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48,56%

MAREk kRZąkAłA

42,11%

kRZySZTOF URBAńCZyk

5,31%

PIOTR ChmIElOWSkI

4,02%
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(Platforma Obywatelska)
(Nowa Prawica)

(Sojusz Lewicy Demokratycznej)

CENTRUM KREDYTOWE
Ruda Śląska
ul. Sienkiewicza 6
(obok targowiska Wirek)

str. 16-17

Sprzedali mi mieszkanie,
w którym nie da się żyć,
a teraz nie chcą zapłacić
za stracone zdrowie,
nerwy i pieniądze.

Kredyty Gotówkowe
Kredyty Konsolidacyjne
Kredyty Samochodowe
Chwilówki

tel. 535 006 200
793 554 970

Skup samochodów za gotówkę
533 908 700 792 049 848

Miasto

zgotowało jej

szczegóły str. 23

koszmar

str. 14-15

Powiat mikołowski 4
PO DRODZE
Z GMINAMI

Łaziska Górne

KIBICUJĄ
I POMAGAJĄ

6

ZACISZNE
OSIEDLE

Wyry

5

Mikołów

7

Orzesze
RAZEM
30 LAT

8

Ornontowice

9

ZABAWA
I EDUKACJA

NOWE
PRZEDSZKOLE

NAJWIĘKSZY wybór opału NA ŚLĄSKU!
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ! NAJLEPSZA CENA!
szczegóły str. 3
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Kup okulary z parą szkieł
progresywnych firmy ESSILOR,
a drugie otrzymasz GRATIS!
Ile masz par butów?
A ile okularów?
Miałeś stłuczkę?
Jesteś ofiarą kolizji drogowej?
Twój pojazd nie jest zdolny do dalszej jazdy?

Pomożemy!
Oferujemy wynajem pojazdu zastępczego zupełnie za darmo!
Koszt pokrywa ubezpieczyciel z OC sprawcy.

Telefony alarmowe:

Promocja ważna
do 10 października.

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

/armoptyk

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

531-780-088 504-974-097
www.zastepczeauto.com.pl
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16 września - jedenasty łańcuch Czystych Serc

W górę ręce i czyste serca

pod

filarem

P

racując prawie ćwierć wieku w mediach bywałem
na różnych, mniej lub bardziej śmieszno-strasznych konferencjach prasowych. Pamiętam rockowego gwiazdora, który zasnął na konferencyjnym blacie,
zanim padło pierwsze pytanie. Kiedyś chciał mi przyłożyć pewien niedoszły poseł, bo stwierdził, że po mojej publikacji
wziął go pod lupę UOP (dziś ABW). Najgorsze są jednak te konferencje, które się nie odbyły. Kiedy Donald Tusk dotarł wreszcie
na spotkanie do biblioteki w Mikołowie, dziennikarze mieli dwie
minuty na opuszczenie pomieszczenia. Gdyby ktoś nie posłuchał,
szef rządu użyłby argumentu w postaci dryblasów z BOR. Nie piszę tego w osobistym kontekście, bo dla miesięcznika informacja
o pobycie premiera nie jest żadnym newsem. I tak nie poszedłbym
na spotkanie z Tuskiem, nawet gdybym dostał honorowe zaproszenie. Nie zbieram autografów i nie muszę podnosić swojego ego
kręceniem się wokół politycznych celebrytów. Piszę, jako reprezentant środowiska, które jest Tuskowi potrzebne, jak rybie woda.
W czym przeszkadzała Tuskowi dziennikarka z „Dziennika Zachodniego” na sali? Przecież i tak nie omawiał tam żadnych tajemnic państwowych ani europejskich. Czyżby szefowi Rady Europy już tak szybko odbiła brukselska woda sodowa? Jeden z internautów, artykuł w „DZ” o skandalu w Mikołowie skomentował
tak: widziałem Tuska cień… Nic dodać, nic ująć.
Filar

kilka dni temu na boisku sportowym
„ORlIk” i Stadionie Miejskim w Mikołowie miała miejsce Spartakiada
Abstynencka, w ramach której odbył
się Turniej Piłkarski oraz Dziecięca
Akademia lekkoatletyczna.

B

yły to sportowe elementy
kampanii społecznej „Łańcuch Czystych Serc - Narkomanii, Dopalaczom, Alkoholizmowi, Przemocy Interpersonalnej,
HIV/AIDS, Nietolerancji - Nie, Dobru
- Tak”. Na pierwszych czterech miej-

COś CIę CIESZy,
śMIESZy,
dENERWujE
DZWOń:

32 209 18 18

PISZ:
REdAkCjA@NASZAGAZETA.INfO

scach turnieju uplasowały się następujące drużyny:
I miejsce: Firma „ZBYSZKO” z Mikołowa,
II miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna
z Mikołowa,
III miejsce: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” z Mikołowa,
IV miejsce: Stacja Pogotowia Ratunkowego z Mikołowa.
Ponadto organizatorzy przyznali puchar „Fair Play” drużynie Powiatowej
Młodzieżowej Szkole Młodych Liderów
Profilaktyków w Mikołowie. Natomiast

królem strzelców został Robert Prus z firmy „ZBYSZKO”, który zdobył 9 bramek,
a za najlepszego bramkarza został uznany Łukasz Klaczek ze Stowarzyszenia
K. A. „Powrót” w Mikołowie. Tytuł najmłodszego zawodnika turnieju otrzymał
Dawid Krymer z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy - pamiątki
uczestnictwa, wszystkie reprezentacje po
futbolówce, zwycięzcy dyplomy, puchary,
statuetki, nagrody rzeczowe.
Natomiast 16 września, na mikołowskim Rynku odbędzie się kulminacyjny element kampanii - młodzież, mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, a także posłowie i senatorowie punktualnie
o godz. 13, już po raz jedenasty, przy
dźwiękach syren i dzwonów kościelnych
razem wzniosą dłonie w „Łańcuchu Czystych Serc”. Ten moment poprzedzą imprezy towarzyszące, które będą się tu odbywały od godz. 10, m.in. zawita na Rynek
ambulans, w którym będzie można oddać
krew, a na scenie wystąpi młodzieży z mikołowskich gimnazjów i liceów.
(BL)
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MIKOŁOWIANKI
i „Wieczór Francuski”
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

32/191-91
RADIO TAXI
Mikołów

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

AZBEST

- dofinansowanie
do demontażu i utylizacji

792 013 569

Dekarstwo 10 lat gwarancji

Z

espół Regionalny „Mikołowianki” zaprasza 10 października
o godz. 18 do Miejskiego Domu
Kultury w Mikołowie na „Wieczór Francuski”, z okazji 40 rocznicy powołania
zespołu. Przypomnijmy, że „Mikołowianki” koncertują już od 1974 roku.
Dziś zespół liczy około 24 członkiń i ma
bardzo bogaty repertuar. Tym razem
ich występ będzie poświęcony kulturze i zwyczajom francuskim. Jednakże
na co dzień zespół prezentuje piosenki
śląskie, ludowe, sakralne, patriotyczne,
biesiadne oraz retro i filmowe. Ponadto
prezentuje również koncerty, w których
nie brakuje prezentacji obrzędów ludowych związanych, m.in. z Marzanną,
Barbórką, Andrzejkami czy Nocą Świętojańską. (BL)
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Polski węgiel
Najnowsze technologie umożliwiają
stosowanie zautomatyzowanych
kotłów węglowych
gwarantujących
maksymalny komfort
w obsłudze, oszczędność paliwa i dbałość o środowisko.

DLA CIEBIE

U

trzymująca się na przestrzeni wielu lat różnica cen węgla w porównaniu z cenami innych
nośników energii sprawia, że jest to
najtańsze źródło ciepła dla gospodarstw domowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów TAURON Wydobycie S.A. przy współpracy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w
Zabrzu opracował paliwo węglowe
o nazwie JARET PLUS®. W jego
skład wchodzi surowiec produkowany przez Zakłady Górnicze: SOBIESKI w Jaworznie i JANINA
w Libiążu oraz wysokokaloryczne
paliwa polskich producentów.

Atutem ekogroszku JARET PLUS®
jest niska zwartość popiołu, niska
spiekalność oraz uziarnienie od 5 do
25 mm, umożliwiające spalanie zarówno w starszych typach kotłów retortowych, jak i kotłach wykorzystujących najnowsze technologie. Wzrost
zapotrzebowania na wysokiej jakości
paliwo węglowe sprawiło, iż na rynku
pojawiło się w ciągu ostatnich lat wielu producentów oferujących węgiel
do kotłów retortowych.

Niestety, jakość tych produktów w wielu przypadkach jest bardzo wątpliwa. Natomiast potwierdzeniem wysokiej jakości ekogroszku JARET PLUS® jest „Świadectwo bezpieczeństwa ekologicznego” wydane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
w Zabrzu oraz systematyczny monitoring parametrów jakościowych
produktu realizowany przez służby kontroli jakości TAURON Wydo-

bycie. Produkcją
i dystrybucją tego
ekogroszku zajmują się Autoryzowani Producenci wyłonieni spośród wieloletnich i doświadczonych partnerów
handlowych Spółki,
między innymi firma
BEST TRANS Dariusz
Augustyn,
której skład węglowy znajduje
się w Łaziskach
Górnych przy
ulicy Cieszyńskiej
48A (obok Huty). Infrastruktura produkcyjna i logistyczna, którą dysponują Autoryzowani Producenci paliwa, gwarantuje wysoki
poziom oferowanego produktu jak
i obsługi klientów.
Wcześniej dużą popularność
zdobył sobie JARET®, drobny węgiel płomienny do stosowania m.in.
w gospodarstwach domowych,
w nowoczesnych oraz tradycyjnych
piecach. Jest to węgiel o niskiej za-

wartości popiołu. Produkt
ten chwalą sobie
zwłaszcza użytkownicy nowoczesnych kotłów
z
podajnikami
automatycznymi.
Zakłady Górnicze SOBIESKI
w
Jaworznie
i JANINA w Libiążu
należące do TAURON
Wydobycie
SA
oferują
węgiel energetyczny
typu 31.2 w szerokiej gamie produktowej, począwszy od niskopopiołowych miałów (MIA, MIIA)
poprzez sortymenty średnie (Groszek, JARET®), skończywszy na
sortymentach grubych (Orzech
II, Orzech, Gruby, Gruby I).
Pełna oferta TAURON Wydobycie SA oraz dane teleadresowe Autoryzowanych Sprzedawców dostępne są na stronie internetowej
www.tauron-wydobycie.pl.

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

śnia:
PROMOCJA !!! do 30 wrze
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polski węgiel !

- kostka
- orzech I
- orzech
- orzech II
- groszek
- ekogroszek
- flotokoncentrat
- miały
oraz duży wybór
węgli workowanych
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Nasz powiat otrzymał w tym roku 2,5 mln zł na remonty
i budowę dróg w ramach „Schetynówek”. Pozostałe
drogowe inwestycje - a jest ich niemało - realizowane
są ze środków własnych.

Po drodze z gminami

Remont drogi w Łaziskach jest największą tegoroczną inwestycją powiatu

G
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Bardzo dziękuję Wszystkim za
pójście na wybory. Za oddanie
głosów na Prawo i Sprawiedliwość,
za oddanie głosów na mnie.
Moje zwycięstwo jest Waszym
zwycięstwem. Wielkie podziękowania
należą się także wszystkim osobom
zaangażowanym w kampanię. Wiele
z nich poświęciło swój czas i siły, by
udało się uzyskać tak dobry, zwycięski
wynik. Nie spoczywamy na laurach,
ale działamy dalej. Przed nami bardzo
ważne wybory samorządowe! Jeszcze
raz dziękuję i zachęcam do współpracy
z Prawem i Sprawiedliwością!
Izabela Kloc
Senator RP

rzegorz
Schetyna już dawno nie jest ministrem, ale jego
plan wspierania infrastruktury drogowej w mniejszych
miejscowościach, nadal potrafi mile zaskoczyć samorządowców. W tym roku powiat mikołowski z tego tytułu otrzymał 2,5 mln zł. Niestety, w tym roku są to jedyne zewnętrzne środki na jakie możemy liczyć, jeżeli
chodzi o infrastrukturę drogową. Powiat musi sobie radzić sam. W porównaniu
z rokiem ubiegłym o dwa
miliony złotych wzrosły wydatki na inwestycje drogowe. W tym roku przeznaczono na ten cel 6 mln zł.
- Mamy plan budowy, remontów i napraw dróg powiatowych. Nasze koncepcje są oparte o połączenia
z drogami wojewódzkimi
i krajowymi. Wszystko po
to, aby powiat mikołowski
był dobrze skomunikowany

z całym regionem - podkreśla Henryk Jaroszek, starosta powiatu mikołowskiego.
Warto zauważyć, że wiele
inwestycji drogowych udaje
się zrealizować dzięki dobrej
współpracy powiatu z gminami. Samorządowa kooperacja jest wysoko punktowana, m.in. przy decydowaniu o podziale środków pochodzących ze „Schetynówek”. Modelowym przykładem jest współpraca władz
powiatu z Łaziskami Górnymi. Trwa wspólnie realizowana przebudowa czterokilometrowego odcinka drogi S5, od świateł na Bradzie
do Łazisk Dolnych. W tym
roku na remonty mogą liczyć także mieszkańcy Mikołowa. Na przebudowę
chodnika przy ul. Damrota
w kierunku zjazdu na Nowy
Świat, przeznaczono prawie
150 tys. zł. Pisaliśmy już kilka miesięcy temu, że starostwo opracowało projekt budowy powiatowej „średni-

cówki”, biegnącej od Mikołowa aż po Orzesze. Powoli i konsekwentnie, plan ten
jest realizowany.
(fil)

hENRyk jAROSZEk,
starosta powiatu
Zawsze jest tak, że mogłoby być lepiej, jeżeli chodzi
o nasze możliwości finansowe związane z rozbudową i remontami infrastruktury drogowej. Ale nie ma co narzekać,
trzeba działać. Warto podkreślić bardzo dobrą współpracę z gminami naszego powiatu. Nie zrealizowalibyśmy wielu inwestycji, gdyby nie chęć,
wola i determinacja burmistrzów i wójtów miejscowości
powiatu mikołowskiego.
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dwie pizze w cenie jednej
+ wybrany dodatek

Trzecia pizza
mała, średnia lub duża

9,90zł

www.telepizza.pl

lub

Pepsi 1l

5zł

Oferta Pepsi obowiązuje także
przy każdym zamówieniu z pizzą

facebook.com/telepizza.mikolow

Dostawa gratis w ograniczonej streﬁe. Obsługujemy: Mikołów,
Łaziska Górne, Wyry, Gostyń, Ornontowice, Orzesze, Zarzecze

MIkOłóW, Ul. PSZCZyńSkA 6

lOkAl CZyNNy: niedziela-czwartek 11.00-23.00,
piątek-sobota 11.00-24.00

TElEFONy: 669 80 70 80, 32 738 13 22
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Grupa „Blue Elite”, zrzeszająca kibiców Ruchu Chorzów z Mikołowa po raz kolejny wsparła Rodzinkowy Dom Dziecka.

Kibicują i pomagają
P
Do „Blue Elite” dotarła informacja z Domu Dziecka, że popsuła
się wysłużona już pralka, a naprawa pochłonęłaby zbyt duże

koszty. Przedstawiciele grupy od
razu podjęli decyzję o zakupie
nowego sprzętu, który już od
kilku dni służy wychowankom.

oza dostarczeniem i zamontowaniem nowej pralki, przedstawiciele „Blue Elite” zajęli
się też demontażem starego sprzętu
oraz naprawili niesprawne sanitariaty, za co otrzymali podziękowania od
opiekunów i dzieci. Grupa „Blue Elite” ma za sobą już kilka podobnych
akcji. W czasie Świąt Wielkanocnych
jej przedstawiciele odwiedzili wychowanków domów dziecka w Orzeszu
i Mikołowie. Dzieci otrzymały paczki
z przyborami szkolnymi, słodyczami
oraz gadżetami klubowymi.
- Mamy nadzieję, że takie akcje
przynoszą frajdę dzieciakom i pozytywnie służą pozytywnemu postrzeganiu środowiska kibicowskiego w powiecie mikołowskim - mówią
przedstawiciele „Blue Elite”.
Grupa została zawiązana w 2013r.
celem zorganizowania starszych ki-

biców Ruchu Chorzów z Mikołowa
i okolic.
Jej członkami mogą zostać tylko
kibice, którzy ukończyli 30. rok życia. Głównym założeniem tej formacji jest propagowanie ruchu kibicowskiego wśród „młodzieży”
starszej (30+). Grupa przejęła niektóre obowiązki młodszych kolegów, m.in. wspieranie domów ro-

Doszli po zapachu…

P

erfumy Diora, Bossa, Armaniego, Kleina czy Dolce&Gabbana są nieodzownym elementem zapachowym stroju większości
pań i panów. Często, chcąc trochę zaoszczędzić, ulegamy namowom ulicznych sprzedawców lub korzystamy
z okazji w Internecie. Wówczas najczęściej padamy ofiarą naciągaczy,
którzy w podrobionych flakonikach
sprzedają pożądane przez nas mikstury. Na trop właśnie takich naciągaczy trafili śląscy policjanci.
Funkcjonariusze z Katowic wspólnie z kolegami zajmującymi się zwal-

czaniem przestępczości gospodarczej z Mikołowa zlikwidowali magazyn nielegalnych perfum z podrobionymi znakami towarowymi. Policjanci zabezpieczyli około 6 tysięcy sztuk
opakowań z pachnącą kontrabandą
o wartości rynkowej szacowanej na
blisko 2,5 miliona złotych. Zatrzymano 44-letniego mężczyznę, który na
stałe mieszka w Anglii.
Policjanci z Wydziału do Walki
z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ustalili, że w jednym z pomieszczeń w Mikołowie znajduje się

dzinkowych z Orzesza, Łazisk i Mikołowa.
- W natłoku obowiązków często
zdarza się, że my - starsi kibice - zapominamy, czym był i jest dla nas
Ruch Chorzów. Dlatego postanowiliśmy zorganizować się i wspólnie propagować pozytywny ruch kibicowski
w Mikołowie - podkreślają członkowie grupy.
(wt)

„hurtownia” podrobionych perfum
renomowanych firm. W poniedziałek - 9 września katowiccy śledczy,
wspólnie z policjantami z Mikołowa, wkroczyli do akcji. Jak się okazało mężczyzna w wynajmowanym
magazynie przechowywał perfumy
z zastrzeżonymi znakami towarowymi. „Hurtownik” trafił do policyjnego aresztu, a w kolejne dni usłyszał zarzuty. Za przestępstwo obrotu
znaczną ilością perfum z podrobionymi znakami towarowymi znanych
producentów grozi kara do 5 lat więzienia.
(bl)

Plon nieśli w Śmiłowicach
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Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, iż z braku podstaw
do wniesienia aktu oskarżenia do sądu Prokuratura Okręgowa w Katowicach
umorzyła toczące się przeciwko mojej osobie postępowanie.
W imieniu własnym oraz mojej rodziny
chciałbym bardzo serdecznie podziękować ludziom dobrej woli,
którzy w okresie dla nas najtrudniejszym wsparli nas dobrym słowem
oraz wierzyli niezłomnie w moją niewinność.
Jednocześnie szczególne wyrazy szacunku i podziękowania
kieruję na ręce moich współpracowników
za blisko 12 lat wspólnej pracy na rzecz rozwoju
naszego miasta i poprawy warunków życia jego mieszkańców
oraz deklaruję dalszą wytężoną pracę
dla dobra Mikołowa i całego Powiatu Mikołowskiego.

Z

godnie z odwiecznym zwyczajem, po zakończeniu zbiorów rolnicy dziękują za
otrzymane łaski i plony oraz bawią się
na dożynkach. Tak też się dzieje w Mikołowie,
gdzie oprócz dożynek w poszczególnych sołectwach odbywa się impreza miejska - w każdym
roku w innej dzielnicy. W tym roku świętowaliśmy w Śmiłowicach.
Zaczęło się, zgodnie z tradycją, od uroczystej mszy świętej w kościele Matki Boskiej
Częstochowskiej. Następnie szacowni goście,
wśród których nie zabrakło posłanki, a obecnie już pani senator Izabeli Kloc w barwnym
korowodzie przemaszerowali na teren obiek-

tu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Gliwickiej
102. Zespół „Mikołowianki” zaśpiewały, a starostowie wręczyli gospodarzowi miasta tradycyjny bochen chleba. To tyle o części oficjalnej. Po niej zaserwowano licznie zgromadzonym mieszkańcom dożynkowy kołocz, kawę
i grochówkę. Imprezę poprowadził Andrzej
Miś, który humoreskami i dowcipami sypał,
jak z rękawa, a następnie mogliśmy posłuchać
koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej kopalni Bolesław Śmiały i zespołu HaNuta. Do tańca przygrywał zespół „Bernadeta Kowalska
i Przyjaciele”. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. (BL)

Adam Putkowski

004368482
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SPOTKANIA BURMISTRZA
MIASTA Z MIESZKAŃCAMI
Zapraszamy mieszkańców łazisk Górnych na cykliczne spotkania
z Burmistrzem Miasta Aleksandrem Wyrą:
15 września - Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych, godz. 18.00
- spotkanie z mieszkańcami Łazisk Górnych
22 września - Szkoła Podstawowa nr 6 z oddziałami integracyjnymi im. Jana
Pawła II, godz. 18.00 - spotkanie z mieszkańcami Łazisk Średnich
29 września - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich, godz. 18.00
- spotkanie z mieszkańcami Łazisk Dolnych
6 października - Restauracja „Pod Białym Orłem”, godz. 18.00 - spotkanie
z mieszkańcami Łazisk Średnich
13 października - Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych, godz. 18.00
- spotkanie z mieszkańcami Ameryki i osiedla „Leśne Zacisze”
20 października - Przedszkole nr 2, ul. Miodowa - godz. 18.00 - spotkanie
z mieszkańcami Brady
27 października - Filia nr 1 PiMBP, ul. Wyszyńskiego 8 - godz. 18.00
- spotkanie z mieszkańcami Łazisk Średnich

Zaciszne osiedle

Nowe studium Na

B

urmistrz Miasta Łaziska Górne
informuje mieszkańców o przystąpieniu do opracowania nowego STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAZISKA GÓRNE, które obowiązywać będzie przez najbliższe kilkanaście lat. Studium służy do określenia polityki przestrzennej gminy, w tym w sposób szczególny lokalnych zasad gospodarowania
przestrzennego, i stanie się podstawą do
stworzenia nowego planu miejscowego.
Mieszkańcy zainteresowani sposobem przeznaczenia swoich działek, pro-

szeni są o zgłaszanie w siedzibie Urzędu Miejskiego swoich uwag i wniosków,
w terminie do dnia 30 września
2014 roku, w Kancelarii Ogólnej Urzędu, Plac Ratuszowy 1. Informacji szczegółowych udziela Wydział Inwestycji,
Plac Ratuszowy 1 a, tel. 32 324 80 42.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Uwaga! Wniosek dotyczyć może wyłącznie nieruchomości, do której wnioskodawca posiada prawo do dysponowania.

nowym osiedlu „Leśne Zacisze” powstaje chodnik biegnący wzdłuż DK 81.
Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace
związane z oświetleniem osiedla, a w przyszłym roku
planowane jest powstanie placu zabaw. Prowadzone
są też rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad odnośnie zamontowania ekranów pomiędzy osiedlem a DK 81. O szczegółach tych inwestycji będzie mowa na spotkaniu z Burmistrzem Miasta,
na które zapraszamy mieszkańców osiedla „Leśne Zacisze” i dzielnicy Ameryka 13 października 2014r.
o godz. 18.00 w MDK w Łaziskach Górnych.

Nowe życie starego lasu

Plan gospodarki niskoemisyjnej
Gmina łaziska Górne pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony
środowiska i Gospodarki Wodnej na
stworzenie dokumentu strategicznego „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy łaziska Górne”.

We

wrześniu zostanie podpisana umowa na realizację tego zadania, którego zakończenie przewidziane jest
31 maja 2015 roku.
Ideą projektu będzie wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju po-

przez realizację inwestycji efektywnych
energetycznie, a zatem wysoce ekologicznych. Tak rozumiany program będzie spinał politykę miasta w zakresie
ochrony powietrza i efektywności energetycznej. Analizie zostanie poddana
cała gospodarka energetyczna Gminy.
Głównymi grupami, które zostaną objęte Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne
będą: budynki mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej, spółdzielnie mieszkaniowe, oświetlenie uliczne,
handel i usługi, przemysł, transport.

W
Czytanie w sieci
P

lesie na Kamienicy, który łączy Łaziska Górne z Łaziskami Średnimi powstał już nowy trakt. Na miejscu
starej, zbudowana została właściwie nowa, asfaltowa

owiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych dołączyła do
Śląskiego Konsorcjum IBUK, dzięki czemu może zaoferować swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do 1504 tytułów książek elektronicznych.
Czytelnicy mają dostęp do publikacji z zakresu literatury faktu, literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz poradników,
słowników i kompendiów.
Znacząca część elektronicznego księgozbioru przeznaczona jest dla studentów. Na
platformie internetowej znalazły się m.in.
książki z takich dziedzin, jak nauki ekonomiczne, humanistyczne i społeczne, informatyka, prawo, medycyna czy nauki matematyczno-przyrodnicze.

Z wszystkich publikacji na platformie
IBUK Libra można korzystać nieodpłatnie.
Wystarczy przyjść po bezpłatny kod dostępu
do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Świerczewskiego 1 lub Filii 1 przy
ul. Wyszyńskiego 8.

droga, licząca sobie 800 metrów. W centralnym punkcie przejścia odnowiony też został mostek. W planach jest oświetlenie
ścieżki oraz wstawienie ławek i nowych koszy na śmieci.

ZBIÓRKA ODPADÓW
wielkogabarytowych
W dniach 22 września 26 września, codziennie
od godziny 7,00 na terenie miasta odbędzie się
zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady
należy wystawić przed
posesję.

Ze

względów organizacyjnych prosimy mieszkańców o zgłaszanie zapotrzebowania na powyższą usługę.
Zgłoszenia będą przyjmowa-

ne do piątku 19 września do
godz. 15.00, pod nr tel. (32)
224 15 50 wew. 255. W zgłoszeniu należy podać adres
posesji, z jakiej mają być usunięte wielkogabaryty.
Do grupy odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany,
łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.
Nie będą odbierane odpady remontowo - budowlane, odpady niebezpieczne,

zmieszane odpady komunalne, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który można oddać do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy
ul. Łazy lub do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt,
na zasadzie jeden za jeden.

/UrzadMiastaOrzesze

Razem 30 lat

W październiku Jaśkowice czeka wielkie święto. Regionalny Zespół Śpiewaczy „Jaśkowiczanie” obchodzić
będzie jubileusz 30-lecia działalności artystycznej.
W intencji członków zespołu w kościele parafialnym zostanie odprawiona msza święta, a potem oczywiście odbędzie się koncert z udziałem jubilatów i zaproszonych
gości. Uroczystość uświetni występ duetu Jola & Kola.

C

hęć muzykowania wielu mieszkańców Jaśkowic, a także potrzeba ocalenia od zapomnienia rodzimych pieśni i związanych z nimi zwyczajów sprawiła, że
w 1984 roku powołany został Zespół Regionalny Koła Gospodyń Wiejskich w Jaśkowicach. Stało się to dzięki staraniom
przewodniczącej Koła - Weroniki Liszowskiej oraz Renaty Mehlich z Miejskiego
Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.
W 1989 roku nazwę przemianowano na
„Jaśkowiczanki”, a w 1995 roku, kiedy do
zespołu wstąpili mężczyźni i dzieci, zmieniono nazwę na Regionalny Zespół Śpiewaczy „Jaśkowiczanie”.

kIEROWNIkIEm ARTySTyCZNym
ZESPOłU OD POCZąTkU JEST
mARIA GAWlIk.
Świetnie wykształcona - absolwentka
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zasłużony muzyk i nauczyciel muzyki. Osoba zaangażowania w lokalne sprawy, regionalizm
i kultywowanie tradycji. Za całokształt
pracy artystycznej, społecznej i pedagogicznej otrzymała nagrody Kuratora
Oświaty, „Zasłużony dla Miasta Orzesze”

W roku szkolnym 2014/2015 w gminie Orzesze rozpocznie naukę 1801
uczniów w 99 oddziałach szkolnych,
w tym w gimnazjach - 516, a w szkołach podstawowych - 1285. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
uczęszczać będzie 721 dzieci.

U

roczyste rozpoczęcie roku
szkolnego z udziałem władz
miasta odbyło się w Zespole Szkół im. Poległych na Pasternioku. Placówka gościła dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty - Annę Czarnacką,
burmistrza miasta - Andrzeja Szafrańca oraz przewodniczącego Rady Miejskiej - Jana Macha.
Było to już 194. rozpoczęcie roku
szkolnego w historii placówki, która

od Burmistrza Miasta, Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Maria, oprócz nauczania, prowadzi działalność społeczną na rzecz swojego środowiska, kultywując dawne zwyczaje i tradycje regionalne. Sama opracowuje scenariusze do
przedstawień związanych ze zwyczajami
i obrzędami, które później są wystawiane
w formie teatru ludowego. Gromadzi i zapisuje nigdzie nie publikowane pieśni regionalne. Na XX Jubileuszowym Konkursie Gawędziarzy w Rybniku zdobyła tytuł
„najlepszej gawędziarki”.
Mając tak charyzmatycznego kierownika, przestają dziwić i zaskakiwać sukcesy zespołu, składającego się z trzydziestu
członków - osób pełnych pasji i zaangażowania, kochających muzykę i śpiew, poświęcających każdą wolną chwilę na doskonalenie swojego warsztatu muzycznego.

AkTyWNOść „JAśkOWICZAN”
jEST SZEROkA
I WIElOkIERuNkOWA.
Zespół bierze udział we wszystkich imprezach organizowanych przez Miasto
Orzesze, czym godnie służy swojej małej
ojczyźnie. Występuje gościnnie na terenie

gmin powiatu mikołowskiego i poza nim,
a także za granicą.
„Jaśkowiczanie” biorą udział w różnorodnych konkursach i przeglądach muzycznych - mają pokaźny zbiór nagród
i wyróżnień. Naszych „Jaśkowiczan” oklaskują i nagradzają na wielu festiwalach,
a wśród nich są takie, w których biorą udział rokrocznie, m.in.: Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych
„Wici” w Chorzowie; Międzynarodowy
Przegląd Zespołów Regionalnych Euro-Folklor „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach,
Wojewódzki Przegląd Zespołów Regionalnych Kalendarz Obrzędowy „Nasze korzenie” w Katowicach Szopienicach.
Oprócz występów konkursowych zespół
posiada w swoim repertuarze sceniczne
opracowania zwyczajów regionalnych i obrzędów, a wśród nich są: „Z kolędnikami
po Jaśkowicach”, „Kolędowy czas”, „Niedziela goikowa”, „Jaśkowicka sobótka”,
„Wielkanocne wspominanie”, „Jaśkowickie
żniwa”, „Jaśkowickie wesele”, „Wykopki”.
Opisując działalność tej grupy, nie sposób nie wspomnieć o „Babskim combrze”
- imprezie, która ma ponad stuletnią tradycję. Organizowana zawsze w karnawałowe ostatki przyciąga kolejne już pokolenie kobiet chcących w ten właśnie sposób
świętować koniec karnawału.
Życzymy Jubilatom dalszych sukcesów, nie słabnącego zaangażowania i sił
do pracy na rzecz społeczeństwa, a nam
- mieszkańcom tej ziemi - aby, dzięki Waszemu muzykowaniu, nigdy nie zaginęła
lokalna tradycja i zwyczaje, które są naszym dziedzictwem.

Wywozik Orzesze
- nowatorskie rozwiązanie

G

mina Orzesze prawdopodobnie jako pierwsza
w województwie
śląskim udostępniła swoim mieszkańcom mobilną aplikację,
dzięki której będą mogli na
bieżąco pozyskiwać informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.
Aplikacja przygotowana została dla systemu Android
w wersji od 4.0 oraz iOS działająca na telefonach, smartfonach oraz tabletach. Korzystanie z niej jest całkowicie
bezpłatne.

chu II wojny światowej, a pamięć o jej
ofiarach oraz ofiarach współczesnych
konfliktów zbrojnych uczczono minutą ciszy. - Szkoła to miejsce nauki, wytężonej pracy, ale też miejsce zawierania przyjaźni, kształtowania się postaw

Po d s t a w o w y m i
zadaniami
Wywozika jest przypominanie użytkownikom o terminach odbioru
śmieci,
wysyłanie
aktualności związanych
z gospodarką odpadami (np.
przesunięcie terminu zbiórki, terminy zbiórek dodatkowych itp.). W aplikacji będzie można znaleźć informacje dotyczące sposobu segregacji odpadów komunalnych,
wysyłać reklamacje i wiele
innych.
Aplikacja do pobrania
z www.odpady.orzesze.pl.

Święto plonów w Gardawicach

W

ostatnią
niedzielę sierpnia w Gardawicach obchodzono
dożynki. Korowód dożynkowy
już po raz osiemnasty wyruszył
z posesji państwa Figura i Ćmiel.
Na przepięknie przystrojonym
obejściu można było zobaczyć
kilka rodzajów chleba, mnóstwo
różnorodnych owoców i warzyw,
a nawet wino własnej roboty.
Po 13.30 zaczęli zbierać się
goście i mieszkańcy, których
żona sołtysa dekorowała misternie wykonanymi tradycyjnymi
ozdobami z kłosu zboża i suszonych kwiatów.
W końcu nadjechały bryczki, z nieco zdenerwowanymi
końmi, które w takt rytmów Zakładowej Orkiestry Dętej Elektrowni Łaziska zawiozły gości
na mszę. Wśród nich byli przedstawiciele władz, m.in. radny powiatowy Tadeusz Marszolik, burmistrz Orzesza - Andrzej

Witaj szkoło!
w przyszłym roku świętować będzie jubileusz 195-lecia. Akademię otwarła dyrektor szkoły Gabriela Kret, przypominając, że data 1 września jest szczególna. Upamiętnia nie tylko rozpoczęcie
szkoły, ale także kolejną rocznicę wybu-
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fot. Julia Szymańczyk
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obywatelskich, uczenia się kreatywności
i pracy zespołowej. - Życzę wam, drodzy
uczniowie, żeby przez najbliższe dziesięć miesięcy nie zabrakło wam zapału
do nauki, chęci i wzajemnej solidarności - powiedziała dyrektor Kret.

Szafraniec, jego zastępca - Andrzej Bujok, przewodniczący
rady miejskiej - Jan Mach i radny z Gardawic - Mirosław Blaski.
Przed kościołem parafialnym
starostów: Irenę Radomską
i Romana Ćmiela, którzy do kościoła zawieźli chleb i kiść winogron, witał proboszcz ks. Andrzej Ahnert, który następnie odprawił mszę dziękczynną
w intencji rolników z Gardawic.
Po mszy w strugach deszczu
korowód ruszył na boisko LKS,
gdzie zaplanowano część rozrywkową. Nie zabrakło tradycyjnego kołocza w kilku wersjach: z serem, jabłkami i śliwkami, które upiekły gardawickie
gospodynie.
Organizatorzy - Rada Sołecka z sołtysem Janem Kielem na
czele - dziękują za liczny udział
mieszkańców i gości w tym ważnym dla sołectwa wydarzeniu.

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego Burmistrz Orzesza Andrzej Szafraniec złożył życzenia
uczniom, nauczycielom i pracownikom
oświaty. Uczniom, którzy rozpoczynają
naukę w Zespole, życzył, aby szkoła ta
spełniła oczekiwania, jakie z nią wiążą,
a zdobywana w niej wiedza umożliwiała osiąganie sukcesów na kolejnych etapach edukacji. - Niech każdemu z Was
towarzyszy świadomość, że najważniejszym celem szkoły jest pomóc każdemu z Was stać się lepszym, mądrzejszym, dojrzalszym… - dodał. Nauczycielom zaś złożył życzenia - wytrwałości i wyrozumiałości dla wychowanków i umiejętności czerpania satysfakcji z wykonywania tego wyjątkowego,
pełnego wyzwań zawodu.

8 WyRy

/gminawyry Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku
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POBIEGLI
i podziękowali

Start i meta biegu głównego była przed Pomnikiem Pamięci Żołnierzy
Września 1939 w Gostyni

Szanowni Państwo,
w imieniu całej społeczności biegaczy oraz rodziny
Mariusza Smaruj, chcielibyśmy podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Wyry, którzy z wielkim entuzjazmem i dużą chęcią pomogli przy organizacji
biegu 5-10-15 Volvo Euro-Kas Run.
Specjalne podziękowania składamy na ręce Pani
Wójt Gminy Wyry Barbary Prasoł za okazane serce i dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrach Panu Jerzemu Danielczykowi za wszelaką pomoc.
Dziękujemy obydwu Państwu za otwartość przy rozwiązywaniu przeszkód, jakie narzuca organizacja biegu w tak krótkim czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość wszystkim mieszkańcom, którzy tego dnia napotkali utrudnienia w komunikacji drogowej. Licząc na kolejne edycje biegu, dołożymy wszelkich starań, aby nasza współpraca przebiegała zadowalająco na wszystkich płaszczyznach.
Organizatorzy biegu:
Agnieszka Gortel-Maciuk
Arkadiusz Szmitka
Marek Kosiński

Biegowi towarzyszyły m.in. warsztaty taneczne zumba

Oprócz biegu głównego na 10 km rywalizowano w biegu na 5 km oraz
w sztafecie 3x5 km

Można było również poćwiczyć na warsztatach rowerowych

Budynek opanowały

przedszkolaki
fot. Iwona Spychała-Długosz

Na wesoło i z przytupem
W ostatnią sobotę wakacji, na Zagrodzie śląskiej w Gostyni odbył
się doroczny Festyn Dożynkowy w Gminie Wyry.
W słoneczne popołudnie,
przy licznie zgromadzonej
publiczności, rozpoczęło
się świętowanie - za pomyślność i obfite, tegoroczne plony.

P

od koniec sierpnia przecięto wstęgę i nowy budynek przedszkola w Wyrach uroczyście otworzono oraz
zainaugurowano jego działalność. Uroczystość rozpoczęli najmłodsi mieszkańcy gminy - dzieci, które od września
już uczęszczają do nowej placówki. Gości powitała Pani Dyrektor - Marcjanna Chmel oraz
Pani Wójt Gminy Wyry - Barbara
Prasoł, która również przekazała symboliczny klucz. Po oficjalnym przecięciu wstęgi, wszyscy
zaproszeni goście mogli zwiedzić
nowe przedszkole. Całej uroczystości przyświecały słowa Phila
Bosmansa - flamandzkiego pisarza i zakonnika - „Dziecko jest
chodzącym cudem, jedynym,
wyjątkowym i niezastąpionym”.
Budowa nowego budynku Przedszkola w Wyrach była
współfinansowana przez Unię

Z
Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007
- 2013.

zainteresowaniem
mieszkańcy
oglądali wystawę sprzętu rolniczego i gospodarstwa domowego z prywatnych zbiorów Tadeusza Żyły z Jankowic - wiele z prezentowanych
tu maszyn dawno już odeszło
do lamusa. Nie zabrakło także stoiska Bractwa Strzeleckiego z Mikołowa oraz artystycznych wyrobów i zabawek
z drewna wykonanych w pracowni Tarnawa z Wilkowic,
a także byfyja z krauzami Klu-

bu Kobiet Aktywnych z Wyr,
czy też Kredensu obfitości
z Kobióra. Była wystawa skór
zwierząt hodowlanych i łownych Ireny Kuchta z Gostyni, zioła, kwiaty i krzewy z wyrskiej Zagrody Krystyny i Wojciecha Witek oraz rękodzieło
Renaty Baran i Haliny Strzępa, a także miody z miejscowej
pasieki Krzysztofa Patalonga.
Program artystyczny rozpoczęło najmłodsze pokolenie sceny folklorystycznej

Mali Gostynianie. Następnie
wybrzmiały popularne utwory biesiadne z dodatkiem autorskiego repertuaru w wykonaniu Claudii i Kasi Chwołka.
Na dobre do tańca poderwał
mieszkańców występ Darka
Nowickiego z zespołem ABC,
który przywołał zapomniane, polskie przeboje. Taneczne rytmy podtrzymał również
zespół Vento, a na zakończenie odbył się pokaz tancerzy
ognia.
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Zabawa i edukacja Będzie bezpieczniej
Zakończono budowę dróg ewakuacyjnych
w Szkole Podstawowej w Ornontowicach.

C

ARTeria zorganizowała wycieczkę
doświadczalną,
która pozwoliła na
poznanie Krakowa
z zupełnie innej
perspektywy.

P

ierwszym punktem
postojowym
było
Lotnisko w Krakowie-Balicach im.
Jana Pawła II. Tam uczestnicy dowiedzieli się, jak
w rzeczywistości wygląda
praca lotniska. Na koniec
udali się na taras widokowy,
by podziwiać lądujące i startujące samoloty.
Następnym
miejscem
wycieczki był Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema - jest to pierwszy
w Polsce i jeden z niewielu w Europie park edukacyjny. Prezentuje on zjawiska fizyczne w ciekawy
i zabawny sposób. Wszystkim uczestnikom bardzo
przypadło do gustu to, iż
sami stawali się obiektem
eksperymentu kręcąc się
na obrotowej platformie,

patrząc przez
peryskop, czy
próbując poruszać kulami na
sznurach.
Ostatnim
przystankiem
przed powrotem do domu
było Muzeum Inżynierii
Miejskiej, w którym zobaczyli eksponaty znajdujące
się w budynkach najstar-

szej krakowskiej zajezdni
tramwaju konnego i elektrycznego. Zobaczyli tam
zabytkowe samochody, motory, autobus i tramwaj, po-

TERMIN PRZETARGU : 29 września 2014 r.
• przetarg na sprzedaż prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działki oznaczone
ewidencyjnymi numerami: 2828/12, 2829/12, 2830/12,
3073/12 3074/12, 2827/12) usytuowanej w Ornontowicach przy ul. Skośnej o powierzchni 7212 m2. Cena
wywoławcza nieruchomości: 780.000,00 zł

P

rzypominamy: konkurs jest kierowany do mieszkańców powiatu mikołowskiego i polega na wykonaniu
zdjęć przedstawiających osoby czytające
książki na wakacjach.

Fotografie można składać w formie
elektronicznej (format jpg) lub w formie
odbitek (min. 10x15) na adres biblioteki:
ul. Klasztorna 1, 43-178 Ornontowice; e-mail: biborn@interia.pl. Regulamin dostępny jest na stronie www.bibliotekaornontowice.pl i w bibliotece. Zachęcamy do
udziału!

Szkolenie komputerowe w bibliotece

G

minna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza osoby w wieku 50+ do zgłaszania udziału
w szkoleniu komputerowym pn. „Z biblioteką w komputerowy świat”. Rozpoczęcie

czynnie poprzez czujki dymu
oraz ręcznie, przyciskami ze
spoczników na parterze i ostatniej kondygnacji);
2. zamknięcie klatek drzwiami o odporności ogniowej EI30
z samozamykaczami;
3. wydzielenie klatki na każdej kondygnacji oprócz najwyższej w pełni przeszkloną ścianką o odporności pożarowej EI60
zamkniętą drzwiami o klasie
EI30 wyposażonej w samozamykacz;
4. montaż okien klap oddymiających z doświetleniem połaci dachu;
5. wymianę stolarki drzwiowej;
6. wymianę stolarki okiennej;
7. instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowego.

Jeżeli chcesz nabyć atrakcyjną działkę
w Ornontowicach
koniecznie sprawdź ogłoszenia
na stronie internetowej Gminy Ornontowice.

Przyłapani na czytaniu
Do 20 września br. Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach
przyjmuje fotografie do konkursu pt.
Przyłapani na czytaniu, czyli moje
wakacje z książką.

nadto dowiedzieli się, czy
można jeździć
samochodem
wyposażonym
w kwadratowe
koła albo czy
są w stanie podnieść kilkanaście ton. W tym miejscu
również można było przeprowadzić kilka ciekawych
doświadczeń.

elem tej inwestycji było
wykonanie prac budowlanych określonych
przez rzeczoznawcę do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych, koniecznych do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w szkole oraz spełnienie przepisów związanych
z bezpieczeństwem pożarowym
w budynkach, wymaganych przez
Państwową Straż Pożarną.
Realizacja zadania obejmowała wykonanie obudowy i wydzielenia pożarowego dróg ewakuacyjnych w budynku Szkoły
Podstawowej, sali gimnastycznej oraz części budynku Gimnazjum. Prace budowlane objęły:
1. zainstalowanie w klatkach
urządzeń samoczynnie oddymiających (otwieranych samo-

szkolenia planowane jest w październiku
2014 r. i potrwa ok. jednego miesiąca (zajęcia trwają 2 razy w tygodniu, po 1,5 godz.).
Szkolenie jest bezpłatne i kierowane wyłącznie do tych, którzy nie posiadają umie-

jętności pracy z komputerem. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 września 2014r.
w bibliotece lub pod nr tel.: 32 336 13 90.
W szkoleniu mogą brać udział osoby spoza
Ornontowic.

śn
Sko
ul.

a

Szczegółowe informacje dostępne są
na stronie Gminy Ornontowice www.ornontowice.pl
w zakładce „Sprzedaż nieruchomości”.
W najbliższym czasie ogłoszona będzie również
sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Żabik.
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„W łodzi, pod nazwą

GMINA WYRY
trzeba wiosłować
na dwa wiosła…”
Rozmowa z ADAMEM MYSZOREM
- kandydatem na Wójta Gminy Wyry.

- Już za dwa miesiące (16 listopada) wybory samorządowe. 31 sierpnia, nomen omen
w swoje urodziny zadeklarował Pan na profilu facebookowym start w wyborach na Wójta
w Wyrach…
- Dokładnie. Chciałem tę szczególną dla mojego życia zawodowego
i prywatnego decyzję ogłosić w dniu
dla mnie wyjątkowym. Mam nadzieję, że będzie to dla mnie szczęśliwa
wróżba.
- Szczęście, wróżba, przesąd,
to terminy bardziej z horoskopu,
niż z twardej rzeczywistości. Do
tej pory był Pan znany bardziej
z mocnego stąpania po ziemi
i konkretnych działań.
- I to nie uległo zmianie, dalej deklaruję ciężką pracę na rzecz mieszkańców, ale wybory to zawsze trochę loteria i szczęście na pewno się
przyda.

- Gmina Wyry to specyficzne
miejsce, złożone z dwóch praktycznie równych obszarowo
i ludnościowo miejscowości. Czy
ma Pan pomysł na połączenie
„wody z ogniem”?
- Bez przesady. Przez ponad 20 lat
funkcjonowania gminy nauczyliśmy
się, jako mieszkańcy Wyr i Gostyni,
żyć, pracować i odpoczywać razem.
Ja pojednanie wyrsko-gostyńskie
mam w domu w postaci 1,5 rocznego siostrzeńca (śmiech). Ważne jest,
aby w naszej wspólnej „łodzi” pod nazwą Gmina Wyry „wiosłować równo,
na dwa wiosła”, inaczej cały czas będziemy kręcić się w kółko i nie ruszymy do przodu. W swojej działalności
radnego powiatowego pokazałem, że
to możliwe.
- Jakieś przykłady?
- Proszę bardzo. W zeszłym roku
powiat wyremontował jezdnię na
ul. Łuczników w Gostyni oraz za

bardzo podobną kwotę wyremontowano chodnik przy ul. Dąbrowszczaków w Wyrach. Obie inwestycje były wynikiem moich interpelacji. Podobnie było w tym roku z ul.
Magazynową w Wyrach i Drzymały
w Gostyni. Jako przewodniczący
Komisji Budżetu i Mienia miałem
na to realny wpływ.
- Przez ostatnie 4 lata był Pan
bardzo wyrazistą postacią w starostwie, znaną z energicznego
działania. Czy startując na wójta Gminy Wyry nie spali Pan za
sobą mostów w powiecie?
- Powiat to trochę inna specyfika niż gmina. W powiecie, jak mało
gdzie, liczy się drużyna i zaufanie do
partnerów, bo starostę wybierają radni. Nie chcę zostawiać za sobą „spalonej ziemi”, bo wsparcie powiatu
w razie mojego zwycięstwa na pewno będzie jednym z kluczowych elementów rozwoju Gminy Wyry. Dlate-

go rozważam też równolegle startowanie na radnego powiatowego.
- Na łamach „Naszej Gazety”
publikuje Pan swój program rozwoju Gminy. Zaznacza Pan, że to
program 10-letni. Skąd ta perspektywa?
- Jestem odpowiedzialnym samorządowcem i wiem, jaki jest budżet
w Wyrach. Blisko 13 milionowy
„garb” długów po poprzednikach na
pewno nie będzie niczym przyjemnym. Wiem, jak znaleźć pieniądze na
inwestycje, ale wolę obiecywać swoją
ciężką pracę, niż realizację „gruszek
na wierzbie” i to w trybie natychmia-

stowym. Pierwszoplanowy jest na
pewno rynek w Wyrach oraz rozbudowa kanalizacji w Gostyni. Myślę, że
żłobek także powstanie raczej w bliższej perspektywie, bo tego oczekują
mieszkańcy. Ulgi podatkowe dla nowych mieszkańców, aby zachęcić ich
do meldowania się i płacenia podatków w gminie oraz aktywność przyszłego Wójta w pozyskiwaniu nowych
przedsiębiorców, to droga do poprawienia sytuacji budżetu i realizację
inwestycji. To są moje cele jako Wójta Gminy Wyry.
- Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał: Jan Ostoja

AdAm mySZOR

Energia przekuta w czyn
kandydat na Wójta Gminy Wyry

10-letni program rozwoju Gminy Wyry
 Rynek w Wyrach przy budynku dawnego przedszkola,
 Utworzenie gminnego żłobka w Wyrach,
 kontynuowanie i zakończenie kanalizacji sanitarnej
w Gostyni,
 Bezpośredni autobus do katowic linii 45 MZk Tychy w Gostyni
- trasa przez ul. Dębową, Motyla, Drzymały, Rybnicką,
Pszczyńską oraz łuczników,
 Utworzenie multimedialnego Muzeum śląskiego Września
1939 w centrum Gostyni,
 Reaktywacja hokeja na „Fortunie” Wyry, sieć rodzinnych
placów zabaw,
 Nowe, większe przedszkole w Gostyni dla wszystkich dzieci,
 Zagospodarowanie bulwarów „Gostynki”, nowe mostki,
deptak, rozwój infrastruktury rzecznej, ścieżki rowerowe,
 Walka o podstrefę katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Wyrach na wzór Tychów,
 Obniżenie potężnego deficytu budżetowego sięgającego
blisko 13 mln zł oraz program ulg podatkowych za meldunek
na terenie gminy,

Strona sfinansowana ze środków KWW Gminy Ziemi Mikołowskiej

Proszę o Wasz głos poparcia 16 listopada,
bo każdy głos ma znaczenie…!
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Prezentujemy na naszych łamach sylwetki mieszkańców, którzy wzięli lokalne sprawy
w swoje ręce i zdecydowali się na start w wyborach samorządowych. Z listy Stowarzyszenia
Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej kandyduje ZyGmuNT jAN jENdRySIk.

Znam Balcera, ale stawiam na

Lewandowskiego

- Dlaczego zdecydował się Pan na start
w wyborach samorządowych?
- Mieszkam w Mikołowie. Czuję się związany
i współodpowiedzialny za to miasto, skoro jest
moją małą ojczyzną. Niestety, więcej mnie spraw
martwi, niż cieszy i stąd decyzja o kandydowaniu. W samorządzie chciałbym się zająć, między
innymi problemami młodych. Oczywiście, nie
mam na myśli siebie, ale pokolenie moich dzieci.
Nie może być tak, że w poszukiwaniu przystępnych
mieszkań młodzi ludzie muszą wyjeżdżać z Mikołowa do innych miast, na przykład do Żor.
- Skąd pomysł, aby wystartować z listy Stowarzyszenia
Rozwoju i Promocji Ziemi
Mikołowskiej?
- Poznałem Adama Lewandowskiego, prezesa Stowarzyszenia. Zrobił na mnie dobre wrażenie. Uważam, że jest
to uczciwy, rozsądny człowiek,
który wie, czego chce.

- Zna Pan także Marka Balcera, obecnego
burmistrza Mikołowa.
- Tak, znamy się, chodziliśmy razem do szkoły.
Nie namówi mnie Pan jednak na jakieś wspomnienia z przeszłości. Mogę jedynie powiedzieć, że dobrze wspominam Marka, jako szkolnego kolegę.

- A jak Pan ocenia, jego dokonania, jako
burmistrza?
- Rządzi już bardzo długo Mikołowem. Uważam, że
w tak długim czasie można było zrobić znacznie
więcej dla miasta. Za mało jest w naszym mieście inwestycji. Teraz
widzimy, że dzieją się remonty na ulicach, ale mieszkańcy nie są naiwni i wiedzą, że to
jest przedwyborcza kosmetyka, a nie poważny plan rozwoju miasta. Znam Balcera, ale
stawiam na Lewandowskiego.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Beata Leśniewska

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

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS!
WSPÓLNIE MOŻEMY ZROBIĆ WIĘCEJ
DLA ZIEMI MIKOŁOWSKIEJ.
Prosimy o kontakt telefoniczny: 512 37 57 97

lub mailowy: adam.lewandowski@poczta.onet.pl

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Sfinansowano ze środków KWW Stowarzyszenie Ziemi Mikołowskiej

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej
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LEWANDOWSKI
tel. 512 37 57 97, adam.lewandowski@poczta.onet.pl
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BIEG PRZEZ
LEWANDOWSKI NA SALONACH
Adam Lewandowski, prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji
Ziemi Mikołowskiej, ubiegający się o fotel burmistrza Mikołowa, buduje swój program także w oparciu o doświadczenia innych samorządowców. Ostatnio miał okazję rozmawiać na tematy dużej i małej polityki, m.in. z Jarosławem Gowinem, byłym ministrem sprawiedliwości.
Podobno Gowin, który nie wyklucza walki o prezydenturę w Krakowie,
z zainteresowaniem przyjął niektóre pomysły Lewandowskiego.

PL

Bo wszystkie Jarki
to fajne chłopaki są.

TKI

Dlaczego usiadłeś
obok Gowina?

OPTYMALNY BURMISTRZ
Na przedwyborczej giełdzie powiatu mikołowskiego
pojawia się coraz więcej nazwisk. Najcięższy bój zostanie stoczony o Mikołów, gdzie
do walki szykuje się co najmniej trzech poważnych kandydatów (Balcer, Lewandowski, Piechula). Gorąco będzie
także w Wyrach, gdzie wójt Barbarę Prasoł czeka starcie z radnym
powiatowym Adamem Myszorem. Coraz ciekawiej zaczyna się dziać
w Łaziskach Górnych. O fotel burmistrza zamierza się ubiegać Bogdan Tkocz, znany i szanowany związkowiec „Solidarności”, prezes
ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych, propagującego zdrowe jedzenie. Tkocz zabiega, aby w naszym powiecie powstały Lokalne Grupy Działania, których zadaniem jest aktywizacja społeczna
i zawodowa lokalnych społeczności. Tkocz chce zadbać o przyszłość
elektrowni Łaziska, huty Łaziska i kopalni Bolesław Śmiały.

WICE-REAKTYWACJA
Na polityczno-towarzyskich salonach Mikołowa pojawił się niewidziany od kilku miesięcy Adam Putkowski, obecny wiceprezes Zakładu Inżynierii Miejskiej i były wiceburmistrz Mikołowa. Wejście miał
mocne. Towarzyszył wicepremier Elżbiecie Bieńkowskiej, podczas jej
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Od lewej: Adam Lewandowski, prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej, poseł Jarosław Gowin, poseł Witold Waszczykowski.

śląskiego tourne, promującego kandydaturę Marka Krząkały na senatora. Z kolei dawnego szefa Putkowskiego, czyli burmistrza Marka
Balcera, widziano na tajemniczym, zamkniętym spotkaniu z Donaldem Tuskiem w mikołowskiej bibliotece. Czyżby obaj panowie szykowali dla siebie posady w Brukseli, gdyby przegrali wybory w Mikołowie? Donald Tusk, jako szef Rady Europy mógłby wziąć pod uwagę
ich kandydatury szukając fachowców na przykład od rozwiązywania
europejskich problemów alkoholowych.

CZYJA BAZYLIKA?
Im bliżej wyborów, tym bardziej nerwowi robią się radni. Wielu
z nich czuje pismo nosem i wie, że powtórka z rozrywki może się

już nie powtórzyć. Ale - póki co - walczą, jak lwy o przychylność wyborców. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mikołowie, jedna z radnych uniosła się oburzeniem, kiedy przeczytała w gazetce firmowanej
przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej, że stowarzyszenie przypisuje sobie zamieszczenie kierunkowskazów do Bazyliki św. Wojciecha. Radna twierdzi, że to ona jest matką tego sukcesu. Sprawa jest ciekawa. Od początku śledziliśmy na łamach naszej
gazety starania stowarzyszenia, aby miasto takie tablice zamontowało.
Publikowaliśmy pisma do urzędu w tej sprawie i odpowiedzi magistratu. Byliśmy na sesji Rady, kiedy Lewandowski pytał o to publicznie,
a jeden z wiceburmistrzów wyjaśnił, że tablice na pewno powstaną.
O tym, że radna też chciała tablic, dowiadujemy się po raz pierwszy.
Chyba, że chodzi o inną bazylikę, na przykład św. Piotra w Rzymie.
Obserwator

Sztelongi po góralsku…
„kamasutra po Góralsku” naso
nojlepso baciarka to książka,
której autorem jest Jontek Zawojski - pseudonim artystyczny
śląskiego poety, prozaika i kry-

autor sobie wręcz tego nie życzy! „Kamasutra po góralsku” jest drugą z kolei,
ponieważ najpierw ukazała się wersja
po śląsku (pisaliśmy o tym naszych łamach). Jak mówi sam autor, temat sek-

jom i hindusy i ślązoki, ale łoni cyganiom. Lotos to je nasze, górolskie słowo, Bo na redyku lotos za łowieckami,
a kie się redyk końcy, coby niy wyńść
z prawy tyz musisz lotać. To i lotos za

tyka kulturalnego, które imię
i nazwisko przemilczymy. Jak
sam mówi, o swoim przedsięwzięciu - dla potomnych chce
zostać Jontkiem.

su, jest tu przedstawiony w sposób satyryczny, podobnie jak lalki na fotografiach ilustrujących rymowanki. Ta niezwykła publikacja ma bawić i rozśmieszać - doskonale się sprawdza, jako lek
na handrę!
A oto co możemy przeczytać na
ostatniej stronie publikacji:
„Lotos to je nojwazniejszo pozycjo,
bo bez niy nikt by niy wymyśloł kamasutry. A do niygo to się przyznowa-

dziywkamii ceperkami aze łod tego lotanio siendzies w kolibie poskryncany kiedy kwiotek lotosu i ło seksie to
se mozes ino pomedytować. Kiej niy rozumicie, to ciupagom prasne i syćko
bedzie jasne.” No i już niewiele można dodać. Zapraszamy do lektury w jesienne, chłodne wieczory. „Kamasutrę
po góralsku” można kupić w mikołowskich księgarniach.
Redakcja

D

la Czytelników, którzy sięgną
po tę książeczkę mamy jedną
radę: zanim otworzycie - przymrużcie nieco oko. Nie można tej publikacji traktować zbyt poważnie, bo

ROZMOWA MIESIąCA 13

wrzesień 2014r. • NASZA GAZETA

TUTAJ MUZYKA JEST
JEDYNYM DOPALACZEM
Rozmowa z IRKIEM DUDKIEM, bluesmanem, dyrektorem festiwalu Rawa Blues.

- Po wielu latach przerwy, Rawa
Blues wraca w tym roku do dwudniowej formuły. To jednorazowy „wyskok”, czy zostanie tak na dłużej?
- Kiedyś dwudniowa Rawa odbyła się
w „Spodku”, myślę że tylko raz (organizowano tak zwane Rozgrzewki w różnych
miejscach - przyp. red.), ale teraz ten dwudniowy charakter zrodził się z zupełnie innej potrzeby. Otóż, chcę pokazać, że w bluesie są również wirtuozi, a najlepiej do tego
nadaje się dobra, akustyczna sala.
W „Spodku” będzie więc po staremu,
natomiast wykorzystamy również genialną
akustykę nowej sali NOSPR-u, jej kameralność - pomimo, że pomieści 1800 osób
i zaprezentujemy wykonawców w sposób
akustyczny, pokazując ich wirtuozerię, pokazując to, że dźwięk nie zależy od wzmacniacza, od gitary elektrycznej, ale od palców; że wokal może być niczym nie przytłumiony, żadną mocną sekcją; że można
grać fortissimo, piano - co w takiej sali wyjdzie, a w „Spodku” niekoniecznie. Chcę
powrócić do tego, co robiłem w latach dziewięćdziesiątych, czyli „symphonic bluesa”. Wymyśliłem taką formułę grania.
Nie chodziło tylko o to, by grać z orkiestrą,
ale takżo o wprowadzanie innej harmonii.
Blues niejednemu kojarzy się z triadą,
a chcę przypomnieć że tę triadę wprowadzili do bluesa dopiero biali, aby go troszeczkę skomercjalizować. Komponowałem wtedy w tonice, mając na uwadze
różne riffy, a nie prostą harmonię. Potem
z Bronkiem Dużym żeśmy siadali i robiliśmy dowolne harmonie. To nazywałem
wówczas „symphonic bluesem”. Miałem
swoją orkiestrę kameralną, w której grały przede wszystkim dziewczyny. Po latach
chcę przypomnieć, że coś takiego już miało miejsce, ale na Zachodzie, a nie w Polsce. Dwa razy zagrałem z tym projektem
na Rawie i nigdzie więcej w kraju... Na
pewno będzie się dużo działo i co najważniejsze: znowu połączę dwie rzeczy - mojego „symphonic bluesa” i 30 - lecie Shakin’ Dudiego. Pewna dziewczyna spytała się mnie: Czy pan to jest ten „Shakin’ Dudek”? (śmiech). Rzeczywiście: tak
w dwóch słowach można określić ten koncert. To będzie przede wszystkim Dudek bluesman, ale również na koniec zagramy
trzy - cztery utwory Shakin’ Dudi, nawet
„Ziuta”, które pokażę jak można zagrać
bluesowo.
- „Ziuta” też doczeka się symfonicznej wersji?
- Tak, oczywiście. Z orkiestrą, w innej
harmonii, bardziej w bluesowej, chyba że
jeszcze Krzesimir coś tam swojego dorzuci.
- Jak z perspektywy czasu patrzy
Pan na swój symfoniczny album
„New Vision of Blues”?
- Nadal uważam, że jest bardzo dobry.
Muszę zdradzić pewną tajemnicę, bo ja nigdy nie byłem zadowolony ze swojego wokalu. A tu była taka sytuacja, że dwa dni

kazuje jak w nowoczesny sposób może
brzmieć klasyczny chicagowski blues. Jednym z ważnych elementów tego stylu jest
riff gitarowy i on ten riff pięknie pokazuje,
a przy tym świetnie śpiewa. Bardzo dobrze
improwizuje, no i ten zespół: wychowany
w Chicago, oni mają ten timing.
- Od kilku lat podkreśla Pan rodzinny klimat tej imprezy...
- Ktoś mi kiedyś powiedział: „Irek, nie
mów tylko, że to rodzinny festiwal, bo ludzie nie będą przychodzili”. A właśnie tędy
droga, dlatego że Rawa Blues - tak jak
wspominałem wcześniej - ma w pewnym
sensie charakter edukacyjny. I żeby dobrze
zrozumieć bluesa, żeby nim zarazić młodych - trzeba przyjść na Rawę. Tam nie ma
żadnego piwa, żadnych dopalaczy...

wcześniej graliśmy na festiwalu i strasznie
zachrypłem. Kiedy obudziliśmy się rano,
nie mogłem wydobyć z siebie głosu. Nasz
ówczesny menadżer Thomas Ruf mówi:
„Jak ty to zaśpiewasz?” Byłem trochę przerażony, ale pomyślałem: Nie no, będzie dobrze”. I kiedy przyszliśmy na krótką próbę, nagle zauważyłem, że mam niesamowity „sound”, taki szeroki... No i rzeczywiście na tej płycie jest to niezłe.
- W katowickim „Spodku” blues
znów nabierze różnych barw: z jednej strony żywiołowy Robert Randolph, z drugiej - Blind Boys of Alabama, a nie można również pominąć
chiacowskiego bluesa w wykonaniu
Shawna Holta, syna wielkiego bluesmana Magika Slima...
- Przede wszystkim ta Rawa znowu ma
swój inny charakter. Ona co roku coś prze-

kazuje, bo Rawa Blues ma również edukować publiczność. Będzie w tym roku
gospel, ale taki, który wyszedł już z pewnych ram, ponieważ Blind Boys of Alabama współpracują nawet z gwiazdami pop,
są przez nie zapraszani do nagrań, czy na
koncerty. Natomiast Robert Randolph wykorzystuje pedal steel guitar - instrument,
który na południu Stanów Zjednoczonych
wykorzystywany był podczas mszy zamiast
organów. Wiedziałem, że na tym „miękkim” instrumencie można świetnie harmonizować, ale nie sądziłem, że da się zagrać na nim tak ostro, jak robi to właśnie
Robert Randolph. On gra na tej gitarze jak
Jimi Hendrix. Razem z jego Family Band
dadzą strasznego kopa. Będziemy mieli totalne zróżnicowanie. A swoje dołoży jeszcze do tych gwiazd Shawn Holt, który zagra z The Teardrops. Oni byli już na Rawie z Magikiem Slimem, ale Shawn po-

- Jak postrzega Pan przyszłość tego
festiwalu?
- Można powiedzieć, że wcześniej były
dwa etapy Rawy. Najpierw ogólnopolski festiwal, który sam się kręcił i ja nawet nie
byłem jego właścicielem, bo za komuny nie
można było mieć czegoś swojego. Odbywało się to więc pod patronatem studentów,
stamtąd się jakieś pieniądze brały... Potem
zgłosiłem to jako swój festiwal i on był samowystarczalny, czyli wpływ z biletów co
najmniej „zerował” koszty imprezy. Ale od
paru lat pozwoliłem sobie na droższych
wykonawców, a od trzech lat - na bardzo
drogich artystów. Teraz pomagają mi Miasto Katowice oraz Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli tam znajdę zrozumienie dla roli tego festiwalu - jestem w stanie nadal podnosić poprzeczkę, chociaż już - na przykład poprzez nagrodę „Keeping The Blues Alive” - Rawa
Blues jest festiwalem uznanym na świecie,
największym w zamkniętym pomieszczeniu, ze świetną realizacją telewizyjną. Myślę, że jesteśmy jeszcze w stanie coś wprowadzić... Gdyby ta dwudniowa formuła się
sprawdziała, gdyby okazało się, że jest zapotrzebowanie na takie koncerty - to może
znów zdobylibyśmy jakieś laury... Powiem
nieskromnie: nie ma lepszego festiwalu
bluesowego (uśmiech).
- Jednego można być pewnym:
Rawa Blues nie wyprowadzi się ze
stolicy Górnego Śląska.
- Nie, nie, nie.., Kiedyś już Nina Terentiew proponowała mi coś takiego, w czasach
gdy „Dwójka” bezpośrednio transmitowała
festiwal. Zażartowałem wtedy, czy mam razem z rzeką to przenieść? Nie ma szans, żebym zabrał stąd Rawę Blues. Jestem katowiczaninem z dziada pradziada, będę robił to
dla Katowic, no i również dla wszystkich...
Blues jest tak różnoraki, że warto temu poświęcić czas, a ludzie którzy przychodzą na
Rawę na pewno dowiedzą się czegoś, czego nie dowiedzieliby się ani z radia, ani z telewizji. Jedyną szansę usłyszenia pewnych
rzeczy mają właśnie na Rawie...
rozmawiał: Robert Dłucik
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helena Niedośmiałek przez lata mieszkała w okrytym ponurą legendą
od miasta. W 2008 roku lokatorzy musieli się wyprowadzić z budynku,
Od tamtego czasu pani helena bezskutecznie czeka aż miasto zrealizuje
i radni przerzucają się odpowiedzialnością i bezczynnie przyglądają się

Sprzedali mi
mieszkanie,
w którym
nie da się żyć,
a teraz nie chcą
zapłacić
za stracone
zdrowie, nerwy
i pieniądze.

jERZy fIlAR

G

dyby ta sprawa trafiła na ludzi młodych,
sprytnych
i bogatych, puścili-

by władze Mikołowa z torbami.
Miasto musiałoby oddać pieniądze za mieszkanie, w którym nie da się żyć, ale można umrzeć. Przed sądem rozpocząłby się także proces odszkodowawczy za zrujnowane zdrowie. Ale na szczęście

dla burmistrza i radnych Mikołowa, problem ten dotknął
75-letnią Helenę Niedośmiałek, która nie ma sił, zdrowia
i pieniędzy, aby chodzić po sądach. Chce tylko jednego, aby
miasto oddało jej pieniądze za
mieszkanie, które okazało się
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Mia
zgotow

kosz
największym koszmarem jej
życia. Wszystko na nic. Od sześciu lat sprawa „wisi” między
burmistrzem i radnymi, którzy
nie potrafią podjąć uchwały,
aby zrekompensować pani Helenie koszmar, jaki jej zgotowali. Chodzi o 191 tys. zł. Helena
Niedośmiałek kupiła od miasta mieszkanie przy Grażyńskiego w 1994 roku. Była przekonana, że wygrała los na loterii. Budynek stał z dala od ruchliwego centrum miasta. Był
świeżo po remoncie. W czasie
zawierania transakcji urzędnicy zachwalali lokatorce, że kupuje mieszkanie o podwyższonym standardzie.

NIC NIE WSkAZyWAłO
NA TO, ŻE SIElANkA
ZAMIENI SIę W DRAMAT.
PROBlEMy ZACZęły
SIę PO PIERWSZyM
SEZONIE GRZEWCZym.
W CAłyM BUDyNkU
ZACZęłO śMIERDZIEć.
MIESZkAńCy ZACZęlI
ChOROWAć.

- Twoim partnerem
w interesach

- Z osoby zdrowej, cieszącej
się życiem, stałam się osobą
schorowaną, biegającą od lekarza do lekarza - pisała Helena Niedośmiałek w jednym
z pism interwencyjnych.
Przykrym, zgniłym zapachem przesiąkło wszystko.
Ubrania, ściany, meble i ludzie. Kiedyś córka pani Heleny, po odwiedzinach u mamy
wpadła na kawę do koleżanki. Znajoma pociągnęła nosem i zapytała: byłaś
u mamy? Pani Helena wspomina, jak podczas jednej z
wielu interwencji w Zakładzie Gospodarki Lokalowej,
przedstawiła się urzędniko-

wi mówiąc, że przychodzi
z Grażyńskiego 15, ten postukał się w nos i odparł: wiem.
W 2008 roku władze miasta zleciły warszawskiej firmie Ecofair wykonanie badań
mikrobiologicznych fragmentów murów, stropów, poddasza
i powietrza wewnątrz budynku.
Zadania podjęli się naukowcy
z Samodzielnego Zakładu Biologii Mikroorganizmów przy
Szkole Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego. Wyniki okazały się
porażające. Naukowcy orzekli, że budynek należy rozebrać
albo poddać specjalistycznemu,
kosztownemu remontowi.

NATOmIAST CO dO
ludZI, ZAlECENIE
ByłO TylkO JEDNO.
lOkATORóW NAlEŻy
PRZEPROWADZIć,
PONIEWAŻ MIESZkANIE
W Tym budyNku
STWARZA ZAGROŻENIE
DlA ŻyCIA I ZDROWIA.
Bez medialnego rozgłosu,
miasto przekwaterowało rodziny z Grażyńskiego 15 do
mieszkań na mikołowskich
osiedlach. Helena Niedośmiałek dostała lokal zastępczy przy
ulicy Górniczej. Autorzy badań z 2008 roku pobrali próbki
z trzech mieszkań. Pani Helena wspomina, że naukowcy byli poubierani w ochronne stroje i maski. Oni bali się
jednorazowego kontaktu z tym,
co kryje budynek przy Grażyńskiego 15. Lokatorzy, bez
żadnych zabezpieczeń, musieli z tym żyć przez kilkanaście lat. Autorzy badań wykonali odwierty w ścianach i belkach stropowych. Wiercili na
trzech, różnych głębokościach.

Do analizy pobrali także powietrze. Próbki, zapakowane w sterylne foliowe torebki,
powędrowały do laboratoriów
w SGGW. Naukowcy z tej uczelni zaczęli szukać w materiałach
badawczych szkodliwych drobnoustrojów i je znaleźli.
- Wyniki wskazują na zły
stan bakteriologiczny w badanych pomieszczeniach - napisali autorzy raportu.
W dokumencie szczegółowo wymieniono wszystkie
chorobotwórcze bakterie odkryte w budynku przy ul. Grażyńskiego 15. Ich nazwy nic
nie mówią laikom. Wszyscy
natomiast znamy choroby, jakie mogą one wywołać.
- Wyizolowane szczepy bakterii mogą być przyczyną wielu chorób u ludzi, w tym związanych z powstawaniem nowotworów, chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego i innych - można
przeczytać w raporcie.
W badanych mieszkaniach
znaleziono także bakterie powodujące, m.in. zakażenie dróg
moczowych, zapalenie gruczołu
krokowego, zapalenie wsierdzia,
zapalenie opon mózgowych, zakażenia w obrębie miednicy
i jamy brzusznej, zapalenie płuc
oraz sepie. W budynku wykryto
także wiele gatunków grzybów
i pleśni, które powodują ostre
reakcje alergiczne.

JAk MOGłO DOJść
dO TAkIEj SyTuACjI?
Budynek sprawia wrażenie
solidnej konstrukcji. Autorzy
badań z 2008 roku podkreślali dobry stan murów, niezniszczone belki stropowe,
szczelny dach i przepustowe
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budynku przy ul. Grażyńskiego 15 w Mikołowie. Mieszkanie kupiła
ponieważ odkryto w nim niebezpieczne dla życia bakterie i pleśnie.
swoją obietnicą i zwróci jej pieniądze za mieszkanie. Burmistrz
dramatowi 75-letniej, schorowanej kobiety.

sto

ało jej

mar
rynny. Mimo tego, dom zaatakowały śmiertelnie groźne
drobnoustroje. Przyczyn było
prawdopodobnie wiele, ale
dopiero ich nałożenie przyniosło tak dramatyczny efekt.
Budynek powstał w latach
50. ubiegłego wieku, na podmokłym terenie. W bloku nie
było piwnic ani odwodnienia.
Przez ostatnie lata przed ponownym oddaniem do użytku, budynek stał pusty. Wtedy mogły się tam zalegnąć
grzyby, pleśnie i bakterie. Zależnie od pogody, zewnętrzne mury nasiąkały wodą w
czasie deszczu i osuszały się
w słońcu. Niewietrzone wnętrze wysychało jednak znacznie wolniej. Wtedy drobnoustroje mogły wniknąć na
kilka centymetrów w głąb
ścian. Kiedy zaczął się remont budynku, budowlańcy
- w dobrej wierze - pozamykali okna i drzwi. Sami lokatorzy malowali ściany mieszkań farbami emulsyjnymi na
bazie akrylu i winylu. Taki
podkład tworzy nieprzepuszczalne powierzchnie, które
utrudniają wymianę gazową
w ścianach. Ściany nie oddychały, grzybom, pleśniom
i bakteriom nie trzeba więcej do szczęścia. Tak podhodowane drobnoustroje wyszły

ze ścian i zaatakowały ściany,
meble, sprzęty i ludzi.

Po przeprowadzce
z Grażyńskiego
na Górniczą
skończył się jeden
koszmar, ale pasmo
nieszczęść nadal
trwało. Tym razem,
przyczyną kłopotów
nie okazały się
bakterie, ale ludzie.
Burmistrz miasta, nakazując przesiedlenie, zapewnił Helenę Niedośmiałek, że
kwestie odszkodowawcze, gmina Mikołów zaspokoi w sposób polubowny, na drodze pozasądowej. Został nawet sporządzony operat szacunkowy.
Rzeczoznawca wycenił wartość mieszkania przy Grażyńskiego 15 na 191 tys. zł. Oczywiście, nie ma ono żadnej, realnej wartości rynkowej, ponieważ ludzie nie mogą tam
mieszkać. Operat sporządzono po to, aby wiedzieć, za ile
gmina powinna odkupić mieszkanie od pani Heleny, aby zaspokoić jej roszczenia odszkodowawcze. Kwota jest niewielka, jak na cenę zniszczonego
zdrowia i nerwów. Od tamtej
pory minęło sześć lat, a zmuszona do wyprowadzki lokator-

Adam Zawiszowski,
zastępca burmistrza miasta:
Dobrze by było doprowadzić tę sprawę jak najszybciej do końca. Do jej rozwiązania potrzebna jest jednak współpraca wszystkich stron. Decydująca jest nie tylko wola burmistrza, ale także
Rady Miejskiej. Wielu radnych przychyla się do stanowiska, że warunkiem spełnienia roszczeń odszkodowawczych pani Niedośmiałek jest opuszczenie przez nią lokalu komunalnego przy ul. Górniczej. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, nie będzie kompromisu w tej sprawie.

ka nie dostała ani złotówki. Już
w 2009 roku okazało się, gdzie
tkwi przyczyna problemu. Mecenas, reprezentująca Helenę Niedośmiałek otrzymała
z Urzędu Miejskiego pismo,
z którego wynika, że burmistrz
nie może w tej sprawie dogadać się z radnymi.
- Informuję, że burmistrz
doprowadził sprawę do momentu, w którym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
kompetencje burmistrza do jej
rozwiązania się kończą, a rozpoczynają kompetencje Rady
Miejskiej. Na zakup nieruchomości, w tym lokalowych, burmistrz ma bowiem obowiązek uzyskać zgodę tejże Rady.

Bez niej zakup nieruchomości
przez gminę jest niemożliwy.
O taką zgodę, wyrażoną w formie uchwały, burmistrz wystąpił do Rady - napisał Adam
Zawiszowski, zastępca burmistrza Marka Balcera.
I tak trwa to już sześć lat.
Co jakiś czas sprawa Heleny
Niedośmiałek pojawia się na
forum Rady Miejskiej, a po-

tem wraca do urzędniczej „zamrażarki”.

Radni nie chcą się
zgodzić, a burmistrz
nie potrafi ich
przekonać, aby
zrekompensowali
kobiecie wyrządzone
przez miasto
krzywdy.

Trudno ocenić, czy oni naprawdę nie potrafią się dogadać, czy tylko tak udają? Chyba,
że mikołowscy samorządowcy
liczą na jeszcze jedno rozwiązanie. Sprawa toczy się od sześciu
lat i nie posunęła się ani o krok.
Helena Niedośmiałek ma 75
lat, poważnie choruje i nie ma
już siły do prowadzenia wojny
z urzędnikami i radnymi.

KOMENTARZ
Mam pomysł na rozwiązanie tej sprawy. Szybki i skuteczny. Proponuję, aby radni zorganizowali nadzwyczajną, wyjazdową sesję, poświęconą problemowi pani Heleny. Dobrym miejscem
na ugoszczenie tak zacnego gremium byłby budynek przy Grażyńskiego 15. Oprócz bakterii,
pleśni i grzybów nikt tam nie mieszka. Drobnoustroje nie hałasują. W budynku panują cisza
i spokój, które pozwolą się radnym skupić i podjąć trafną decyzję.
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Wybory do Senatu okazały się starciem nie tylko politycznym, ale także emocjonalnym, gdzie kartą atutową był lokalny
patriotyzm. Zwycięstwo Izabeli Kloc przyniosło chwałę PiS, ale dało także satysfakcję mieszkańcom ziemi mikołowskiej,
bo wreszcie nasz kandydat wygrał z reprezentantem Rybnika. Źle na tym wyszli liderzy samorządów powiatu
mikołowskiego, bo prawie wszyscy poparli przegranego rybniczanina, Marka Krząkałę z PO. Sprawa poparcia ma swój
smaczek, ponieważ niektórzy samorządowcy dopiero od nas dowiedzieli się, że Marek Krząkała użył ich nazwisk i funkcji
na ulotce wyborczej. Dla odmiany Izabelę Kloc poparł - całkiem świadomie - Adam Fudali, prezydent Rybnika.

Cudze pochwalili?

Do pomocy w prowadzeniu zwycięskiej kampanii wyborczej Izabela Kloc zaprosiła
parlamentarne koleżanki. Marek Krząkała nie robił takich akcji.

K

rząkała poległ od własnej
broni, bo to on, na samym
początku kampanii, zagrał na patriotyczno-sentymentalnych nutach podkreślając, że
jest rybniczaninem. Nie dał się temu
zwieść prezydent tego miasta, Adam
Fudali, który poparł Izabelę Kloc. Nie
było w tym nic dziwnego. Fudali, nie
kryje rozczarowania rządami Platformy Obywatelskiej. Krząkała postanowił
więc poszukać poparcia na obcej dla
siebie ziemi mikołowskiej. Oprócz Barbary Prasoł, wójta gminy Wyry, na ulotce promocyjnej kandydata PO z Rybnika, pojawiły się nazwiska wszystkich liderów gmin i miast naszego powiatu.
Sprawa jest zaskakująca, bo niektóre
z osób udzielających poparcia dowiedziały się o tym… od nas.

- Staram się z daleka trzymać od polityki krajowej. Nie udzieliłem poparcia żadnemu z kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu - zastrzega jeden z „bohaterów” ulotki, zachęcającej do głosowania na Krząkałę.

Mieszkańcy miast i gmin
naszego powiatu i tak
nie ulegli tej sugestii.
W Mikołowie, Łaziskach,
Orzeszu, Ornontowicach
i Wyrach, Izabela Kloc
wyraźnie wygrała, a w
niektórych obwodach
wręcz zmiażdżyła
swojego rywala.
Samorządowcy, a przynajmniej ci,
którzy świadomie poparli kandydata

Jarosław Kaczyński w mikołowskim Domu Kultury zgromadził tłumy. W odpowiedzi
sztab PO zorganizował zamknięte spotkanie z Donaldem Tuskiem.

WYNIKI

PO mają teraz problem, bo ich kalkuFREKWENCJA:
lacje rozminęły się z politycznym inOGÓLNA - 9,44%
stynktem mieszkańców. Niepokojący
ŁAZISKA GÓRNE - 7,99%
to sygnał na dwa miesiące przed wyMIKOŁÓW - 11,14%
borami samorządowymi. Oczywiście
ORNONTOWICE - 7,93%
można spekulować, na ile jest skuORZESZE - 8,13%
teczne poparcie samorządowych liWYRY - 7,86%
derów. Bo, jeżeli ma ono jakąś warRYBNIK - 11,15%
tość, to wynik zakulisowej rywalizacji Adam Fudali - samorządowcy pourn jest obywatelskim obowiązwiatu mikołowskiego, nie pozostawia
złudzeń, kto cieszy się większym szakiem. Sztuczny, bilbordowo-plakacunkiem wśród swoich mieszkańców.
towy wizerunek nie ma dla takieW przedwyborczych spekulacjach,
go wyborcy największego znaczenia.
Izabela Kloc nie była faworytem
W tak niszowych wyborach do obywatych wyborów. Na lokalnym poziotela trzeba trafić z dobrym przekazem
programowym. Krząkała nie przygotomie wieszczono jej sromotną porażkę
w Rybniku i co najwyżej remis w pował skutecznych narzędzi komunikowiecie mikołowskim. W skali krawania się z wyborcami. Izabeli Kloc ta
sztuka się udała. Trafiła ze swoją oferju, kandydatkę PiS miał pogrążyć
„efekt Tuska”,
tą wyborczą do
który faktycznie,
konkretnych śrow przedwybordowisk. Postawiła
na dobre mateczym tygodniu
dał PO kilkuproriały informacyj- osób wzięło udział
centową,
sonno-programowe
w wyborach
oraz bezpośredni
dażową przewakontakt z wyborgę nad głównym
uzupełniających
rywalem. Mimo
cami. W dystrydo Senatu
wszystko Izabebucji materiałów
pomagali partyjla Kloc wyraźnie
wygrała. Dlaczego?
ni koledzy Izabeli Kloc. Przechodnie
czuli się zaskoczeni i wyróżnieni, kieMarek Krząkała oparł
dy na ulicy gazetkę wręczali im polityswoją kampanię na
cy znani z telewizji i pierwszych stron
gazet. Jest to stary, ale zawsze skuteczbilbordach. Jego
twarz spoglądała na
ny chwyt w marketingu politycznym.

22 951

nas z kilkudziesięciu
wielkoformatowych
plansz, rozwieszonych
między Rybnikiem a
Mikołowem.

W jego przypadku nie był to najlepszy pomysł, bo kandydat PO nie
ma prezencji George Clooneya, ale
i tak nie to jest najważniejsze. Rybnicki polityk błędnie ocenił specyficzny charakter tej kampanii. Wybory uzupełniające są imprezą niskofrekwencyjną, adresowaną do
ludzi, którzy pasjonują się polityką albo wierzą w to, że pójście do

OGÓLNE

Ważnym elementem, dla
obydwojga kandydatów,
miały być wizyty
partyjnych liderów.
To starcie PiS także
przygotował lepiej.
Otwarte spotkania z Jarosławem
Kaczyńskim w wypełnionych po
brzegi salach Teatru Ziemi Rybnickiej oraz Miejskiego Domu Kultury
w Mikołowie, przerodziły się w wiec
poparcia dla PiS i niechęci dla PO.
W odpowiedzi, w ostatni dzień kampanii do Mikołowa przyjechał Donald

ŁAZISKA GÓRNE

Tusk i zostawił po sobie, jak najgorsze
wrażenie. Na zamknięte spotkanie
z premierem, do Miejskiej Biblioteki Publicznej weszło tylko kilkanaście
zaproszonych osób. Nie wpuszczono
dziennikarzy ani nawet posła Piotra
Chmielowskiego, który startował do
Senatu z listy SLD. Skoro przychylny obecnej ekipie rządzącej „Dziennik Zachodni” napisał o wizycie Tuska „Skandal w Mikołowie”, coś musiało być na rzeczy. Marek Krząkała przygotował standardową kampanię dla niestandardowych wyborów
i przegrał.
Jerzy Filar

List posła Piotra C
w wyborach uzupe

Tusk w
K

olejny skandal z udziałem kandydata w wyborach
uzupełniających do Senatu
w okręgu 73, posła PO Marka Krząkały. W dniu dzisiejszym (list został
napisany piątego września - przyp.
red.) Premier Donald Tusk odwiedził
w ramach kampanii wyborczej Rybnik i Mikołów, czyli miasta powiatowe wchodzące w skład okręgu 73.
A właściwie nie Mikołów, tylko Bibliotekę Miejską w Mikołowie. Spotkanie było zamknięte. W obecności jedynego na sali kandydata do
Senatu, Marka Krząkały, premier
prowadził jego kampanię wyborczą

MIKOŁÓW

IZABELA KLOC

48,56%

56,15%

49,83%

MAREK KRZĄKAŁA

42,11%

34,24%

41,14%

KRZYSZTOF URBAŃCZYK

5,31%

4,05%

3,68%

PIOTR CHMIELOWSKI

4,02%

5,57%

5,36%

(Prawo i Sprawiedliwość)
(Platforma Obywatelska)
(Nowa Prawica)

(Sojusz Lewicy Demokratycznej)
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człowieka, który teraz mówi „dziękuję, wychodzę, co złego to nie ja”. To nie
jest odpowiedzialne i wyborcy dali temu
wyraz. Prawo i Sprawiedliwość wygrało we wszystkich trzech okręgach, gdzie
przeprowadzono wybory uzupełniające do Senatu. To był prawdziwy sondaż
wyborczy.

Zmiany zaczynamy
OD SAMORZĄDU
Rozmowa z IZABELĄ

- W sondażach Platforma Obywatelska znów wyszła na prowadzenie, ale w bezpośrednim starciu
wyborczym wyraźnie wygrała Pani
z konkurentem z PO. Jak Pani ocenia skuteczność „efektu Tuska”?

KLOC (PiS), senatorem ziemi mikołowskiej

- „Efekt Tuska” jest fenomenem nie
tyle politycznym, ile medialnym. Usiłuje się wmówić Polakom, że przeprowadzka premiera do Brukseli jest naszym wielkim, narodowym sukcesem.
Zgodzę się z tym, że Donald Tusk ma

Chmielowskiego, kandydata
ełniających do Senatu.

Mikołowie
w relacji do samorządowców
Mikołowa, burmistrza miasta Marka Balcera, radnych
miejskich, powiatowych oraz
wybranych gości, w tym dyrektorów szkół, lekarzy i innych „sponsorów kampanii”.
Na salę nie wpuszczono posła na Sejm, twierdząc, że nie
ma mnie na liście zaproszonych gości. Zwracam uwagę, że Biblioteka Miejska jest
miejscem publicznym a poseł ma prawo wstępu w każdej okoliczności. Gloryfikacja
kandydata Marka Krząkały

teraz swoje „pięć minut” i skutecznie
je wykorzystuje. Nie zmienia to jednak faktu, że premier i jego zastępca
Elżbieta Bieńkowska, zostawiają kraj
w trudnym momencie. Cały system
rządów PO kręcił się wokół jednego

- W powiecie mikołowskim mogła Pani liczyć na poparcie organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji
Ziemi Mikołowskiej.
- Takie poparcie jest dla mnie bardzo
cenne, ponieważ pochodzi od ludzi,
którzy nie walczą o przetrwanie na samorządowych stołkach, ale chcą działać na rzecz ziemi mikołowskiej i podobnie jak PiS, widzą potrzebę zmian.

- W wyborach na stanowisko
burmistrza Mikołowa popiera
Pani kandydaturę Adama Lewandowskiego, prezesa Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej. Dlaczego?
- Mikołów potrzebuje zmian. Co
do tego nie ma wątpliwości. Jest coraz większa liczba mieszkańców, których skargi na funkcjonowanie tutejszego samorządu trafiają na moje biurko. Przywrócenie normalności w Mikołowie nie jest łatwe, ale możliwe. Adam
Lewandowski ma dobry program, którego realizacja stwarza szansę na zbudowanie silnej marki Mikołowa, jako
miasta dobrze zarządzanego z dużym
potencjałem rozwojowym.
- Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała: Beata Leśniewska

JA NIE PRZEGRAŁEM
Rozmowa ze STANISŁAWEM PIECHULĄ (PO), radnym powiatowym, który
zostałby posłem, gdyby Marek Krząkała wygrał wybory uzupełniające do Senatu
- Jest Pan rozczarowany?
- Trochę zaskoczony. Nie ukrywam, że
liczyliśmy na lepszy wynik, tym bardziej,
że ostatnie sondaże znów wskazują na
przewagę PO nad PiS. Trzeba jednak pamiętać, że wybory uzupełniające zawsze
cechuje bardzo niska frekwencja, która
wypacza trochę realne poparcie dla partii.

trwała nieco ponad godzinę.
Następnie Donald Tusk opuścił miasto.
Panie Premierze, czy jest
Pan premierem wszystkich
Polaków, czy tylko premierem Marka Krząkały i innych
członków PO?
Marku Krząkała, czy naprawdę musisz się ze strachu
posuwać do zamkniętych spotkań, których musi pilnować
BOR? Może lepiej z otwartą
przyłbicą wyjść do ludzi? Bo
tak jest uczciwiej.
Poseł Piotr Chmielowski

ORNONTOWICE

- Nie poparli Pani samorządowcy z powiatu mikołowskiego. Mocnego wsparcia udzielił Pani za to
Adam Fudali, prezydent Rybnika.
To trochę dziwna sytuacja.
- Poparcie jest tylko wtedy skuteczne, kiedy udziela go dobry samorządowiec. Jako wiceszefowa komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej mogłam oceniać z sejmowej
perspektywy dokonania Adama Fudali.
Prezydent Rybnika osiąga dobre wyniki, a miasto pod jego rządami wygrywa
albo zajmuje czołowe miejsca w rankingach dobrego zarządzania. Nie można
tego powiedzieć o niektórych samorządowcach w moim okręgu wyborczym.
Nie chcę wymieniać nazwisk, ale nie
przyjęłabym poparcia od każdego.

- Kandydowała Pani pod hasłem: „Zmiany zaczynamy od Śląska”. Przed nami pierwsza szansa na zmiany, czyli wybory samorządowe.
- Mam taką nadzieję, że mieszkańcy, głosując na mnie i na PiS, dali sygnał, że oczekują prawdziwych zmian,
a nie pustych deklaracji, jakie słyszymy
na różnych szczeblach władzy, poczynając od rządu, a na samorządach lokalnych kończąc. Trzeba wykonać dużo
pracy, aby mieszkańcy uświadomili sobie wagę wyborów samorządowych. Aby
idąc do urn, w obywatelski, świadomy
sposób wybierali kandydatów, analizując ich programy i pomysły na rozwój
małych ojczyzn.

-Nie czuje się Pan największym
przegranym tych wyborów? Przeszła
obok Pana dobra okazja, aby zostać
posłem.
- Nie czuję się przegranym, ponieważ to nie ja kandydowałem. Konieczność zorganizowania wyborów uzupełniających pojawiła się dosyć nieoczekiwanie.

ORZESZE

WyRy

W swoich tegorocznych planach politycznych nie przewidywałem przeprowadzki
na ulicę Wiejską do Warszawy, więc trudno mówić o porażce albo rozczarowaniu.
- Kiedy ostatnio rozmawialiśmy
nie znaliśmy wyników wyborów uzupełniających i nie chciał Pan potwierdzić, czy kandyduje w wyborach samorządowych na burmistrza
Mikołowa. Teraz wszystko jest już
jasne.
- Mogę potwierdzić, że z poparciem
Platformy Obywatelskiej zamierzam
ubiegać się o stanowisko burmistrza Mikołowa.
Rozmawiał: Jerzy Filar

RybNIk

68,39%

59,34%

58,19%

44,07%

22,07%

29,20%

31,19%

46,66%

6,27%

7,93%

5,57%

5,62%

3,27%

3,53%

4,87%

3,87%
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Młody geniusz z Łazisk

Na mistrzostwach świata
w grach matematycznych
i logicznych Paweł lamża
zajął czwarte miejsce.

Wyjazd okazał się rewelacyjny, nie tylko z powodu bardzo dobrego wyniku w mistrzostwach. W pozostałe dni wolne
od zawodów uczestnicy zwiedzali Paryż oraz Disneyland.

P

od koniec sierpnia,
w Paryżu odbyły się 28.
Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicznych. Polska reprezentacja liczyła 29
zawodników. Jej skład wyłoniły eliminacje organizowane przez Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
i Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Przez gęste, eliminacyjne sito przebrnął także Paweł Lamża, uczeń piątej klasy Szkoły Podstawowej nr 1
w Łaziskach Górnych. W Pa-

Atmosfera w Polskiej drużynie
była bardzo dobra, Paweł poznał
wielu nowych kolegów z całej
Polski, którzy dzięki niemu usłyszeli o Łaziskach Górnych.
Paweł już dziś ma nadzieję na start w przyszłorocznych
mistrzostwach, szczególnie, że
będzie startował w tej samej
kategorii wiekowej, ale już jako
szóstoklasista. (wt)
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ryżu zawodników podzielono
na osiem grup wiekowych i zawodowych. Paweł Lamża wy-

startował w kategorii C1, przeznaczonej dla uczniów klas
piątych i szóstych szkół podstawowych. Młody łaziszczanin miał z tego powodu utrudnione zadanie. Startując jako
piątoklasista, musiał rywalizować głównie ze starszymi o rok
koleżankami i kolegami.
W jego kategorii wiekowej,
do matematycznych łamigłówek zasiadło 64 zawodników
z 10 krajów. Mistrzostwa trwały dwa dni. Uczestnicy mieli do rozwiązania po 22 zadania o różnym stopniu trudno-

ści. Za każde dobre rozwiązanie, startujący otrzymywał
1 punkt. Stopień trudności
i czas poświęcony na rozwiązania zadań decydował o kolejności miejsc w wypadku uzyskania identycznej liczby punktów. Paweł na 22 zadania rozwiązał poprawnie 17, co dało
mu czwarte miejsce w zawodach. Zwycięzca rozwiązał poprawnie18 zadań. Paweł uzyskał identyczny wynik punktowy jak zdobywca trzeciego
miejsca, ale był gorszy w dodatkowej punktacji.

Tylko w hali MOSiR-u w łaziskach Górnych można w powiecie mikołowskim zagrać w bowling

BIEGAĆ

Kule kontra piony

każdy może…
…bo to najprostszy sposób zarówno rekreacji jak i rywalizacji sportowej. Okazja do sprawdzenia swoich umiejętności
oraz zdobycia punktów dla Mikołowa w Grand Prix Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w biegach masowych nadarzy
się już wkrótce. Będzie nią rozgrywany 27 września XII Mikołowski Bieg Uliczny im. Henryka Biskupiaka. Impreza ta zostanie rozegrana w dwóch kategoriach: bieg główny dla dorosłych oraz bieg dla dzieci. W biegu głównym startujący rozpoczną rywalizację o godzinie 11.00 na parkingu przy krytej pływalni, natomiast meta będzie znajdować się na bieżni Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego MOSiR. Jego trasa liczy około 10 kilometrów i prowadzić będzie ulicami Mikołowa oraz Łazisk.
Bieg zostanie rozegrany w kategoriach:
kobiety
Mężczyźni
- K-16: 16-19 lat,
- M-16: 16-19 lat,
1998 - 1995
- K-20: 20-29 lat,
- M-20: 20-29 lat,
1994 - 1985
- K-30: 30-39 lat,
- M-30: 30-39 lat,
1984 - 1975
- K-40: 40-49 lat,
- M-40: 40-49 lat,
1974 - 1965
- K-50: 50 i starsze - M-50: 50-59 lat,
1964 - 1955
- M-60: 60-69 lat,
1954 - 1945
- M-70: 70 lat i starsi
1944 i starsi
- K i M - niepełnosprawni
Imprezą towarzyszącą będzie - Biegi Dzieci i Młodzieży rozegrany o godzinie 9.00 na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego MOSiR, ul. Żwirki i Wigury 45. Więcej informacji i regulaminy na stronach: www.mosir.mikolow.eu oraz
http://gpbiegi2014.silesia.org.pl
(Tapi)

Czy Bowling to kręgle? Wielu z nas
myśli, że tak jest. Ale Wojciech
Drwięga, zastępca dyrektora łaziskiego Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji ostro zaprzecza.
- Bowling to o wiele łatwiejszy sport
niż kręgle. W klasycznych kręglach

mamy dziewięć
pionów i do wyboru trzy kule:
juniorską, damską i męską, a piony nie zawsze upadają.
Trzeba je umiejętnie trafić.
Natomiast bowling to jest amerykańska odmiana tej gry. Tutaj mamy
dwa rodzaje kuli, jedna spare’owa
z dziurkami na place, która sunie prosto
po torze i druga dla zawodowców, która zatacza kręgi. Tak najprościej można
wytłumaczyć różnicę między tymi dwiema dyscyplinami sportu - wyjaśnia Wojciech Drwięga.
Trzeba dodać, że w bowlingu pionów
do zbicia jest 10 sztuk oraz dużo łatwiej
je przewrócić, a ponadto by grać w tę dys-

cyplinę nie wystarczy tylko kula i piony,
są jeszcze potrzebne specjalne buty, które
ślizgają się po posadzce. W bowlingu suniemy kilka metrów z kulą zanim ją wypuścimy z ręki.
- Dysponujemy sześcioma torami, na
których jednocześnie może grać 30 zawodników. Osoby chcące pograć u nas
w bowling, a muszę zaznaczyć,
że w naszym powiecie to
jedyne miejsce, mają
do dyspozycji kule,
buty i całą infrastrukturę
zarówno sali bowlingowej, jak
i hali. Nasz
obiekt funkcjonuje od 2009
roku. Odbywają się u nas zawody sportowe, imprezy
firmowe połączone z grą
czy też urodziny dla dzieci dodaje Tadeusz Marszolik, dyrektor
MOSiR w Łaziskach Górnych.
Ceny są przystępne i kształtują się od
30 do 60 zł za godzinę w zależności od
dnia godziny i pory. Najtaniej jest do godz.
15, a najdrożej w weekendowe popołudnia.
- Zapraszamy wszystkich do skorzystania z naszej oferty, bowling to gra łatwa i przyjemna. Każdy może w nią grać
i spróbować w niej swoich sił - dodaje dyrektor Marszolik. (BL)
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Obchody września 1939 roku w Gostyni

Szli do boju tyralierą
W tym roku, obchodom rocznicy Bitwy Wyrskiej na polach
w Gostyni nie towarzyszył już ostatni z żyjących uczestników
tamtych wydarzeń, kpt. Franciszek Grzegorzek.

O

dszedł na wieczną wartę,
choć wielu z uczestników
spotkania wciąż pamięta, jak rok temu z wypiekami na twarzy i entuzjazmem w głosie opowiadał: „…Nas, z trzeciego Batalionu 73. Pułku Piechoty skierowano
do ataku od północno-zachodniej strony Wyr. Szliśmy w szyku bojowym, tyralierą. Po kilku kilometrach usłyszeliśmy świst kul z maszynowych karabinów. Nasi żołnierze padli - powoli czoł-

galiśmy się w tył. Wydano rozkaz okopać się (…) Drugiego dnia września ruszyliśmy do ataku…”. To jego relacja
z tamtych dni, od wielu lat uświetniała to wydarzenie. Ale nie zabrakło, przy
pomniku Pamięci Żołnierzy Września
1939r. zarówno przedstawicieli organizacji kombatanckich, harcerzy, młodzieży oraz przedstawicieli władz samorządowych, wojewódzkich i powiatowych. Odbyła się polowa msza święta
oraz apel poległych, a na cześć bojow-

ników września - Kompania Honorowa
Sił Powietrznych z Bytomia oddała salwę honorową.
- Jesteśmy tutaj, by oddać hołd tym,
którzy przelewali swoją krew za naszą wolność. Nikt z nich nie chciał iść
na wojnę, ale spełnili swój obowiązek powiedział Piotr Spyra , wicewojewoda
śląski, który w imieniu Prezydenta RP
odznaczył Barbarę Prasoł, wójta Gminy
Wyry za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej - srebrnym
medalem za długoletnią służbę oraz
Andrzeja Wyrobę, przewodniczącego
Rady Gminy Wyry - brązowym krzyżem
zasługi za zasługi na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.
- Dla nas mieszkańców Gostyni i Wyr
wydarzenia tamtych, jakże krwawych,
ale jednocześnie pełnych bohaterstwa
i honoru są bardzo ważne. Każdego roku
tu na polach Gostyni oddajemy im cześć
- powiedział Barbara Prasoł, Wójt Gminy Wyry.
Po części oficjalnej na niebie pojawił się samolot, z którego wyskoczyło trzech skoczków spadochrono-

Piotr Zienc (pierwszy z lewej), jedyny radny wojewódzki z powiatu mikołowskiego: Wspominając co roku Bohaterów Września 1939 powinniśmy zrobić wszystko, żeby pokój był trwałą wartością naszego życia. W kontekście konfliktów, które nas otaczają, m.in. na Ukrainie, ważna jest budowa pokoju
w ludzkich sercach, między narodami, wyznaniami, kulturami i państwami. Ważne są kontakty gospodarcze, ale również gotowość wojskowa i ścisły sojusz w ramach NATO. Oby nigdy nie powtórzył się rok 1939.

wych z Krakowa - jeden z nich rozwinął flagę Gminy Wyry. To dość niezwykłe wydarzenie wywołało okrzyki uznania i gromkie brawa ze strony publiczności, bowiem drugiego września pułap

chmur był dość niski, a więc warunki
do skoku sprzyjały tylko mistrzom!
Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście złożyli wieńce i kwiaty pod
pomnikiem. 
(bl)
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Ku pokrzepieniu serc

Czytaliśmy
Sienkiewicza...

W

minioną
sobotę
w wielu miejscach
w Polsce znani aktorzy, samorządowcy i społecznicy czytali fragmenty jednej z najbardziej znanych powieści Henryka Sienkiewicz „Trylogii”. Do akcji
zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w 2012r. - „Narodowe
Czytanie” włączyła się także
gmina Wyry. Tutaj, w minioną sobotę, na terenie „Zagrody Śląskiej w Gostyni można
było wysłuchać fragmentów
„Potopu”, „Pana Wołodyjowskiego” oraz „Ogniem i Mieczem” w interpretacji wójt
gminy Barbary Prasoł, dyrektor Domu Kultury w Gostyni,
Jolanty Rynkiewicz-Kotwasiń-

skiej, czy też przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Wyroby. Wśród atrakcji znalazła
się także możliwość zrobienia
pamiątkowego zdjęcie w stroju z epoki oraz lekcja menueta, popularnego na dworach
XVII-wiecznej Europy tańca
towarzyskiego. Nie zabrakło
zagadek muzycznych - trzeba
było wskazać, z której części
trylogii filmowej Jerzego Hofmana pochodzi dana melodia.
Ci, którzy skorzystali z zaproszenia nie żałowali, bowiem
oprócz strojów, czytania, tańców, zgodnie z tradycją można było również miodów pitnych skosztować i dowiedzieć
się wiele o tamtej, jakże burzliwej, epoce w dziejach naszego kraju. A wszystko to „Ku
pokrzepieniu serc”. (BL)

W Łaziskach mają „Pod Górę”
26-27 września w Miejskim Domu
Kultury w Łaziskach Górnych odbędzie się czwarta edycja Festiwalu
Górskiego „Pod Górę”. W tym roku,
organizatorzy ponownie przewidzieli
dwa dni pełne wrażeń. Po wielkim,
ubiegłorocznym sukcesie, łaziski
festiwal „Pod Górę” został uznany za
jedną z najlepszych imprez górsko-podróżniczych w Polsce. Zadecydował o tym głównie niepowtarzalny
kameralny klimat, prelegenci z „najwyższej półki” oraz liczne atrakcje
i nagrody czekające na uczestników
imprezy.
Festiwalowi towarzyszyć będzie wystawa fotografii górskiej. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do wysyłania prac w konkursie fotograficznym oraz
zgłaszania swoich wypraw w konkursie na
najciekawszą wyprawę o nagrodę „Złotej
Hołdy”. Impreza jest całkowicie bezpłatna.
Wszelkich informacji na temat festiwalu można szukać na stronie www.pod-gore.pl, oraz na facebooku www.facebook.
com/podgore.

Gwiazdy tegorocznej edycji
Łaziskiego Festiwalu Górskiego:
sobota 27 września - Marcin Tomaszewski, znany także pod pseudonimem
„Yeti”. Polski wspinacz, alpinista, instruktor. Znany z przejść wielkościanowych zarówno w stylu Big Wall jak i alpejskim.
Wspina się od ponad 22 lat. Członek Kadry Narodowej Polski w alpinizmie wysokogórskim. Od samego początku najbardziej inspirowały go wyzwania, wytyczanie nowych dróg w najbardziej niedostępnych i pionowych ścianach świata. Pomimo tego, że kilka z nich udało mu się już
pokonać, to jednak z każdym rokiem czuje coraz większy niedosyt. Jego wspinanie
to nie tylko góry, ale również propagowanie wspinaczki w Polsce poprzez szkolenia i sekcje wspinaczkowe, organizację zawodów i pokazów wspinaczki, prowadzenie audycji radiowych. Od 1997 roku cy-

Organizator imprezy Michał Słowioczek z Tomaszem Mackiewiczem, polskim himalaistą,
gwiazdą ubiegłorocznej imprezy.
klicznie organizuje Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe Fight Club, których jest
pomysłodawcą. Od 2005 roku jest instruktorem wspinaczki sportowej. Otworzył
własną szkołę wspinania w Szczecinie.
W 2009 roku rozpoczął realizację projektu
4 Żywioły: www.4zywioly.net obejmujący
wspinaczkę w czterech charakterystycznych rejonach górskich (Patagonia, Alaska, Ziemia Baffina, Wenezuela).
Piątek 26 września - Ola Dzik, alpinistka młodego pokolenia. Absolwentka psychologii i socjologii na Uniwersytecie Śląskim, obecnie kończy studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Przewodnik górski, współprowadzi firmę
turystyczną BluEmu. Na swym koncie
ma m. in. wejście na ośmiotysięczny Gasherbrum II. Ponadto jako pierwsza Polka
zdobyła niebezpieczny Pik Pobiedy oraz
skompletowała wszystkie pięć siedmiotysięczników b. ZSRR dających tytuł Śnieżnej Pantery. Jest pierwszą kobietą w historii, która ukończyła najdłuższą trasę zawodów Elbrus Race. Uprawia także skial-

pinizm, rajdy przygodowe, kolarstwo górskie, biegi.
Podczas prelekcji Ola opowie o swojej
górskiej drodze, począwszy od wycieczek
w Beskidy ze Studenckim Kołem Przewodników Beskidzkich w Katowicach, poprzez działalność w Klubie Skialpinistycznym „Kandahar” i wieloletnią przygodę
z zawodniczo uprawianym skialpinizmem, rajdami przygodowymi oraz wyścigami biegowymi i rowerowymi, aż po
coraz trudniejsze i odleglejsze wyprawy. Będzie więc i o Alpach, i o wyjazdach
na kolejne spośród siedmiotysięczników
b. ZSRR, o skompletowaniu tytułu „Śnieżnej Pantery”, o wejściu na ośmiotysięczny
Gaszerbrum II, a także o tegorocznej wyprawie na Nanga Parbat tragicznie przerwanej przez atak terrorystyczny. Alpinistka opowie również o swojej pracy przewodnika górskiego. 
(jf)

Dokładny program pojawi się na dwa
tygodnie przed imprezą na stronie
www.pod-gore.pl

Z Ornontowic do Katalonii
We

wrześniu
grupa
odpowiedzialna za
realizację projektu Europejskie Kompetencje Kluczowe a przyszła praca”, współfinansowanego w ramach Programu Comenius Regio w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Ornntowicach, w składzie: dyrektor Iwona Smorz oraz nauczycielki języka angielskiego, Ewa
Wiaterek i Justyna Marek, przebywała z drugą wizytą roboczą
w partnerskim mieście Tarragona
w Katalonii. W delegacji uczestniczyli również przedstawiciele Starostwa Mikołowskiego: starosta Henryk Jaroszek, sekretarz Marek Popek, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Aleksandra Łataś, Główny Specjalista Wydziału Promocji i Rozwoju
Edward Dawidowski oraz prezes

Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA
Iwona Serbeńska.

W trakcie wizyty przeprowadzono spotkanie z przedstawicielami dwóch nowych szkół,

które w bieżącym roku szkolnym stały się oficjalnymi partnerami w projekcie: Institut Pere

Martell oraz Instytut Cal-lipolis. Podczas rozmów przedstawiono raporty z realizacji projektu
w roku 2013/2014, podsumowano współpracę nauczycieli i uczniów z partnerskich szkół
oraz omówiono cele wspólnego
przedsięwzięcia zarówno w zakresie kompetencji kluczowych
(dodatkowe zajęcia z j. angielskiego), jak i zawodowych.
Przedstawiciele strony polskiej
mieli możliwość zwiedzić partnerskie szkoły, znajdujące się
na terenie rozległego campusu
Complex Educatiu de Tarragona, poznać ich bazę dydaktyczną,
warsztaty do praktycznej nauki
zawodów oraz budynki internatu.
Z niecierpliwością oczekujemy rewizyty przedstawicieli strony katalońskiej, która nastąpi już
7 października 2014.
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Naszą redakcję zaalarmował mieszkaniec ul. Orzeskiej w łaziskach Górnych.
Zwrócił uwagę na trwające od kilku miesięcy utrudnienia komunikacyjne
spowodowane rozkopaną jezdnią i chodnikiem. Wyjaśniliśmy sprawę
w Urzędzie Miejskim. Trwa remont generalny ulicy. Prace potrwają do
października. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni i chodnika, gruntowny
remont obejmie także instalacje gazowe, elektryczne i wodociągowe.

Zrobią raz, a dobrze

śladem naszych publikacji

ZIEMIE
niespokojne

zmieniana nawierzchnia chodnika, o której wspomina nasz Czytelnik, jest rozwiązaniem tymczasowym, którego nie da się
uniknąć przy takiej skali prac. Chodzi
o to, aby przechodnie nie połamali sobie
nóg podczas remontu.
(fil)

AlEkSANdER WyRA,
- Od kilku miesięcy przy ulicy Orzeskiej budowlańcy zrywają nawierzchnię
chodnika, a później kładą nową. Gdzie
tu jest sens i logika - denerwuje się nasz
Czytelnik z Łazisk Górnych.
Poprosiliśmy łaziski Urząd Miejski o wyjaśnienia. Remont ulicy Orzeskiej jest inwestycją realizowaną przez miasto razem
ze starostwem powiatowym. Koszt przebudowy wyniesie około pięć milionów złotych. Miasto i powiat zrzucają się mniej
więcej po połowie. Ten remont jest, jak na

polskie warunki, dosyć nietypowy. Oprócz
wymiany nawierzchni jezdni i chodnika,
wyremontowane zostaną biegnące w drodze instalacje gazowe, elektryczne i wodociągowe. Każdą z tych sieci zarządza inna
instytucja. Rzadko kiedy udaje się uzyskać wymagane pozwolenia i uzgodnienia
w taki sposób, aby wszystko udało się zrobić naraz. W Łaziskach Górnych ta sztuka się udała. Dzięki temu, w stosunkowo
krótkim czasie uda się na ulicy Orzeskiej
zrobić wszystko raz, a dobrze. Natomiast

burmistrz łazisk Górnych
Trochę się dziwię krytycznym uwagom,
ponieważ remont ulicy Orzeskiej jest modelową inwestycją, jeżeli chodzi o naszą
współpracę ze starostwem powiatowym
oraz instytucjami zarządzającymi sieciami energetycznymi, wodociągowymi i gazowymi. Dobrze opracowaliśmy kosztorys
i harmonogram prac. Wszystko idzie zgodnie z planem. Mogę zapewnić, że w październiku remont dobiegnie końca.
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 Listy do Redakcji

Dzień dobry,
chciałabym zainteresować
Państwa problemem szlaków
rowerowych biegnących przez
powiat mikołowski oraz infrastruktury z nimi związanej.
O ile zgodzić się trzeba, że inicjatywa budowy wiat przystankowych była bardzo dobra, to chyba włodarze powiatu nie do końca przewidzieli
tak prozaiczną kwestię jak ich
utrzymanie w dobrym stanie.
Przesyłam Państwu zdjęcia
wiaty przystankowej znajdującej się w Wyrach przy bunkrze - zjazd z ulicy Pszczyńskiej w okolicach Straży Pożarnej w stronę Łazisk Średnich. Przykro się robi, kiedy
patrzy się jak wiata powoli
niszczeje. Już w bardzo krótkim czasie po postawieniu
wiaty zniszczono mapę, któ-

ra następnie z elementami ją
mocującymi i stelażem zniknęła, później zniknęły rynny,
drewniany stojak na rowery
i drewniany kubeł na śmieci,
porysowano też ławki. Oczywiście nie czynię o to zarzutu
władzom powiatu, nie mogą
odpowiadać za czyny złomia-

D

ziękuję za poruszenie tematu. Ja sam też od czasu do czasu przypominam o problemie w stosownych urzędach.
Ostatnio sam zacząłem dokładniej drążyć problem zagrożeń ruchami masowymi ziemi i odkryłem np., że
w udostępnionej mi niedawno przez panią geolog starostwa mikołowskiego tzw. karcie rejestracyjnej terenu („zagrożonego”) nachylenie terenu jest wpisane 5-20 stopni, co jest wierutną bzdurą, ponieważ z map topograficznych wynika, że średnio (wzdłuż linii największego spadku) wynosi ono nieco powyżej 3 stopni i nie przekracza
5 stopni. Ale ciągle nad tym pracuję (niestety w rzadkich
tzw. wolnych chwilach, czyli nie tak intensywnie jak bym
chciał) i być może takich nierzetelności znajdę więcej...
Pozdrawiam - stały Czytelnik

rzy, chuliganów i miłośników
łatwego drewna na ognisko.
Władze powiatu mogą jednakże odpowiadać za inne
zaniedbania, którymi z całą
pewnością są nienaprawiony od ponad roku dach wiaty,
który coraz bardziej niszczeje, zachwaszczenie wdzierające się do wiaty (jeżyny i pokrzywy) oraz brud w postaci
śmieci (choć trzeba przyznać,
że są one zbierane i nie zalegają) i brudu na podłodze (ma
się wrażenie, że deski są zamiatane raz do roku).
Chciałoby się, żeby rzeczy mające stanowić dobro
wspólne, mogły je stanowić
nie przez rok czy kadencję, ale
dziesięciolecia, a ich stan nie
był kwitowany zdaniem: No
tak, pieniądze z Unii, łatwo
przyszło, łatwo poszło...
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Pszczoły miały swój dzień
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Szkó³ka
Roœlin Ozdobnych
STRAGAN ŒWI¥TECZNY:
znicze solarne


chryzantemy w donicach
(jednoroczne, wieloletnie)

WK


palmy

wieñce

W sierpniu w całej Polsce świętowano drugi Wielki
Dzień Pszczół. W ramach obchodów w śląskim
Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie na odwiedzających czekały edukacyjne atrakcje. Nie zabrakło
konkursów, gier i zabaw, podczas których wszyscy
poznali świat tych pożytecznych owadów. Obchody
zorganizowano w ramach programu „Z kujawskim
pomagamy pszczołom”.

Na

RÓT
CE

Miko³ów, ul. Wojska Polskiego 74
tel. 32 2261 393, kom. 500 139 160
www.juniprex.pl

najmłodszych
czekały warsztaty z budowania domków dla pszczół dziko
żyjących.
Dzięki specjalnym materiałom edukacyjnym dowiedzieli
się, jak ważna jest rola pszczół

w przyrodzie. Wiele dzieci było
zaskoczonych informacjami, że
dzięki pszczołom mamy nie tylko miód, ale także owoce, warzywa, olej czy nawet bawełnę. Odwiedzający ogrody i parki dostali specjalne materiały
edukacyjne, które będą przypominać o tym, że każdego dnia
należy dbać o niezwykle pożyteczne pszczoły i pszczołowate.
- Większość osób myli na
przykład pszczoły z osami.
Nie odróżniają, która z nich
użądliła. Tymczasem, jeśli jest
to pszczoła to w skórze zawsze
zostaje żądło - powiedział Tomasz Kędziora, który kształci nowe pokolenia pszczelarzy w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli. Zaznaczył, że dla pszczoły żądlenie

to zawsze akcja obronna, która kończy się jej śmiercią.
Pszczoły komunikują się ze
sobą za pomocą tańca. Ich
ruch stał się inspiracją do
stworzenia specjalnej, pszczelej choreografii. Pora na Twój
krok! Zobacz jak w „Tańcu Życia” wołamy o pomoc dla wymierających pszczół! Wejdź
na www.taniec-zycia.pl i naucz się prostych kroków, które
będą przypominać o tym, jak
pomagać pszczołom.
(red)
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Firma JPR AQUA S.A. jest firmą specjalizującą się w produkcji szerokiej gamy
wysoko jakościowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Po latach doświadczeń
i ciężkiej pracy staliśmy się doświadczonym producentem urządzeń z polietylenu metodą rotomouldingu.
Wszystkie urządzenia produkowane
przez JPR AQUA S.A. są zgodne z wymogami normy unijnej PN EN, posiadają
atest higieniczny oraz atesty i certyfikaty
techniczne.

Oczyszczalnia
Separator

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

Mini separator tłuszczu

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

43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 15

tel. 32 22 44 262, 32 22 44 261, e-mail: biuro@jpr-aqua.pl, www.jpr-aqua.pl
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Poznaj elegancką Kia Rio

Jerzy Paja

Oszczędzamy

na paliwie

W

dzisiejszych czasach samochód
osobowy dla wielu osób jest podstawowym środkiem lokomocji.
Samochodem jeździmy do pracy, na zakupy, na wakacje itd.
I choć staramy się kupować pojazdy „oszczędne”, to po każdym tankowaniu zastanawiamy
się, jakby tu zmniejszyć koszty
paliwa. Z doświadczenia wiem,
że można to zrobić. Jeżdżąc
ekonomicznie, udało mi się
zredukować wydatki na paliwo
o prawie 20 procent. Nie w każdych warunkach i nie zawsze
jest to możliwe, ale jeśli zastosujemy kilka zasad, to na jednym tankowaniu, przejedziemy
znacznie dłuższy dystans. Jak?
Wystarczy zastosować kilka następujących zasad:

OGumIENIE
Właściwie dobrane opony
i zalecane ciśnienie pozwolą nie
tylko oszczędzać „obuwie” naszego pojazdu, ale i kilka procent paliwa. Pokonywanie oporów toczenia przy nie dopompowanej oponie kosztuje.

PłyNNA JAZDA
Na tym elemencie można
zaoszczędzić najwięcej. Rusza-

nie z piskiem opon ze skrzyżowania i gwałtowne hamowanie
po kilkuset metrach, to nic innego, jak nadmierne spalanie
paliwa. Nie jestem zwolennikiem ślamazarnej jazdy. Ruszać należy dynamicznie, co
nie oznacza - ostro. Wciskajmy pedał gazu na 75 procent
i zmieniajmy bieg. Pojedziemy
szybko i… ekonomicznie. Nie
zatrzymujmy samochodu, kiedy nie ma potrzeby. Pozwólmy mu dotoczyć się do świateł
i jeśli to możliwe, ruszajmy ze
startu „lotnego”. Do startu zatrzymanego pojazdu potrzeba
około 20 procent więcej energii niż toczącego się z prędkością 5 km/h. I jeszcze jedno,
ruszając ze świateł, nie eksploatujmy nadmiernie silnika na
niskich biegach.

UMIEJęTNOść
PRZEWIdyWANIA,
szczególnie podczas jazdy w mieście, to podstawowa
zasada oszczędzania paliwa.
Jeśli, zbliżając się do skrzyżowania, zauważymy że zielone światło dla pieszych mruga, odpuśćmy pedał gazu, by
potem uniknąć gwałtownego
hamowania. To tańsze i bezpieczniejsze.

PROMOCYJNY KREDYT
50/50 LUB 3x33
KLIMATYZACJA GRATIS

Łaziska Górne, ul. Leśna 1, tel. 32 324 46 01
www.etrans.kia.pl
klImATyZACjA
Pisząc o klimatyzacji, zalecałem jej używanie przez cały

Z kolei kiedy chcemy rozpędzić
auto, pamiętajmy, żeby włączać
wyższy bieg najpóźniej po osiągnięciu 2500 obrotów w silniku

Jeśli zastosujemy choć kilka
podanych wyżej zasad, na pewno miesięcznie zaoszczędzimy
kilkadziesiąt złotych na tanko-

waniu. Przeliczając to na rok
eksploatacji samochodu, może
się uzbierać całkiem pokaźna
sumka.

Jeżdżąc ekonomicznie,
udało mi się zredukować
wydatki na paliwo
o prawie 20 procent.
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Naprawa zamków
i stacyjek
samochodowych

rok. I nie zmieniam zdania.
Jeśli jednak temperatura otoczenia jest taka, jaką chcemy mieć wewnątrz samochodu, nie włączajmy jej. Praca
układu klimatyzacji powoduje
większe spalanie.

UMIEJęTNE kORZySTANIE
Z BIEGóW

Dorabianie kluczy
Systemy zamkowe
MASTER KEY
Tychy, ul. Barona 22d

Tel. 601-074-635

Niższe biegi zapewniają większą moc, co niestety wiąże się
z większym spalaniem. Hamowanie silnikiem za pomocą
stopniowej redukcji biegów pochłania mniej paliwa niż jazda „na luzie”. Planując zatrzymanie lub spowolnienie ruchu
powinniśmy toczyć się na biegu bez naciskania pedału gazu.

benzynowym lub 2000 obrotów
w silniku wysokoprężnym. Najbardziej ekonomiczna jest jazda
na najwyższym możliwym biegu
przy najniższych możliwych obrotach.
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Biuro Rachunkowo-Księgowe

„RACHUBA”
spółka cywilna

JOANNA DUŻY l KATARZYNA WITEK-ROJ

BEZ ZBęDNEGO
BAGAŻU
Wielu kierowców traktuje bagażnik jako podręczny schowek,
wożąc bez potrzeby kilkadziesiąt
kilogramów zbędnych rzeczy.
A to dodatkowe obciążenie
i większe spalanie. Podobnie jest
z jazdą z zamontowanymi bagażnikami dachowymi (większa masa i większe opory powietrza). Jeśli są już niepotrzebne,
zdemontujmy je.

ul. Sienkiewicza 3
43-170 Łaziska Górne
tel. +48 606 299 422
e-mail: joaduz1977@gmail.com
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W lipcu ubiegłego roku w „Naszej Gazecie” opublikowaliśmy wywiad
z Bogdanem Tkoczem, prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Optymalnych, propagującego zdrowy styl życia oparty na diecie
opracowanej przez dr Jana Kwaśniewskiego. Teraz przechodzimy do
konkretów. Specjaliści od żywienia optymalnego obalają fałszywe
mity, jakie narosły wokół diety dr Kwaśniewskiego. Na temat chorej
tarczycy pisze LEK. MED. EWA ŁUKASZEK-GWÓŹDŹ.

Chora tarczyca

- jaka dieta?
Jeśli pacjent w gabinecie lekarza uskarża się
na bezsenność czy też
kłopoty z sercem, ma
spadek wagi lub przybiera na wadze, a czasami osłabienie mięśni
lub biegunki, takie objawy mogą być związane
z chorobą tarczycy.

T

arczyca to mały gruczoł położony poniżej krtani, zbudowany z dwóch płatów
i cieśni. Hormony tarczycy to
tyroksyna, tetrajodotyronina
T4, trójjodotyronina T3 - są
one pochodnymi tyrozyny. Do
produkcji hormonów tarczycy jest konieczny dowóz jodu,
a dzienne zapotrzebowanie
na jod zależy od wieku i sytuacji fizjologicznej. Każda choroba tarczycy może manifestować się jako widoczne lub wyczuwalne powiększenie tarczycy, czyli wole - miąższowe lub
guzkowe - i wymaga diagnostyki. Powiększenie tarczycy lub
pojawienie się małego guzka
często zostaje niezauważone
przez chorego, a znaczną większość wykrywa się przypadkowo. Mogą im jednak towarzy-

szyć uczucie ucisku w szyi lub
utrudnienie oddychania. Rzadziej występują zaburzenia połykania i kaszel.
Objawy związane z zaburzeniami tarczycy - nadczynności i niedoczynności - są na
ogół przeciwstawne. Nadczynność tarczycy to zwiększenie
wydzielania hormonów tarczycy przekraczające aktualne
zapotrzebowanie tkankowe.
Objawy nadczynności zależą od stopnia
jej nasilenia i mogą
występować w różnej
kombinacji i dominacji.
Ze strony układu nerwowego: drażliwość, płaczliwość niepokój, lęk,
bezsenność, trudności w skupieniu uwagi (zaburzające naukę
i pracę). Skóra: ciepła,
różowa, wilgotna, nadmiernie gładka, aksamitna. Włosy nadmiernie łamliwe, łatwo
wypadające i cienkie. Paznokcie cienkie i łamliwe, przedwcześnie oddzielające się od
łożyska. Mięśnie: zmniejszenie masy i osłabione, w ciężkich przypadkach widoczny
zanik uniemożliwiający poruszanie się. Układ krążenia:

przyspieszenie tętna, nadciśnienie tętnicze z dużą różnicą pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym, artymia, niewydolność serca.
Układ pokarmowy - rzadko

powiększenie wątroby
i żółtaczka. Powiększenie tarczycy - wole.
Istnieją trzy możliwości leczenia nadczynności tarczycy - farmakologiczne, leczenie jodem promieniotwórczym oraz leczenie operacyjne. Leczenie farmakologiczne

można wspomóc odpowiednim odżywianiem. Najlepiej,
by było to żywienie optymalne
- należy jednak starać się unikać potraw smażonych. Najlepiej stosować potrawy goto-

wane lub
duszone. Należy
ograniczyć do minimum
napoje zawierające kofeinę
tzn. kawę, herbatę - oczywiście całkowicie zrezygnować
z napojów typu coca-cola i innych energetycznych. Zrezygnować z ostrych przypraw
oraz jedzenia i picia gorących
potraw i napojów. Pacjentom

z nadczynnością tarczycy jest
zazwyczaj bardzo gorąco i dlatego nie powinni jadać gorących potraw, które rozgrzewają. Ze względu na nasilony
metabolizm należy zjadać więcej białka pełnowartościowego: nabiału

(głównie żółtek),
mięsa, ryb. Ważne również jest uzupełnianie
witamin i związków mineralnych w postaci jarzyn i owoców. Szczególnie ważna jest
witamina A, C, B1. Unikać
jak ognia należy węglowodanów prostych takich jak: mąka
i wyroby cukiernicze. Szczególnie ważne w diecie są ja-

rzyny odkwaszające zawierające dużo magnezu, selenu,
potasu i wapnia, a więc marchew, pietruszka zarówno korzeń jak i natka, seler, buraki,
pomidory. Z owoców - suszone morele, truskawki. Należy
unikać także produktów, które mają udowodnione działanie wolotwórcze, takich jak
kapusta, kalafior, brokuł, brukselka, jarmuż,
kalarepa, orzeszki ziemne, migdały, chrzan i musztarda. Trzeba pamiętać o tym, że
w przypadku tej choroby odżywianie może tylko wspomóc
leczenie farmakologiczne,
ale nie może go zastąpić.
Za miesiąc o odżywianiu
w niedoczynności tarczycy.
Lek. med.
Ewa Łukaszek-Gwóźdź
Fragment artykułu
z miesięcznika „Optymalni”
www.optymalni.org.pl
U Wydawcy - w biurze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych, tel. 32 616 51 82 - można zamówić w promocyjnych cenach archiwalne numery miesięcznika „Optymalni” z licznymi poradami medycznymi i dietetycznymi.
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P

an krystian zgłosił się do
naszej placówki w grudniu
zeszłego roku, od tego czasu schudł 54 kg i wciąż systematycznie przychodzi na wizyty.
- CO SKŁONIŁO PANA DO WIZYTY
W SALONIE NATURHOUSE?
- Otyłość... śmieje się Pan Krystian...
A tak poważnie to nieradzenie sobie
z posiłkami. Jadłem dwa obfite posiłki dzienne - rano i wieczorem, do tego
pracowałem na zmiany, nie potrafiłem
rozłożyć posiłków w czasie, szczególnie, że pracuję też nocą.

- Właściwie nic nie sprawia mi większego kłopotu. Jem częściej niż przed
kuracją i nie chodzę głodny. Będąc na
diecie, mam też więcej energii. Na początku kuracji chudnie się szybciej, to
było dla mnie zachęcające, motywowało mnie do dalszej pracy nad sobą.

- JAK WYGLĄDA PANA KURACJA?
- Cotygodniowe spotkania, regularne jedzenie i picie dużej ilości wody.
Fakt, że muszę stanąć co tydzień na
wadze przy Pani dietetyk sprawia,
że robię wszystko co w mojej mocy,
żeby waga była niższa. Tylko regularnie jedząc, organizm nie odkłada sobie zapasów.
- CO BYŁO DLA PANA NAJTRUDNIEJSZE DO TEJ PORY?

- CO SPRAWOŁO PANU NAJWIĘKSZĄ
RADOŚĆ?
- Miny znajomych, którzy nie widzieli mnie od dłuższego czasu :-) Ja sam,
oglądając zdjęcia sprzed kuracji, nie
mogę uwierzyć, że w ciągu pół roku
można aż tak się zmienić.

Przed kuracją

Po kuracji

- KTO WSPIERAŁ PANA PODCZAS DOTYCHCZASOWEJ WALKI ZE ZBĘDNYMI KILOGRAMAMI?

- Pani dietetyk - to ona uświadomiła
mi moje błędy i nauczyła prawidłowo
się odżywiać. Cały czas trzyma rękę na
pulsie. A na co dzień najmocniej wspiera mnie żona, która przygotowuje mi
zalecane posiłki. Rodzina też, nie tylko
pilnuje, żebym nie podjadał, ale również sama zmieniła swoje nawyki żywieniowe.
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Pomóżmy Pawłowi Brząkalikowi z Orzesza

Włącz Dobro
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MAX MED
sklep medyczny
Refundacje

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE PACJENTA
REALIZACJA INDYWIDUALNYCH ZAMÓWIEŃ

Fundacja Stonoga istnieje
już ponad 4 lata. Pomaga
dzieciom chorym, niepełnosprawnym oraz w trudnej
sytuacji życiowej. Pozyskuje fundusze na to, by życie
z chorobą było łatwiejsze.
Finansuje turnusy rehabilitacyjne, kupuje leki,
potrzebne sprzęty ortopedyczne i usprawniające,
pokrywa koszty leczenia
oraz wspiera podopiecznych
swoją pamięcią, dobrym słowem, niesie nadzieję i wiarę
w lepsze jutro. Obecnie ma
14 stałych podopiecznych.

- W tym roku ruszyliśmy
z akcją „Włącz dobro”. Ma ona
na celu wyjście do mieszkańców miast, w których mieszkają nasi podopieczni. Udało nam się do tej pory wysłać
dwójkę dzieci na turnusy rehabilitacje oraz zapewnić pół-

roczną rehabilitację niepełnosprawnej dziewczynce. Pomoc
finansowa jest dodatkowym
wsparciem, którego udzielamy
tym dzieciom lub w przeszłości udzielaliśmy - napisała do
redakcji „Naszej Gazety”, Elżbieta Głodek z Fundacji Sto-

APEL O POMOC
Paweł urodził się 31lipca 2005
roku jako zdrowe dziecko.
W dziewiątym miesiącu życia trafił do szpitala, gdzie stwierdzono
u niego nieuleczalną chorobę genetyczną von Recklinghausena.
Dodatkowo chłopiec cierpi obecnie na ADHD, autyzm oraz nerwiakowłókniakowatość.
Na ciele oraz na narządach wewnętrznych i w głowie pojawiły się
i nadal pojawiają guzy, przez co
dziecko odczuwa bardzo często silne bóle brzucha i głowy. Jest
również zagrożony chorobą nowotworową.
Chłopiec jest bardzo żywym dzieckiem lubiącym się uczyć,
osiąga wysokie stopnie zwłaszcza z matematyki. Dzięki zażywaniu
silnych leków wyciszających, jest w stanie skupić się na nauce.
Paweł powinien wyjeżdżać na turnusy rehabilitacyjne, by dzięki
ćwiczeniom zmniejszyć objawy choroby, niestety rodzina nie posiada wystarczających funduszy, które pozwoliłyby na sfinansowanie wyjazdu.
Dlatego potrzebna jest każda pomoc finansowa.
Fundacja STONOGA
ul. Pszczyńska 25
43-190 Mikołów
74 1020 2528 0000 0702 0277 3166
z dopiskiem: Darowizna
Dziękujemy!

noga, jednocześnie informując
o właśnie takiej imprezie dla
rodzin i osób niepełnosprawnych organizowanych w końcówce sierpnia w powiecie mikołowskim, m.in. 22 sierpnia
w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.
Każdy, kto tego dnia zawitał na Sośnią Górę, mógł wziąć
udział w przygotowanych warsztatach. W ramach kącika artystycznego najmłodsi odkrywali w sobie duszę artysty. Tworzyli drzewka, jeżyki czy też własną
kompozycję z suszonych kwiatów i traw. Dużym zainteresowaniem cieszył się kącik ogrodnika, w którym można było zasiać zioła i kwiaty, oczywiście do
ekologicznych doniczek. Każdy,
kto lubi zagadki i przygody, mógł
sprawdzić się w przyrodniczej
grze terenowej. Młodzi odkrywcy dostali mapę i wyruszyli na
poszukiwanie punktów z zagadkami ukrytych na terenie Centrum Edukacji.

Łaziska Górne
ul. Dworcowa 37A
tel/fax 32 736 76 81
czynne: pn.-pt. 09:00-17:00
sob. 09:00-13:00
Łaziska Średnie
ul. Staszica 4
tel. 32 736 72 04
czynne: pn.-pt. 08:00-16:00
max_med@poczta.fm

Niemałą atrakcją okazały się również bańki mydlane
i zawody sportowe, podczas
których można było postrzelać z pistoletu na wodę, zagrać
w koszykówkę i minihokeja.
Dzięki wolontariuszom zwią-

Kapturka i Wilka - teatr Prowincja z Mikołowa przedstawiał interaktywny spektakl dla
najmłodszych - dzieci mogły
zaśpiewać z Czerwonym Kapturkiem, a nawet zatańczyć ze
Złym Wilkiem.

zanym z Fundacją Stonoga,
którzy malowali twarze, każdy
chętny mógł chociaż na chwilę przeistoczyć się w ulubione zwierzątko. Jedną z atrakcji
były odwiedziny Czerwonego

W ramach przeprowadzonej loterii „Dzieciństwo bez granic” udało się pozyskać 502 zł.
A wszystko to ma przyświecać
jednemu celowi - Pomocy dla
Pawła Brząkalika z Orzesza. (red)

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Jastrzębie-Zdrój

ul. Beskidzka PU 137 nr 1
tel: 32 476 10 25
ul. Zdrojowa 5
tel: 32 733 10 53
www.logopeda.net.pl
www.logopedia.pl
l Weryfikowany od ponad 25 lat, stale wzbogacany
program autorski Jolanty Falany-Kozłowskiej.
l Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego
z oddziałem integracyjnym.
l Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia
Centrum Logopedyczne.
l Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
(od 0 do 7 roku życia).
l Studia Podyplomowe:
- Logopedia (surdologopedia, neurologopedia)
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju
- Terapia Pedagogiczna, inne.
l Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii
(Akademia Rodzica, Uniwersytet Otwarty).

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

Nieruchomości
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Tylko u nas
oferta
tanich,
atrakcyjnych
nieruchomości
z całego
Śląska!
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REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Sprzedam ogródek działkowy
w Mikołowie, w pobliżu „Auchan”.
Tel. 664 224 631

OKazja!

Sprzedam działkę 2000 m kw. wraz
z domem - stan surowy - o powierzchni
350 m kw.w Mikołowie - Śmiłowicach
w doskonałej lokalizacji - tuż pod
lasem - do ul. Gliwickiej tylko 200
metrów! Do działki doprowadzone są
media (gaz, woda, prąd, kanalizacja),
dobra droga dojazdowa.

tel. 509 797 881

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

OGŁASZA

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

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności
n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności
n/w lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

1. Lokal mieszkalny nr 5a położony w Katowicach przy ul. POKOJU 12 - cena wywoławcza: 22 000 zł, wadium: 2 200 zł, postąpienie: 500 zł - powierzchnia
lokalu: 16,90 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC)
2. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Katowicach przy ul. WRĘBOWEJ 17 - cena wywoławcza: 71 000 zł, wadium: 7 100 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 53,75 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
3. Lokal mieszkalny nr 85 położony w Tychach przy ul. HONORATY 24 - cena wywoławcza: 146 000 zł, wadium: 14 600 zł, postąpienie: 1 500 zł
- powierzchnia lokalu: 60,40 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój)
4. Lokal mieszkalny nr 13 położony w Mysłowicach przy ul. STAWOWEJ 2e - cena wywoławcza: 80 000 zł, wadium: 8 000 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 37,00 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
5. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Mysłowicach przy ul. GÓRNICZEJ 12 - cena wywoławcza: 68 000 zł, wadium: 6 800 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 53,30 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC)
6. Lokal mieszkalny nr 9 położony w Mysłowicach przy ul. GÓRNICZEJ 17 - cena wywoławcza: 68 000 zł, wadium: 6 800 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 56,00 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 2 pomieszczenia gospodarcze)
7. Lokal mieszkalny nr 6a położony w Mysłowicach przy ul. KATOWICKIEJ 11 - cena wywoławcza: 64 000 zł, wadium: 6 400 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 46,98 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
8. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 58 - cena wywoławcza: 46 000 zł, wadium: 4 600 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 38,20 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC)
9. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34 - cena wywoławcza: 63 000 zł, wadium: 6 300 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 28,05 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
10. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. WSCHODNIEJ 11a - cena wywoławcza: 130 500 zł, wadium: 13 050 zł, postąpienie: 1 500 zł
- powierzchnia lokalu: 61,63 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)

1. Lokal położony w Katowicach przy ul. SZOPIENICKIEJ 27a - cena wywoławcza: 147 000 zł, wadium: 14 700 zł, postąpienie: 1 500 zł
- powierzchnia lokalu: 60,31 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka , WC, przedpokój)
2. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Chorzowie przy ul. JASIŃSKIEGO 12 - cena wywoławcza: 34 500 zł, wadium: 3 450 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 35,20 m² (1 pokój, kuchnia)
3. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Chorzowie przy ul. JASIŃSKIEGO 12 - cena wywoławcza: 19 000 zł, wadium: 1 900 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 18,70 m² (pokój z aneksem kuchennym)
4. Lokal mieszkalny nr 13 położony w Chorzowie przy ul. JASIŃSKIEGO 12 - cena wywoławcza: 32 000 zł, wadium: 3 200 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 30,90 m² (1 pokój, kuchnia)
5. Lokal mieszkalny nr 17 położony w Chorzowie przy ul. JASIŃSKIEGO 12 - cena wywoławcza: 47 000 zł, wadium: 4 700 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 46,60 m² (2 pokoje, kuchnia)
6. Lokal mieszkalny nr 19 położony w Chorzowie przy ul. JASIŃSKIEGO 12 - cena wywoławcza: 30 000 zł, wadium: 3 000 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 28,00 m² (1 pokój, kuchnia)
7. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. ŚWIERCZYNY 6a - cena wywoławcza: 50 000 zł, wadium: 5 000 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 49,30 m² (1 pokój, pokój z aneksem kuchennym)
8. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2a - cena wywoławcza: 65 000 zł, wadium: 6 500 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 28,90 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
9. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ŁUKOWEJ 2b - cena wywoławcza: 74 000 zł, wadium: 7 400 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 32,60 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
10. Lokal mieszkalny nr 14 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. WSCHODNIEJ 13 - cena wywoławcza: 68 000 zł, wadium: 6 800 zł, postąpienie: 1 000 zł
- powierzchnia lokalu: 36,79 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
11. Lokal mieszkalny nr 17 położony w Rudzie Śląskiej przy ul. KAMIENNEJ 34 - cena wywoławcza: 49 000 zł, wadium: 4 900 zł, postąpienie: 500 zł
- powierzchnia lokalu: 27,96 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)

Termin i miejsce przetargu:
25 września 2014 r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro).
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 3 września 2014 r. do 24 września 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem
Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu:
lokal opisany w pkt. 2 Administracja „Wujek” ul. Załęska 37a Katowice tel. /32/ 209-51-50;
lokal opisany w pkt. 3 Administracja „Wesoła” ul. Piastów Śląskich 6a Mysłowice tel. /32/ 225-32-34;
lokale opisane w pkt. 4, 5, 6, 7, 8 Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice, tel. /32/ 318-29-00;
lokale opisane w pkt. 9, 10 Administracja „Śląsk” ul. Warsztatowa 4 Ruda Śląska tel. /32/ 342-34-75;
lokal opisane w pkt. 1 Śląsko - Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Gliwicka 204, Katowice tel. /32/ 781-66-16 w. 25 lub kom. 728 35 00 17.

Termin i miejsce przetargu:
2 października 2014 r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro).
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 10 września 2014 r. do 1 października 2014 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z
Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach Spółki, które udzielą również dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu:
lokal opisany w pkt. 1 Administracja „Wieczorek” ul. Krawczyka 3 Katowice tel. /32/ 353-30-88;
lokal opisany w pkt. 7 Administracja „Mysłowice” ul. Świerczyny 7, Mysłowice, tel. /32/ 318-29-00;
lokale opisane w pkt. 8, 9, 10, 11 Administracja „Śląsk” ul. Warsztatowa 4 Ruda Śląska tel. /32/ 342-34-75.
lokale opisane w pkt. 2, 3, 4, 5, 6 Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. Gliwicka 204, Katowice, II piętro tel. /32/ 781-66-16 w. 25 i 62 lub 728 35 00 17

Warunki przystąpienia do przetargu:
1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 23 września 2014 r. (wtorek) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki:
ING Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175. - Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie
zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. - Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. - Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli
przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Nabywca, który do dnia zawarcia
umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 4. Koszty związane z przygotowaniem
nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca. 5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej
należności, we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej. 6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować
się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 7. Osoby uczestniczące w przetargu
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 30 września 2014 r. (wtorek) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki:
ING Bank Śląski O/Katowice numer: 63 1050 1214 1000 0010 0201 2175. - Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie
zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty - Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
- Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i
jej nabyciem, ponosi w całości nabywca. 5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 21 dni od wpłaty wylicytowanej należności, we wskazanej przez
Spółkę Kancelarii Notarialnej. 6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem
lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

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

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

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż 11 ułamkowych części
niezabudowanej nieruchomości:

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza piąty przetarg
ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości:

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza ósmy przetarg
ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości:

Położonej w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego, będącej własnością Skarbu Państwa, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Świętochłowice stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 600/55 i 4113 o łącznej powierzchni 1 312 m2, zapisaną
w KW nr KA1C/00017127/2. Działy III i IV w/w Księgi wolne są od wpisów.
W/w księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział Ksiąg Wieczystych.
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dla działki 600/55 wynosi 80,61 zł., dla działki 4113 wynosi 133,91 zł., łącznie dla całej nieruchomości 214,52 zł. - dla udziału 1/11 wynosi 19,50 zł brutto rocznie. Użytkowanie
ustanowione do dnia 05.12.2089 r. Opłata winna być wnoszona przez cały
okres trwania użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku z góry za dany rok, począwszy od roku następnego po zawarciu umowy notarialnej. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, nie częściej
niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.
Działki zlokalizowane bezpośrednio przy ul. Wojska Polskiego. Teren nieogrodzony, zadrzewiony i zakrzewiony. Działki o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa garażowa,
handlowo-usługowa oraz budynki mieszkalne wielorodzinne.
Dla w/w działek brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” obszar znajduje się w jednostce A2.1/4.U.1 - Teren zabudowy usług komercyjnych. Sprzedawane 11 udziałów w nieruchomości pod budowę garaży.
Planowana sprzedaż dotyczy 11 ułamkowej części gruntu po 1/11 części
działek o nr ewidencyjnych 600/55 i 4113.
Pierwszy przetarg na zbycie udziałów w użytkowaniu wieczystym przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 08.08.2014 r.
Cena wywoławcza - 10 500,00 zł netto
za 1/11 część nieruchomości
[Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
cena osiągnięta w przetargu jest zwolniona z podatku VAT oraz na podstawie
art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) jest także zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).]
Wadium - 2 000,00 zł
uprawniające do licytacji 1/11 części nieruchomości
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 r. o godz. 1230
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu: 1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, 2) kserokopię dowodu wpłaty wadium, 3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości, 4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności
na własny koszt.
Wadium należy wnieść przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A. Oddział
w Świętochłowicach nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 najpóźniej
do dnia 22 września 2014 r. (Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę
jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na
poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia zamknięcia przetargu.
Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie
aktu notarialnego w kancelarii notarialnej w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem
www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 3491-931.

Położonych w Świętochłowicach przy ul. Ślęzan będących własnością
Gminy Świętochłowice, stanowiących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 3117/1 o powierzchni 474 m2, 3117/8 o powierzchni 328 m2,
3117/10 o powierzchni 609 m2.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1C/00019050/5
przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. Działy III
i IV w/w księgi wolne są od wpisów.
Nieruchomość zlokalizowana w rejonie budynków mieszkalnych. Teren
płaski, bez utrudnień, część nieruchomości porośnięta drzewami i krzewami. Przez nieruchomość poprowadzony kabel energii elektrycznej. Działki
o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta porośnięte zielenią niską
z nalotu posiadające dostęp do drogi publicznej ul. Ślęzan. Sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna szeregowa oraz wielomieszkaniowa.
Dla w/w działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, - teren oznaczony jest symbolem 3MN/MW - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.
Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się
w dniu 07.03.2014 r.
Drugi przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu
25.04.2014 r.
Trzeci przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu
13.06.2014 r.
Czwarty przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się
w dniu 08.08.2014 r.
Cenę wywoławczą nieruchomości do piątego przetargu ustala
się w wysokości:
- działka 3117/1 - 60 000,00 zł.
- działka 3117/8 - 43 000,00 zł.
- działka 3117/10 - 75 000,00 zł.
Do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.
Wadium - 8 500,00 zł
uprawniające do licytacji 1 nieruchomości
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem
w górę do pełnych dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 r. o godz. 1000
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu: 1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, 2) kserokopię dowodu wpłaty wadium, 3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomości, 4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności
na własny koszt.
Wadium należy wnieść przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A. Oddział
w Świętochłowicach nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 najpóźniej
do dnia 22 września 2014 r. (Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę
jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się
na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed
upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie
aktu notarialnego w kancelarii notarialnej w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem
www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 3491-931.

Położonych w Świętochłowicach przy ul. Ślęzan będących własnością Gminy
Świętochłowice, stanowiących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 3110/17
o powierzchni 1 082 m2, 3110/18 o powierzchni 1 277 m2, 3110/20 i 3110/32
o łącznej powierzchni 3 431 m2 wraz z udziałem 1/19 we własności działki drogowej
o numerze ewidencyjnym: 3110/25 o powierzchni 2 597 m2 oraz 1/8 we własności
działki drogowej o numerze ewidencyjnym: 3110/26 o powierzchni 852 m2.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1C/00019050/5 oraz
KA1C/00046538/8 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. Działy IV w/w ksiąg wolne są od wpisów. W dziale III księgi wieczystej
KA1C/00046538/8 wpisana odpłatna służebność przesyłu na czas nieokreślony na
rzecz Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o. o. z siedzibą w Chorzowie.
Nieruchomości zlokalizowane w rejonie budynków mieszkalnych. Teren wzdłuż
wschodniej granicy teren opada. Południowo - wschodnia część nieruchomości porośnięta drzewami i krzewami. W pobliżu nieruchomości poprowadzony ciepłociąg.
W działce 3110/25 poprowadzona kanalizacja oraz wodociąg. Działki o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta porośnięte zielenią niską z nalotu posiadające dostęp do drogi publicznej ul. Ślęzan oraz dodatkowo sprzedawane są z udziałem w drogach wewnętrznych. Sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna szeregowa oraz
wielomieszkaniowa.
Dla w/w działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem 3MN/MW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej i w części 1 ZN - tereny zieleni.
Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 28
czerwca 2013 r. Drugi przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się
w dniu 06.09.2013 r. Trzeci przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 06.12.2013 r. Czwarty przetarg na zbycie działek 3110/17, 3110/18,
3110/19, 3110/20 i 3110/32, 3110/21 odbył się w dniu 13.12.2013 r. Czwarty przetarg na zbycie działek 3110/6, 3110/7, 3110/10 odbył się w dniu 07.02.2014 r. Piąty przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 28.03.2014
r. Szósty przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu
16.05.2014 r. Siódmy przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się
w dniu 08.08.2014 r.
Cenę wywoławczą nieruchomości do ósmego przetargu ustala
się w wysokości:
- 3110/17 o powierzchni 1082 m2 cena wywoławcza: 80 000,00 zł.
- 3110/18 o powierzchni 1277 m2 cena wywoławcza: 80 000,00 zł.
- 3110/20 i 3110/32 o łącznej powierzchni 3431 m2 cena wywoławcza: 120 000,00 zł.
Do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.
Wadium - 15 000,00 zł
uprawniające do licytacji 1 nieruchomości
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 r. o godz. 1130
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu: 1) dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych
- aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, 2) kserokopię dowodu
wpłaty wadium, 3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym
i technicznym nieruchomości, 4) oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia
granic nieruchomości uczestnik zobowiązuje się do zlecenia wykonania tej czynności
na własny koszt.
Wadium należy wnieść przelewem na konto w ING Banku Śląskim S.A. Oddział
w Świętochłowicach nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 najpóźniej do
dnia 22 września 2014 r. (Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg
wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia
umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.
swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, tel. 32 3491-931.

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza
trzeci publiczny przetarg ustny
nieograniczony
w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego
położonego w Świętochłowicach przy ulicy:
Katowicka 30e/2 - pow. użyt. 106,64 m2
cena wywoławcza - 129 000 zł
wadium - 15 000 zł
termin przetargu - 10 października 2014 r. godz. 0930
Powyższy przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach,
ul. Katowicka 54.
Postąpienie - nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 5) lub winno wpłynąć na konto Urzędu nr 54 1050 1373
1000 0022 8149 7178 prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice w terminie do 06 października 2014 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM).
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 118), tel. 32/3491-931.
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
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Pracowity sierpień Strażaka
To był bardzo pracowity miesiąc dla sekcji
speedrowerowej mikołowskiego Strażaka.
Zawodnicy wraz
z trenerem Kazimierzem Kuchtą przemierzyli wiele kilometrów
samochodem, by
na torach Tarnowa,
Bydgoszyy i Torunia
odnosić sukcesy.

D

wie pierwsze trasy wiodły
do Tarnowa. Pierwszą imprezą w tym mieście był indywidualny i drużynowy
Puchar Okręgu Południowego, a dzień
później mecz w ramach Ligi Południowej. W pucharze Strażak wywalczył
dwa medale: brązowy Kamila Bielaczka w Indywidualnym Pucharze Okręgu i taki sam w Drużynowym Pucharze Okręgu. Punkty dla drużyny w tym
drugim zdobyli: Paweł Rajczyk 7/4, Dawid Pacek 5/2, Daniel Biernacki 9/3,

Krzysztof Krawczyk 5/3, Kamil Bielaczek 13/4.
Z kolei mecz ligowy (jego stawką
było czwarte miejsce w tabeli) był bardzo wyrównany i trzymał w napięciu
do ostatniego wyścigu. Po pierwszej,
remisowej serii biegów, po biegu szóstym Strażak uzyskał prowadzenie i nie

oddał go do końca, choć gospodarze
z determinacją walczyli o zwycięstwo.
W ekipie mikołowian brakowało kilku
podstawowych zawodników, ale w pełni
zastąpili ich dublerzy, za co należą się
im ogromne brawa. To było pierwsze
wyjazdowe zwycięstwo Strażaka z drużyną Przystani Tarnów.

Punkty dla Strażaka zdobyli: Kamil Bielaczek 17/5, Dawid Pacek 14/5,
Paweł Rajczyk 11/5, Grzegorz Fiszek
10/5, Krzysztof Krawczyk 12/4, Daniel
Biernacki 12/5 i Patryk Bielaczek 0/1.
Następna trasa speedrowerzystów
Strażaka wiodła na Kujawy, gdzie w Toruniu i Bydgoszczy rozegrano dziesiątą

edycję Mistrzostw Europy. Barw Strażaka broniła czteroosobowa reprezentacja. Wyniki mikołowian są satysfakcjonujące, a awans do półfinału w kategorii juniorów Dawida Packa, jest najlepszym osiągnięciem w historii klubu
w rozgrywkach rangi mistrzostw Europy
i Świata. Z kolei debiutant, Grzegorz Fiszer zakończył starty na ćwierćfinałach.
W kategorii seniorów podopieczni
Kazimierza Kuchty walczyli nie tylko
z rywalami, ale i z kontuzjami. Paweł
Rajczyk, który jest również żużlowcem,
odniósł w tej drugiej dyscyplinie kontuzję nogi na dwa dni przed mistrzostwami i stąd nie mógł w pełni zademonstrować swoich umiejętności. A i tak
zdołał wywalczyć awans do ćwierćfinałów. Jeszcze większego pecha miał Daniel Biernacki, który już w pierwszym
swoim biegu miał upadek, po którym
nie był zdolny do dalszej jazdy w tych
mistrzostwach. Całe szczęście, że kontuzja żeber nie jest zbyt groźna i rehabilitacja powinna być w miarę krótka.
Przed Strażakiem kolejne imprezy
i oby miesiące jesienne były tak samo
udane jak sierpień.
Tadeusz Piątkowski

Będziemy grać swoje

Sprintem przez
sportowe areny
Piłka nożna
W sierpniu mikołowskie drużyny piłkarskie w meczach ligowych
uzyskały rezultaty:
III liga
Polonia Łaziska zremisowała z Szombierkami Bytom 1:1, pokonała Skrę Częstochowa 2:0, Pniówek Pawłowice 3:0, BKS Stal Bielsko 1:0, Podbeskidzie II Bielsko 1:0, zremisowała 1:1 z Ruchem
Zdzieszowice i przegrała z rezerwą Ruchu Chorzów 0:2.
IV liga
Gwarek Ornontowice uległ Góralowi Żywiec 1:2, rezerwom GKS-u Katowice 0:8, pokonał Podlesiankę Katowice 3:1, zremisował z GTS-em
Bojszowy 1:1 i wygrał z Krupińskim Suszec 3:0.
V liga
AKS Mikołów przegrał z Górnikiem 09 Mysłowice 2:3, z MKS-em
Lędziny 1:2, 0:3 z Unią Bieruń, 0:3 z Ogrodnikiem Tychy i zremisował 0:0 z AKS-em Niwka.
Sokół Orzesze przegrał z TKKF Zuch Orzepowice 0:3, z Orłem Mokre 1:2, z KS 94 Rachowice 1:3, zremisował z Wawelem Wirek 2:2
oraz z Bukoem Rudy Wielkie 0:0.
Orzeł Mokre pokonał Czarnych Pyskowice 2:0, Sokoła Orzesze
2:1, KS 94 Rachowice 4:0, przegrał z TKKF Zuch Orzepowice 1:2
i uległ Wawelowi Wirek 0:1.
Puchar Polski
Rozpoczęły się rozgrywki o Puchar Polski 2015 na szczeblu okręgu Katowice. W pierwszej rundzie nasze drużyny uzyskały wyniki:
Gwarek II Ornontowice - Społem Zabrze 4:1
Unia Bieruń Nowy - Polonia Łaziska 1:1 rzuty karne 5:4
AKS Mikołów II - Wawel Wirek 5:4
Leśnik Kobiór - Sokół Orzesze 0:3
Concordia Knurów II - LKS Bujaków 4:2
Burza Borowa Wieś - Drama Kamieniac 6:7
Strażak Mikołów - AKS Mikołów 2:0
Kamionka Mikołów - Urania Ruda Śląska 2:7
LKS II Bujaków - Orły Bojszów 4:3
Do kolejnej rundy awansowały: Gwarek II Ornontowice, AKS II Mikołów, Sokół Orzesze, Strażak Mikołów i LKS II Bujaków.
Tapi

Od 19 sierpnia do treningów wrócili piłkarze halowi Kamionki. W sezonie
2013/2014 mikołowianie
jako beniaminek byli rewelacją rozgrywek, kończąc ostatecznie ligę na
szóstym miejscu. O tym,
jak wygląda sytuacja
w zespole, rozmawiamy
z trenerem, Leszkiem Lataczem...

P

odobnie jak w poprzednim sezonie, kadra zespołu oparta będzie na
własnych wychowankach. Być
może dołączy jakiś zawodnik
z naszego regionu, ale póki co,
liczymy na tych, którymi dysponujemy. Niestety, do Clearexu Chorzów odszedł najskuteczniejszy nas zawodnik, Dawid Pasierbek. Chciał spróbować swoich sił w ekstraklasie,
więc nie możemy mu tego zabronić. Takie jest życie. Wracając do nadchodzących roz-

grywek. Pierwsze zadanie, to
solidny trening. Musimy być
przygotowani w stu procentach, bo teraz nie będzie tak
łatwo jak w poprzednim sezonie. Nie jesteśmy beniaminkiem, rywale wiedzą jak gramy i zaskoczenia nie będzie.
Na pewno nikt nas nie zlekceważy. Ponadto grupa jest bardzo mocna (gramy w grupie
II - południowej). Większość
drużyn, to zespoły z dużych
ośrodków. Mamy w grupie Tychy, Polkowice, Bochnię... Beniaminkiem pierwszej ligi jest
nasz pierwszy rywal - Berland
OSiR Komprachcice, ale sądzę,
że będą w nim grać zawodnicy z Nemodlina, który się „rozleciał”. My, chcąc zdobywać
punkty, będziemy „grać swoje”. Jakie cele? Utrzymać się
w tej samej klasie rozgrywek.
Mówię serio, bo z doświadczenia wiem, że najtrudniejszy
jest drugi sezon po awansie.
Tadeusz Piątkowski

20-21.09
27-28.09
4-5.10
11-12.10
18-19.10
25-26.10
8-9.11
15-16.11
29-30.11
6-7.12
13-14.12
17-18.12
24-25.01
31.01-1.02
7-8.02
28.02-1.03
14-15.03
28-29.03
10-11.04
18-19.04
25-26.04
2-3.05

Terminarz rozgrywek Kamionki:
Kamionka Mikołów - Berland OSiR Komprachcice
GKS Tychy - Kamionka Mikołów
Kamionka Mikołów - EBS Kielce
BSF Bochnia - Kamionka Mikołów
Kamionka Mikołów - Futsal Nowiny
TPH Polkowice - Kamionka Mikołów
Kamionka Mikołów - Marex Chorzów
MKF Solne Miasto Wieliczka - Kamionka Mikołów
Kamionka Mikołów - KS AZS UMCS Lublin
Kamionka Mikołów - Heiro Rzeszów
Nbit Gliwice - Kamionka Mikołów
Berland OSiR Komprachcice - Kamionka Mikołów
Kamionka Mikołów - GKS Tychy
EBS Kielce - Kamionka Mikołów
Kamionka Mikołów - BSF Bochnia
Futsal Nowiny - Kamionka Mikołów
Kamionka Mikołów - TPH Polkowice
Marex Chorzów - Kamionka Mikołów
Kamionka Mikołów - MKF Solne Miasto Wieliczka
KS AZS UMCS Lublin - Kamionka Mikołów
Heiro Rzeszów - Kamionka Mikołów
Kamionka Mikołów - Nbit Gliwice

Podane terminy są terminami sobotnio - niedzielnymi. Kamionka
swoje spotkania rozgrywać będzie w hali sportowej mikołowskiego
MOSiR-u. Jeśli to będzie możliwe, to w niedziele.
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Brazylijski rekonesans

Pod patronatem „Naszej Gazety”

Mikołowianka, Joanna Brehmer jest w światku sportowym osobą rozpoznawalną.
Nie tylko kibice piłki ręcznej wiedzą, że jest czołową sędziną tej dyscypliny sportu na
świecie. Drugą połowę lipca spędziła w Brazylii...

jego wynik. Ale z pomysłami władzy podobno się nie dyskutuje, więc zobaczymy, co będzie dalej.

Nasza Gazeta: Wakacje czy przedolimpijski rekonesans?
Joanna Brehmer: (śmiech) Wakacje
w Brazylii. Fajna rzecz, ale nie dla mnie.
W brazylijskim Recife rozgrywane były VI
Mistrzostwa Świata w plażowej piłce ręcznej
i byłam jedną z rozjemczyń tego turnieju.
Na odpoczynek nie było czasu. Sędziowałam
tam 15 spotkań, więc Recife znam z hotelu, boisk sportowych i drogi między nimi. Ot,
sędziowska rzeczywistość. A poza tym było
zimno, deszczowo i wiało. Brazylijska zima.
- Ile zespołów startowało w tych mistrzostwach?
- 12 żeńskich i 12 męskich. Niestety bez
biało - czerwonych. U nas ta dyscyplina dopiero się rozwija. Bardzo dynamicznie i myślę, że już w niedalekiej przyszłości dołączymy do czołówki. Przygotowujemy zawody cyklu World Games 2017 we Wrocławiu (tam
na pewno zobaczymy polskie zespoły z reprezentacyjnymi włącznie), a poza tym być
może przyszłoroczne Mistrzostwa Europy
rozegrane zostaną w naszym kraju.
- Kto wywalczył tytuły?
- W obu przypadkach gospodarze. Kobiety
są poza zasięgiem innych drużyn. Mężczy-

znom sprzyjało trochę szczęście, gdyż trzy
mecze wygrali w czasie dodatkowym.
- Zainteresowanie imprezą?
- Ogromne. Myślę, że plażowy handball
jest na trzecim miejscu. Po futbolu i siatkówce plażowej. Trybuny na meczach gospodarzy wypełniały się w stu procentach.
Na pozostałych meczach wypełniały się
w 75 procentach.

- Wrażenia pozasportowe.
- Widać ogromną biedę i różnicę pomiędzy Europą i tamtym regionem świata. Ale
przy tym wszystkim tamtejsi ludzie są bardzo pogodni. I usportowieni. Na każdym
kroku widać, że kochają ruch i sport. Biegają, grają w „byle co”, ruszają się. Bez względu na płeć i wiek. I choć wspomniałam
o biedzie, to wszędzie widać sportową infrastrukturę. Prostą, ale sprzyjającą rekreacji i
uprawianiu sportu. Proste ścieżki zdrowia,
wyznaczone place do gier i ćwiczeń. Możne tam wejść i ćwiczyć. Bez biurokratycznej
otoczki, bez trenerów, instruktorów, animatorów... A do tego dochodzi ten zapał do ćwiczenia.

- W Brazylii byłaś z partnerką z sędziowania halowego, Agnieszką Skowronek?
- Nie, byłam tam sama. IHF (Światowa
Federacja Piłki Ręcznej) wpadła na pomysł
tworzenia par podczas imprez z tzw. „singli”.
Brazylijskie mistrzostwa świata były pierwszym eksperymentem, a ja byłam jednym
z ogniw.

- Czy widać już olimpijską atmosferę? Wszak do Igrzysk Olimpijskich pozostały dwa lata.
- Może w Rio tak. Tam gdzie byłam nie
widać żadnych oznak zbliżających się
Igrzysk. A tak nawiasem mówiąc, zastanawiam się, jak Brazylia zorganizowała Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, jak chce
zorganizować IO. Na lotniskach mówią tylko po portugalsku. Ich infrastruktura daleko
odbiega od przyjętych standardów... Ale skoro udał się piłkarski mundial, to i Igrzyska
Olimpijskie też pewnie będą udane. Ich arenami będą metropolie, a tam życie na pewno wygląda inaczej.

- Twoja opinia o tym pomyśle?
- Sędziowałam w różnych konfiguracjach.
Najczęściej z Turczynką. Są dobre i złe strony tego pomysłu. Ta dobra, to fakt, że trzeba być przez cały czas maksymalnie skoncentrowanym. Popełnionego błędu partner może nie naprawić. Minus - jeden błąd
przy wyrównanym meczu, może wypaczyć

- Wróćmy na ziemię. Co w najbliższym czasie?
- Jeśli chodzi o piłkę ręczną, to codzienność. We wrześniu ruszają rozgrywki ekstraklasy, potem puchary, więc handballu mi nie
zabraknie.
Z Joanną Brehmer rozmawiał: Tadeusz
Piątkowski

Wakacyjny ping pong

Przez pięć tygodni w hali
sportowej w Łaziskach Górnych trwała wakacyjna zabawa z tenisem stołowym.
W pięciu turniejach miłośnicy celoluidowej piłeczki
rywalizowali o punkty w ramach Grand Prix „Puchar
Lata 2014”.

D

wukrotnie w lipcu i trzy
razy w sierpniu rozgrywane były turnieje
w dwóch kategoriach: Młodzieżo-

wej i OPEN. Z pięciu turniejów
do klasyfikacji końcowej liczone
były cztery najlepsze wyniki.
W Grand Prix startowali nie tylko łaziszczanie. Zawody miały charakter otwarty, stąd też i przy stołach widać
było pingpongistów z Mikołowa, Orzesza, Katowic, Gliwic,
Tych, Zabrza, Jaworzna czy
Mysłowic. Nie było też podziału na kategorie wiekowe, płeć,
czy poziom ligowy, zatem do
rywalizacji przystąpili zarówno

„amatorzy” jak i „zawodowcy”
obu płci. Wiek uczestników kategorii OPEN wahał się pomiędzy 25 lat a 77 lat (tyle wiosen
liczył sobie najstarszy uczestnik).
W turnieju młodzieżowym
wystartowało 22 zawodniczek
i zawodników. Zwyciężył Adrian
Rząsa (Mikołów) gromadząc
łącznie 190 punktów. Drugi był
Piotr Ciołek (MOSiR Łaziska)
- 186 pkt., a trzeci Rafał Brząkalik (Łaziska) - 180 punktów.

Na czwartym miejscu z dorobkiem 172 punktów uplasowała się pierwsza przedstawicielka
płci pięknej, Basia Ciołek (MOSiR Łaziska).
W rywalizacji OPEN kwestia pierwszego i drugiego
miejsca została rozstrzygnięta już po czwartym turnieju.
W całym cyklu pierwsze miejsce zajął Marek Tkocz z Orzesza, gromadząc 200 punktów,
a drugi był Wojciech Drwięga z Łazisk, z dorobkiem 192
punktów. Walkę o trzecią lokatę wygrał Piotr Czyrnia z Orzeszea (184 punkty, czwarty był
Rafał Serwata (Tychy), piąty - Michał Dzięgiel (Jaworzno), a szóste miejsce wywalczył Krzysztof Zięty. Najlepsi
uhonorowani zostali okolicznościowymi dyplomami, pucharami oraz nagrodami rzeczowymi, ale wszyscy zgodnie
stwierdzili, że najważniejsza
była dobra zabawa.
Tapi

Po raz trzeci
po Orzeszu
Niedziela, 14 września
będzie dla Orzesza
„świętem biegacza”,
jako że w tym dniu wystartuje po raz trzeci
Uliczny Bieg Orzeski,
organizowany przez Fundację „Aktywni”.

Na

starcie staną nie
tylko biegacze
powiatu mikołowskiego, gdyż swój start zapowiedzieli zawodnicy z innych regionów Polski. Przewiduje się, że ulicami miasta
pobiegnie około 400 zawodników. Start do biegu głównego na dystansie 10 kilometrów
oraz „bieg po zdrowie” (5 kilometrów) planowany jest na
godzinę 15.00. Przewidziany jest również bieg dla dzieci różnych kategoriach wiekowych. Biegi dla najmłodszych
na dystansach 800 i 1000 metrów odbędą się na stadionie
Sokoła.
Imprezą towarzyszącą będzie spacer i zawody Nordic
Walking oraz kategoria osób
startujących na wózkach na
dystansie 5 km.

***
Biuro zawodów oraz szatnie
znajdować się będą w Szkole
Podstawowej Nr 2.
Każdy uczestnik zawodów
(10 km, 5 km, Nordic Walking
oraz osoby na wózkach) otrzyma pakiet startowy.
Więcej informacji oraz zapisy na stronie internetowej
www.biegorzeski.pl.
Zapraszamy!

***
Informacja
dla mieszkańców
Orzesza:

W niedzielę, 14.09.2014
roku z okazji rozgrywania
Orzeskiego Biegu Ulicznego
w godzinach 15.00 - 16.15 wyłączone z ruchu będą ulice:
Górna, Bukowina, Plebiscytowa, Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Szklarska,
Traugutta (od targowiska do
przejazdu kolejowego), Jaśkowiaka (od skrzyżowania z ul.
Traugutta do ulicy Gliwickiej),
świętego Wawrzyńca (od Wiosny Ludów do ronda) oraz ulica Gliwicka (do Huty Szkła).
Organizatorzy z góry przepraszają za utrudnienia.
Tapi

Puchar dla Michała Bary

W

akacje dla mikołowskich
tenisistów są terminem tradycyjnego turnieju o Puchar Dyrektora MOSiR. W tym roku rozegrano
piątą edycję tej imprezy. Na
korcie Ośrodka Rekreacyjnego „Planty” do rywalizacji
przystąpiła ósemka amatorów
„białego sportu”. W tym gronie była jedna przedstawicielka płci pięknej - Pani Celina
Śledź. Turniej rozegrano systemem pucharowym, a większość pojedynków była bardzo

emocjonująca. Ostatecznie
z całodniowych zmagań zwycięsko wyszedł Michał Bara,
który w finale pokonał Mirosława Śledzia.
Tapi
Wyniki końcowe turnieju:
1. Michał Bara
2. Mirosław Śledź
3. Marek Rajwa
4. Damian Górny
5. Celina Śledź
6. Dariusz Hanuszkiewicz
7. Krzysztof Duda
8. Krzysztof Jakubaszek

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

Od 6 września
w Centrum Edukacji
Przyrodniczej
i Ekologicznej
Śląskiego Ogrodu
Botanicznego
trwa niezwykle
interesująca
wystawa „Arbores
Vitae - Ostatnia
taka puszcza”,
zorganizowana
w ramach kampanii
„Różnorodność
- potęga życia”.
Ekspozycja ta inicjuje
nową działalność
Śląskiego Ogrodu
Botanicznego
- wystawy
wielkoformatowych
fotografii.

Ostatnia taka puszcza

w Mikołowie

rozwoju i otwartości kulturowej - a przez to
podnoszenie świadomości proekologicznej
i obywatelskiej. Po projektach „Ziemia z nieba” i „Planeta Ocean” (które w całej Polsce
obejrzało ponad 2,5 mln widzów) proponuje mieszkańcom Mikołowa i całego powiatu
spektakularne wydarzenie artystyczno-edukacyjne „Arbores Vitae - Ostatnia taka puszcza”.

T

eren Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej od początku powstania wydawał się przestrzenią wprost idealną do organizowania plenerowych wystaw i wreszcie udało się zrealizować
ten pomysł. Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, który przekazał ponad 265 tysięcy złotych,
w wyznaczonych miejscach rozmieszczono stelaże wystawiennicze, służące do eksponowania przez okrągły rok
prac fotograficznych o różnorodnej tematyce. Na potrzeby
wystawy „Arbores Vitae” powstała specjalna, monumentalna infrastruktura z tyłu budynku Centrum Edukacji, na
której zamieszczonych zostało 60 fotografii o wymiarach
180 x 120 cm przedstawiających Puszczę Białowieską. Inicjatorami i organizatorami projektu „Arbores Vitae” są Sylvie i Krzysztof Derdaccy z Europejskiego Centrum Ziemi.
Fundacja ta od wielu lat z sukcesem organizuje interdyscyplinarne wydarzenia mające na celu propagowanie wiedzy o stanie naszej planety, promocję idei zrównoważonego

Projekt ten to swoista
podróż w czasie i przestrzeni
do klejnotu europejskiej
bioróżnorodności - Puszczy
Białowieskiej, ostatniego na
świecie pierwotnego lasu
nizinnego strefy umiarkowanej.
Dzięki wspaniałym zdjęciom i filmom Bożeny i Jana
Walencików, którzy od prawie 30 lat z pasją dokumentują zagrożony dziś, lecz wciąż mało znany świat dzikiej
puszczańskiej przyrody, mamy szansę poznać tajemnice tego sanktuarium i korzenie naszej cywilizacji. Projekt
„Arbores Vitae” to nie tylko wystawa, ale również szeroko zakrojony bezpłatny program edukacyjny, skierowany
do uczniów szkół wszystkich szczebli i studentów. To także kino ze znakomitymi filmami przyrodniczymi, na które serdecznie zapraszamy do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w każdą niedzielę od 15 do 17. Szczegóły na stronie:
www.sibg.org.pl.
Zachęcamy placówki oświatowe i kulturalne do
zgłaszania grup na zajęcia edukacyjne (koordynator programu - Monika Depa: nr tel. 534 994 575,
e-mail: m.depa@sibg.org.pl).

Wystawa potrwa do 6 listopada.
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FORMA
PODĄŻA
ZA FUNKCJĄ

JØTUL FS 173 Z JØTUL I 520 FRL

SCAN 83-1 GWH

SCAN 83 SERIES
Moc nominalna:
Ogrzewana pow.:
Wylot spalin:
Masa:
Długość polan:
Wymiary (WxSxG):
Powietrze
z zewnątrz:
Wykończenie:

JØTUL I 570 FLAT BP

JØTUL F 373 WHE

JØTUL F 3 TD BP

KOMINKI Z NORWEGII

JØTUL STUDIO KATOWICE

KATOWICE
ul. Małachowskiego 35
tel. 32 291 59 78
e-mail: katowice@pawpol.pl

5 kW
do 100 m 2
ø 150 mm
117 - 250 kg
35 cm
120/140x46x46 cm
tak
czarny i szary mat,
błyszcząca czerń,
śnieżna biel,
metaliczny brąz,
soczysta czerwień,
steatyt

ŻORY
ul. Główna 129
tel. 32 434 23 12
e-mail: biuro@pawpol.pl

SUDOKU

!

Wśród osób, które do końca września nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrody książkowe. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Martyna Jakubczyk z Ornontowic. Prosimy o odbiór nagrody, w siedzibie redakcji, ul. Rynek 18,
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.
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Najlepsze w regionie ceny materiałów budowlanych i wykończeniowych

