Z tej to okazji wybraliśmy się z wizytą do klubu na
rozmowę o jego radościach i troskach z prezesem, Krzysztofem Zdrzałkiem.

- Kiedy uroczyste obchody
klubowego święta?
- Jeszcze nie wiemy, czy będziemy uroczyście świętować. To kosztuje, a pieniądze na takie obchody można przeznaczyć na bardziej potrzebne cele. Być może wydamy jakiś folder,
ale być może poczekamy pięć lat do
wspólnego świętowania 100-lecia sportu w Ornontowicach...
- Jaki jest zatem stan posiadania Gwarka w roku jubileuszu.
- Mamy dwie sekcje: piłki nożnej
oraz tenisa stołowego. Najbardziej rozbudowana jest sekcja piłkarska, w któ-

rej funkcjonuje dziewięć drużyn,
w tym kobieca.
- Baza szkoleniowa?
- Myślę, że jak na klub
czwartoligowy, mamy dobrą bazę. Stadion z boiskiem głównym, dwa
pełnowymiarowe boiska
treningowe, dwa Orliki i sala gimnastyczna
w pełni zaspokakjają nasze potrzeby. Owszem, przydałoby się
pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią i hala spor-

towa, ale to temat na przyszłość. Póki
co, nie narzekamy.
- Dokonania sportowe w sezonie 2014/2015?
- Najkrócej ujmując, plan
wykonany. Dla pierwszej
drużyny zakładaliśmy miejsce w ósemce, drużyna
zakończyła rozgrywki na
miejscu piątym, dla rezerw
awans i jest awans. Bardzo
jesteśmy zadowoleni z grupy juniorów rocznika 2000,
który wygrał swoją kategorię wiekową. To nasza przyszłość, a prowadzący tę gru-

pę trener Grzegorz Sikora robi bardzo
dobrą robotę. Wyniki w rozgrywkach
to jedna sprawa, druga to szkolenie
i jego ciągłość. Pracujemy nad modelem współpracy na linii trener - rodzice
i mamy już pozytywne efekty. Rodzice,
widząc dobrą pracę w klubie, nie zezwalają swoim pociechom na odejście
do klubów w innych miastach.
- Po zakończeniu sezonu odszedł trener Damian Galeja...
- Trener Galeja wykonał u nas kawał dobrej pracy. Dalszą swoją drogę
szkoleniowca chce kontynuować w Ruchu Radzionków, z którym jest związany emocjonalnie. Tam będzie miał inne
cele, pewnie inne pieniądze. Zastąpi
go Jarosław Bryś. Podobnie jest w drużynie rezerw, gdzie Marcina Waniczka
zastąpił Sebastian Szweda.
- Bolączki jubilata?
- Jak wszędzie - finanse. Brakuje
nam sponsora strategicznego, a pozy-

skanie takiego nie jest sprawą łatwą.
Młodzież jest na „garnuszku” gminy, za co jesteśmy wdzięczni radnym
i wójtowi, Kazimierzowi Adamczykowi. Tzw. „wyczyn” jest na naszych
barkach. Czwartoligowa piłka mocno się skomercjalizowała i bez pieniędzy ani rusz. Dobrze, że dorasta nasza
młodzież. Wychowankowie chcą grać
w Ornontowicach i to cieszy.
- Sportowe plany na najbliższy sezon?
- Spodziewana jest kolejne reorganizacja. Chcemy być zespołem liczącym się w czwartej lidze. Drugi zespół, jak się uda, ma walczyć o kolejny
awans. O awanse chcemy też powalczyć w rozgrywkach juniorskich, a ponadto utrzymać szkolenie na dotychczasowym poziomie. Jeśli to się uda, to
wejście w następną dekadę będzie na
przysłowiowe 102.
Z Krzysztofem Zdrzałkiem rozmawiał
Tadeusz Piątkowski
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Skarb kibica IV ligi
W tym roku sympatycy futbolu w powiecie mikołowskim będą ubożsi o zespół trzecioligowy, jako że tę klasę
rozgrywek opuściła Polonia Łaziska. W sezonie 2015/16 będzie występować w czwartej lidze, podobnie jak
Gwarek Ornontowice, który w poprzednim sezonie zakończył rozgrywki na piątym miejscu. Obie drużyny grać
będą w drugiej grupie czwartej ligi, stąd też będziemy się mogli emocjonować derbami powiatu. Dojdzie do nich
20 września w Łaziskach. Inauguracja rozgrywek czwartej ligi 8 sierpnia. My podajemy skrócony „skarb kibica”
drużyn IV ligi, w którym prezentujemy składy Polonii i Gwarka oraz terminy meczów na własnym boisku.

Polonia Łaziska

Jesienią w barwach
Polonii grać będą:
Rafał Franke, Patryk Słupik, Bartosz Wójcik, Tomasz Frankowski, Krzysztof Gersok, Bartłomiej Fabian, Dawid Fuchs, Karol
Króliczek, Łukasz Dubaniewicz, Mateusz Kruk, Daniel
Augustyniok, Jacek Rączka, Patryk Sarnecki, Wojciech Oltman, Mateusz Wawoczny, Daniel Paszek, Miłosz Węglarz, Michał Łoboda, Damian Czupryna, Ireneusz Badura, Radosław
Kaczmarczyk, Bartosz Just,
Sebastian Sadłocha, Rafał
Małecki, Artur Korcz, Alex
Tyszczak.

Kadra szkoleniowa:
Marek Mazur, Michał Majsner - trenerzy, Wiktor Marszałek - trener bramkarzy,
Urszula Cholewińska - masażystka, Robert Janecki kierownik drużyny.
Ubyli: Damian Gieracz,
Michał Łęszczak, Paweł Mazurek, Tomasz Wawrzyniak
(powroty z wypożyczeń),
Krzysztof Suchecki (Siarka Tarnobrzeg), Tomasz Rybak i Patryk Widuch (Nadwiślan Góra), Mateusz Majsner
(Szombierki Bytom), Michał
Suda i Jakub Nawrocki(zakończyli karierę).
Przyszli: Patryk Słupik,
Ireneusz Badura, Wojciech

W RUNDZIE JESIENNEJ POLONIA
NA WŁASNYM STADIONIE GRAĆ BĘDZIE W TERMINACH:
15.08, sobota, godz. 17.00 Polonia - Spójnia Landek
29.08, sobota, godz. 17.00 Polonia - Granica Ruptawa
20.09, sobota, godz. 16.00 Polonia - Gwarek Ornontowice
3.10, sobota, godz. 15.00 Polonia - Unia Racibórz
17.10, sobota, godz. 15.00 Polonia - Unia Turza Śląska
31.10, sobota godz. 13.00 Polonia - Iskra Pszczyna
14.11, sobota, godz. 13.00 Polonia - Jedność 32 Przyszowice

Oltman i Bartosz Fabian, Miłosz Węglarz (powroty z wypożyczeń), Tomasz Frankowski i Patryk Sarnecki
(AKS Mikołów), Karol Króliczek (Rozwój Katowice), Artur Korcz (Fortuna Wyry), Radosław Kaczmarczyk (Podlesianka Katowice) Sebastian Sadłocha i Łukasz Dubaniewicz (wznowili treningi), Dawid Fuchs (drużyna
juniorów).
Dyrektor Polonii,

ROBERT JANECKI:
Czego bym przed rozgrywkami nie powiedział, to potem może okazać się banałem, bo i tak prawdę pokaże
boisko. Po spadku z trzeciej
ligi budujemy nowy zespół,
w którym znalazło się miejsce dla wielu naszych wychowanków. W takich sytuacjach
trudno przewidzieć wyniki.
Naszym zadaniem będzie gra
o trzy punkty w każdym meczu. Na ile je zrealizujemy,
pokaże czas.

Gwarek Ornontowice

Barwy Gwarka w sezonie 2015/2016 reprezentować będą: Dawid
Boczar, Błażej Bryczek, Paweł Drapała, Mateusz Rajca, Krzysztof Ferensztain, Sebastian Foszmańczyk, Dominik Kabała, Tomasz Kasprzyk,
Mariusz Korzeniowski, Dawid Lewandowski, Mateusz
Limanówka, Mikołaj Niewiadomski, Paweł Nowak, Paweł Oleksy, Marcin Płoskonka, Ireneusz Poloczek, Jakub
Sewerin, Marek Sikora, Grzegorz Tomecki, Mateusz Wojtoń, Jakub Zdrzałek.
Kadra szkoleniowa:
Jarosław Bryś - I trener, Sebastian Szweda - II trener, Mateusz Bańka - kierownik

Przyszli: Paweł Drapała (Jedność Przyszowice),
Marcin Płoskonka (Górnik
Zabrze S.A.), Mariusz Korzeniowski Mariusz, Ireneusz
Poloczek, Sebastian Foszmańczyk (wszyscy Gwarek
Tarnowskie Góry), Michał
Grzyb (Przyszłość Ciochowice).
Odeszli: Andrzej Niewiedział (wyjazd za granicę), Tomasz Leszczyński (LKS Bełk),
Łukasz Cymański (Grunwald
Ruda Śląska), Michał Staszowski (TS Szombierki Bytom), Mariusz Horny (LKS
Unia Książenice), Przemysław Fraś (MKS Iskra Pszczyna), Łukasz Bałuszyński (ŁTS
Łabędy).

TERMINARZ SPOTKAŃ NA WŁASNYM STADIONIE:
15.08, sobota, godz. 17.00 Gwarek - GTS Bojszowy
29.08, sobota, godz. 17.00 Gwarek - Energetyk ROW II Rybnik
12.09, sobota, godz. 16.00 Gwarek - GKS Radziechowy
3.10, sobota, godz. 17.00 Gwarek - Krupiński Suszec
17.10, sobota, godz. 15.00 Gwarek - Drzewiarz Jasienica
31.10, sobota, godz. 13.00 Gwarek - Forteca Świerklany
14.11, sobota, godz. 13.00 Gwarek - Szczakowianka Jaworzno

Prezes,

KRZYSZTOF ZDRZAŁEK:
W Gwarku nastąpiło szereg
zmian. Trenerem pierwszej drużyny występującej w rozgrywkach
IV ligi został Jarosław Bryś, zastępując na tym stanowisku Damiana Galeję. Trenerem drugiej
drużyny Gwarka, która od nowego sezonu będzie występowała
w rozgrywkach klasy „A” został
po raz kolejny Sebastian Szweda, zastępując na tym stanowisku Marcina Waliczka, który z kolei został I trenerem futsalowej
drużyny GAF Jasna Gliwice. Trener
Sebastian Szweda będzie pełnił
dodatkowo funkcję asystenta trenera I drużyny.
Nadmienić należy również, że
koordynatorem ds. szkolenia grup
młodzieżowych zastał Grzegorz
Sikora. Obecnie w naszym klubie
trwa budowa zarówno pierwszej,
jak i drugiej drużyny. Wygląda to
bardzo obiecująco. Patrząc na zaangażowanie trenerów, jak i samych zawodników, należy mieć
nadzieję, że obie drużyny będą
walczyć o jak najwyższe pozycje.

Sześćdziesiątka Mańka Sprintem przez sportowe areny
11

lipca jubileusz sześćdziesiątych urodzin obchodził
Marian Olszówka. Zapyta ktoś, czy jest to temat do pisania
o tym wydarzeniu, jako że takie jubileusze obchodzi wielu. Zgoda, ale ju-

bileusz „Mańka” jest wyjątkowy. Ten
urodzony sportowiec, reprezentujący
Polonię Łaziska, AZS Katowice, Pogoń Zabrze, Stal Mielec i Grunwald
Ruda Śląska w najwyższych klasach
rozgrywkowych piłki ręcznej (grał
też w piłkę nożną w GKS-ie Katowice i Orle Detroit), pomimo „diamentowego” wieku, sportowo jest ciągle
młodzieńcem. Kiedy zawiesił na kołku buty wyczynowca, kontynuował
swoją pasję jako trener i działacz. To
on stworzył znany w całej Polsce Memoriał im Jana Olszówki (jego brata), który rozgrywany był po raz 26, to

on zintegrował środowisko śląskich
szczypiornistów, tworząc zespół
„Lwów Jasia”, który od roku 2003 pod
różnymi szyldami uczestniczy we
wszystkich Mistrzostwach Europy
Weteranów, zdobywając medale, to
pod jego pieczą łaziscy oldboje wywalczyli złoty i dwa srebrne medale
Mistrzostw Polski Weteranów. Dodajmy, że Marian Olszówka jest „Sportową Osobowością Ziemi Mikołowskiej
Roku 2012. Panie Marianie! Życzymy
tradycyjnych stu lat w zdrowiu i pełnej realizacji życiowych marzeń!
Radakcja

PIŁKA NOŻNA

BADMINTON

Nowy trener Strażaka
Po 11 latach współpracy Roberta Gąsiora ze Strażakiem (jako zawodnik
i trener), nastąpiła zmiana na stanowisku szkoleniowca. W sezonie 2015/2016
ekipę z Paniów i Śmiłowic poprowadzi
Jakub Musioł. 31-letni szkoleniowiec jest
wychowankiem Jedności Przyszowice.
W trenerskim CV ma pracę w Jedności
Przyszowice oraz Podlesiance Katowice.
Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz posiada specjalność trenera II Klasy z licencją
PZPN A.

W organizowanym przez MOSiR Łaziska
turnieju badmintona pod nazwą LATO 2015
wystartowała czterdziestka amatorów tej
dyscypliny sportu w trzech kategoriach:
Kobiety OPEN, Mężczyźni - OPEN oraz
Mężczyźni - SENIOR (+45). Wystartowali
zawodnicy z Katowic, Pszczyny, Dąbrowy
Górniczej, Sosnowca, Olkusza, Bukowna,
Tych, Zabrza, Bytomia, Radzionkowa, Gliwic, Mikołowa, Orzesza i Łazisk. W kategorii kobiet zwyciężyła Dominika Góralczyk
z Radzionkowa, kategorii mężczyzn - OPEN,
Paweł Gansiniec z Zabrza, a w kategorii SENIOR - Kornel Koptoń z Katowic.
Tapi
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GALERIA PREZENTÓW
www.zaczarowanykuferek.pl

TO POMYSŁ NA ORYGINALNY
PREZENT NA KAŻDĄ OKAZJĘ!!!

W naszej ofercie znajdziecie:
- biżuteria ze szkła weneckiego Murano
- kartki okolicznościowe ręcznie robione
- ceramika
- witraże
- świece ręcznie malowane
- torebki filcowe
- kosmetyki ręcznie robione
- akcesoria dla dzieci: ubranka i maskotki
a także akcesoria i preparaty do decoupage

Wśród osób, które do 30
sierpnia nadeślą prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową.
Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Cecylia Hanusiak.
Nagrodę wyślemy pocztą.
Gratulujemy!
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Horoskop
Wodnik 20.01. - 18.02. Od dłuższego czasu czekasz na moment
wytchnienia i spokoju. Właśnie w tym miesiącu pojawi się nadzieja, aby tak właśnie się stało. Pierwsza połowa miesiąca może być
dla Ciebie bardzo relaksująca. Odetchniesz od stresujących spraw,
relaksując się na słońcu. Wzrośnie w Tobie poczucie pewności siebie, co pozwoli Ci z większą odwagą realizować zamierzone plany
i cele. Czeka Cię również interesująca impreza z ulubionymi osobami, która powinna wpłynąć pozytywnie na Twój nastrój. Wydarzenie w drugiej połowie miesiąca skłoni Cię do większych rozważań
i refleksji. Jeżeli pozytywnie podejdziesz do nadchodzących wydarzeń, to czeka Cię całkiem dobry miesiąc.
Ryby 19.02 - 20.03 Będzie miło, ciekawie i przyjemnie. Sierpień okaże się dla Ciebie wspaniałym miesiącem, który przywróci Twoje siły witalne. Korzystając z większej ilości wolnego
czasu zaczniesz porządkować swoje życie, wprowadzając liczne
nowości. Zrobisz również coś bardzo ważnego dla siebie, co będzie miało wpływ na Twoją przyszłość. Zaczniesz w większym
stopniu kontrolować swoje wydatki. Niewykluczone, że z uwagi na większe zapotrzebowanie finansowe zaczniesz szukać
dodatkowej pracy zarobkowej.
Baran 21.03. - 19.04. W ciekawym stylu rozpocząłeś sierpień,
wakacjami, na które czekasz z niecierpliwością od dłuższego
czasu. Na początku miesiąca wyciszysz się i zrelaksujesz. Odetniesz się od dawnych problemów, skupiając swoją uwagę na
rzeczach bardziej pozytywnych. Bardzo możliwe, że zdarzy się
coś, co pokieruje Twoje losy w zupełnie nową stronę. Pojawią się
także nowe zobowiązania, które przyniosą Ci niemałe korzyści,
jeśli dobrze wywiążesz się ze swoich obowiązków. Na nowo spojrzysz na niektóre sprawy, które teraz nabiorą większego sensu.
Byk 20.04. - 20.05. Początek sierpnia będzie dla Ciebie bardzo
aktywny. Pojawi się zupełnie nowy cel finansowy, który zwiększy Twój zapał do pracy. Mimo różnych możliwości finansowych dasz radę go osiągnąć. W drugiej połowie miesiąca spotka Cię więcej relaksujących chwil - odetchniesz trochę od życiowego biegu, wyciszając i odprężając się. Przyda Ci się dobry
odpoczynek, który pozwoli Ci przywrócić siłę i energię do życia.
W miłości zaświta nowa nadzieja - raczej nie będziesz osobą,
która bezczynnie zacznie czekać, aż nadejdzie gorące uczucie.
W dużym stopniu zaangażujesz się w relacje towarzyskie, które mogą przynieść ciekawe korzyści.
Bliźnięta 21.05. - 21.06. Sierpień zapoczątkuje ciekawy czas,
który w większym stopniu powinien być spędzony po Twojej
myśli. Już w pierwszych dniach możesz mieć wrażenie, że czeka Cię wkrótce niemała ilość atrakcji. Otrzymasz od zaufanej
osoby ciekawą propozycję, nad którą dobrze się zastanowisz.
Obudzisz ukryte w sobie pokłady energii, co pozwoli Ci nacieszyć się wakacyjną aurą. Większa ilość wolnego czasu pozwoli Ci uporządkować sobie różne życiowe sprawy. Z pozytywnym
podejściem do życia niemal każde przedsięwzięcie ma szansę
na powodzenie!
Rak 22.06. - 22.07. Pierwsza część miesiąca odkryje dotąd tłumione w Tobie pragnienia. Z dużym entuzjazmem zaczniesz
planować swoją najbliższą przyszłość, głównie pod kątem wakacji i odpoczynku. Otrzymasz od kogoś pomoc, dzięki której
wprowadzisz do swojego życia więcej harmonii i porządku. Zapowiada się również duża aktywność finansowa - zaczniesz
składać pieniądze na konkretny cel, który będzie w Twoim zasięgu. Kierując się głosem intuicji, będziesz w stanie zawrzeć
korzystną transakcję.

Lew 23.07. - 22.08. Sierpień powinien być dla Ciebie korzystnym miesiącem. Zdecydowanie przyda Ci się większy odpoczynek, dlatego już pierwsze jego dni stworzą urlopowy nastrój,
który pozwoli Ci odetchnąć od problemów i obowiązków. Odzyskasz siły witalne i z uśmiechem na twarzy zaczniesz dążyć
w kierunku własnych marzeń i ukrytych pragnień. Nie musisz
dłużej obwiniać się za wszelkie niepowodzenia miłosne, ponieważ gorące uczucie jest w Twoim zasięgu, jednak w tym celu
musisz zmienić swoje nastawienie do ludzi.
Panna 23.08. - 22.09. Początek miesiąca powinien być
dla Ciebie optymistyczny. Poczujesz dużą ulgę, ponieważ
trudne chwile wkrótce przeminą. Będziesz osobą bardziej
konsekwentną i z jeszcze większym uporem zaczniesz
dążyć do spełnienia swoich celów. Zbliża się również
ważna rozmowa, która będzie miała wpływ na najbliższą przyszłość. Wśród osób samotnych pojawi się realna szansa, aby spotkać kogoś wartościowego, jednak tutaj ważne jest, aby nie zamykać się w sobie. Zmień swoje
nastawienie do życia od teraz, aby jak najszybciej zbliżyć
się w kierunku szczęścia.
Waga 23.09. - 22.10. Masz wygórowane nadzieje związane
z tym miesiącem, jednak wcale nie muszą być one bez pokrycia. Już w pierwszych dniach poczujesz większy zasób sił
i energii. Skupisz się na samorealizacji i zaspokajaniu własnych
potrzeb. Popracujesz nad swoją formą fizyczną, jednak tutaj
dużą motywacją będzie pewna osoba. Czeka Cię również interesująca impreza, która na długo zapadnie w Twojej pamięci.
Pojawi się także przed Tobą cel, w kierunku którego zaczniesz
dążyć za wszelką cenę, aby go szybko zrealizować.
Skorpion 23.10. - 21.11. Nie musisz dłużej zamartwiać się bez
powodu. Właśnie teraz pojawia się dobry czas, aby się zregenerować i zapomnieć o dawnych problemach. Sierpień będzie dla Ciebie ważnym miesiącem, ponieważ łączy się z ciekawym wydarzeniem, które powinno utkwić w Twojej pamięci. Dużo czasu spędzisz wśród zaufanych ludzi, którzy niejednokrotnie Cię rozweselą. Z większą odwagą zaczniesz myśleć nad swoją przyszłością, idąc w kierunku samorealizacji.
Otrzymasz również ciekawą propozycję, nad którą warto się
dobrze zastanowić.
Strzelec 22.11. - 21.12. W sierpniu pojawią się nowe okoliczności, które obudzą w Tobie ukrytą dotąd energię. Szczęśliwie
wyjdziesz na prostą i z większym entuzjazmem zaczniesz iść
w kierunku własnych marzeń. Odnowisz stare relacje z przyjaciółmi, spędzając z nimi dużo czasu. Ktoś przedstawi Ci bardzo
interesującą ofertę, jednak warto skonsultować ją z rodziną.
W Twoim umyśle pojawi się zupełnie nowy cel, którego realizacja pochłonie większą część Twojego czasu. Piękna pogoda powinna być przez Ciebie dobrze wykorzystana, ponieważ postarasz się ją spędzić poza domem.
Koziorożec 22.12. - 19.01. Już w pierwszych dniach sierpnia pojawi się pomysł na daleki wyjazd, który pozwoli Ci odzyskać
siły. Zaczniesz go starannie planować, biorąc pod uwagę możliwości finansowe. Z ciekawą propozycją spędzenia wakacji
wyjdzie w Twoim kierunku dobrze znana Ci osoba. Zmobilizujesz się również do większego wysiłku fizycznego, na nowo angażując się w sport. Pewne okoliczności sprawią, że pojawi się
większe zapotrzebowanie finansowe, dlatego rozważysz nawet opcję podjęcia dodatkowej pracy. W miłości możesz spotkać osobę piękną wewnętrznie.

