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Przyszłość elektrowni w Łaziskach Górnych
nie jest zagrożona. Rząd planuje na Śląsku
gruntowną modernizację małych bloków
energetycznych klasy 200 MW. Zapewnia
o tym Mateusz Moriawiecki, wicepremier
i minister Rozwoju, w specjalnej rozmowie
z „Naszą Gazetą”. 
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ORZECH MIAŁ EKOGROSZEK
DREWNO KOMINKOWE

536 512 512

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00

WWW.PRESSPOL2.PL
TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS

Mikołów, ul. Krakowska 7, tel. 32 307 29 41
pn-pt: 9.30-17.00, so: 9.30-13.00
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bezpłatne - komputerowe
badanie wzroku
okulary w godzinę!

Oferta ważna do 31.08.2016r.

www.ekstraoptyk.pl

2 AKTUALNOŚCI

R

MIĘDZY
NAMI
FILARAMI

zadko kiedy w felietonie zachęcam do czytania tekstów zamieszczonych wewnątrz numeru. Taki
wybieg sugeruje, że redaktor
nie ma o czym pisać. Robię wyjątek dla książki autorstwa mikołowianki, Olgi Drenda. Chodzi nie tylko o patriotyzm lokalny. Czytając jej „Duchologię polską” stanęły mi przed
oczami najlepsze lata mojego
życia. Olga Drenda, choć była
wtedy przedszkolakiem, zadziwiająco trafnie, dobrze i ciekawie zdiagnozowała przełom
lat 80. i 90. Kiedy rozmawiałem z autorką od razu chciałem jej wrzucić nowe pomysły na kontynuację „Duchologii”. To były piękne czasy. Pamiętam rosyjskiego wykładowcę, który w 1988 roku udowodniał ekonomiczną wyższość socjalizmu, a w rok później spotkałem go na „szaberplacu”
w Katowicach. On handlował
skórzanymi płaszczami, a ja
płytami (mam na myśli czarny,
winylowy krążek, który wkładało się do urządzenia nazywanego adapterem - to uwaga
dla młodszych Czytelników).
Albo inna sytuacja. W jedynym
sklepie spożywczym na osiedlu akademickim w Katowicach - Ligocie zabrakło piwa.
Razem z kolegami wyposażeni w wielkie plecaki komunikacją miejską zajechaliśmy do
Bytomia, gdzie Browary Tyskie
miały sklep firmowy. Tacy byliśmy dzielni. Gdyby teraz zabrakło piwa w sklepie, media
zapewne biłyby na alarm, że
nadchodzi kryzys, który zmiecie naszą cywilizację. Albo
modne obecnie knajpy z cyklu
„ wódka i zakąska”, stylizowane na spelunki z lat 80. Dopiero teraz do mnie doszło, jaki
byłem modny w czasach młodości. Niech młodzi też czytają „Duchologię”. Niech czytają
i zazdroszczą.
Jerzy
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Łukasz Niezłomny

Na

początku
sierpnia odwiedzili „Naszą Gazetę” ciekawi i ważni dla nas goście. Ekipa była spora. Jak na złość,
wszyscy nasi pracownicy, zamiast wyjechać na urlopy, okupowali redakcję. Były godziny poranne, mniej więcej kwadrans po dziewiątej. Jeden
z gości zaproponował, aby nie
gnieść się w małej redakcji,
ale wyskoczyć gdzieś na kawę
i przy okazji zwiedzić śródmieście Mikołowa. Przystałam na
ten - jak się okazało - samobójczy pomysł. Śródmieście Mikołowa w porannym słońcu wyglądało pięknie. Co niezwykłe
o tej porze i w tym mieście ławek zwyczajowo nie okupowali miłośnicy wolnego czasu i mocnych trunków. Brakowało tylko jednego elementu
tego ciekawie zapowiadającego się przedpołudnia. Nie było
kawy. Dopiero wtedy dotarło
do mnie, jak słabo znam swoje
miasto. Myślałam, że w Mikołowie można rano gdzieś usiąść
przy kawie. Tymczasem, od
kiedy zakończyła działalność
restauracja „Ratuszowa”, śródmieście tego 40-tysięcznego
miasta, w godzinach przedpołudniowych zamienia się w kulinarno-towarzyską pustynię.
Nasi goście przyjechali z większych miast, gdzie z powodzeniem funkcjonują „śniadaniownie”, kawiarnie i inne wynalazki z życia wyższych sfer.
Mimo tego nie kryli zdumienia,
że w Mikołowie - który wygląda przecież całkiem przyzwoicie - z jedynych przyjemności
dostępnych przed południem,
pozostaje ławka i browar. Ktoś
może powiedzieć: jak jesteś
taka mądra, to otwórz kawiarnię. Myślę, że chętnych do takiego biznesu byłoby wielu,
ale widocznie są jakieś przeszkody. Może podatki i czynsze są zbyt wysokie dla przedsiębiorców próbujących ożywić śródmieście Mikołowa?
Beata
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Liczyliśmy, że Łukasz Oślizło, utalentowany lekkoatleta z Łazisk
Górnych, porwie nasze serca podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio
de Janeiro. Niestety, biegacza nie opuszcza pech.

B

ył nadzieją polskich
przeszkód oraz biegów na średnich i długich dystansach. Poprawiane na zawołanie rekordy życiowe, medale Mistrzostw

Polski, pierwsze sukcesy
w ówczesnej „złotej lidze”, krok od kwalifikacji
do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie… Wydawało się, że IO w Rio będą areną
jego sukcesów. Niestety, przyplątała się kontuzja i Łukasz
Oślizło zniknął z pola widzenia.
Na szczęście, ambitny łaziszczanin nie poddaje się i w tym roku
przypomniał kibicom o sobie.
- Po trzyletniej przerwie spowodowanej kontuzją ścięgna
Achillesa, staram się wrócić do
dawnej dyspozycji sportowej.
W tym roku ocierałem się na
Mistrzostwach Polski seniorów
o podium zajmując dwukrotnie
czwarte miejsca. Po raz pierwszy na dystansie 10000 metrów
w Białogardzie, po raz drugi w

Bydgoszczy, na moim koronnym
dystansie 3000 metrów z przeszkodami. Zapewne nie udałoby mi się to, gdyby nie fakt, iż
w tym roku byłem już na pięciu
zgrupowaniach, podczas których trenując dwa razy dziennie, miałem jeden cel - chciałem
poprawić swoje rekordy życiowe. Efekty tej pracy odczuwałem z tygodnia na tydzień. Jednakże w tym roku jeszcze nie
było mi dane zrealizować swojego największego marzenia
sportowego, a mam tu na myśli start na Igrzyskach Olimpijskich. Mam dopiero 27 lat, a kolejne Igrzyska Olimpijskie odbędą się w stolicy Japonii - Tokio w 2020 roku. Zatem mam
pełne cztery lata na zaplanowanie treningów, obozów i star-

tów. W tym roku udowodniłem
sobie, że mogę podzielić obowiązki służbowe z pasją do biegania na bieżni, tak więc nie widzę póki co przeszkód na drodze do dalszego rozwoju i pracy nad sobą w kierunku poprawy szybkości i skuteczności biegania - wspomina minione trzy
lata Łukasz Oślizło.
Zmorą wielu sportowców są
kontuzję. One załamują kariery, zmuszają do przedwczesnego przejścia na sportowe emerytury. Są jednak tacy, którzy
się nie poddają. Takich przykładów jest sporo, a jednym z nich
jest Łukasz. Jego upór i hart ducha sprawił, że wrócił na bieżnię
i walczy o powrót do grona najlepszych.
Tadeusz Piątkowski

Mariusz Kaczmarczyk z Orzesza, aby zdobyć pieniądze na rehabilitację kolegi z Łazisk
Górnych, odwiedza europejskie kluby piłkarskie. Tym razem pojedzie do Chorwacji.

Droga po życie
M
ariusz Kaczmarczyk
wraz z kolegą, nazywanym przez przyjaciół
Zeb, wyruszą po raz trzeci w podróż po klubach piłkarskich. Tym
razem zamierzają odwiedzić 8
z 10 chorwackich teamów. Pokonają ponad 3 tys. km, także malowniczym wybrzeżem Adriatyku. Start 1 września. Na ich trasie
znajdą się, m.in. NK Zgrzeb, Dinamo Zagrzeb, NK Lokomotiva Zagrzeb, HNK Rijeka, Inter Zaprešić,
czy Hajduk Split.
- Tak, jak poprzednio wyruszamy w trasę, by pozyskać jak najwięcej atrakcyjnych gadżetów
piłkarskich, które później trafią
na aukcje. Uzyskane w ten sposób pieniądze posłużą na sfinansowanie dodatkowej rehabilitacji mojego przyjaciela Przemka

Wieczorka z Łazisk Górnych wyjaśnia Mariusz Kaczmarczyk
z Orzesza.
Przemek Wieczorek zachorował na stwardnienie rozsiane w wieku 18 lat i od tego czasu, jego przyjaciel z przedszkola
- Mariusz wraz z przyjaciółmi organizują aukcje i różne akcje, by
zebrać fundusze na rehabilitacje
kumpla.
- Obecnie stan Przemka się
ustabilizował. Dzięki intensywnej rehabilitacji choroba nie postępuje, zatrzymała się. Ale nadal
są potrzebne pieniądze, by mógł
ćwiczyć i odzyskiwać sprawność
- mówi Mariusz.
Niestety, w ramach bezpłatnych świadczeń Narodowego
Funduszu Zdrowia Przemek może
liczyć na osiem rehabilitacji na

miesiąc, a potrzebnych jest
zdecydowanie więcej trzy zajęcia w tygodniu.
Przyjaciele robią co mogą,
by wspomóc jego leczenie.
Tym razem pojadą
do
chorwackich klubów, bo
tak zdecydowali internauci, którzy mogli wybrać
spośród kilku wariantów. Tegoroczna wyprawa potrwa dwa tygodnie.
Po cichu i nieoficjalnie liczą także, że może uda

się im w drodze powrotnej wpaść
na chwilę do Monachium. Po co?
Tego dowiemy się z ich fanpage
„droga po życie”.
Przypomnijmy, że w poprzednich latach przyjaciele Przemka
odwiedzili już 54 kluby w Europie, w tym na Wyspach Brytyjskich oraz przejechali ponad 14 tys. km.
Kiedy odwiedzą
wszystkie europejskie
kluby
piłkarskie, chcą wydać
książkę opowiadającą o swoich
wojażach - dochód, oczywiście, zostanie
przeznaczony na rehabilitację
Przemka.
(bl)
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Bieg przez Pltki
Koalicja jest,
choć jej nie ma

Po

naszym artykule
o zakulisowych
grach i gierkach
w Radzie Powiatu Mikołowskiego otrzymaliśmy z Zarządu Powiatowego Polskiego
Stronnictwa Ludowego prośbę o zamieszczenie sprostowania. Oczywiście, publikujemy sprostowanie, choć nic
z niego nie rozumiemy. Ludowcy piszą, że mają w Radzie

Powiatu koalicję z komitetami
wyborczymi: dla Gminy i Powiatu, Gminy Ziemi Mikołowskiej oraz Prawo i Sprawiedliwość. Na usta ciśnie się szekspirowskie pytanie: jak mają,
jak nie mają? Radna Barbara Pepke, która dostała się do
Rady Powiatu z listy PSL, od
początku kadencji głosuje ramię w ramię z opozycją, skupioną m.in. wokół klubu Plat-

formy Obywatelskiej. Nie ma
w tym zresztą nic dziwnego. PO-PSL trzyma „sztamę”
w 15 na 16 samorządów wojewódzkich oraz w zdecydowanej większości powiatowych,
miejskich i gminnych koalicji. Generalnie, cieszymy się
z tego zamieszania, bo jesteśmy bogatsi o kolejną, intrygującą informację: w powiecie mikołowskim jest PSL.

Odejścia
pod kontrolą

W

poprzednim numerze gazety opublikowaliśmy tekst
o niespodziewanym odejściu dyrektora i jego zastępcy w kopalni „Bolesław Śmiały”. Obaj, od wielu lat byli
znani z sympatii do Prawa i Sprawiedliwości. Artykuł wywołał sporo zamieszania. Z naszą redakcją skontaktowała się, m.in. poseł
Izabela Kloc z PiS.
- Dlaczego Pani
nie spodobał się
nasz artykuł?
- Ponieważ pochodził ze znanej w mediach serii: „nie skłamać, ale też nie powiedzieć prawdy”.
- Gdzie nie było
prawdy?
- Dyrektor Bernard
Bugla odszedł, ponieważ jest w wieku
uprawniającym go do
świadczeń
emerytalnych.
- Był na tyle młody, aby z powodzeniem dalej kierować kopalnią.
- Dyrektor Bugla chciał odejść na emeryturę. Nie przyjął propozycji awansu. Poza
tym Ministerstwo Energii realizuje program
odejść z pracy osób, które mają prawo do
świadczeń emerytalnych. Nie ma tutaj żadnej,
politycznej intrygi.

- A wicedyrektor
Krzysztof
Janik?
Jemu
emerytura
jeszcze nie groziła.
- Bardzo ceniłam
dyrektora Janika, za
wszystko co zrobił dla
kopalni i pracowników.
Nie odchodzi on jednak
z górnictwa. Dostałam
zapewnienie, że jego
potencjał i umiejętności
zostaną wykorzystane
w strukturach Polskiej
Grupy Górniczej. Sugerowanie, że PiS może
odpowiadać za jego
odejście z kopalni „Bolesław Śmiały” jest nieporozumieniem.
- Pisaliśmy, że byli z nim skonfliktowani związkowcy.
- Dyrektora Janika nie akceptowała tylko
kopalniana „Solidarność”. Obarczanie winą
wszystkich central związkowych jest sporą nadinterpretacją.
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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

4 REKLAMA

NASZA GAZETA • sierpień 2016r.

Mało jest we mnie polityka...
Rozmowa z Bogdanem Uliaszem, byłym wiceburmistrzem Mikołowa

- Pańska niespodziewana rezygnacja
z funkcji wiceburmistrza stała się jednym
z najbardziej sensacyjnych wydarzeń tej kadencji mikołowskiego samorządu.
- A co jest w tym sensacyjnego? Rekonstrukcje, przetasowania, odejścia, awanse są czymś
naturalnym na każdym szczeblu władzy, od rządu począwszy, a na samorządach lokalnych
kończąc.
- Rzadko kiedy rozstają się przyjaciele,
a takie relacje łączą Pana z burmistrzem Stanisławem Piechulą.
- Właśnie dlatego, że jesteśmy przyjaciółmi,
moje odejście było najlepszym rozwiązaniem.
Mamy nieco inne wizje kierowania miastem, ale
to Stanisław jest burmistrzem, który bierze odpowiedzialność za całość. Jego obdarzyli zaufaniem mieszkańcy, on był moim szefem. Moje
odejście pozwoliło nam obu uniknąć niekomfortowych sytuacji.
- Dalej się przyjaźnicie.
- Oczywiście.
- Z czego wynikały różnice zdań między
Panem a burmistrzem?
- Trudno mówić o różnicach, bo obaj realizowaliśmy ten sam cel. Nie przyjąłbym stanowiska
wiceburmistrza, gdybym w pełni nie akceptował
planów i pomysłów Stanisława Piechuli. Jedyny
problem polegał na tym, że moje doświadczenie
zawodowe i życiowe wiąże się z przedsiębior-

- W samorządzie trzeba liczyć się z opozycją, opinią publiczną, mediami, czyli - mówiąc w skrócie - z polityką.
- No właśnie, a we mnie mało jest polityka,
a więcej menedżera i przedsiębiorcy.
- Odszedł Pan z magistratu w poczuciu
niespełnienia?
- Wręcz odwrotnie. To było dobre, inspirujące
i owocne półtora roku. Poznałem wielu wartościowych ludzi, z którymi realizowaliśmy w sposób nowatorski, ograniczając do maksimum
koszty, małe i większe projekty dla Mikołowa.
Nie zważając na uwagi, że „do tej pory tak się
nie robiło” szukałem pomysłu na szybsze załatwianie bieżących spraw i tańsze funkcjonowanie naszego urzędu.
Niwelowanie terenu pod budynki komunalne
na Nowym Świecie.
czością. Byłem przekonany, że styl zarządzania
sprawdzający się w biznesie można zastosować
w samorządzie…
- A nie można?
- To jest pytanie co najmniej na pracę magisterską, a nie krótki wywiad. Generalnie, w biznesie obowiązują proste reguły. Szuka się tanich
i skutecznych rozwiązań, a jeżeli komuś nie chce
się pracować, ten musi sobie szukać innego zajęcia. W samorządzie to nie jest takie proste.

PRYWATNE PRZEDSZKOLE W GOSTYNI (obok Mikołowa)
OTWARTE OD 6:00 DO 20:00, przedszkoleoxfordzik@gmail.com
zapraszamy od 1 WRZEŚNIA 2016

JEDYNE PRZEDSZKOLE W OKOLICY OFERUJĄCE
JĘZYK ANGIELSKI PRZEZ CAŁY DZIEŃ W CENIE CZESNEGO
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, ZAPISY TRWAJĄ!!!
DNI OTWARTE - zapraszamy w każdą sobotę i niedzielę!

CZESNE:

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

PONADTO OFERUJEMY:

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

GOSTYŃ, W. DRZYMAŁY 8 E
(10 min od Mikołowa, Tych), tel. 798 961 539
www.przedszkoleoxfordzik.pl, przedszkoleoxfordzik@gmail.com

- A konkretnie.
- Jeden z konkretów ma Pan na Rynku, pod
oknem swojej redakcji. Wyburzyliśmy starą komendę policji za jedną czwartą prognozowanych
kosztów! Teraz jest tam parking, ruiny nie straszą, a w ramach formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego być może, niedługo powstanie
w tym miejscu coś ciekawego. Ale to nie jest jedyny przykład. Zbudowaliśmy praktycznie bez
kosztowo parkingi przy osiedlu XXX-lecia. Na
tym samym osiedlu powstał nowy kawałek parku
- po wycięciu topól, mikołowska firma nasadziła
bezpłatnie kilkadziesiąt drzew i krzewów.
Siłami urzędników z Wydziału Inwestycji,
wykonaliśmy koncepcje projektowe oraz in-

wentaryzacje kamienic na Rynku (w ramach
rewitalizacji Starówki) - obniżyliśmy kwoty
i skróciliśmy terminy. Ci sami urzędnicy zdołali w ramach obowiązków zawodowych zaprojektować zespół budynków komunalnych
na Nowym Świecie. Uruchomiliśmy nowy system naprawy dróg gruntowych. Naprawiane są teraz po analizie i doborze odpowiedniej technologii. Stworzyłem zespół, który buduje spójny, przemyślany Plan Zagospodarowanie Przestrzennego dla całego Mikołowa.
Skończyły się czasy wybiórczego i drogiego
przekwalifikowania pojedynczych fragmentów
za gigantyczne pieniądze i według nieznanego klucza. Rozpocząłem też działania, w oparciu o Zakład Usług Komunalnych, które pozwolą stworzyć nowoczesny zakład przerabiający bioodpady na bioprodukty i energię. Obniży to koszty mieszkańców w ramach opłaty
za wywóz śmieci oraz stworzy nowe miejsca
pracy. Wprowadziłem nowy system malowania
dróg. Od przyszłego roku mikołowianie zauważą jakość, a gmina obniży koszty. Takich przykładów jest oczywiście więcej, ale nie chodzi
o to, aby się chwalić, lecz by pokazać, że
w półtora roku można zrobić dużo.
Korzystając z okazji chciałbym serdecznie
podziękować radnym, urzędnikom i mieszkańcom za współpracę oraz pomoc w sprawowaniu funkcji - samodzielnie zrobiłbym
znacznie mniej!
Rozmawiał: Jerzy Filar
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Usuwanie
Rocznica
Zabawa przy muzyce U2

mikołowskiego logo

L

ogo i hasło promocyjne „Mikołów ogród życia” obchodziły w lipcu roczek. To dobra okazja do wspólnego
świętowania. Na mikołowskim rynku
podczas koncertu w ramach „Letniego grania” największe przeboje gru-

py U2 zagrał zespół „New Year’s
Day”. Dobrze bawiącej się publiczności nie przeszkodziły nawet strugi deszczu. Na
urodzinach logo nie mogło zabraknąć

też jubileuszowego tortu, którym zostali poczęstowani wszyscy zebrani
na rynku. Przypomnijmy, rok temu rozstrzygnięty został konkurs na logo Mikołowa. Jury wybrało projekt Sebastiana Rurarza z Jastrzębia-Zdroju. Logotyp ma kształt klasycznego herbu z architektonicznymi wycięciami w formie
blanków. To bezpośrednie
nawiązanie do górnej
części mikołowskiego ratusza. Środek
logotypu to płatki tulipana, który
kształtem przypomina pofałdowany teren Mikołowa. Natomiast hasło
promocyjne odwołuje
się bezpośrednio do Śląskiego Ogrodu Botanicznego
- znaku rozpoznawczego Mikołowa.

Nie mogło być inaczej. Zwycięzcą turnieju ulicznej koszykówki na
mikołowskim Rynku została drużyna ze Stanów Zjednoczonych.

azbestu

W

ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
zgodził się na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest
z budynków, należących do osób fi-

zycznych w Mikołowie. Projekt zostanie zrealizowany w ramach pierwszej części programu priorytetowego
„SYSTEM - Wsparcie działań ochrony
środowiska i gospodarki wodnej” realizowanego przez WFŚiGW.

51 tys. zł

wynosi dotacja

66 ton
azbestu

zniknie z dachów

41
budynków

zostanie objętych
projektem

Stanisław Piechula,
burmistrz Mikołowa
To dobra wiadomość dla wszystkich mikołowian, a szczególnie dla
tych, u których zalega szkodliwy
azbest. To z pewnością także dobry
krok w stronę bardziej ekologicznego
miasta, którego wizytówką jest Śląski
Ogród Botaniczny.

Blisko 2,5 miliona złotych dofinansowania
na Centrum Usług Społecznych.

Tydzień ze streetballem Dla każdego
coś dobrego
M
W

pierwszym tygodniu sierpnia Mikołów stał się streetballową stolicą Śląska. W hali
MOSiR pod okiem amerykańskich trenerów z Covenant College Georgia odbywały się treningi koszykówki. Zajęcia miały charakter otwarty. Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych podczas ulicznego pikniku z koszykówką.
Oprócz zabawy z dmuchańcami i malowaniem twarzy, dzieci zaproszono do
gry z udziałem trenerów z USA. W piątkowy wieczór w centrum miasta zorganizowano turniej koszykówki 3x3. MeGrupa A: EDGE, DAWKI, WACKI TO
MY, BALLERS, ŁABĘDY CAVALIERS,
MY TU TYLKO PO KOSZULKI.
Grupa B: MANHATTAN, PRZEPYCHACZE, HOW HIGH, SCOTS, SPARKS
OLKUSZ, STREET PLAYERS
Zwycięzcą turnieju 3x3 w ramach
Streetball Week została drużyna
SCOTS z Covenant College USA. Drugie
miejsce zajęła drużyna MANHATTAN,
a trzecie DAWKI.

cze rozegrano na specjalnie do tego
celu rozłożonych boiskach na płycie
rynku. Muzyczną oprawę zapewnił Dj
Chester i zespół cheerleaderek CHEER
UP 4 HIM z Gdyni. Liderka grupy, Aleksandra Woźniak - Osmańska, może pochwalić się występami na parkietach
NBA. Streetball to rodzaj koszykówki,
w której nie kładzie się nacisku na za-

sady. Stosuje się tylko te elementarne.
Nikt tu nie liczy czasu na wyprowadzenie akcji. Nie patrzy się na błędy. Mecze rozgrywane są na jeden lub dwa
kosze. W koszykówce ulicznej nie zawsze gra się w drużynach pięcioosobowych. Dozwolone są także składy dwu
i trzyosobowe. W turnieju wystąpiło
12 drużyn, podzielonych na dwie grupy.

ikołów jest miastem aktywności społecznej. Działa
tutaj ponad 90 organizacji
pozarządowych, których praca ukierunkowana jest, m.in. na wsparcie
i rozwój dzieci, integrację osób starszych, pomoc potrzebującym, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym i uzależnieniom, rozwijanie pasji
i zainteresowań sportowych czy artystycznych. To praca z mieszkańcami
i na ich rzecz.
Wiedząc, jak ważnym aspektem jest
aktywizacja lokalnej społeczności,
miasto pozyskało blisko 2,5 mln złotych unijnego dofinansowania na stworzenie Centrum Usług Społecznych.
CUS powstaje w budynku położonym przy ul. Kolejowej, gdzie poza
usługami z zakresu pomocy społecznej, swoje miejsce znajdą aktywni mieszkańcy działający w organizacjach pozarządowych. W mikołowskim centrum funkcjonować będą
m.in. takie instytucje jak: Zakład Gospodarki Lokalowej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, MOPS, Centrum Integracji Społecznej czy siedziby NGO. Powstanie również strefa, gdzie odbywać się
będą spotkania robocze, posiedzenia komisji, warsztaty i szkolenia. CUS
pozwoli na sprawne skoordynowanie
działań wszystkich podmiotów działających na rzecz mieszkańców, dzięki czemu oferowane wsparcie będzie
kompleksowe, szybkie i trafi bezpośrednio do potrzebującego. Zapobiegnie to również prowadzeniu takich

samych działań przez wiele podmiotów i pozwoli przygotować urozmaiconą ofertę dopasowaną do potrzeb środowiska lokalnego. Co ważne, dzięki kompleksowej modernizacji obiektu, znikną bariery architektoniczne budynek stanie się dostępny dla osób
niepełnosprawnych, osób starszych,
matek z dziećmi. Na terenie CUS-u,
planowane jest również zlokalizowanie ogrzewalni oraz łaźni dla potrzebujących. Otwarcie placówki zaplanowano na 2018 rok.

Mateusz Handel,
wiceburmistrz Mikołowa:
Zależy nam na stworzeniu jak najszerszej oferty, atrakcyjnej dla wielu grup społecznych. Centrum Usług
Wspólnych ma być odpowiedzą na
potrzeby znacznej liczby mieszkańców, nie tylko osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale także osób niepełnosprawnych, czy seniorów.
CUW jest jedną z wielu realizowanych przez nas inicjatyw, które tworzą
z Mikołowa miasto aktywne społecznie. Takie, w którego funkcjonowanie
angażowani są wszyscy mieszkańcy
niezależnie od wieku, wykształcenia,
czy sytuacji materialnej.
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Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PUBLICZNYM NIEOGRANICZONYM PRZETARGU
USTNYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH
W ŁAZISKACH GÓRNYCH, OBRĘB ŁAZISKA ŚREDNIE, PRZY ULICY LIPOWEJ
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVIII/308/13 z dnia
5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Lipowej
Burmistrz Miasta Łaziska Górne ogłasza pierwszy publiczny nieograniczony przetarg
ustny na sprzedaż opisanych poniżej nieruchomości gruntowych:
Lp.

numer
działki

powierzchnia, m2

1. 4412/167

1038

2. 4413/167

1167

3. 4414/167

1195

obręb

karta
mapy

księga wieczysta
SR Mikołów

Łaziska
Średnie k.m. 1 KA1M/00059432/9
Łaziska
Średnie k.m. 1 KA1M/00059432/9
Łaziska
Średnie k.m. 1 KA1M/00059432/9

cena
wywoławcza
netto PLN
55 400,00
67 800,00
81 600,00

Powyższe wartości netto zostały podane zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia
18 marca 2016 roku sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego.
Uwaga! Wylicytowana cena zakupu pojedynczej działki zostanie powiększona o 23% podatek VAT.
Forma zbycia: sprzedaż prawa własności.
W/w działki znajdują się w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Lipowej,
arkusz mapy 1, i stanowią własność Gminy Łaziska Górne. Księga wieczysta dla przedmiotowych nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Nieruchomości nie
są obciążone. Nie stanowią również przedmiotu zobowiązań. Działy III i IV KA1M/00059432/9
są wolne od wpisów. W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości objęte zostały strefami urbanistycznymi 3MU1 oraz 19MU2, co oznacza tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Otoczenie działek stanowią nieruchomości
z zabudową jednorodzinną, dalsze to zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, teren kościoła
oraz zabudowa mieszkaniowa z nieuciążliwą działalnością. W pobliżu nieruchomości znajdują
się placówki handlowe i usługowe, market „Netto”, „Biedronka”, apteka, przychodnie lekarskie, przedszkole, bank, weterynarz, szkoła oraz przystanek komunikacji miejskiej. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy
Łaziska Górne tj. ulicy Lipowej, która łączy się z drogą powiatową ul. Wyrską.
Działka nr 4412/167 posiada kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Sieć wodociągowa
oraz linia energetyczna zlokalizowane są przy zachodniej granicy działki, sieć kanalizacyjna
znajduje się w odległości 65 m od zachodniej granicy działki.
Działka nr 4413/167 posiada kształt regularny, prostokątny. Sieć wodociągowa oraz linia
energetyczna zlokalizowane są przy południowej granicy działki, sieć kanalizacyjna znajduje
się w odległości 20 m od zachodniej granicy działki.
Działka nr 4414/167 posiada kształt regularny, prostokątny. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz linia energetyczna zlokalizowane są przy południowej granicy działki.
Uwaga! Nieruchomości posiadają utrudniony dostęp komunikacyjny. Odcinek ulicy Lipowej prowadzący do przedmiotowych nieruchomości jest nieurządzony i nieutwardzony.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 roku o godz. 10:00 w Wydziale Mienia
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczącym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3.
Szczegóły na stronie internetowej: www.laziska.pl
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Światowe Dni Młodzieży

Ś

wiatowe Dni Młodzieży za nami.
I choć głównym ich akcentem
było spotkanie młodych z Ojcem
Świętym w Krakowie, to Łaziska Górne
też zaistniały na młodzieżowym, pielgrzymim szlaku. W ramach tak zwanych Dni w Diecezjach w naszym mieście przebywała grupa Chorwatów
z okolic Zadaru, miasta Omiś i Szybenika. Młodzież z całego łaziskiego dekanatu, w skład którego wchodziły parafie
z Łazisk Górnych, Średnich, Dolnych,
Wyr, Gostyni, Zgonia i Gardawic spotkała się na wspólnej modlitwie w kościele pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
w Łaziskach Średnich, weszli też na łaziską hałdę „Skalny” - symboliczną Górę

Karmel, skąd podziwiali panoramę Śląska i Beskidów. Jedną z atrakcji była też
wizyta w łaziskim Muzeum Energety-

ki. Oprócz tego młodzi pielgrzymi zwiedzali Pszczynę i brali udział w spotkaniach w Tychach i na Muchowcu.

Wakacje na półmetku

W

akacyjny lipiec już za nami,
ale to jeszcze nie czas, by
myśleć o szkolnych obowiązkach. Lato w pełni, a sierpniowe dni
w Łaziskach Górnych mogą być równie atrakcyjne, jak te lipcowe. Na upały
nie ma nic lepszego od łaziskiej „Żab-

ki”. Kąpielisko zaprasza codziennie
w godzinach 9.00 - 21.00. Podobnie, jak
w ubiegłym roku, można tam też skorzystać z dodatkowych atrakcji. Trwa Letnie Żabkoczytanie - to wspólna propozycja MOSiR i łaziskiej Biblioteki, umożliwiająca wypożyczenie na terenie

„Żabki” książki lub czasopisma. W każdy wtorek i czwartek dzieci od 4 roku
życia skorzystać mogą z oferty łaziskiego rolkowania. Bezpłatne zajęcia odbywają się na placu za Stadionem Miejskim w Łaziskach Górnych. W ramach
„Lata w mieście” Urząd Miejski zaprasza na wyjazdowe wtorki. W sierpniu
organizowane jeszcze będą wycieczki
do Lipowca, Ustronia i Ochab. Kinowe
środy i wyjazdowe czwartki to z kolei
propozycja Miejskiego Domu Kultury.
Przed nami jeszcze wyjazd do Krakowa
i wrocławskiego Oceanarium. Oprócz
tego amatorzy sportu będą mogli wziąć
udział w Pucharze Lata w tenisie stołowym dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
turnieju bowlingowym, a 4 września na
hali MOSiR odbędzie się Turniej Badmintona „Koniec wakacji”. Szczegóły
wszystkich atrakcji na stronie internetowej: www.laziska.pl

W zdrowym ciele zdrowy duch

J

ak mówi polskie przysłowie:
ruch to zdrowie. Bardzo atrakcyjną zachęta do wyjścia z domu
i ćwiczeń stały się obecnie siłow-

nie zewnętrzne. W Łaziskach Górnych do tej pory były trzy: na Ynzli
i dwie na ścieżkach rekreacyjnych.
Każdy, kto odwiedza tereny rekre-

acyjne wie, jak dużą popularnością
cieszą się te miejsca. Teraz Łaziska
podwoiły tę liczbę. Trzy nowe siłownie zewnętrzne pojawiły się na uli-

cy Energetyków, przy ulicy Wyszyńskiego i Staszica (Łaziska Średnie).
Zamontowane urządzenia pozwalają na wykonywanie ćwiczeń akty-

wizujących wszystkie partie ciała.
Mamy tu tradycyjne twistery i wahadła, wioślarza oraz wyciągi. Warto skorzystać!

Z kart historii

Klubowe
statystyki

Protoplasta dzisiejszej Polonii - Polonia Łaziska
Średnie rozpoczęła działalność 20 czerwca 1927
roku. Przez lata łaziski sport reprezentowany był
przez kluby o różnych nazwach. Łączne funkcjonowały w nich aż 42 sekcje, ale zawsze numerem
jeden była piłka nożna.

I

le meczów ligowych na
przestrzeni wszystkich lat
rozegrali piłkarze z Łazisk, trudno zliczyć. Nie
wszystko jest w kronikach, nie
wszystkie dokumenty się zachowały, nie wszystko pamiętają byli sportowcy i działacze. Rodowód Polonii w dzisiejszym kształcie sięga 1 lipca 1977 roku i od tego czasu
prowadzone są bieżące statystyki, przynajmniej te dotyczące sekcji piłki nożnej.
W przeddzień sezonu 2016/2017
kilka zdań o rozegranych meczach klubu z Łazisk.
Od 1 lipca 1977 roku do
11 czerwca 2016 roku (39 sezonów) Polonia rozegrała
1161 meczów, odnosząc 542
zwycięstwa, remisując 295
spotkań i przegrywając 334 ligowe potyczki. Aktualnie zespół gra w czwartej lidze (9,5
sezonu) i tylko w tej klasie
rozgrywek rozegrał 297 spotkań, z których 130 wygrał,
79 zremisował, a 88 przegrał.
Przez ten okres przez pierwszą drużynę przewinęło się
kilka setek zawodników.

Najwięcej spotkań
rozegrali:
389 - Piotr Marekwia
387 - Aleksander Rosoł
369 - Romuald Smyla
315 - Mirosław Mateja
305 - Dariusz Wawoczny
295 - Krzysztof Magdziorz
292 - Ambroży Mędrala
286 - Piotr Onderka
256 - Piotr Kurkowski
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Dobry duch
w drużynie

M

ija rok od rozpoczęcia przebudowy piłkarskiego teamu Polonii. Jak
pamiętamy, po spadku
z trzeciej ligi Zarząd
Klubu przyjął nową strategię budowy drużyny
i powierzył ją „swoim ludziom”, czyli Markowi
Mazurowi i Michałowi
Majsnerowi.

254 - Jacek Rączka
261 - Marek Mazur
255 - Krzysztof Gersok
254 - Jacek Rączka
244 - Krzysztof Ziomek

Snajperzy
Smaczkiem każdego meczu piłkarskiego są gole. Jeśli
nawet w najciekawszym meczu nie padną bramki, kibice
wychodzą z niego z niedosytem. Stąd też najczęściej mówi
się o piłkarskich snajperach,
a zdobyte bramki pamięta się
latami. Polonia w swojej historii też miała i ma takich zawodników, którzy zapisali się na jej
kartach zdobytymi golami.
W najnowszej historii klubu (od 1 lipca 1977 roku) piłkarze Polonii w 1176 meczach
mistrzowskich strzelili 2081
bramki, z tego w czwartej lidze - 505. Na ten dorobek złożyło się 550 zwycięstw, 289 remisów i 337 porażek.

Zdobywcy
największej liczby
bramek:
Mirosław Mateja - 164
Artur Kopytko - 114
Piotr Kurkowski - 103
Janusz Piszczek - 86
Sebastian Hendel - 72
Radosław Kaczmarczyk - 52
Biorąc pod uwagę mecze
czwartej ligi, lista najskuteczniejszych wygląda następująco:
Sebastian Hendel - 51
Mirosław Mateja - 26
Artur Kopytko - 24
Mateusz Mazurek - 22
Radosław Kaczmarczyk - 20
Dawid Oszek - 19
Krzysztof Malicki - 19
Jacek Jarząbek - 17
Marek Mazur - 14
Na kolejne wpisy na tę listę
musimy poczekać do 13 sierpnia, kiedy to rozpoczną się
rozgrywki sezonu 2016/2017.

Minął jeden sezon, Polonia
zajęła drugie miejsce w swojej
grupie czwartej ligi, niejako potwierdzając słuszność obranego kierunku. Pozostaje pytanie,
czy drużyna sezonu 2015/2016,
to już „to”. Nie. Tak mówią trenerzy, działacze i pewnie też
tak myślą zawodnicy. O tym,
że nie jest to jeszcze ta drużyna świadczy fakt, że przed rozpoczęciem nowych rozgrywek,
część zawodników z różnych
przyczyn odeszła z klubu. Najważniejsze jest jednak to, że
w większości trzon zespołu pozostał. Przed szkoleniowcami Polonii na pewno trudne za-

danie uzupełnienia ubytków
i wkomponowanie nowych ogniw
w przyzwoicie funkcjonujący już
kolektyw.
- Okres przygotowawczy do
nadchodzącego sezonu, jak
i w dużym stopniu ten sezon, to
ciąg dalszy przebudowa drużyny. Prawda jest taka, że przez
rok drużyny przez duże „D” się
nie zbuduje. Na początku sezonu jest jeszcze kilka niewiadomych, musimy wzmocnić środek pola, uzupełnić skład wartościowymi młodzieżowcami.
Jak będziemy to robić? Testować tych, których my widzimy
w zespole i tych, którzy chcą reprezentować barwy Polonii. Jeśli uznamy, że są przydatni, włączymy ich do grupy i do treningu. Treningu, który się sprawdził w minionym sezonie, ale
który nie był w stu procentach
taki sam. Nie ma co kombinować i kolejny raz „wynajdować
proch”, ale pewne modyfikacje
w strukturze treningu na pewno trzeba było wprowadzić.
Generalnie kadra pierwszego
zespołu jest fajną grupą, któ-

ra chce pracować. W tej grupie jest, mówiąc modnym dziś
określeniem, „team spirit”, co
ja określam „dobrym duchem”.
Ci, którzy tworzą trzon drużyny mają pozytywny stosunek
do zawodników wchodzących
do zespołu, a co najważniejsze,
do „młodzieży”. To budujące,
bo młodzi bez stresów mają się
od kogo uczyć i chcą się uczyć.
W takiej atmosferze, śmiało
można patrzeć w przyszłość mówi trener Marek Mazur.
- Często spotykam się z pytaniami dotyczącymi oceny naszej grupy rozgrywkowej. Powiem krótko - ciekawa! Dostaliśmy większy przydział beniaminków, ale te nowe drużyny zawsze wiele wnoszą. Grają na fali sukcesów poprzedniego sezonu i sprawiają wiele niespodzianek. Najlepszym
przykładem jest Unia Turza Śląska, która jako beniaminek, wywalczyła awans do trzeciej ligi.
A na pytanie: o co chcemy
grać? - odpowiem: jak zawsze,
o najwyższe cele - dodaje Marek Mazur.
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Pielgrzymi w Orzeszu Sportowych emocji nie zabraknie

W

ramach Światowych Dni Młodzieży w dniach
od 21 do 25 lipca parafie
w Jaśkowicach, Zawiści, Zazdrości, Woszczycach oraz
centrum gościły pielgrzymów z Włoch, natomiast
u parafian w Gardawicach
mieszkali Chorwaci.
Łącznie do Orzesza przybyło aż 172 pielgrzymów. Podobnie jak w innych miejsco-

wościach, tak i w Orzeszu,
uczestnicy ŚDM przyjmowani przez orzeszan mogli czuć
się bezpiecznie jak u siebie w domu, z drugiej strony
- mieli okazję poznać zwyczaje panujące w polskich
domach, naszą gościnność
i serdeczność. Mamy nadzieję, że czas spędzony w Orzeszu będzie bardzo dobrze
wspominany przez naszych
zagranicznych gości.

fot. Weronika Krzemińska

Sto lat minęło!

14

lipca mieszkanka Orzesza pani Stefania Blaska świętowała swoje setne urodziny.
Z okazji tego zacnego Jubileuszu odwiedzili ją burmistrz Mirosław Blaski
wraz z przewodniczącym

Rady Miejskiej Janem Machem, którzy złożyli jej życzenia wielu lat w zdrowiu
i radości z każdego kolejnego dnia. Na spotkaniu
z przedstawicielami władz
obecni byli również najbliżsi członkowie rodziny
pani Elżbiety.

Wakacje

pełne wrażeń

W

sierpniu, podobnie jak w lipcu, Miejski Ośrodek Kultury zaprasza spędzających wakacje
w mieście dzieci i młodzież na szereg warsztatów manualnych, zajęć sportowych i wycieczek:
11 sierpnia - scrapbooking i kino letnie
12 - podchody i kino letnie
16 - wycieczka do Koniakowa i Istebnej
17 - zumba kids, mozaika, witraż i szachy
18 - gry na orliku i kino letnie
19 - warsztaty ceramiczne
22 i 23 - plener malarski i kino letnie
24 - zumba kids, warsztaty muzyczne i szachy
25 - plener malarski i kino letnie
25 - wycieczka do Brennej
29 - zajęcia plastyczne w plenerze
30 - zajęcia plastyczne w plenerze i zumba kids
31 - szachy
Szczegółowy plan zajęć na stronie internetowej:

www.orzesze.pl

W

ostatnią sobotę wakacji
(27 sierpnia) o godz. 15.00
wystartuje Orzeski Bieg
Uliczny zorganizowany już po raz piąty przez Fundację Aktywni, pod honorowym patronatem burmistrza Mirosława Blaskiego.
Zawodnicy ścigać się będą na znanej
już z lat ubiegłych 5-kilometrowej pętli

W

Koszęcinie odbył się 23 Regionalny Przegląd
Pieśni im. prof. Adolfa
Dygacza „Śląskie Śpiewanie”. Po wstępnych
przesłuchaniach, w których wzięło udział ponad
2 tys. uczestników, zakwalifikowały się i odniosły sukces dwa zespoły z Orzesza.
Pierwszy z orzeskich reprezentantów - Regionalny
Zespół Śpiewaczy Jaśkowiczanie pod kierunkiem Marii Gawlik - wykonał wiązankę
pieśni weselnych z towarzyszeniem kapeli w składzie:
skrzypce - Rozemarie Kaczmarczyk, akordeon - Maria
Gawlik oraz trąbka - Michał
Gawlik. Partie solowe Pana
Młodego wykonał Jan Szczęsny, natomiast Pani Młodej Klaudia Tkocz. Artyści z Jaśkowic zachwycili jurorów
pięknym śpiewem, oryginalnym doborem repertuaru, autentycznym strojem Pary Młodej i warsztatem wykonawczym.

poprowadzonej ulicami Orzesza na dystansie głównym 10 km (2 pętle) oraz
w tzw. biegu po zdrowie na odcinku
5 km. Dodatkowo po raz trzeci wystartują
miłośnicy nordic walking (5 km). Przed
oficjalnym biegiem ścigać się będą dzieci i młodzież gimnazjalna.
Na mecie każdy z uczestników otrzyma unikatowy medal V Orzeskiego Biegu

Ulicznego, pamiątkową koszulkę, posiłek oraz napój, a podczas biegu - wodę.
Zgłaszać się można do 19 sierpnia poprzez: www.biegorzeski.pl lub w dniu
zawodów do godz. 14.30.
Szczegółowe informacje na stronie
zawodów oraz: www.orzesze.pl. Projekt współfinansowany przez Miasto
Orzesze.

Po śląsku
Jaśkowiczanie

Te walory
zadecydowały o tym,
że Jaśkowiczanom
przyznano
zaszczytne
III miejsce.
Drugim zespołem z Orzesza były Wesołe Nutki, który tworzą uczniowie ze szkół

Wesołe Nutki

podstawowych z Mościsk
i Zgonia pod kierunkiem Justyny Sosny. Dzieci ubrane w dawne roboczo-chłopskie stroje, w rękach trzymające snopy zboża i narzędzia
do pracy w polu, z wiązanką
pieśni żniwnych na ustach,
przeniosły jurorów oraz słuchaczy w urokliwy klimat

dawnej śląskiej wsi i realia
ciężkiej pracy żniwiarzy. Ich
śpiewom towarzyszył akompaniament skrzypiec i akordeonu.

Oryginalność
repertuaru, dobór
stroju i poziom
artystyczny zespołu
zaowocowały
zajęciem drugiego
miejsca.
Ale to nie wszystko! Kolejnymi osiągnięciami były:
I miejsce w kategorii solistów,
wyśpiewane przez Julię Burzyńską z SP 9 w Zgoniu oraz
III miejsce w tej samej kategorii, zdobyte przez Aleksandrę Kłakus również z tej samej
szkoły. Obie solistki miały także zaszczyt wystąpić podczas
uroczystej gali wręczenia nagród w Chorzowskim Centrum Kultury.
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

/gminawyry

WYRY 9

„Sowiniec” zagrał
u Wołoszańskiego

18

Gościliśmy pielgrzymów
z Chorwacji i Hiszpanii

P

onad 2,5 tys. km przebyli
pielgrzymi z diecezji Getafe
z centralnej Hiszpanii, by dotrzeć do Gminy Wyry na upragniony odpoczynek w drodze do Krakowa. Już 24 lipca zamieszkali w Zespole Szkół w Wyrach oraz w Zespole Szkół w Gostyni - w sumie 581 osób.
Natomiast w Domu Parafialnym w Wyrach zamieszkało 30 księży, w tym
dwóch biskupów. Pielgrzymi już 20 lipca wyruszyli z okolic Madrytu na spotkanie z Ojcem Świętym, a powrócili do
swoich domów 2 sierpnia. Dla pielgrzymów w każdej ze szkół zostało przygotowane śniadanie oraz suchy prowiant
na dalszą drogę.

Hiszpanie to nie wszyscy pielgrzymi,
jakich Gmina Wyry mogła gościć z okazji Światowych Dni Młodzieży. 62 pielgrzymów z Chorwacji zawitało do domów naszych mieszkańców na tzw. Tydzień Misyjny Rejonu Tyskiego. Spędzili u nas intensywne cztery dni na poznawaniu regionu. Już pierwszego dnia nastąpiło oficjalnie przedstawienie grup
goszczących w Dekanacie Łaziska
i uroczysta msza św. w Kościele pw.
Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich. Ponadto pielgrzymi
odwiedzili Pszczynę: Zagrodę Żubrów,
Skansen oraz Muzeum Zamkowe. Wieczorem bawili się na koncercie folklorystycznym zorganizowanym na placu Ba-

czyńskiego w Tychach. Kolejnego dnia
podziwiali widok z hałdy „Skalny” i odwiedzili kompleks rekreacyjny „Żabka”
w Łaziskach, a później w Tychach spotkali się z himalaistą Jackiem Jawieniem
i artystą Ireneuszem Krosnym. Dzień
pielgrzymi zakończyli koncertem „Muzyka świata” na placu Baczyńskiego.
23 lipca udali się do Piekar Śląskich,
następnie do Archikatedry w Katowicach i na lotnisko Muchowiec. Niedzielny poranek pielgrzymi spędzili u rodzin
goszczących, by następnie udać się
na Dzień Wspólnoty Rejonu Tyskiego
zorganizowany na Stadionie Miejskim
w Tychach. A kolejnym etapem to było
spotkanie z... Papieżem Franciszkiem.

W hołdzie bohaterom
G
mina Wyry i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach zapraszają 2 września w piątek w godz. 16.00 - 18.00 do wzięcia udziału w uroczystości 77. rocznicy wojny obronnej na Śląsku „Wrzesień

lipca, w okolicach Schropancerna bofors, fiat 508, ckm-u wz.
30, granatnik wz. 36 oraz rkm wz. 28)
nu Bojowego Sowiniec
został użyczony przez prywatne Mugościliśmy słynnego autora telewizyjnych programów hizeum Śląskiego Września 1939r. Arkastorycznych Bogusława Wołoszańdiusza Domińca.
skiego, który kręcił sceny do swojeMogliśmy gościć Bogusława Wogo nowego programu „Tajna historia
łoszańskiego w Gminie Wyry dzięki
staraniom zaprzyjaźnionego z gmiXX wieku”.
Odcinek, który kręcony był w Goną Wyry redaktora Polskiego Rastyni nie będzie opowiadał historii
dia Pawła Lekkiego oraz Arkadiutego miejsca z czasów II wojny światowej, ale o bohaterskiej obronie Węgierskiej Górki i Mokrej. Schron Bojowy Sowiniec w filmie
posłuży za tło podczas prezentacji polskiego sprzętu wojskowego.
W tworzeniu noBarbara Prasoł, wójt Gminy Wyry i Bogusław Wołoszański
wego odcinka programu „Tajna historia XX wieku” wzięło udział Stowarzysza Domińca, który jest współorganiszenie Rekonstrukcji Historycznych
zatorem rekonstrukcji historycznych
„73 Pułk Piechoty”, Grupa Operacyjna
w naszej gminie.
73. Pułk Piechoty „Śląsk” oraz Grupa
Odcinki z cyklu „Tajna historia XX
Rekonstrukcji Historycznej „Hoffmeywieku” będzie można już w paździerer”. Corocznie grupy te biorą udział
niku oglądać w telewizji Polsat.
w rekonstrukcji historycznej „Bitwa
Zapraszamy do obejrzenia wywiaWyrska - Bój o Gostyń”. Sprzęt, który
du z Bogusławem Wołoszańskim na
został użyty podczas kręcenia odcinprofilu FB „Gmina Wyry - dobre miejka w Gostyni (m. in. armata przeciwsce do zamieszkania”.

Czas na Dożynki

W

ostatnią sobotę sierpnia
w Zagrodzie Śląskiej w Gostyni zabrzmi muzyka i śpiew.
Oprawę muzyczną gminnym dożynkom
zapewnią Agnieszka Stec i Michał Gasz.
Nie zabranie także konkursów, quizów
i zabaw dla dzieci oraz całych rodzin.
Będzie się można pochwalić umiejętno-

1939 r.” Obchody rozpocznie msza polowa pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939r. w Gostyni. Po zakończeniu uroczystości zachęcamy do
zwiedzania polskiego Schronu Bojowego „Sowiniec”.

Drodzy
Mieszkańcy,
w związku z interwencjami dotyczącymi wyrzuconych śmieci w lipcu
na terenie lasu gostyńskiego (okolice ul. Macierzanki w Gostyni), informujemy, że po przekazaniu sprawy policji, odpady zostały usunięte
przez osobę, która je wyrzuciła.
Jednocześnie informujemy, że podobne zachowania będą rozwiązywane w odpowiedni, pouczający sposób. Mimo wprowadzonych
zmian od lipca 2016r. w zakresie odbioru odpadów na takie zachowania nie można pozwolić ze względu na bezpieczeństwo, zdrowie
mieszkańców oraz ochronę przyrody. Oprócz bezpośredniego odbioru odpadów z posesji istnieje możliwość dostarczania ich (odpadów segregowanych) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Pozbycie się odpadów można rozwiązać w racjonalny
sposób, a nie poprzez wyrzucanie
ich do lasu - miejsca, gdzie każdy
z nas spacerując, chce się czuć dobrze i przyjemnie.

ściami w zakresie dekorowania cebuli,
kulinarnymi czy artystycznymi przy wykonywaniu pieczątek z ziemniaków. Jednym słowem dobra zabawa dla dużych
i małych mieszkańców zapewniona.
Startujemy o godz. 17.00 i warto przyjść
na początek, by wziąć udział w konkursach i losowaniu nagród o godz. 19.00.
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Reta Śmiłowicka
gotowe domy na sprzedaż

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

ŚLĄSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA,
ARCHITEKTURY I NIERUCHOMOŚCI
n PRODUCENT STOLARKI ALUMINIOWEJ
n SPRZEDAŻ I MONTAŻ - OKNA PVC, DRZWI, ROLETY, BRAMY
n SPRZEDAŻ GOTOWYCH DOMÓW
n KOMPLEKSOWA BUDOWA DOMÓW POD KLUCZ
n USŁUGI REMONTOWO - BUDOWLANE
n BIURO PROJEKTOWE
n SPRZEDAŻ PROJEKTÓW ARCHON

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

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

REKLAMA 11
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Mikołów, ul. Gliwicka 296, tel.: 535 377 927
Tychy ul. Oświęcimska obok nr. 122, tel.: 536 203 577
Chełm Śląski, ul. Chełmska 15, tel.: 796 720 011

www.ogrodzeniadolina.pl

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

Ślizg
różne kolory
2,5 m

Domek
dla dzieci

1699 zł

169,99 zł
3m

269,00 zł

Grill

1299 zł

Balia

Huśtawka
dębowa

129 zł

1699 zł

Grill
trójnóg

349 zł
Grillo
- wędzarnia

1999 zł

Panel od

64,99 zł/szt.
różne wymiary
i kolory

Zadzwoń:

535 377 927
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Jacek Stefaniak, współwłaściciel popularnej także w powiecie mikołowskim
regionalnej telewizji TVT, został konsulem honorowym Republiki Mołdawii.

Konsul
i dziennikarz

U

roczysta inauguracja
Konsulatu Honorowego Republiki Mołdawii odbyła się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Iurie Bodrug,
ambasador Republiki Mołdawii w Polsce przekazał pakiet
konsularny Jackowi Stefaniakowi. Jego siedziba znajduje
się w sercu Katowic, w kamienicy przy ul. 3 Maja. W Polsce do tej pory działały cztery Konsulaty Honorowe Republiki Mołdawii: w Łodzi, Białymstoku, Toruniu i Elblągu.
Katowicka placówka jest piątą w kraju. Otwieranie kolej-

nych konsulatów ma związek
z tym, że od kwietnia 2014r.
roku obywatele Mołdawii posiadający paszporty biometryczne mogą podróżować
bez wiz do Polski i wszystkich krajów strefy Schengen.
To sukces zainicjowanego kilka lat wcześniej przez Polskę
i Szwecję Programu Partnerstwa Wschodniego, obejmującego poza Mołdawią także Białoruś, Ukrainę, Armenię, Azerbejdżan i Gruzję. Jest
to również ukoronowanie wielu działań podjętych w ostatnich latach przez władze Mołdawii.

Iurie Bodrug,

Jarosław
Wieczorek,

ambasador
Republiki
Mołdawii w Polsce:
Bez pomocy konsulów honorowych niemożliwe jest wzajemne poznanie się. Chcemy
zapoznawać Mołdawię z Polską i Polskę z Mołdawią.

wojewoda śląski:
To bardzo ważny
moment dla naszego województwa, bo powstał tu już 12 konsulat honorowy. To ważne, że będziemy mogli pogłębiać międzynarodowe relacje dyplomatyczne.

Mołdawia

to medialny kraj
Rozmowa z Jackiem Stefaniakiem,
konsulem honorowym Republiki Mołdawii.
- Jak się zostaje konsulem honorowym?
- Procedura jest dosyć
skomplikowana, ale muszą
być spełnione dwa podstawo-
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we warunki. Przede wszystkim dany kraj powinien widzieć sens i potrzebę powołania konsula honorowego
w Polsce. I druga sprawa, kandydat musi spełniać wszystkie
warunki i kryteria, jakie są wymagane od osób, pełniących
taką funkcję. Obieg i weryfikacja dokumentów trwa około dwóch lat. Nasze służby
muszą sprawdzić, czy kandydat na konsula nie był karany, podejrzewany o szpiegostwo, zamieszany w sytuacje,
które dyskwalifikują dyplomatów itp. Takie dossier wędruje później do kraju, który masz
reprezentować. Ostateczną
zgodę na uruchomienie konsulatu honorowego musi wydać polski Minister Spraw Zagranicznych.
- Jak się zostaje konsulem honorowym tak
ciekawego i niezwykłego kraju jak Mołdawia?
- Najprawdopodobniej zadecydował o tym splot szczęśliwych okoliczności. W każdym razie, nie zabiegałem
o ten zaszczyt. Widocznie ktoś
mnie polecił ambasadorowi
Republiki Mołdawii.
- Miałeś wcześniej jakieś związki z Mołdawią?
- Jestem miłośnikiem dobrego wina. Każdy, kto podziela tę pasję, wcześniej
czy później trafi do Mołdawii. Lubię podróżować
i zwiedziłem trochę świata,
ale nigdzie nie zetknąłem się
z tak wspaniałą kulturą, tradycją, wręcz filozofią, jaką
zbudowano wokół produkcji
i konsumpcji wina.

- Gospodarka kraju
oparta jest tylko na winie?
- Oczywiście, że nie. Wielkim atutem Mołdawii jest rolnictwo i turystyka. Nigdzie indziej nie zobaczysz tak urokliwie położonych oraz czystych
jezior i rzek. W Mołdawii nie
trzeba pisać na produktach
„żywność ekologiczna”, bo
wszystko jest zdrowe i naturalne. Jestem miłośnikiem nie
tylko wina, ale także dobrego
jedzenia. Smaku potraw nie da
się opisać, więc mogę jedynie
zachęcić Czytelników, szukających kulinarnych doznań,
aby wybrali się do Mołdawii.
Dodatkowym atutem mogą
być stosunkowo niskie, jak na
polską kieszeń, ceny.
- Na czym polegała
Twoja rola, jako konsula honorowego?
- Zależy mi na rozwijaniu
dobrych relacji gospodarczych, kulturalnych i społecznych między naszymi krajami. Chciałbym zaprosić do tej
współpracy także polskie samorządy, które mają doświadczenia w budowaniu międzynarodowych kontaktów z mia-

stami partnerskimi. Mołdawia,
choć tkwi w tym kraju ogromny potencjał, znajduje się
w trudnej sytuacji, zwłaszcza
gospodarczej. Polska może
tylko zyskać na pełnieniu roli
ambasadora interesów Mołdawii w Europie.
- Trudna sytuacja
geopolityczna, zwłaszcza aktywność niektórych sąsiadów, nie
działa na korzyść Mołdawii.
- Rolą konsula honorowego nie jest komentowanie sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej. Nie jestem od wielkiej polityki, ale od budowania
dobrych relacji i współpracy.
Mołdawianie czekają na takie gesty, zwłaszcza ze strony
Polski. Oni podziwiają nas za
to, co udało nam się osiągnąć
w ostatnim ćwierćwieczu,
ale także szanują ze względu
na historię. W chwili najcięższej dla naszego kraju próby,
w czasie drugiej wojny światowej, Mołdawianie nie odmówili Polakom gościny. Mamy
teraz okazję pokazać, że nie
zapominamy takich gestów.
Rozmawiał: Jerzy Filar

Wioska Mileştii Mici posiada największą w Europie kolekcję
win zawierającą 1,5 miliona butelek.
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Górny Śląsk stanie się

katalizatorem polskiego rozwoju
Rozmowa z Mateuszem Morawieckim, wicepremierem i ministrem Rozwoju.
- Rozmawiamy na Śląsku,
więc nie unikniemy tematu, który najbardziej niepokoi
mieszkańców naszego regionu. Można odnieść wrażenie,
że zmiany przeprowadzane
w górnictwie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości mają
charakter bardziej administracyjnej kosmetyki, niż oczekiwanej głębokiej restrukturyzacji. W 2007 roku PiS przygotował dobrą ustawę o inwestycjach początkowych w górnictwie. Dlaczego nie wracacie do
tego pomysłu?
- Chcemy zrealizować ogromne inwestycje na Śląsku, zwłaszcza takie,
które wykorzystają tkwiący w tym regionie unikatowy potencjał górniczy,
technologiczny, naukowy i badawczy.
Wykorzystamy górnictwo do rozwoju gospodarczego w sposób jak najlepszy, to znaczy w oparciu o nowe
technologie. Niedawno miałem okazję zwiedzić Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, prowadzący zawansowane prace, m.in. nad „błękitnym węglem”. To jeden z przykładów,
jak można myśleć o przyszłości węgla.
Będę rozmawiać z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska oraz Komisją Europejską na temat możliwości finansowego wsparcia tych prac badawczych. Kolejny, interesujący i perspektywiczny obszar, to gazyfikacja węgla. Widzę ogromny potencjał dla polskich technologii w oparciu o pewne,
sprawdzone rozwiązania już stosowane
w świecie. Warto podkreślić, że dziś
gazyfikuje się około 10 proc. rocznej,
globalnej produkcji węgla. Przodują
w tym Chińczycy i Amerykanie, ale my
również powinniśmy wykorzystać te
technologie.
- Mówi Pan o ciekawych planach, ale rzeczywistość nie
nastraja optymistycznie...
- Mówię o całościowej strategii optymalnego wykorzystania górnictwa z pożytkiem dla krajowej gospodarki. Jednym z jej elementów jest obniżenie
kosztów wydobycia węgla i zwiększenie rentowności kopalń. To jest proces, który - zgodnie z obietnicami wyborczymi - rozpoczęliśmy i realizujemy. Zasililiśmy finansowo spółki węglowe, aby mogły przeprowadzić procesy restrukturyzacyjne. Przygotowaliśmy
programy odejść dla górników, które
obejmują także pracowników administracji. Warto podkreślić, że wszystko
dzieje się w atmosferze konstruktywnego dialogu społecznego. Generalnie, uruchomiliśmy mieszankę różnych
działań, zarówno w oparciu o istniejące kopalnie, jak i przemysł okołogórniczy, który nas szczególnie interesuje,
bo może on wesprzeć produktywność
polskiej branży wydobywczej i stać się

dażą. Wyobrażam sobie taką sytuację,
że niemiecki biznes inwestuje w polskie kopalnie, ale ma zakontraktowany
węgiel na przykład u siebie, w Niemczech. W Polsce, w branży wydobywczej mamy miejsca pracy, ale nie stać
nas na wielomiliardowe inwestycje. Jeżeli ktoś chce inwestować, to zapraszamy, ale z uwagą przyglądamy się relacjom między popytem i podażą węgla
na krajowym rynku.

Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister Rozwoju oraz Izabela Kloc,
poseł Ziemi Mikołowskiej

- Powoli kończy się żywotność
elektrowni w Łaziskach
Górnych. Czego mamy się
spodziewać?
- Mogę państwa uspokoić.
Na Górnym Śląsku rodzi się
koncepcja inwestycji w małe bloki
energetyczne klasy 200 MW, które są
dużo tańsze i efektywniejsze
w porównaniu do tych o mocy
1000 MW. Zamiast zbudować jeden
duży, myślimy nad gruntownym
zmodernizowaniu kilku mniejszych
bloków, tak aby przedłużyć ich
żywotność o ok. 25 lat.
w przyszłości narodową, technologiczną perłą.
- W Orzeszu, do eksploatacji złóż przymierza się niemiecki koncern, chcąc wykorzystać infrastrukturę polskich
kopalń. To nie jest jedyny zagraniczny inwestor zainteresowany naszym węglem. Jedni
widzą w tym zagrożenie, inni
szansę. Jaki jest stosunek pańskiego rządu do zagranicznych inwestorów, zainteresowanych eksploatacją polskich
złóż węglowych?
- Należy zacząć od tego, że poprzednia władza zmarnowała najlep-

sze lata dla polskiego górnictwa. Kiedy
tona węgla kosztowała na światowych
rynkach około stu dolarów, wtedy trzeba było inwestować w przemysł wydobywczy. Podnieść jego efektywność,
poprzez inwestycje w nowe technologie, maszyny, kombajny. Te pieniądze
- mówiąc wprost - zostały przejedzone
przez naszych poprzedników. Niestety, nasz rząd trafił na najtrudniejszą sytuację w górnictwie. I w tym kontekście
musimy analizować, czy stać nas, z własnych środków budżetowych, na nowe
inwestycje. Uważnie przyglądamy się
zagranicznym inwestorom, działającym
na krajowym rynku wydobywczym. Nie
chcemy dopuścić do braku równowagi
pomiędzy wewnętrznym popytem i po-

- Skoro Niemcy, Czesi, Australijczycy, wietrzą interes
na polskim węglu, dlaczego
nie potrafią tego zrobić nasze
spółki górnicze?
- Potrafią, ale nie mają pieniędzy.
Przykład z Orzesza dotyczy potencjalnego wykorzystania infrastruktury kopalni Krupiński, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jestem przekonany, że JSW jest w stanie zrealizować
podobny plan dotarcia do nowych złóż,
ale z powodu działań poprzedniej władzy, ta spółka jest potwornie zadłużona.
JSW została zmuszona do kupna kopalni Knurów-Szczygłowice za 1,5 mld zł
i z tego powodu wydrenowała się z całych rezerw kapitałowych. To tylko jeden z całej listy przykładów gospodarczej nieodpowiedzialności i niefrasobliwości poprzednich rządów, za które
my teraz musimy płacić.
- Górnictwo jest ważne, ale
musimy szukać alternatywnych form rozwoju naszego
regionu. Ciekawie brzmią plany uruchomienia drogi wodnej
Odra - Dunaj. To ważny projekt, z którym sporo nadziei
wiążą mieszkańcy „rybnickogliwickiej” części Śląska.
- Jeżeli chodzi o żeglugę śródlądową, to musimy odrabiać zaległości nie
tylko ostatnich ośmiu lat, ale całego
okresu PRL. Drożność polskich dróg
wodnych, w porównaniu do Niemiec,
Francji czy innych krajów Europy Zachodniej, jest dramatycznie niska i niewykorzystywana. Projekt „Odra - Dunaj” jest wyjątkowo ważnym przedsięwzięciem dla Polski, ale także konkretnie dla waszego regionu. To pomysł,
który zwiększy przepustowość transportu śląskiego węgla, m.in. do budowanej elektrowni w Opolu. Wspieramy
te projekty, choć trzeba pamiętać, że
inwestycje rzeczne to przedsięwzięcia
wieloletnie. Niemniej, kiedyś trzeba je
zacząć i rząd Prawa i Sprawiedliwości
jest zdeterminowany, aby odrobić nasze zaległości, także w żegludze śródlądowej. Jesteśmy bowiem przekonani, że dobra infrastruktura transportowa jest jednym z głównych warunków rozwoju kraju i gospodarki - stąd
kładziemy na to bardzo duży nacisk
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

- Pańskiemu planowi gospodarczemu towarzyszy medialne i obiecujące hasło „bilion
złotych dla polskiej gospodarki”. Jaka jest w tym rola Górnego Śląska?
- Zamierzamy zainwestować w gospodarkę w ciągu najbliższych sześciu
lat więcej, niż bilion złotych. Ale to nie
kwota jest najważniejsza, lecz charakter inwestycji. Górny Śląsk będzie kluczowym elementem całej strategii na
rzecz rozwoju, ponieważ wymaga głębokiej transformacji opartej na nowoczesnych technologiach. To region
o gigantycznym potencjale i znaczeniu
dla narodowej gospodarki. Górny Śląsk
jest głównym centrum energetycznym
kraju, a przed naszą energetyką stoją wielkie wyzwania, związane z opóźnieniami odziedziczonymi po naszych
poprzednikach. Za kilka lat grozi nam
blackout, czyli rozległa awaria zasilania, jeżeli nie zainwestujemy w nowe
bloki energetyczne.
- To jedna ze spraw, które niepokoją samorządowców
i mieszkańców powiatu mikołowskiego. Powoli kończy się
żywotność elektrowni w Łaziskach Górnych. Czego mamy
się spodziewać?
- Mogę państwa uspokoić. Na Górnym Śląsku rodzi się koncepcja inwestycji w małe bloki energetyczne klasy
200 MW, które są dużo tańsze i efektywniejsze w porównaniu do tych o mocy
1000 MW. Zamiast zbudować jeden
duży, myślimy nad gruntownym zmodernizowaniu kilku mniejszych bloków,
tak aby przedłużyć ich żywotność o ok.
25 lat.
- Od lat mówi się o planach
ratunkowych dla Śląska. Chyba czas na zmianę narracji.
Nie mówmy o ratowaniu, ale
rozwijaniu skrzydeł.
- Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie
mówiło o ratowaniu Śląska, lecz o maksymalnym wykorzystaniu jego potencjału. Tu w symbiozie żyje świat biznesu i nauki. Właśnie Górny Śląsk ma
wszelkie przesłanki do tego, aby stać
katalizatorem polskiego rozwoju, opartego na nowoczesnych technologiach.
Nie podbijemy świata kapitałem ani
kosztami pracy. Jedyne, na czym w ciągu najbliższego półwiecza możemy
wygrać, to wiedza, nauka, przedsiębiorczość, świat inżynieryjno-techniczny. To wszystko jest na Śląsku. Musimy
to wykorzystać.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał; Jerzy Filar
Redakcja dziękuję poseł
Izabeli Kloc za pomoc
w przeprowadzeniu wywiadu.
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Mikołowianka Olga Drenda napisała jedną z najciekawsz
ostatnio na rynku wydawniczym. „Duchologia polska” opo
odwróciły najnowsze dzieje naszego kraju. Zmieniły nie ty
O politycznych kulisach transformacji ustrojowej przełom
napisano setki książek. Na temat szoku kulturowego i zmia
tym niezwykłym czasom, nie ukazało się nic. „Duchologia
nadzieję, że Olga Drenda na tej książce nie zakończy swoj

Godzina duchó
D

la ludzi, którzy żyli
w tamtych czasach,
lektura „Duchologii polskiej” jest jak
sentymentalna podróż w stare,
dobrze znane miejsce. Młodzi,
dla których przełom lat 80. i 90.
jest prehistorią, niech czytają
i zazdroszczą, bo ominęła ich
wielka przygoda. Zresztą ostatnio wraca moda na te czasy.
Książka Olgi Drendy może stanowić niezły przewodnik. Aby
dobrze i ciekawie opowiedzieć
o latach 80/90 należało znaleźć
dobry klucz. Olga Drenda nie
mogła bazować na własnych
wspomnieniach. W czerwcu 1989 roku, kiedy pokojowo
obalaliśmy „komunę”, jej głównym zmartwieniem było urwane ucho ulubionego pluszowego misia. To nawet dobrze.
Autor bazujący na własnych
wspomnieniach,
emocjach
i doświadczeniach, mógłby
stracić obiektywny dystans.
Powstałaby książka przelukrowana albo niesprawiedliwie krytyczna. Wielki, obyczajowy i estetyczny przełom to
tematyczny samograj, ale nie
wszystko, co wydaje się proste, jest łatwe. Nie zmierzyli się

z tym wyzwaniem znani dziennikarze, socjolodzy, reportażyści. Rękawicę podjęła debiutująca mikołowianka i wyszła z
tego zwycięsko. Olga Drenda
opowiada o przełomie lat 80.
i 90. z perspektywy przedmiotów. Gromadząc materiał do
książki zbierała artefakty tamtych czasów: fotografie, kolorowe magazyny, czasopisma
ezoteryczne, kalendarze, reklamy, kasety wideo, okładki książek. Widać na nich przeobrażającą się rzeczywistość i współistnienie dwóch kulturowych
oraz estetycznych porządków.
Obok barów mlecznych pojawiają się fastfoody. Adidasy wypierają sofiksy. Telewizja emituje pierwsze reklamy, a ludzie
z wypiekami na twarzy uczestniczą w seansach spirytystycznych Kaszpirowskiego. Pisząc
o tamtej rzeczywistości, autorka nie popada w nostalgię ani
ironię. Po prostu analizuje to,
co udało jej się zdokumentować. Rezultatem jest fascynujący zapis polskiej codzienności
okresu transformacji - rzecz,
którą najpierw czyta się z zapartym tchem, a potem trzeba
przemyśleć. Autorka prowadzi
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SYSTEMY BALUSTRAD

ZE STALI NIERDZEWNEJ

narrację w kierunkach, które
mogą zaskakiwać ludzi pamiętających tamte czasy. Dla nas,
wówczas 20 i 30-latków, rze-

„Duchologia polska” to książka
nie tylko o świetle.
- Duchów autorka szuka
w przeróżnych światach, nie-

z takim myśleniem o przestrzeni, które kojarzymy ze szwedzkim koncernem meblowym
IKEA. Zajmuje się kreatywno-

nego „Bliżej świata”. Autorka,
w poszukiwaniu widm przełomu lat 80. i 90., odwiedza dziko i spontanicznie wyrastają-

Duchy czasu przełomu lat 80-90

fot. „Duchologia polska”

czywistość wydawała się głównie szara. Tymczasem Olga
Drenda dotarła do zagranicznych fotoreporterów, odwiedzających schyłkowy PRL. Oni
dostrzegali ciepłe, sierpniowe
światło, które zdawało się wypełniać przestrzenie miast. Ale

koniecznie pokrywających się
ze sobą. Zagląda do mieszkań
przeciętnych, ale i tych bogatszych Polaków, i szuka w nich
spójnej wnętrzarskiej myśli.
Przywołuje wszechobecne meblościanki, jak i zestawy Kontiki, widząc pewne zbieżności

ścią z epoki, w której niedobór był codziennością i dochodzi do interesujących wniosków. Przypomina modę na
odtwarzacze wideo, zbieranie puszek po napojach i okno
na Zachód w postaci programu telewizyjnego zatytułowa-

ce targowiska z wszędobylskimi jugosłowiańskimi budkami. Tam spogląda na handlarzy
wybuchłą nagle prozą sensacyjną Ludluma i McLeana albo
sprzedawców kaset magnetofonowych. Zajmują ją okładki
książek, kaset, czasopism, wi-
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Zajmujemy się kompleksową produkcją
i montażem balustrad a także obróbką
i konserwacją stali nierdzewnej i aluminium.
Prowadzimy usługi spawalnicze metoda
TIG oraz prace szlifierskie i polerskie stali
nierdzewnej oraz aluminium.
Obsługujemy klientów
indywidualnych,firmy i instytucje
użyteczności publicznej.

Łaziska Górne, ul. Łąkowa 22
email: inoxslask@gmail.com
kom. 697 055 499

BUDOWNICTWO
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ych książek, jakie ukazały się
wiada o latach, które o 180 stopni
lko historię, ale także nas.
u lat 80. i 90. ubiegłego wieku
n obyczajowych, jakie towarzyszyły
polska” przeciera szlak i miejmy
ej przygody z literaturą.

ów
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Rozmowa
z Olgą
Drenda
- Kto czyta pani
książkę? Weterani tamtych czasów, czy osoby
młode, dla których lata
80. i 90. są prehistorią?
- Sądząc po reakcjach,
czytają ją jedni i drudzy. To
jest ciekawy okres, ale mało
opisany. Współczesna młodzież, zainteresowana latami 80. i 90., może bazować
jedynie na ustnych przekazach starszych pokoleń. Nie
zawsze są to relacje obiektywne, ponieważ różne są
bagaże wspomnień i osobistych doświadczeń. Niektórzy, wspominając tamte czasy opowiadają o lepszych,
niż teraz, relacjach między-

dzi rodzący się, ale jeszcze naiwny polski design - pisze jeden z recenzentów „Duchologii
polskiej”.
Książka odbiła się szerokim
echem w świecie literackim. Pojawiło się na jej temat sporo recenzji i komentarzy. Wśród nielicznych krytycznych uwag powtarza się jedna - szkoda, że
„Duchologia polska” nie jest
dłuższa i nie obejmuje szerszej
palety zjawisk, jakie towarzyszyły czasom przemiany. Liczymy, że autorka weźmie sobie to
do serca i zabierze się za pisanie drugiej części tej niezwykłej
książki. 
n

ludzkich. Inni zapamiętali
fatalny stan środowiska naturalnego. W książce starałam się dokumentować tamte czasy, pozostawiając ocenę czytelnikom.
- Krakowskie wydawnictwo Karakter zaproponowało pani napisanie książki, czy było
odwrotnie, pani napisała „Duchologię polską”,
a później szukała wydawcy.
- Wszystko zaczęło się od
strony internetowej „Duchologia polska”. Nie zakładałam jej z zmyślą o poważniejszych publikacjach. Chcia-

łam stworzyć przestrzeń do
dyskusji o przełomie lat 80.
i 90. Nie spodziewałam się,
że te lata mają aż tylu fanów.
„Duchologia polska” stała
się na tyle popularną witryną,
a poziom prowadzonej tam
dyskusji na tyle intrygujący,
że wydawnictwo zapropono-

wało mi napisanie na ten temat książki.
- Skąd taki tytuł?
- Proszę przeczytać książkę, a wszystko stanie się jasne.
Rozmawiała:
Beata Leśnewska

Olga Drenda - dziennikarka i tłumaczka, absolwentka Etnologii i Antropologii Kultury UJ. Publikowała m.in. w „Polityce”, „The Guardian”, „2+3D”, „Glissando”, „Dwutygodniku”, „Lampie”, „Digital Camera Polska”, „Tygodniku Powszechnym”, „Szumie”, „Trans/Wizjach”, „Gazecie Magnetofonowej”. Współpracowała z festiwalem Unsound i lubelskim Centrum Spotkania Kultur. Współautorka
polskiego przekładu Delikatnego mechanizmu i Wybuchowego biletu W.S. Burroughsa, tłumaczka scenariuszy filmowych oraz fragmentów Bukaresztu Małgorzaty Rejmer na język angielski. Założycielka i autorka strony Duchologia Polska. Mieszka w Mikołowie.
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SKŁAD OPAŁU
ORZESZE-WOSZCZYCE
Orzesze-Woszczyce, ul. Towarowa 5

Firma świętuje
50 lat działalności.

(przy trasie Katowice-Wisła, wjazd jak na stację paliw)

Węgiel z polskich kopalń:

EKO-GROSZEK
KOSTKA, ORZECH, GROSZEK,
MIAŁ, MUŁ, FLOT
węgiel brunatny:

ORZECH i EKO
duży wybór

WĘGLA WORKOWANEGO
różne asortymenty (składowany pod zadaszeniem)

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

TRANSPORT DO KLIENTA

- opał luzem i w workach, niewielkie ciężarówki

ER
SUP A
CEN zł
0
69,0

S T U D I O K u r pa s

Wąska 9 | Łaziska Górne | tel. 32 738 92 33
www.kurpas.com.pl | biuro@kurpas.com.pl

POD PATRONA
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MIKOŁÓW
NIERUCHOMOŚCI
DO SPRZEDAŻY

Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Bujaków, przy
ul. Ks. Franciszka Górka oznaczona numerem 1750/221 o powierzchni: 836 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00056688/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 56 MNU. Cena wywoławcza: 78 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu: 02.09.2016r.
Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. Jaśminów, oznaczona numerami 2445/52, 2446/52, 2447/52
o powierzchniach 2154 m2, 1257 m2,
1089 m2. Księga wieczysta dla
działek, oznaczona numerem KA1M/00009867/2 prowadzona jest
przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości
w PZP: 10(a)MN.
Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. Krakowskiej, oznaczona numerem 1558/75 o powierzchni 621 m2. Księga wieczysta dla
działki, oznaczona numerem
KA1M/00058318/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 117(a)UC. Cena wywoławcza: 220 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu: 05.09.2016r.
Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. Poprzecznej, oznaczona numerem 1168/5 o powierzchni 12361 m2. Księga wieczysta
dla działki, oznaczona numerem
KA1M/00059799/9 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 169 MNU, 167 RP, K10L1/2.
Nieruchomość położona w Mikołowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, oznaczona numerem 1061/32 o powierzchni 4949 m2. Księga wieczysta
dla działki, oznaczona numerem
KA1M/00062129/6 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 68 ZE, K5Z1/2. Cena wywoławcza: 230 000 zł (cena sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT).
Parking przy ul. ks.Józefa Szafranka w Mikołowie o powieszchni 1180 m2. Płatny parking dla samochodów osobowych do dzierżawy na okres trzech lat. Stawka
wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawczego 3540 zł + VAT. Termin przetargu: 06.09.2016r.
Parking przy Urzędzie Miasta
Mikołów o powieszchni 860 m2.
Płatny parking dla samochodów
osobowych do dzierżawy na okres
trzech lat. Stawka wywoławcza
miesięcznego czynszu dzierżawczego 2580 zł + VAT. Termin przetargu: 06.09.2016r.
Osoby zainteresowane proszone są
o kontakt z Wydziałem Gospodarki Mieniem
Urzędu Miasta Mikołów,
43-190 Mikołów, Rynek 16,
tel. (032) 3248 566, 567 lub (32) 3248 561,
gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu
Pełny tekst ogłoszeń o przetargach publikowany jest na stronach
internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Dni Mikołowa organizuje nowa ekipa i wszystko wskazuje
na to, że impreza odbije się szerokim, pozytywnym echem.

Z dobrej półki

W

ostatnich
latach
Dni Mikołowa nie
wszystkim
kojarzyły się dobrze. Dyskusyjny był przede wszystkim dobór wykonawców. Ściągano gwiazdy jednego przeboju albo scenicznych rzemieślników, traktujących występ
w Mikołowie jako kolejną fuchę przed muzyczną emeryturą. Poważnym mankamentem był brak lokalnych wykonawców. Generalnie Dni
Mikołowa zaczęły zmierzać
w kierunku imprez, jakie organizuje się dla znudzonych
plażowiczów w nadmorskich
kurortach. W tym roku będzie inaczej. Wystąpią, m.in.
Myslovitz, Smolik i Miuosh.
Już ten zestaw wystarczy, aby
uznać Dni Mikołowa za jedną z najciekawszych imprez
organizowanych tego lata na

Śląsku. Oprócz nich zobaczymy całą plejadę wykonawców, także mikołowskich, którzy sprostają różnym gustom
i zagwarantują dobrą zabawę.

Izabela
Paździorek-Jakubowska,
dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie
Odeszliśmy od formuły, która zdominowała Dni Mikołowa w ostatnich latach. Chcemy
zapewnić mieszkańcom godziwą rozrywkę, ale na dobrym
poziomie. Gwarantują to artyści, których zaprosiliśmy na tegoroczną edycję imprezy.

SMOLIK / KEV FOX

n Krzysztof Bobecki z zespołem
n Maciej Lipina z utworami ze
spektaklu „Skazany na bluesa”
n Miuosh - koncert
n Myslovitz - koncert

PIĄTEK, 2 września
16.30 Otwarcie
Dni Mikołowa
n YAF Festiwal - przegląd zespołów młodzieżowych organizowany przez mikołowskie Stowarzyszenie Kulturalne BIKSA:
Bezdech / Beta · Julia / Kolory
/Hengelo
n Minix/Lucky Losers
n SMOLIK / KEV FOX - koncert
n Afterpaty dj set hvte.love CKM Trąbka

Miuosh

SOBOTA, 3 września
17.20 Otwarcie
II Dnia Mikołowa

Damian Holecki

NIEDZIELA, 4 września
12.00 Otwarcie
III Dnia Mikołowa
n Program dla dzieci
n Young Art Festival
n Spotkanie ze zwierzętami ze
Społecznego Schroniska dla
zwierząt im. św. Franciszka
z Asyżu w Rudzie Śląskiej
n Mirek Jędrowski wraz z zespołem
n Zespół DUO FENIX
n Zespół KAMRATY
n Damian Holecki - koncert
n Strefa Rodzica i Dziecka na
Małych Plantach - Nibylandia

Impreza zapowiada się równie ciekawie, jak w ubiegłym roku

Bieg z kartoflem

W

ubiegłym roku dzielnica Zawada uzyskała status sołectwa. Orzeski radny Bartłomiej
Marek postanowił z tej okazji
zorganizować „Zawadzki bieg
z kartoflem”. Pierwszy od lat festyn dla mieszkańców ściągnął
tłumy i okazał się wyjątkowo
udanym sprawdzianem zdolności integracyjnych mieszkańców nowego sołectwa.
W ostatnią sobotę sierpnia odbędzie się druga edycja imprezy. W imieniu organizatorów
serdecznie zapraszamy.

Bartłomiej Marek,
orzeski radny:
Wszystko mamy zapięte
na ostatni guzik. Gwiazd imprezy nie trzeba reklamować,
ponieważ są to wykonawcy lubiani i znani z występów
podczas pikników rodzinnych.
Liczę, że mieszkańcy Zawady
po raz kolejny pokażą, że potrafią doskonale wspólnie się
bawić. Serdecznie zapraszam
także wszystkich mieszkańców całego powiatu mikołowskiego, ponieważ „bieg z kartoflem” jest tylko jeden.

TEM „NASZEJ GAZETY”
Rycerskie boje w Orzeszu
Już po raz drugi, w ostatnią wakacyjną sobotę, Orzesze zamieni się
w średniowieczne miasteczko, a to za sprawą rycerzy i ich białogłów,
którzy zjadą do miasta z najodleglejszych zakątków kraju i z zagranicy.

S

tadion Sokoła w Orzeszu zamieni się w rycerski plac boju. Na
murawie, w ramach
„II Międzynarodowego Orzeskiego Turnieju Walk Rycerskich” oraz „II Mistrzostw Polski w Walkach Rycerskich Juniorów” zmierzy się ponad setka zawodników uprawiających
tę coraz popularniejszą dyscyplinę sportu. Swój udział zapowiedzieli rycerze z Polski, Ukra-

fot. Julia Szymańczyk

iny, Czech i Słowacji. Zjadą mistrzowie kraju i członkowie narodowej kadry. Turnieje rycerskie były nie tylko ważnym elementem średniowiecznej i renesansowej kultury rycerskiej, ale
też formą zawodów i sprawdzania umiejętności rycerza. Polegały na prowadzeniu walki według ściśle określonych zasad,
a rozgrywane były często na
dworach królewskich i książęcych. Ich historia sięga XI wie-

ku, a do Polski trafiły w wieku
XIII. Popularne są do dziś. Przybrały formułę Mistrzostw Europy, świata i Polski. Rozgrywana
jest też Polska Liga Walk Rycerskich. Od ubiegłego roku taki
turniej można zobaczyć także
w Orzeszu. Jego pomysłodawcą
jest Mariusz Oleś, szef orzeskiego Fight Club Niepokorni i członek rycerskiej kadry narodowej.
Podobnie jak w zeszłym roku,
tak i w tym, na stadionie rozbiją swoje namioty rycerze i ich
świta - wszyscy w strojach stylizowanych na epokę. Turniejowi towarzyszyć będzie szereg
tematycznych atrakcji, jak średniowieczne kramy, pokazy kowalstwa, strzelania z kuszy czy
konkurs nie tyle na najciekawszy średniowieczny ubiór, ile
najdokładniej odzwierciedlający modę tamtej epoki. Poza tym,
przewidziano mnóstwo rozrywek dla maluchów w postaci

fot. Grażyna Boguta

bezpłatnych dmuchańców, malowania twarzy, baniek mydlanych i szeregu zabaw z animatorami. Impreza współfinansowana jest przez Miasto Orzesze, a burmistrz Mirosław Blaski
objął ją honorowym patronatem.

Mariusz Oleś, organizator imprezy
- W orzeskiej imprezie seniorów rywalizować będą drużyny, pięciu
na pięciu plus trzech rezerwowych. Juniorzy walczyć będą „jeden na
jednego”. Ponieważ każdy zawodnik specjalizuje się w jakiejś broni, więc w bojach ujrzymy rycerzy władających mieczami, toporami, halabardami, tasakami, gelewiami i buzdyganami, a więc tym,
czym walczono w średniowieczu. Emocje gwarantowane, a widowisko zapowiada się atrakcyjnie.
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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice
tel.: +48 32 345 15 70 | fax: +48 32 345 15 44
e-mail: sekretariat@mpgk.eu | www. mpgk.eu

Zakład Ulic i Transportu
Oferujemy usługi:
• budowa nowych obiektów budownictwa drogowego
• remonty kapitalne i modernizacje dróg, ulic i placów
• naprawy szkód górniczych w jezdniach i chodnikach
• remonty bieżące, cząstkowe jezdni i chodników
• remonty urządzeń odwadniających w drogach
• zimowe utrzymanie dróg i placów
• roboty ziemne i niwelacje
• roboty z zastosowaniem geosyntetyków
- geosiatek i geowłóknin
• roboty elektryczne
• roboty brukarskie
• rozbiórki budynków i budowli
Ponadto:
• wykonywanie usług transportowo-sprzętowych
• prowadzenie koncesjowanego obrotu paliwami ciekłymi
• prowadzenie usługi parkingowej

styl życia
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WARSZTATY SZYBKIEGO
I ZDROWEGO GOTOWANIA

SYNCRO-CLIK

Kiedy pragniesz wykorzystać najcudowniejsze
urządzenie na świecie, wprawić w zachwyt
domowników lub gości, podać danie wyjątkowo
szybko i smacznie, zaszokować różnorodnością
smaków, skorzystaj ze szkoły gotowania
z Zepterem w poniedziałki i czwartki
w godz. 11.00 lub 16.00
Przepisy dla uczestników szkoły gotowania
(łazanki, bigos, golonko, żeberka w kapuście, rosół,
grochówka, leczo).
Dodatkowo degustacje świeżo wyciskanych soków
warzywno-owocowych z wyciskarki.
Upominki Zeptera

Dla osób chcących skorzystać z warsztatów
szybkiego i zdrowego gotowania prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerami:

602-136-474 lub 608-443-870
lub w siedzibie firmy: Mikołów ul. Rynek 8

DODATEK • sierpień 2016r.

Skąd się bierze w

W Goczałkowicach, w pobliżu jeziora, znajduje się Zakład
Uzdatniania
Wody. To serce
śląskiej magistrali wodnej,
której ważnym
elementem jest
także Mikołów.
W lipcu ZUW
obchodził
60-lecie. Ze
względu na
strategiczne
znaczenie,
obiekt jest
pilnie strzeżony,
a na jego
teren nie mogą
wchodzić osoby postronne.
Dla „Naszej
Gazety” uczyniono wyjątek.

80 proc.

wody w śląskich kranach
pochodzi z gór

W

oda dzieli Mikołów.
Część
mieszkańców,
głównie w sołectwach Śmiłowice, Borowa
Wieś, Paniowy i Bujaków, korzysta z eksploatowanej przez Zakładu Inżynierii Miejskiej studni
głębinowej. Pisaliśmy już wielo-

krotnie, że nie jest to dobre rozwiązanie. Woda ze studni nie
gwarantuje takiej jakości, jak
ujęcia powierzchniowe. Ale jest,
jak jest. Władze miasta nie zamierzają zrezygnować ze studni i nie planują przyłączenia całego Mikołowa do wodnej magistrali obsługiwanej przez Gór-

nośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów. Ci, którzy korzystają z usług GPW, mogą się tylko
cieszyć, że mają w kranach jedną z najlepszych wód w Polsce.
W wydaniu z 22 lipca 1956
roku, na pierwszej stronie „Trybuny Robotniczej”, której redakcja mieściła się w Stalino-
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zdrowie

woda w kranach?
czymś pochwalić, musiało się
to wydarzyć w okolicach lipca.
A było czym cię chwalić. Zbiornik i Zakład Uzdatniania Wody
w Goczałkowicach to prawdziwe arcydzieło pomysłowości
i sztuki inżynieryjnej.

grodzie (tak nazywały się wtedy Katowice) ukazał się artykuł
„Już jutro popłynie woda z Goczałkowic”. Data tego wydarzenia nie była oczywiście przypadkowa. Starsi Czytelnicy pamiętają, że 22 lipca było sztandarowym świętem w czasach
PRL. Jeżeli władze chciały się
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HUMAVIT®
GUARANA
Guarana:
l poprawia samopoczucie
i odporność
l obniża zmęczenie
l działa pobudzająco
l chroni przed degradacyjnym
wpływem stresu
i niesprzyjającymi warunkami
otoczenia
l pomaga utrzymać pamięć,
skupienie i dobre zdolności
poznawcze
l wspiera metabolizm i jest
używana pomocniczo
w kontrolowaniu masy ciała

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

varia-sklep.com.pl

Od tamtego czasu ZUW został
wielokrotnie zmodernizowany
i stanowi dziś serce wodnej śląskiej magistrali.
Jej długość wynosi ponad
900 kilometrów. Skomplikowana
i rozległa sieć rurociągów, zbiorników, stacji wodociągowych
oraz przepompowni, pierścieniem otacza cały region. System
zbudowany jest w taki sposób,
że usterka jednego ogniwa nie
powoduje katastrofy, ponieważ
awaryjnie można sprowadzić
wodę z innego ujęcia. Dzięki
temu Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów może zapewnić ciągłość i niezawodność dostaw także w czasie poważniejszych usterek albo klęsk żywiołowych, zwłaszcza suszy. Wodna
magistrala GPW jest największą
w Polsce i jedną z nielicznych
w Europie, zaopatrujących tak
dużą liczbę mieszkańców. Z jej
usług korzysta ponad 3,5 mln osób.
Tuż przy wejściu do holu
głównego siedziby Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach zainstalowano dystrybutor świeżej wody
pitnej. Specjalna kolorowa naklejka informuje, że woda pochodzi prosto z gór. Nie jest to
wcale hasło promocyjne GPW.
Wbrew powszechnym opiniom,
woda, którą piją mieszkańcy
aglomeracji śląskiej tylko w niewielkim stopniu uzupełniana jest
z Jeziora Goczałkowickiego.
W ponad 80 procentach pochodzi ona z ujęcia na Sole
w Czańcu. To czysta, ekologiczna
i piękna okolica. Prawdziwa perła Beskidów. Inne przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce
zazdroszczą GPW tego ujęcia.
Górska woda uchodzi za najlepszą. Z ujęcia na Sole, woda płynie do stacji uzdatniania w Goczałkowicach, znajdującej się
niecałe dwa kilometry od zbiornika. Tworzą ją dwa ciągi technologiczne: zbudowany w 1956
roku GO-CZA I oraz uruchomiony w 1979 roku GO-CZA II. To
jeden z najnowocześniejszych
tego typu obiektów w Polsce.
Wszystkie procesy technologiczne kontrolowane są online. W sterowni, na monitorach
można sprawdzić, co dzieje się
w każdym miejscu zakładu. Zakład Uzdatniania Wody w Goczałkowicach nie może stanąć.
System został tak zaprojektowany, że w razie nieprzewidzianej awarii, każdą pompę czy filtr
można wypłukać ręcznie. Woda
z rzek i jeziora zostaje tutaj poddana skomplikowanemu i wieloetapowemu procesowi czyszczenia oraz filtracji. Kolejnym
etapem jest przepompownia
w Paprocanach. Stamtąd woda
płynie do zbiorników w Murckach i Mikołowie, a dalej rurociągami do mieszkańców Śląska.
Jerzy Filar
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Na początek woda trafiająca do ZUW przechodzi przez piaskowe
filtry. W Goczałkowicach mieszczą się 64 komory filtracyjne.
Filtry działają na takiej samej zasadzie jak studnie, gdzie woda
pozbywa się zanieczyszczeń opadając w dół przez warstwy ziemi.

Po wstępnym oczyszczeniu przez piaskowe filtry, kolejnym
etapem uzdatniania wody jest ozonowanie. To najsilniejszy
środek dezynfekujący. W działaniach odkażających ozon
jest 50 razy lepszy, niż popularny chlor.

Po ozonowaniu woda trafia do budynku filtrów węglowych,
gdzie zostaje poddana procesowi doczyszczenia. Działanie
filtrów węglowych można porównać do tego typu urządzeń
stosowanych w gospodarstwach domowych

Jeżeli ktoś na Śląsku odkręci 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.
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Prezydent Miasta Prezydent Miasta Prezydent Miasta
Świętochłowice
Świętochłowice
Świętochłowice
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego
w segmencie nr 30 budynku mieszkalnego nr 30-32-34 przy ul. Zubrzyckiego w Świętochłowicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 12 usytuowanego
w segmencie nr 20 budynku mieszkalnego nr 20-20a przy ul. Katowickiej w Świętochłowicach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w segmencie nr 5 budynku mieszkalnego nr 3-5 przy ul. Jordanowskiej w Świętochłowicach wraz ze sprzedażą ułamkowej
części gruntu

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) oddaniem w użytkowanie wieczyste do
dnia 19 lipca 2103r. 12/1000 części działek oznaczonych w obrębie
Świętochłowice numerami ewidencyjnymi:. 234/41, 236/42 i 238/43
o łącznej powierzchni 3968 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr
KA1C/00011018/3. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego
wynosi: 27,94 m2. Lokal usytuowany jest na parterze, składa się z pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki z toaletą. Lokal sprzedawany jest wraz
z piwnicą o powierzchni użytkowej 1,58 m2.
Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralne ogrzewanie miejskie. Budynek wybudowany w 1972r., lokal wyposażony w okna plastikowe.
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 26 sierpnia 2016 roku o godzinie 13.00
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi:
73 000 zł.
1. Pierwsza opłata 12/1000 części gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste stanowi 1,5369 % wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości.
2. Pierwsza opłata za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste płatna w 2016r. stanowi 15 % ceny gruntu.
Od pierwszej opłaty naliczany jest podatek VAT w wysokości 23 %.
3. Opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku począwszy od
2017r. stanowią 1% ceny gruntu.
Od opłat rocznych naliczany jest podatek VAT w wysokości 23 %.
Wadium w wysokości 8 100 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
22 sierpnia 2016r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania
środków na rachunku bankowym UM).
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone
przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygrała przetarg
jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny
nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży
zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie
ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu.
W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy. Koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. koszty opłaty
notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli
wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz
przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym
nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 118, tel. (32) 3491-934.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości
55/1000 we współwłasności:
1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie
do użytku właścicieli lokali, 2) oddaniem w użytkowanie wieczyste do
dnia 27 listopada 2103r. 55/1000 części działek oznaczonych w obrębie Świętochłowice numerami ewidencyjnymi: 2603/148, 2604/148,
2605/148, 2606/148 o łącznej powierzchni 813 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą: KW Nr KA1C/00002067/5. Łączna powierzchnia użytkowa
lokalu mieszkalnego wynosi: 47,46 m2. Lokal usytuowany jest na drugim piętrze, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, toalety na
korytarzu.
Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, ogrzewanie węglowe (piec kaflowy i żeliwny).
Budynek wybudowany w 1898r., lokal wyposażony w okna drewniane.
Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 3 przy ul. Katowickiej 33, tel. 32/2452-153.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2016 roku o godzinie 11.00
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi:
50 000 zł.
1. Pierwsza opłata 55/1000 części gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste stanowi 2,0844 % wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości.
2. Pierwsza opłata za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste płatna w 2016r. stanowi 15 % ceny gruntu.
Od pierwszej opłaty naliczany jest podatek VAT w wysokości 23 %.
3. Opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku począwszy od
2017 r. stanowią 1% ceny gruntu.
Od opłat rocznych naliczany jest podatek VAT w wysokości 23 %.
Wadium w wysokości 5 500 zł należy wpłacić gotówką w kasie
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pokój 5.) lub winno wpłynąć
na konto nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 Urzędu Miejskiego
prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice najpóźniej do dnia
22 sierpnia 2016r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania
środków na rachunku bankowym UM).
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone
przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygrała przetarg
jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny
nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży
zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie
ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu.
W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy. Koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. koszty opłaty
notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli
wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz
przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym
nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 118, tel. (32) 3491-934.

W budynku przy ul. Jordanowskiej nr 3-5 zawiązała się Wspólnota Mieszkaniowa. Udział Gminy na dzień 19 lipca 2016r., wynosi:
230/1000.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy
Świętochłowice nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 62/1000
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: 957/187 o powierzchni 896 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00012528/8.
Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 53,38 m2.
Lokal usytuowany jest na drugim piętrze, składa się z dwóch pokoi,
przedpokoju, kuchni, spiżarki, łazienki z toaletą. Lokal sprzedawany jest
wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni użytkowej
16,33 m2.
Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną,
gazową, elektryczną, centralne ogrzewanie (własne etażowe gazowe).
Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administracją Domów Mieszkalnych nr 2 przy ul. Wallisa
2, tel. 32/2453-361.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2016 roku o godzinie 12.00
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowej wynosi:
87 000 zł.
Wadium w wysokości 9 600 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
22 sierpnia 2016r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania
środków na rachunku bankowym UM).
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone
przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygrała przetarg
jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny
nabycia nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie
ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu.
W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy. Koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. koszty opłaty
notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli
wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz
przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
2) oryginał dowodu wpłaty wadium,
3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym
nieruchomości.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 118, tel. (32) 3491-931.

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

Wakacje z Funduszem

Na ekologiczną nutę,
w zgodzie z przyrodą
i środowiskiem - tak
przebiega letni wypoczynek dzieci i młodzieży dofinansowany przez
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Przekonał się o tym
osobiście Andrzej Pilot,
prezes WFOŚiGW
w Katowicach wraz
z dziennikarzami, którzy
odwiedzili Harcerską
Bazę Obozową
- Kokotek.

polskim, opolskim, lubuskim, małopolskim, warmińsko - mazurskim, podkarpackim, świętokrzyskim, kujawsko
- pomorskim, świętokrzyskim, łódzkim
oraz podlaskim.
- Środki Funduszu mogą być przeznaczone, m.in. na realizację programu profilaktyki zdrowotnej, programu
edukacji ekologicznej lub programu
regionalnej edukacji przyrodniczej
i ekologicznej (w przypadku wyjazdów
dzieci na obszar województwa śląskiego) - poinformował Andrzej Pilot. Dodał, że wyjazd musi być zorganizowany
do miejscowości czystej ekologicznie,
zgodnie z opinią odpowiedniego inspektoratu ochrony środowiska o stanie
czystości ekologicznej miejscowości.
Fundusz dofinansowuje wyłącznie
wyjazdy realizowane na terenie kraju.

Najwięksi organizatorzy wyjazdów kolonijnych, którzy
otrzymali dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach:

B

yła to okazja, by na miejscu
zobaczyć, jak w praktyce realizowany jest program edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej. Uczestnicy obozu wzięli
udział w konkursach o tematyce ekologicznej oraz zasadach zdrowego odżywiania. W Harcerskiej Bazie Obozowej
w Kokotku odpoczywa ok. 80 dzieci
z różnych miast woj. śląskiego. W 2016
roku WFOŚiGW przeznaczył 660 tys.
na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych organizowanych przez harcerzy.
Tylko w 2016 roku Fundusz wydał
na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci około 5,5 mln zł (w tym

zielone szkoły, profilaktyka specjalistyczna oraz wyjazdy w okresie wakacji i ferii zimowych). 1,7 mln przekazał na profilaktykę wraz z edukacją
ekologiczną, realizowaną w okresie
wakacji, z których skorzysta około
9 tys. dzieci. Wyjazdy organizowane są

główne do miejscowości nadmorskich
(Jastrzębia Góra, Łeba, Mrzeżyno,
Rowy, Darłówek, Ustronie Morskie),
do miejscowości na terenie woj. śląskiego (Istebna, Ustroń, Węgierska
Górka, Węglowice) oraz sporadycznie
na tereny w województwach: wielko-

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
W 2016 roku Fundusz wsparł wyjazdy wakacyjne kwotą 660 tys. zł. Z wyjazdów
skorzysta około 3,9 tys. dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych.
Zadanie realizowane jest w Harcerskich Ośrodkach Obozowych znajdujących się
na terenie całej Polski (szczególne morze i góry).
Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
im. Grzegorza Kolosy
W 2016 roku Fundusz wsparł wyjazdy wakacyjne kwotą 600 tys. zł. Z wyjazdów
skorzysta około 2,5 tys. dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku - 80 tys. zł - skorzysta 210 dzieci,
Caritas Diecezji Sosnowieckiej - 70 tys. zł - skorzysta 300 dzieci,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Katowic - 59 tys. zł - skorzysta 311 dzieci,
Uczniowski Klub Sportowy SP 32 Bytom - 24,5 tys. zł - skorzysta 90 dzieci,
Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Kolbe w Częstochowie
- 10,5 tys. zł - skorzysta 30 dzieci,
Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą z Gliwic - 12 tys. zł
z dofinansowania Funduszu skorzysta 35 dzieci.

O odnawialnej energii Z węgla, słońca i wiatru

O
A

gnieszka Kostempska,
zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach wzięła udział w spotkaniu z Johannesem Remmelem,
ministrem środowiska Landu
Nadrenii Północnej Westfalii

oraz niemieckimi przedsiębiorcami. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń
w zakresie odnawialnych źródeł energii. Briefing zorganizowała Polsko-Niemiecka Izba
Przemysłowo-Handlowa.
- Warto wspomnieć, że województwo śląskie docenia

rolę i potencjał drzemiący
w zasobach odnawialnych
źródeł energii. Katowicki
Fundusz, tylko w latach 20042012 dofinansował zadania
z zakresu ochrony atmosfery kwotą ponad 2 mld zł
- powiedziała Agnieszka Kostempska.

przyszłości polskiej
energetyki dyskutowano podczas lipcowego
seminarium w Katowicach, zorganizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą. W spotkaniu uczestniczył doradca
energetyczny Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. W dyskusji głos zabrali także przedstawiciele TAURON Wytwarzanie S.A., którzy wskazali trendy
i uwarunkowania rynku ener-

gii, mówili
o
zmianach regulacyjnych
i wyzwaniach środowiskowych
sektora, a także
o zapisach znowelizowanej ustawy o odnawialnych
źródłach energii. W drugiej
części spotkania przedstawiciel FUTURE S.A., spółdzielni
energetycznej zrzeszającej

prywatnych przedsiębiorców
zajmujących się produkcją
energii elektrycznej z wiatru,
przedstawił możliwości i bariery rozwoju branży, wynikające z nowej ustawy o OZE.
Wszyscy uczestnicy dyskusji
podkreślali, że główną barierą
hamującą rozwój tego
sektora energetyki
jest niestabilne
prawo i brak
wsparcia
finansowego dla
wdrażania
zaawansowanych technologii. Wskazywano także, że
współpraca energetyki
konwencjonalnej i odnawialnej
jest możliwa oraz konieczna,
aby zapewnić stabilność pracy
systemu i sprostać wymogom
pakietu klimatycznego.
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Terminarz grupy drugiej IV ligi

Trzy razy derby
13 sierpnia piłkarski sezon 2016/2017 rozpoczną niższe klasy rozgrywkowe na Śląsku. W tym sezonie, w czwartej lidze grać będą
trzy zespoły z powiatu mikołowskiego (Polonia Łaziska, Gwarek
Ornontowice i Orzeł Mokre), czego nie było od kilku lat. Wszystkie
zespołu zakwalifikowano do grupy drugiej, liczącej 18 drużyn.
1. LKS Bełk
2. LKS Czaniec
3. TS Podbeskidzie II S.A.
4. KS Polonia Łaziska Górne
5. GKS Radziechowy-Wieprz
6. LKS Drzewiarz Jasienica
7. KS Spójnia Landek
8. MKS Iskra Pszczyna
9. Tyski Sport II S.A.
10. LKS Granica Ruptawa
11. GKS Krupiński Suszec
12. JSP Szczakowianka
13. KS Unia Racibórz
14. GKS Gwarek Ornontowice
15. KP Beskid 09 Skoczów
16. MKS Lędziny
17. LKS Orzeł Mokre
18. KS Concordia Knurów

M

ecze
czwartoligowców w pierwszej rundzie sezonu 2016/2017 rozegrane zostaną w terminach:
13, 17, 20, 27 i 31 sierpnia;
3, 10, 17 i 24 września;
1, 8, 15, 22 i 29 października;
5, 12 i 19 listopada.
Trzy mikołowskie drużyny w jednej grupie gwarantują kibicom dodatkowe emocje
w postaci trzech meczów derbowych w jednej rundzie. Zapowiada się ciekawa „piłkarska jesień”.

O ocenę grupy rozgrywkowej i spojrzenie na potrójne
derby powiatu poprosiliśmy

Michał Majsner, trener Polonii:
Grupa na pewno mocna. 18 drużyn, trzech spadkowiczów z trzeciej ligi, mocni beniaminkowie, gwarantują nie tylko wysoki poziom sportowy, ale i grę na dobrych murawach. Potrójne derby powiatu będą dodatkowym smaczkiem tych rozgrywek. Jak wiadomo, derby rządzą się swoimi prawami, a na to czekają kibice. Nawet tacy, którzy
na stadion zaglądają sporadycznie. Bliska odległość stadionów drużyn powinna sprawić, że na trybunach zasiądzie większa ilość kibiców. No i przy okazji będzie można prowadzić rozgrywki o mistrzostwo powiatu. W dwumeczu mógł rządzić przypadek, przy sześciu spotkaniach (łącznie), będzie można już tworzyć tabelę.

Mateusz Karcz, trener Orła:
Dla nas w tych rozgrywkach to gra o wszystko, jako że w czwartej lidze gramy po
raz pierwszy. To przeskok o klasę do góry, wszystkie drużyny są mocniejsze i tej ligi
będziemy się uczyć. Ewentualne niedostatki techniczno - taktyczne trzeba będzie
nadrabiać cechami wolicjonalnymi. Dodatkową atrakcją dla kibiców, a czynnikiem
mobilizacyjnym dla zawodników będą derby. W jednej rundzie czekają nas dwa takie pojedynki. Myślę, że stadion zapełni się kibicami, szczególnie podczas spotkania z Polonią. Te dwa
kluby faktycznie oddziela od siebie tylko miedza.

Wojciech Osyra, trener Gwarka:
Dotychczas wydawało mi się, że mocniejsza jest grupa I czwartej ligi. Może dlatego,
że prowadziłem zespól z tamtej grupy. Dwa lata z rzędu awans do III ligi wywalczyły jednak zespołu z grupy II, więc wygląda na to, że właśnie ta grupa dysponuje większym potencjałem. A tak naprawdę, to nie znam tej grupy i to jest mój plus. Trzykrotne derby to przede wszystkim frajda dla kibiców, a biorąc pod uwagę specyfikę futbolu w tym regionie, dobrze rokują dla lokalnych klubów.

przedstawicieli Polonii, Gwarka i Orła.
Podane terminy są terminami Śląskiego ZPN i mogą
być zmienione, gdyż spotkania można rozgrywać w sobotę lub niedzielę.
Z powyższego wynika, że
„elektrycznymi” terminami są:
3 września w Ornontowicach
(mecz z Gwarka z Polonią),
10 września w Mokrem (Orzeł
- Gwarek) i 12 listopada w Łaziskach (Polonia - Orzeł).
***
W lidze okręgowej emocji
związanych z derbami nie będzie, jako że po raz pierwszy od
wielu lat w tej klasie rozgrywek
będziemy mieli jednego przedstawiciela. Będzie nim AKS Mikołów, który został zakwalifikowany do grupy I. Obok prezentujemy terminarz spotkań AKS.
Terminy są terminami wyznaczonymi przez Śl. ZPN
i mogą ulec zmianie. AKS na
własnym stadionie będzie
grał zgodnie z wyżej podanym terminarzem.
Tadeusz Piątkowski

13.08.2016 (sobota), godzina 17:00
KP Beskid Skoczów - GKS Gwarek Ornontowice (14.08. godz. 16.00)
KS Polonia Łaziska Górne - KS Spójnia Landek
LKS Orzeł Mokre - JSP Szczakowianka (14.08. godz. 16.00)
17.08.2016 (środa), godzina 18:00
KS Spójnia Landek - LKS Orzeł Mokre
MKS Iskra Pszczyna - KS Polonia Łaziska Górne
GKS Gwarek Ornontowice - MKS Lędziny
20.08.2016 (sobota), godzina 17:00
KS Concordia Knurów - GKS Gwarek Ornontowice (20.08. godz. 11.00)
KS Polonia Łaziska Górne - LKS Bełk
LKS Orzeł Mokre - MKS Iskra Pszczyna
27.08.2016 (sobota), godzina 17:00
LKS Bełk - LKS Orzeł Mokre
KS Polonia Łaziska Górne - KS Unia Racibórz
GKS Gwarek Ornontowice - LKS Granica Ruptawa
31.08.2016 (środa), godzina 17:30
GKS Rsdziechowy-Wieprz - GKS Gwarek Ornontowice
KS Polonia Łaziska Górne - GKS Kupiński Suszec
LKS Orzeł Mokre - KS Unia Racibórz
3.09.2016 (sobota), godzina 16:00
GKS Kupiński Suszec - LKS Orzeł Mokre
GKS Gwarek Ornontowice - KS Polonia Łaziska Górne
10.09.2016 (sobota), godzina 16:00
KS Polonia Łaziska Górne - LKS Czaniec
LKS Orzeł Mokre - GKS Gwarek Ornontowice
17.09.2016 (sobota), godzina 16:00
GKS Gwarek Ornontowice - JSP Szczakowianka
LKS Czaniec - LKS Orzeł Mokre
LKS Drzewiarz Jasienica - KS Polonia Łaziska Górne
24.09.2016 (sobota), godzina 16:00
KS Polonia Łaziska Górne - LKS Wilki Wilcza
LKS Orzeł Mokre - LKS Drzewiarz Jasienica
KS Spójnia Landek - GKS Gwarek Ornontowice
1.10.2016 (sobota), godzina 15:00
GKS Gwarek Ornontowice - MKS Iskra Pszczyna
LKS Wilki Wilcza - LKS Orzeł Mokre
KP Beskid Skoczów - KS Polonia Łaziska Górne
8.10.2016 (sobota), godzina 15:00
KS Polonia Łaziska Górne - MKS Lędziny
LKS Orzeł Mokre - KP Beskid Skoczów
LKS Bełk - GKS Gwarek Ornontowice
15.10.2016 (sobota), godzina 15:00
GKS Gwarek Ornontowice - KS Unia Racibórz
MKS LĘDZINY - LKS Orzeł Mokre
KS Concordia Knurów - KS Polonia Łaziska Górne
22.10.2016 (sobota), godzina 15:00
KS Polonia Łaziska Górne - LKS Granica Ruptawa
LKS Orzeł Mokre - KS Concordia Knurów
GKS Krupiński Suszec - GKS Gwarek Ornontowice
29.10.2016 (sobota), godzina 14:00
TS Podbeskidzie II S.A. - GKS Gwarek Ornontowice
LKS GRANICA RUPTAWA - LKS Orzeł Mokre
GKS Radziechowy-Wieprz - KS Polonia Łaziska Górne
5.11.2016 (sobota), godzina 13:00
KS Polonia Łaziska Górne - TS Podbeskidzie II S.A.
LKS Orzeł Mokre - GKS Radziechowy-Wieprz
GKS Gwarek Ornontowice - LKS Czaniec
12.11.2016 (sobota), godzina 13:00
LKS Drzewiarz - GKS Gwarek Ornontowice
KS Polonia Łaziska Górne - LKS Orzeł Mokre
19.11.2016 (sobota), godzina 13:00
LKS Orzeł Mokre - TS Podbeskidzie II S.A.
JSP Szczakowianka - KS Polonia Łaziska Górne
GKS Gwarek Ornontowice - LKS Wilki Wilcza

Terminarz grupy PIERWSZEJ ligi OKRĘGOWEJ
13.08. sobota, godz. 17.00 OKS ZET Tychy - AKS Mikołów
20.08. sobota, godz. 17.00 AKS Mikołów - Wawel Wirek
27.08. sobota, godz. 17.00 Unia Bieruń Stary - AKS Mikołów
3.09. sobota, godz. 17.00 AKS Mikołów - Piast Bieruń
10.09. sobota, godz. 11.00 Urania Ruda Śląska - AKS Mikołów
17.09. sobota, godz. 16.00 AKS Mikołów - Grunwald Ruda Śląska
24.09. sobota, godz. 16.00 Sparta Katowice - AKS Mikołów
1.10. sobota, godz. 15.00 AKS Mikołów - LKS Goczałkowice Zdrój
8.10. sobota, godz. 15.00 OKS JUWE Jaroszowice - AKS Mikołów
15.10. sobota, godz. 15.00 AKS Mikołów - Unia Kosztowy
22.10. sobota, godz. 15.00 Pogoń Nowy Bytom - AKS Mikołów
29.10. sobota, godz. 14.00 AKS Mikołów - Pogoń Imielin
5.11. sobota, godz. 13.00 Podlesianka Katowice - AKS Mikołów
12.11. sobota, godz. 13.00 AKS Mikołów - GTS Bojszowy
19.11. sobota, godz. 13.00 LKS Łąka - AKS Mikołów
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Siłacze na Plantach

Wyniki:
Kategoria do lat 18
1. Szymon Wawoczny
2. Patryk Gawot
3. Jakub Bochomulski
4. Piotr Bębnik
5. Jakub Żmija
Kategoria do lat 21
1. Patryk Szeszko
2. Dawid Biegun
3. Adam Romanowski
4. Aron Woźniak
Kategoria powyżej lat 21
1. Arkadiusz Malicki
2. Artur Dziombek
3. Bogdan Jendrysik

W

ostatnią
niedzielę lipca na terenie
ośrodka Planty odbyła się VIII edycja zawodów Mini Strongman, organizowana przez
mikołowski MOSiR.
Na te zawody siłacze
spod znaku biblijnego
Samsona czekają cały rok, gdyż
po ciężkiej i żmudnej pracy na siłowni, mogą się w nieco

zabawowych (ale wymagających ogromnej siły) konkurencjach zmierzyć z podobnymi
sobie. W tegorocznych
zawodach wystartowało 12 zawodników
podzielonych na trzy
kategorie
wiekowe:
do 18 lat, do
21 lat i powyżej 21 lat. Najmłodszym uczestnikiem był Aron Woźniak,
a najstarszym Bogdan Jendry-

Tylko Polonia

sik. Podobnie jak w poprzednich edycjach, zawodnicy rywalizowali między sobą w konkurencjach: spacer farmera,
przetaczanie opony oraz waga.
Zwycięzcami w swoich kategoriach zostali: Szymon Wawoczny (do 18 lat), Arkadiusz Malicki (do 21 lat), Patryk Szeszko
(powyżej 21 lat).
Tapi

Sprintem przez sportowe areny
Piłka nożna
W rozegranym na Orliku 2012
przy ul. Katowickiej turnieju dzikich
drużyn dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięło
udział 8 zespołów. Turniej wygrała
ekipa „No Name”, pokonując w finale „FC Stefana” 1:0. Trzecie miejsce przypadło Polonii. Najlepszym
zawodnikiem został Filip Wiesiołek, najlepszym strzelcem - Piotr
Stefanek, a najlepszym bramkarzem - Tymoteusz Bromboszcz.
W podobnym turnieju, na Orliku
2012 przy ul. Grażyńskiego rozegrano turniej w kategorii OPEN. Wzięło
w nim udział 9 zespołów. W turnieju otwartym grało dziewięć drużyn,
wśród nich najlepsza była ekipa
pod nazwą „Leszki”, która w finale
pokonała - w rzutach karnych - drużynę All Stars. Na trzecim miejscu
uplasował się zespół „Maniana”.
Najlepszym zawodnikiem został
Paweł Kamiński, najlepszym bramkarzem - Adrian Borowski, a „królem strzelców” - Dawid Marcol.

Pływanie
Na basenie pływalni Aqua Plant
podsumowano XV edycję akcji
„Pływaj na odległość”. W kategorii
mężczyzn 11 810 długości basenu,
czyli 295,25 km przepłynął Łukasz
Piotrowski Z kolei w kategorii pań
54 kilometry pokonała Nina Grzymała.

Klasyfikacja końcowa:
Mężczyźni
1. Łukasz Piotrowski - 11 810 dł.
basenu
2. Andrzej Olszówka - 8 060
3. Dariusz Słowiak - 5 050
Kobiety
1. Nina Grzymała - 2 160
2. Sara Piela - 2 000
3. Dominika Szaton - 1 750

Siatkówka
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie po raz dziewiąty
organizuje Grand Prix Mikołowa
w siatkówce plażowej. Podobnie jak
w latach ubiegłych rozegrane zostaną cztery turnieje. W ostatnim
wystąpią pary z największą sumą
punktów. Zawody tradycyjnie będą
rozgrywane na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Planty.
Pierwszy turniej odbędzie się
13 sierpnia o godzinie 10.00. Zapisy
w dniu turnieju od godziny 9.15 do
9.40 na specjalnym oświadczeniu
udziału.
Terminy turniejów:
I turniej - 13.08.2016, godz. 10.00
II turniej - 20.08.2016, godz. 10.00
III turniej - 27.08.2016, godz. 10.00
Finał - 3.09.2016, godz. 10.00
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie na stronie
internetowej MOSiR Mikołów:
www.mosir.mikolow.eu.
Tapi

o awans chcą powalczyć na parkiecie i jednocześnie budować drużynę, która będzie mogła w wyższej klasie powalczyć. W ten sposób drugoligowe
pojedynki rozgrywać będzie tylko Polonia.
Szturmu na drugą ligę nie było też w innych regionach. Ostatecznie do rozgrywek zgłosiło się
45 zespołów, które wstępnie podzielono na pięć
grup. Polonia została zakwalifikowana do grupy
drugiej, w której znalazło się dziesięć drużyn:

W

sezonie 2015/2015 kibice siatkówki mieli
możliwość kibicowania siatkarkom Polonii Łaziska na arenie rozgrywek centralnych, czyli w drugiej lidze, co odpowiada trzeciej klasie rozgrywkowej. W tym samym czasie,
w trzeciej lidze o awans do drugiej walczyły siatkarki Burzy Borowa Wieś oraz siatkarze UKS-u Trójki Mikołów. Oba zespoły awansu na parkiecie nie
wywalczyły, ale w związku z tym, że Zarząd PZPS
zdecydował, iż kluby, które zgłoszą aplikacje do
rozgrywek drugich lig kobiet i mężczyzn w sezonie
2016/2017, zostaną do nich włączone (liga panów
ma grać w systemie sześciu grup po osiem drużyn,
a pań 45 drużyn w pięciu grupach), pod warunkiem
uiszczenia obowiązkowych opłat, była szansa, że
w nich wystąpią. Wyglądało na to, że Burza i Trójka
skorzystają z tej decyzji i w powiecie mikołowskim
będziemy mieć trzy zespoły na szczeblu drugiej
ligi. Okazuje się, że nie, bo akces do II ligi zgłosiła tylko Polonia. Burza i Trójka zdecydowały się
na grę w trzeciej lidze, gdyż jak powiedzieli Konrad Nieboj (UKS Trójka) i Bogdan Dyga (Burza),

1. KS Polonia Łaziska Górne
2. AEP Olimpia Jawor
3. Sokół Radzionków
4. KS Częstochowianka
5. MKS Świdnica
6. MKS Zorza Wodzisław Śląski
7. ECO AZS Uni Opole
8. UKS Sokół Katowice
9. Łaskovia Łask
10. UKS Lis Tuliszów
Na marginesie, w środowisku siatkarskim trwa
dyskusja nad modelem rozgrywek drugiej ligi.
Pomysłów jest kilka i któryś z nich trzeba będzie
wdrożyć, gdyż obecny kształt ligi jest paradoksem. Ustalanie systemu składającego się z rundy zasadniczej i późniejszych play-offów, a potem
masowe wycofywanie się drużyn z drugiego etapu
rozgrywek (a tak było w poprzednim sezonie) traci charakter sportowy. Niektórzy działacze twierdzą, że w „II lidze gra ten, kto chce i kogo stać”,
a turnieje o awans do II ligi oraz system spadków
z tej klasy rozgrywkowej jest praktycznie fikcyjny. Teraz, by zagrać w II lidze wystarczy zgłosić
swój akces i wpłacić odpowiednią kwotę na konto
związku. A to jest tańsze, niż przejście całego systemu turniejów i wywalczenie awansu na parkiecie. Coś z tym trzeba będzie zrobić, ale to już ból
głowy działaczy PZPS. 
Tapi

Udany start łaziskich „Młotów”
F

utbol amerykański w Łaziskach, to dyscyplina
bardzo młoda. Po niecałych dwóch latach funkcjonowania, ekipa futbolistów Hammers Łaziska Górne wystartowała w rozgrywkach PLFA II
w czterozespołowej grupie południowej. W tej klasie rozgrywek w pięciu grupach startuje
20 drużyn. W meczu inauguracyjnym łaziszczanie pokonali w meczu wyjazdowym Rybnik Thunders 20:4. 23 lipca debiutowali na własnym boisku
i był to debiut udany, bo zwycięski. Gospodarze pokonali
Pretorians Skoczów 7:6.
Po chaotycznym początku w wykonaniu obu drużyn,
pierwsi grę uporządkowali goście. W drugiej kwarcie
po serii udanych akcji prze-

nieśli się daleko na połowę
gospodarzy i po tzw. „touch
down” zdobyli sześć punktów
z „przyłożenia” i na przerwę
schodzili z prowadzeniem 6:0.
Trzecia kwarta rozpoczęła
się od dominacji skoczowian,
którzy kontrolowali przebieg
meczu. Punktów jednak nie
zdobyli, co dawało gospodarzom nadzieję na „przejęcie
meczu”. W końcu defensywa
„Młotów” odzyskała piłkę i po
dwóch udanych zagrywkach,
zdobyła przyłożenie dla Hammersow. Najpierw Szymon Syposz popisał się bardzo dobrym, 30-jardowym biegiem,
przenosząc piłkę w okolice
środka boiska. W jednej z kolejnych akcji Dawid Janik, po
otrzymaniu piłki „krótkim podaniem” od rozgrywające-

go Sebastiana Botora, popędził z piłką na pole punktowe
Pretorians i „przyłożeniem”
doprowadził do remisu. Łaziszczanie w przeciwieństwie
do przyjezdnych wykorzystali szansę na punkt z „podwyższenia”. Dodatkowy punkt
skutecznym kopnięciem zdobył Robert Słowioczek. Gospodarze objęli prowadzenie
7:6 i takim wynikiem zakończyła się trzecia kwarta.
Ostatnia część meczu to
praktycznie ciągłe ataki Pretorians i bardzo dobra postawa
defensywy Hammersów. Wynik 7:6 utrzymał się do końca
spotkania i zawodnicy Hammers Łaziska Górne mogli
cieszyć się z drugiego ligowego zwycięstwa i objęcia prowadzenia w tabeli grupy. Tapi
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NATURALNE

PRZEDSZKOLE
I SZKOŁA
Wyry, ul. Pszczyńska 139

tel. 884 886 485

www.naturalnaszkola.pl, kontakt@bukowydom.com

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

Wśród Czytelników, którzy do 31 sierpnia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki zostanie rozlosowana
książka „Duchologia Polska” autorstwa Olgi Drendy.
Rozmowa z autorką na str. 14-15. Rozwiązania należy
przesłać na adres: 43-190 Mikołów, Rynek 18 lub
drogą elektroniczną: redakcja@naszagazeta.pl.

