Powiat mikołowski

MIKOŁÓW

ŁAZISKA GÓRNE

WYRY

ORZESZE

--------- EK
DODAT NY
SPECJAL --------

BUDŻET
OBYWATELSKI
Mikołów głosuje!

Strategia

str. 4

Mieszkańcy zdecydują
str. 5

Na parterze

str. 6

76. rocznica

str. 9

str. 13-21

EKO POWIAT

Edukacja

str. 29

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nr 9 (43) 

wrzesień 2015r.

str. 3

Tegoroczna susza, przy wszystkich
nieszczęściach, jakie sprowadziła, przyniosła
mieszkańcom Mikołowa nieoczekiwane korzyści.
Z kranów zaczęła płynąć lepsza, niż zwykle
woda. Ale wszystko, co dobre kiedyś się skończy.
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Restauracja

Mikołów-Mokre,
ul. Wojska Polskiego 74
tel. 32 22 61 393,
www.juniprex.pl

U Kusia

zaprasza na PizzĘ z pieca

Thuja Plicata

Thuja Smaragd

Cyprys Ivonne

zadzwoń: 32 322 64 43

od 25 zł

9,90 zł

9,90 zł

również z dowozem

ul. Łączna 1, Mikołów
www.restauracjaukusia.pl

wys. 150-175 cm

wys. 70-80 cm

wys. 60-70 cm

Nasza produkcja

Studio
Optyczne 13
Zapraszamy i oferujemy:
v bezpłatne badanie wzroku
v bezpłatny serwis okularów
v modne oprawy

w gwarantowanej cenie 38 zł
v lekkie szkła okularowe
plastikowe 40 zł komplet
v szeroki asortyment modnych
oraz eleganckich opraw okularowych
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
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ie znam nikogo, kto poszedł głosować w referendalną
niedzielę. Przepraszam. Jeden ze znajomych, u którego krucho jest
z kasą, załapał się do komisji.
Przedrzemał jakoś ten dzień. Liczenie głosów trwało dwie minuty. W jego komisji pojawiło
się w ciągu całego dnia 17 osób.
Chciałoby się powiedzieć, jaki
prezydent, takie referendum.
Po co to było Bronisławowi Komorowskiemu? Przecież mógł
odejść w spokoju i zapisać się
w naszej pamięci, jako jowialny,
trochę rubaszny pan, popełniający zabawne i nieszkodliwe gafy.
Ale na koniec wymyślił najdroższy happenig w historii polskiej
demokracji. Za desperacką i nieskuteczną próbę ratowania stanowiska Bronisław Komorowski
wystawił polskiemu podatnikowi rachunek na 100 mln zł. Szkoda nie tylko kasy, ale i tej sytuacji. Przez ten cyrk ludzie stracą zaufanie do instytucji referendum, a niektórych spraw
nie wolno zostawić tylko politykom. Wszystko wskazuje na
to, że nadchodzi czas ważnych
decyzji. Aż się prosi, aby wszyscy Polacy mieli prawo zagłosować nad tym, czy chcą, aby nasz
kraj zalała fala muzułmańskich
uchodźców. Przez idiotyczną
poprawność polityczną, narzuconą przez obecne elity władzy
i chodzące na ich pasku media,
żaden przekaz, który nie gloryfikuje śniadych imigrantów, nie
trafia do publicznej dyskusji.
A temat jest zbyt poważny, aby
zostawić go tylko politykom.
Jerzy

R

edakcja „Naszej Gazety” mieści się przy Rynku w Mikołowie, ale
okna mamy także na tył małego skweru graniczącego z targiem. Pod naszą kamienicą są
także ławeczki, na których lubią przesiadywać panowie, lubiący stan nieważkości. Nie
będę tu moralizować, ani krytykować władz, że centrum miasta
opanowały „niebieskie ptaki”,
jak zwykło się mawiać o amatorach procentów w poprzedniej epoce. Chcę jedynie skłonić naszych Czytelników do refleksji nad pewnym zjawiskiem.
W kamienicach okalających
główny plac w mieście nie zamieszkują już bogaci mieszczanie. Są tu głównie siedziby firm
oraz mieszkania komunalne. Dlatego też w pogodne, ciepłe dni
całkiem mimo woli uczestniczymy w życiu prywatnym panów
i pań okupujących ławki na skwerze i przy parkingu. Tu sprawy
sporne omawia się dosyć głośno. W środę (9 września) odbyła
się też regularna bitwa, a jeden
z najbardziej pokiereszowanych
uczestników poszedł się umyć
do fontanny. Ostatnio zauważyliśmy nowe twarze. Pojawili się
młodzi amatorzy takiego stylu życia. Choć może nie powinniśmy
się temu dziwić? Przecież jesteśmy na Śląsku, gdzie na podwórkach w familokach i kamienicach
zawsze stały ławeczki, na których siadywały rodziny i toczyło
się życie towarzyskie. Może powinniśmy docenić zaangażowanie naszych panów w kultywowanie tradycji?
Beata
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Tegoroczna susza, przy wszystkich nieszczęściach, jakie
sprowadziła, przyniosła mieszkańcom Mikołowa nieoczekiwane
korzyści. Z kranów zaczęła płynąć lepsza, niż zwykle woda. Ale
wszystko, co dobre kiedyś się skończy.

Cud w kranach
W lipcu ubiegłego roku zleciliśmy badanie wody z ujęcia w Śmiłowicach. Analiza wykazała wysoką zawartość żelaza.

Z

azwyczaj Czytelnicy dzwonią do naszej redakcji, kiedy
dzieje się coś złego. Tym razem było inaczej. Pod koniec
sierpnia zadzwoniła do nas mieszkanka mikołowskiego sołectwa Śmiłowice.
- Czy wiecie, co się stało z wodą,
która leci z kranu? - zapytała zaaferowana Czytelniczka.
Byliśmy przekonani, że chodzi o to,
co zwykle. W lipcu tamtego roku
daliśmy wodę z ujęcia głębinowego Śmiłowice do badania w specjalistycznym laboratorium przy Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów w Katowicach. Analiza
nie wykazała zanieczyszczeń biologicznych, ale zawartość żelaza
znajdowała się w górnych rejonach
dopuszczalnej normy. „Żelazowa”
woda nie służy nerkom, nie mówiąc
już o sprzęcie domowym. Jeden
z naszych Czytelników z Borowej
Wsi musiał zamontować w domu
stację uzdatniania. Takie cudo kosztuje około 2 tys. zł, ale inaczej się
nie dało. Wszystkie domowe sprzę-

ty, od spłuczki w ubikacji po ekspres do kawy, psuły się z powodu
kamiennych osadów.
Tymczasem w sierpniu, w części mikołowskich kranów zdarzył się
cud. W czajnikach przestał się osadzać kamień, a nerki, jeżeli zabolały,

to raczej od innych płynów, niż woda.
Ruszyliśmy tropem tej sensacyjnej informacji. Okazało się, że z powodu
suszy, wyschło ujęcie w Śmiłowicach.
Awaryjnie, Zakład Inżynierii Miejskiej zwrócił się o pomoc do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, a woda z GPW, jak się okazało,
jest zdecydowanie lepsza.
- Mamy na tyle bogate zasoby i tak
zbudowane sieci przesyłowe, że jesteśmy w stanie dostarczyć wodę do
praktycznie każdego miasta w naszym regionie. Z Mikołowem nie ma
najmniejszych problemów, ponieważ
znajduje się tam jedna z naszych najważniejszych stacji przesyłowych mówi Piotr Biernat, rzecznik prasowy GPW.
Zapytaliśmy w Zakładzie Inżynierii
Miejskiej, czy jest perspektywa podpisania stałej umowy z GPW. Z odpowiedzi wynika, że szanse na to są mizerne. Zapytaliśmy także, czy kupno
lepszej wody w GPW (po 2,19 zł za
metr sześcienny) nie okazałoby się
dla miasta oszczędnością, biorąc pod
uwagę straty, jakie ponoszą mieszkańcy. Ta kwestia nie została podniesiona w odpowiedzi ZIM.

Od lipcowej suszy wodę do części mieszkańców Mikołowa dostarcza GPW.

Odpowiedź ZIM publikujemy w całości.
Woda z ujęcia w Śmiłowicach spełnia wszystkie parametry i wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z późniejszymi zmianami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na ujęciu, są przeprowadzane regularne badania wody oraz kontrole przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Z ujęcia wód głębinowych w Śmiłowicach woda dostarczana jest dla mieszkańców: sołectwa
Borowa Wieś, Paniowy, Śmiłowice i Bujaków (z wyjątkiem uli-

cy Zbożowej, Sośnia Góra, Szkolnej, Radosnej, Starych Młynów i Spółdzielczej) oraz realizowana jest sprzedaż hurtowa
dla Gminy Gierałtowice.
Ujęcie w Śmiłowicach jest głównym źródłem zasilania przedmiotowego obszaru, działa w oparciu o aktualne pozwolenie
wodno-prawne wydane przez Starostę Mikołowskiego, ważne
do 2024 roku. Czasowe przełączanie mieszkańców tego rejonu
na zasilanie w wodę GPW, jest awaryjnym rozwiązaniem i traktowane jest jako źródło dodatkowe (drugorzędne) w celu zapewnienia mieszkańcom ciągłości w dostawach wody.
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Jeszcze nie powstało, a już budzi emocje. Przy ul. Nowy Świat w Mikołowie, władze miasta chcą
postawić osiedle domków z tanimi, komunalnymi mieszkaniami. Pojawiły się głosy sprzeciwu, choć
nie wiadomo, przeciw czemu i komu tutaj protestować. Osiedle nie zburzy ładu architektonicznego
i układu komunikacyjnego dzielnicy, a przede wszystkim nie zamieszka tutaj tzw. element.

Nowy Świat, stare problemy

Wizualizacja osiedla.

W

Mikołowie ponad tysiąc osób czeka na
mieszkanie. Niektórzy nawet od kilkunastu lat. Taki jest efekt zaniedbań ze
strony poprzedniej ekipy rządzą-

cej w magistracie. Ostatni budynek
z mieszkaniami komunalnymi wybudowano w Mikołowie w 2002 roku.
To wstyd, jak na tak bogate - przynajmniej w statystykach - miasto.
Planowane osiedle tylko częściowo

rozwiąże problemy mieszkaniowe, ale od czegoś trzeba zacząć. Projekt i dokumentację techniczną
osiedla
wykonali pracownicy Urzędu Miejskiego, co też jest
swego
rodzaju
nowością. W poprzednich latach
normą było zlecanie projektów
firmom zewnętrznym. Osiedle powstanie w dzielnicy Nowy Świat.
W jego sfinansowaniu
pomoże
Bank Gospodarstwa Krajowego. Do dyspozycji zostanie oddanych około 40 mieszkań,
o niewielkiej powierzchni, od 20 do
25 metrów kwadratowych. Do wielu
z nich wprowadzą się zapewne starsze osoby ze śródmieścia. Mieszka-

nie w dużych kamienicach sprawia
im coraz więcej kłopotów finansowych i organizacyjnych (problemy
z wnoszeniem sprawunków na wysokie piętra).
- Sami wybierzemy lokatorów. Na
pewno nie trafią tam osoby, nie płacące czynszów w poprzednim miejscu zamieszkania. Nasza oferta adresowana jest do ludzi niezamożnych, ale
uczciwych. Nie będziemy lokować tam
osoby, wobec których została zasądzona eksmisja oraz takich, które naruszają zasady współżycia społecznego.
Planujemy, aby na powstające na Nowym Świecie kameralne osiedle skła-

dały się skromne, niedrogie w utrzymaniu mieszkania, które pozwolą na
nowy start wielu oczekującym na lokum mieszkańcom naszego miasta mówi Bogdan Uliasz, zastępca burmistrza miasta.
Mieszkania zostaną zbudowane w energooszczędnej technologii,
aby zredukować koszty ogrzewania.
Ktoś rozpuścił plotkę o piecach węglowych i zagrożeniu pożarowym dla
dzielnicy. Ale to nieprawda. Mieszkania będą ogrzewane prądem. Przy
domkach powstaną parkingi. Pięćdziesiąt metrów dalej znajduje się
plac zabaw. 
(fil)

KOMENTARZ
W tle zamieszania wokół planowanego osiedla, jak ponury żart brzmi czerwcowa odezwa radnych klubu Dla Gminy i Powiatu. Zaapelowali oni do obecnego burmistrza, aby… kontynuował działania z poprzedniej kadencji radnych GiP i burmistrza Marka Balcera, związanych z oddawaniem do użytku nowych mieszkań komunalnych. Czyli, gdyby te słowa traktować dosłownie, obecna ekipa nie powinna
robić nic. Skoro radni GiP i ich duchowy przywódca, Marek Balcer, ostatni budynek
z mieszkaniami komunalnymi oddali trzynaście lat temu, to Stanisław Piechula,
idąc tym śladem, powinien zająć się problemem w okolicy 2028 roku.
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Autoryzowany
sprzedawca:
TWÓJ SKŁAD OPAŁU

Oferujemy tylko
polski węgiel !

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

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

Starosta Henryk Jaroszek zaprezentował zalety strategii dla powiatu.

3

września w mikołowskim MDK-u odbyła się konferencja inaugurująca realizację
projektu J-ednolita S-trategia T-erytorialna - Spójny Obszar Funkcjonalny Powiatu Mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Liderem projektu jest po-

wiat, zaś partnerami pięć gmin go tworzących.
Jej oficjalnego otwarcia dokonał starosta Henryk
Jaroszek, a uczestniczyli przedstawiciele gmin
i jednostek samorządu terytorialnego. Celem
projektu ma być zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej powiatu mikołowskiego
poprzez wypracowanie mechanizmów współ-

pracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Dzięki temu ma powstać zintegrowana
strategia rozwoju dla powiatu mikołowskiego na
lata 2014-2020.
- Dokument podzielony został na kilka
podstrategii, m.in. rewitalizacji obszarów
zdegradowanych, działań na rzecz rozwoju przestrzeni publicznej, rozwoju sfery teleinformatycznej oraz powstania Centrum
Przetwarzania Danych czy lokalnego rynku pracy, ochrony
środowiska, zrównoważonego transportu czy kwestii demograficznych - wyjaśnia Aleksandra Łataś-Makuch, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Projekt korzysta z dofinansowania w wysokości
289 000 euro pochodzącego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
Informacje na temat realizacji projektu można szukać na stronie www.jst.mikolowski.pl
oraz facebooku.

Radość i Nadzieja

Występ „Krystynek” ocieplił atmosferę festynu

„Radość i Nadzieja” pod takim tytułem 6 września odbył
się w amfiteatrze w Łaziskach
Średnich koncert charytatywny, dla stowarzyszenia „Białe Misie”, „Debra Polska Kruchy Dotyk” i „Pomocna Dłoń
Krystyn i Sympatyków”. Inicjatorami imprezy byli Krystyna
i Edmund Pucher, a wydarzenie było objęte szczególnym
patronatem przez starostę,
burmistrza Łazisk Górnych,
Mikołowa oraz wójtów gmin
Wyry i Onontowice. Podczas
trwania imprezy charytatywnie wystąpiła: Orkiestra Dęta
KWK „Bolesław Śmiały”, Krystynki, Mateusz Sobieszczuk,
Mateo, Rafał Lewandowski -

pokaz ratownictwa medycznego, duet Optima,
Grupa Kabaretowa Ligi
Kobiet, EMSisters, duet
Dana&JeanPierre.
- Program był skonstruowany tak, by osiągnąć trzy podstawowe cele:
przedstawić uczestnikom festynu stowarzyszenia je organizujące, pozyskać środki finansowe na rehabilitację,
zakup leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych stowarzyszeń oraz zapewnić dobrą zabawę - powiedział Edmund Pucher, jeden z organizatorów festynu.
Zamierzony cel został
osiągnięty. Licytacja pro-

fesjonalnie poprowadzona
przez Adama Gizę, redaktora radia Silesia pozwoliła na sprzedanie wszystkich
eksponatów przekazanych
przez darczyńców. Wielkim powodzeniem cieszyły
się podarowane przez firmę
ogrodniczą Szczepek - Słota

rośliny, a i publiczność okazała dobre serce. Z uwagi na
warunki atmosferyczne program koncertu niestety musiał zostać skrócony.
Jako inicjatorzy koncertu w imieniu STOWARZYSZEŃ składamy serdeczne podziękowania Staroście, Burmistrzom, Wójtom
i Radnym. Dziękujemy również wszystkim darczyńcom,
a byli nimi: Ponar-Silesia Aleksandra Cieślik, Dyrekcja KWK „Bolesław Śmiały”,
Mavi Area, Firma Ogrodnicza Szczepek&Słota, PGKiM
Łaziska Górne, Towarzystwo Przyjaciół Łazisk, Restauracja
Kredens, Piekarnia Ewa, MDK
w
Łaziskach
Górnych, Hurtownia
Spoż y w c z a
Szczyrba, Liga
Kobiet i pracownicy kopalni Bolesław Śmiały,
Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie,
Henryk Zientek, Gabriela Botor, Eugeniusz Pukała,
Bogdan Grzywa, Leon Ucka,
Władysław Tkacz, Krystyna
Świerkot, Bożena Niedzielska, Gabriela Zdziebło.
Dziękujemy
wszystkim
darczyńcom za okazane
serce.
Krystyna i Edmund Pucher

„Pod górę”
w Łaziskach

P

iąty festiwal „Pod górę”
rusza w piątek 25 września o godz. 16.30
w Miejskim Domu Kultury
w Łaziskach Górnych - zaczynamy od Madagaskaru Moniki Piątek i Radosława Jareckiego. W pierwszym dniu zaplanowano, m.in. rozmowy z gośćmi i konkursy dla widzów,
a w sobotę projekty filmowe.
Ale to nie wszystko, bowiem na
amatorów gór wysokich oraz
wszelakich form podróżowania czeka wiele niespodzianek
- goście festiwalowi z najwyższej półki, tematyka gór wysokich, wspinaczki wielkościanowej, podróży, rowerów, biegania, lotów balonem oraz innych sportów ekstremalnych.
Będą też liczne, jak w poprzednich edycjach, konkursy

z nagrodami dla widzów festiwalu, a także smaczny poczęstunek, wystawa fotografii górskiej oraz wiele innych atrakcji.
W tym roku festiwal zaszczycą: Janusz Gołąb, Beata Choma, Mieczysław Bieniek, Monika Witkowska, Robert Gondek, Kamil Leśniak, Łukasz
Dudek i Jacek Matuszek. Będą
także zajęcia warsztatowe dla
uczestników festiwalu, m.in.
„Jak zorganizować podróż dookoła świata?”, „Jak najłatwiej
polecieć w Himalaje?”, czy
„Ratownictwo i bezpieczeństwo w górach”. Impreza jest
bezpłatna i bardzo ciekawa.
Szczegółowe informacji na temat festiwalu można znależć
na stronie: www.pod-gore.pl
oraz na facebooku www.facebook.com/podgore.
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Już od września w Mikołowie rusza Budżet Obywatelski.

Konkurs fotograficzny

Mieszkańcy „Cztery pory roku”
zdecydują W
HARMONOGRAM
.

Ogłoszenie wyników głosowania

BUDZETU OBYWATELSKIEGO

W MIKOŁOWIE

Głosowanie internetowe oraz tradycyjne
w wyznaczonych punktach

Spotkania
informacyjno-promocyjne.
Prezentacja projektów przez autorów

Przygotowanie
ostatecznej listy projektów

Weryfikacja wniosków

Składanie wniosków

Akcja informacyjna
i spotkania w okręgach

Budżet obywatelski (partycypacyjny) to proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danego miasta. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania
mieszkańców, którzy są informowani o możliwości współdecydowania
o wydatkach w kolejnym roku.
W Mikołowie od kwietnia trwały
prace nad Budżetem Obywatelskim.
Odbywały się spotkania z mieszkańcami, radnymi, pracownikami Urzędu
Miasta. W sprawę od samego początku zaangażowany jest Mateusz Handel - zastępca Burmistrza Mikołowa.
Jak sam wielokrotnie powtarza,
jest mu niezmiernie miło, iż dzięki
zaangażowaniu mieszkańców i poparciu Rady Miejskiej wyrażonym
uchwałą z 30 czerwca 2015r., miko-

styczeń – luty 2016

styczeń 2016

styczeń 2016

Celem dodatkowym konkursu
jest rozbudzanie wśród mieszkańców Mikołowa poczucia estetyki
otoczenia i przestrzeni publicznej
oraz promowanie twórczości mieszkańców w dziedzinie fotografii.
Dodatkowe informacje:
www.mikolow.eu/?id=761

Sesja Rady Miasta
w internecie

TWOJE

listopad 2015 – styczeń 2016

MIASTO

TWÓJ

od 12.10.2015
do 08.11.2015

GŁOS

wrzesień – październik 2015

Co to jest Budżet
Obywatelski? Trochę
teorii na początek.

luty 2016

eź udział w konkursie
„Cztery pory roku”. Zrób
ciekawe fotografie i wygraj
nagrody. Celem konkursu jest wyłonienie pracy fotograficznej obrazującej na przestrzeni czterech pór roku
najbardziej zadbane, w opinii Jury
miejsce w Mikołowie (ogródek, plac,
działka, balkon, podwórko, itp.).

łowianie będą mieć realny wpływ na
to, jak zostaną wydatkowane pieniądze z budżetu miasta.
Już we wrześniu zaplanowane są
spotkania z mieszkańcami poszczególnych okręgów miasta. Mikołowianie zadecydują, czy w danym miejscu powstanie nowy plac zabaw, siłownia na wolnym powietrzu, czy też
pieniądze zostaną przeznaczone na
poprawę ich bezpieczeństwa. Cykl
spotkań w okręgach pozwoli poznać
mechanizm zgłaszania pomysłów,

głosowania oraz wyboru projektów
do realizacji. Im większe zaangażowanie mieszkańców wokół wspólnego pomysłu, tym większa szansa na
jego realizację.
Ponadto zachęcamy do regularnego zaglądania na stronę www.obywatelski.mikolow.eu oraz na profil Facebook - Budżet Obywatelski w Mikołowie. Na bieżąco ukazują się tam informacje, które pozwolą Państwu zapoznać się z mechanizmem Budżetu
Obywatelskiego.

Terminarz spotkań
(część z nich odbyła się przed ukazaniem się tego numeru gazety)
7 września - godzina 18:00 - Kamionka, Budynek OSP
8 września - godzina 17:30 - Paniowy, Budynek OSP
10 września - godzina 17:30 - Śmiłowice, Sołtysówka
14 września - godzina 18:00 - Borowa Wieś, Sołtysówka
15 września - godzina 17:30 - Mokre Sołtysówka
16 września - godzina 17:30 - Biblioteka Miejska Mikołów
21 września - godzina 18:00 - Bujaków, Sołtysówka
30 września - godzina 17:30 - Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Skalna 10

Panie „ze śpiewem na ustach”

mile widziane!
S

zukasz nowej pasji? Potrafisz
śpiewać? Kochasz tradycje
Górnego Śląska? Ta propozycja jest właśnie dla Ciebie! Miło nam
poinformować, że działający od ponad ćwierć wieku Regionalny Zespół
„Mikołowianki” szuka nowych głosów! Chętne Panie zapraszamy na
próby zespołu, które odbywają się
w Miejskim Domu Kultury, w każdy
poniedziałek od 10.00 do 13.00. Chętnym życzymy powodzenia!

M

iło nam przypomnieć, że sesje Rady Miejskiej Mikołowa są
nie tylko transmitowane w internecie w trybie „na żywo”, na
stronie internetowej www.sesja.mikolow.eu, ale także
ich retransmisje można oglądać w dowolnym momencie, w serwisie
youtube, na kanale urzędu miasta pod adresem: „UM Mikolow”. Najbliższa sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 września. Zachęcamy do
śledzenia jej przebiegu na żywo w internecie.
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Placówki oświatowe rozpoczęły nowy rok szkolny

Pierwszy dzwonek
W

Trwa budowa ośrodka zdrowia w centrum Łazisk Górnych. Ściany parteru już są. Nad parterem zalano też strop. Przed nami budowa piętra budynku.

Strategia Rozwoju
Miasta 2016-2023

T

rwają prace związane ze Strategią Rozwoju Miasta Łaziska Górne. Zakończony został etap prac grupy strategicznej,
który składał się z trzech warsztatów przeprowadzonych 27 maja,
23 czerwca i 9 września. Na poszczególnych spotkaniach wykonano analizę SWOT (katalog szans i zagrożeń rozwoju miasta, a także słabych i mocnych stron miasta Łaziska
Górne), wypracowano wizję jego
rozwoju, określono wyzwania stra-

tegiczne, wskazano kluczowe programy i projekty związane z planowanym rozwojem miasta, a także
wyznaczono mierniki efektów działań. Teraz nastąpią prace redakcyjne
związane z tworzeniem dokumentu,
następnie projekt Strategii zostanie
poddany konsultacjom społecznym.
Przypomnijmy, że Strategia Rozwoju Miasta jest ważnym dokumentem
planistycznym, wyznaczającym najważniejsze cele i główne kierunki
rozwoju Łazisk Górnych.

akacje były czasem
odpoczynku dla dzieci i młodzieży. W łaziskich placówkach oświatowych trwały jednak intensywne prace modernizacyjno
- remontowe.

I tak w Szkole Podstawowej nr 1 im.
ks. prałata Konrada Szwedy przeprowadzono remont i termomodernizację sali gimnastycznej. W ramach przeprowadzonych prac wewnątrz sali dokonano: wymiany instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej,
wymieniono posadzki, pomalowano
ściany, wymieniono też wyposażenie
sali. Prace zewnętrzne objęły wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian fundamentowych, drenaż,
wykonanie izolacji cieplnej ścian wraz
z tynkiem, docieplenie dachu wraz
z wymianą pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i rynien, a także wymianę przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej sali. Koszt tego przedsięwzięcia to prawie 1,5 mln zł, natomiast miastu udało się na tę inwestycję
pozyskać środki z Ministerstwa Sportu
i Turystyki, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 457 000,00 zł.
Po sporym „liftingu” są pomieszczenia
gimnazjum w Zespole Szkół im. Piastów
Śląskich przy ul. Cieszyńskiej. W ubiegłym roku nowo wyremontowanymi klasami cieszyły się dzieci szkoły podstawo-

P

rojekt „Łaziska do
pary” złożony przez
Centrum
Społecznego Rozwoju i realizowany we współpracy z Gminą Łaziska Górne otrzymał
dofinansowanie w II edycji konkursu grantowego
„Tu mieszkam, tu zmieniam”

wej. W tym roku szkolnym to gimnazjaliści korzystają z pachnących świeżością
modernizacyjną pomieszczeń. Na drugim piętrze szkoły wymieniono posadzki, wykładziny, położono gładzie, stare
lamperie zastąpiono tynkami żywicznymi,
klasy i korytarz pomalowano i wyposażono. Całość jest nowoczesna i przyjazna.
W przypadku Zespołu Szkół wymieniono też przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
W Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Łaziskach
Średnich wymieniono okna dachowe,
częściowo wyremontowano też schody zewnętrzne, a także podwyższono
piłkochwyty na boisku zewnętrznym.
W przypadku „Szóstki” wykonano też
dwa projekty techniczne - pierwszy
na adaptację pomieszczeń na oddział
przedszkolny i drugi na dobudowanie
żłobka do obiektu szkoły.

W przypadku przedszkoli - dla
Przedszkola nr 4 sporządzono projekt
na dostosowanie dróg ewakuacyjnych
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, a w Przedszkolu nr 6
wymieniono posadzki w pomieszczeniach na piętrze i pomalowano ściany.
W Gimnazjum nr 1 wymieniono zużytą wykładzinę na płytki gresowe w holu
głównym i części szatniowej szkoły,
a w Gimnazjum nr 3 zamontowano dodatkowe oświetlenie na boisku zewnętrznym.
Dodajmy, że w roku szkolnym
2015/2016 łaziskie przedszkola i 5 oddziałów przedszkolnych przyjęły 709
dzieci, w szkołach podstawowych uczy
się 1461 uczniów (wzrost o 168 dzieci
względem roku szkolnego 2014/2015),
a do łaziskich gimnazjów uczęszcza
523 uczniów (o 14 mniej względem
roku szkolnego 2014/2015).

Łaziska do pary
Fundacji Banku Zachodniego WBK. Na konkurs wpłynęły 2224 wnioski, a łaziski
projekt znalazł się w gronie
300 wybranych do dofinan-

sowania. Jego istotą jest popularyzacja i promocja najciekawszych miejsc, charakterystycznych budowli
i urokliwych zakątków Ła-

zisk Górnych poprzez zaprojektowanie i wyprodukowanie popularnej gry memory. Gra wyprodukowana
zostanie w dwóch wersjach:
w wersji maxi - do użycia
na imprezach plenerowych
i w wersji mini - do użytku
indywidualnego.

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W

dniach 21-25 września 2015
roku na terenie Łazisk Górnych odbędzie się zbiórka
odpadów wielkogabarytowych zbieranych w zabudowie jednorodzinnej.
Odpady wielkogabarytowe - to odpady z gospodarstw domowych, które ze
względu na swoje wymiary (nie mieszczą się w standardowych urządzeniach
do gromadzenia odpadów komunalnych) wymagają odrębnego traktowania.
Do tej grupy odpadów 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”.
UWAGA: Odpady są odbierane
zgodnie z poniższym harmonogramem

od godziny 6.00, dlatego odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione przed posesję.

HARMONOGRAM
Poniedziałek (21.09.2015r.)
Barlickiego, Bukowa, Cegielniana, Chopina, Cicierz, Cieszyńska, Działkowców,
Fornalskiej, Górna, Hutnicza, Jana III Sobieskiego, Kąty, Kieszki, Kościelna, Łazy,
Łączna, Marchlewskiego, Miarki, Młyńska, Moniuszki, Okrężna, Plac Ratuszowy, Pocztowa, Poręba, Sawickiej, Starowiejska, Spokojna, Waryńskiego, Wąska,
Wiejska, Wiosenna, Wróblewskiego, Zakątek, Zawadzkiego, Zielona,
Wtorek (22.09.2015r.)
1 Maja, Astrów, Bratków, Brzozowa,
Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Generała
Świerczewskiego, Goździków, Grabowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa,
Klonowa, Konwalii, Krokusów, Kwiatowa,
Leśna, Modrzewiowa, Narcyzów, Ogrodowa, Olchowa, Radosna, Różana, Rybnicka,
Sienkiewicza, Sosnowa, Stara, Świerkowa,
Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa, Zacisze,

Środa (23.09.2015r.)
Cicha, Górnicza, Kałuże, Kamienna,
Kopalniana, Krótka, Ligonia, Mikołowska, Mokierska, Pawła Wyry, Piaskowa,
Pogodna, Polna, Poprzeczna, Stara Droga, Stroma, Szkolna, Szybowa, Świętego Jana, Widokowa, Wierzysko, Wieżowa, Wodna, Wodociągowa, Wspólna, Wyniosła,
Czwartek (24.09.2015r.)
Brada, Kolejowa, Kardynała Wyszyńskiego, Księdza Głowińskiego, Księdza Szwedy, Lipowa, Malinowa, Marta Waleska, Miodowa, Orzeska, Paprotna, Piękna, Powstańców, Prądna, Przysiółki, Pstrowskiego, Pszczelna, Rolna,
Salamander, Staszica, Torowa, Tuwima,
Wyrska, Wyzwolenia, Zwycięstwa,
Piątek (25.09.2015r.)
22 Lipca, Boczna, Długa, Gajowa, Generała Sikorskiego, Gostyńska, Graniczna,
Konopnickiej, Lasoki, Łąkowa, Miła, Morcinka, Nowa, Osiedle Kościuszki, Pokoju,
Południowa, Promienna, Słoneczna, Słowackiego, Stawowa, Wapienna, Zwałowa,
Źródlana.
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Rafał Franke
bramkarz, lat 31
Ruch Chorzów

Karol Króliczek
obrońca, lat 25
Wychowanek

Patryk Słupik
bramkarz, lat 19
Wychowanek

Bartosz Wójcik
bramkarz, lat 17
Wychowanek

Wiktor Marszałek
bramkarz, lat 27
Wychowanek

Krzysztof Gersok
obrońca, lat 26
Wychowanek

Bartłomiej Fabian
obrońca, lat 20
Wychowanek

Nowa Polonia

Dawid Fuchs
obrońca, lat 16
Wychowanek

Łukasz Dubaniewicz
obrońca, lat 26
Wychowanek

Mateusz Kruk
obrońca, lat 26
AKS Mikołów

Jacek Rączka
pomocnik, lat 30
Wychowanek

Wojciech Oltman
pomocnik, lat 20
Wychowanek

Piotr Botor
pomocnik, lat 16
Wychowanek

Mateusz Wawoczny
pomocnik, lat 23
Unia Bieruń

Daniel Paszek
pomocnik, lat 22
Wychowanek

Bartosz Just
pomocnik, lat 17
Wychowanek

Damian Czupryna
pomocnik, lat 24
GKS Tychy

Góra od lewej: Sebastian Sadłocha, Łukasz Dubaniewicz, Bartłomiej Fabian, Bartosz Just fuchs, Robert Janecki (kierownik), Alex Tyszczak, Piotr Botor, Damian Czupryna, Mateusz Kruk. Środek od lewej: Mateusz Wawoczny, Krzysztof Gersok, Wojciech Oltman, Patryk
Słupik, Bartosz Wójcik, Miłosz Węglarz, Ireneusz Badura, Karol Króliczek, Michał Majsner (trener). Dół od lewej: Urszula Cholewińska
(masażystka), Jacek Rączka, Daniel Paszek, Michał Łoboda, Rafał Franke, Wiktor Marszałek, Artur Korcz, Radosław Kaczmarczyk, Mateusz Mazurek, Marek Mazur (trener). 
Foto: Martyna Strzeżyńska

F

unkcjonowanie drużyny sportowej
można porównać do matematycznej sinusoidy. Raz się jest na fali
wznoszącej, raz na opadającej.
Fragment takiej sportowej sinusoidy zademonstrowali piłkarze Polonii. Po czterech dobrych sezonach gry w trzeciej
lidze przyszła seria porażek i degradacja
do czwartej ligi. Najwyraźniej wypracowany wcześniej model funkcjonowania
zespołu przestał się sprawdzać. Nowy
Zarząd Klubu przyjął nową strategię
budowania przyszłościowego teamu.
Postanowiono odmłodzić zespół i oprzeć
go na własnych wychowankach. Proces

Ireneusz Badura
pomocnik, lat 19
Wychowanek

Radosław Kaczmarczyk
pomocnik, lat 33
Urania Ruda Śl.

Alex Tyszczak
napastnik, lat 20
Stadion Śląski

takiej przebudowy nie trwał długo i do
czwartoligowych rozgrywek przystąpiła
drużyna o znacznie zmienionym składzie
- „nowa Polonia”. W 27-osobowej kadrze
znajduje się 17 wychowanków klubu z Łazisk, a średnia wieku wynosi 21 lat i cztery
miesiące. Jak długo potrwa cementownie tej drużyny do stanu pozwalającego
grać w wyższej klasie rozgrywkowej, pokaże czas. Póki co, prezentujemy kibicom
Polonii twarze i „metryczki” zawodników
znajdujących się w kadrze pierwszej
drużyny. W prezentowanej „metryczce”
obok nazwiska podajemy pozycję, wiek
i klub macierzysty.

Sebastian Sadłocha
napastnik, lat 19
Wychowanek

Artur Korcz
napastnik, lat 23
Wychowanek

Marek Mazur
trener

Miłosz Węglarz
pomocnik, lat 20
Stadion Śląski

Michał Łoboda
pomocnik, lat 22
Rozwój Katowice

Mateusz Mazurek
pomocnik, lat 21
GKS Katowice

Michał Majsner
trener
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

/gminawyry
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Uroczystość 76. rocznicy wojny obronnej na Śląsku „Wrzesień 1939 roku”

„Gardzę śmierci postrachem…

Nie lękam się ich kul…”

Początek września to czas, kiedy mieszkańcy Gminy Wyry wracają myślami do 1939 roku,
kiedy to tuż pod oknami ich domów zwycięski bój stoczyli i utrzymali pozycje żołnierze
73. pułku piechoty, 23 Dywizji Piechoty Armii ,,Kraków”. Wielu z nich poległo na tej ziemi,
walcząc bohatersko, m.in. dowódca ppłk. Władysław Kiełbasa.

- Podczas tegorocznych uroczystości, które odbyły się drugiego września, pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku, w sąsiedztwie

schronu bojowego Sowiniec
dużo uwagi poświęcono również żołnierzom, którzy bronili
pociągu pancernego „Groźny”
dowodzonego przez kpt. Jana

Rybczyńskiego, a walczącego
o Wyry, Gostyń oraz Mikołów
i Żwaków - powiedziała Barbara
Prasoł, wójt Gminy Wyry.
Uroczystości rozpoczęła Msza
św. polowa, której przewodniczył ks. proboszcz Jan Podsiadło,
a homilię wygłosili ks. dziekan
Rafał Październiok i ks. mjr SG
Kornel Undas - dziekan Ewangelicki Straży Granicznej.
Następnie mjr Arkadiusz
Bartnik odczytał Apel Pamięci,
a kompania honorowa 6 Batalionu powietrzno-desantowego im.
gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego oddała salwę honorową. Na
uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych
gmin powiatu mikołowskiego,
starostwa, Tychów oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach, jak również kombatanci,
którzy złożyli kwiaty pod pomnikiem. Na uroczystości zabrał
głos także Jarosław Ptaszkowski
- krewny ppłk. Władysława Kiełbasy, który zwrócił uwagę na
potrzebę podtrzymywania pa-

mięci o wydarzeniach tamtych
dni, bowiem coraz mniej wśród
nas żołnierzy września 39 roku.
Ponadto Henryk Piróg oraz Jarosław Tomalik z Oświęcimskiego Centrum Kultury wygłosili monodram: „Ostatni bój pułkownika Władysława Kiełbasy
02.09.1939r.”

różnili medalem „Za zasługi dla Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”,
m.in. Magdalenę Kocima, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach, Jarosława
Ptaszkowskiego, Henryka Piróga i Jarosława Tomalika, mjr
Arkadiusza Bartnika z Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Tychach oraz Janusza Dziewiora, zastępcę dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrach. Wyróżnienia wrę-

czali Włodzimierz Czechowski, prezes Śląskiego Zarządu
Województwa ZKRPiBWP oraz
wiceprezesi Eugeniusz Jarguz
i Stanisław Piasecki.
Uroczystości uświetnił występ chórów: Zorza z Domu Kultury w Gostyni pod dyrekcją Liliany Czajkowskiej i węgierskiego Echa Matry z Recsk pod
dyrekcją Zuzanny Vajk oraz Orkiestry Sił Powietrznych z Bytomia pod dowództwem kapelmistrza st. chor. Sztab. Pawła
Szczota.

Medal z okazji 40-lecia Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Tychach dla Gminy Wyry odebrała z rąk ppłk. Leszka Klaga,
komendanta WKU w Tychach,
wójt Barbara Prasoł.
Natomiast kombatanci za
wieloletnią współpracę przy
obchodach rocznicowych wy-

Dożynki na średniowieczną nutę
wego w Zagrodzie Śląskiej
w Gostyni, który odbył się
w ostatnią sobotę sierpnia.
Tu i ówdzie bito monety, odbywały się konkursy i pokazy
walk rycerskich. Można było
przymierzyć zbroję i inne rekwizyty. Dookoła roznosiła
się woń gulaszu z dziczyzny
kucharza Tomka, który zapraszał do degustacji. A odważni samodzielnie wypiekali podpłomyki z rybą i warzywami. Licznie przybyłym
mieszkańcom Gminy Wyry
do zabawy przygrywała ka-

pela Trojoki prezentując cygańskie, kowbojskie i śląskie
stroje i piosenki. Zagroda
tego dnia była również miejscem zakończenia rodzinnego rajdu rowerowego i wręczania przez Panią Wójt dyplomów uczestnictwa oraz
upominków.
Serdecznie
dziękujemy
Państwu Gorzawskim za doroczny wypiek dożynkowego
chleba, Klubowi Kobiet Aktywnych (Teresie Lipińskiej,
Jolancie Sitk, Amalii Gołosz)
oraz Panu Józefowi Skrzyp-

P
Rajd Jurajski
iękne słoneczne popołudnie, osada średniowieczna, na kost-

kach ze słomy bochen chleba, płody rolne i kwiaty - to
sceneria festynu dożynko-

Wójt oraz Rada Sportu Gminy Wyry zapraszają do udziału
w I Gminnym Rodzinnym Rajdzie Jurajskim.
Termin rajdu: 10 października 2015 roku (sobota)
Wyjazd z Wyr o godz. 730 - powrót do Wyr około godz. 1630
Trasa: ŁUKOWIEC SZKOŁA (start 845)- szlakiem niebieskim
przez WIELKĄ GÓRĘ i MAŁY BUKOWIEC do skrzyżowania z trasą żółtą - szlakiem żółtym do BOBOLIC - z Bobolic do MIROWA
(meta ok. 1300)
Dojazd: autokar (zapewnia organizator)
Koszt ponoszony przez uczestników rajdu: osoby
dorosłe - 20 zł, dzieci - 10 zł (osoby do 26 roku życia - niepracują-

ce). Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Gminy Wyry przed
dokonaniem zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie (szczegóły w regulaminie Rajdu).
Zgłoszenia udziału do dnia 4 października
2015 roku na adres: sport@wyry.pl (ilość miejsc
ograniczona).
Regulamin Rajdu dostępny na stronie: www.wyry.pl
Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy Wyry: Zofia Syta
tel. 32 325 68 12.

czyk za pomoc w stworzeniu
klimatu dożynkowego, poprzez udostępnienie słomy,

płodów rolnych i innych dekoracji.
Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska
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Co Pani/Pan sądzi o…?
Artur Wnuk

6 września odbyło
się pierwsze od wielu
lat ogólnokrajowe
referendum. Kilka
dni wcześniej
Senat RP głosami
senatorów partii
rządzącej odrzucił
propozycję kolejnego,
zgłoszonego przez
nowo wybranego
prezydenta RP.
W cieniu wielkiej
polityki warto
pamiętać, że tylko
w tym roku mieliśmy
w Mikołowie co
najmniej trzy inicjatywy
związane z pytaniem
o zdanie zwykłych
obywateli.

I

nie chodzi bynajmniej
o odwieczne: czy jesteś za
PiS, PO, Kukizem czy jeszcze kimś innym, lecz o bardziej przyziemne pytania dotyczące najbliższego otoczenia
mieszkańców Mikołowa.

Wymyślanka
Sondaż Stowarzyszenia Wymyślanka miał na celu ustalenie, czy opinie mieszkańców
pokrywają się z „wyczuciem”
osób kierujących organizacją.
Pytano o sposób zagospodarowania działki przy ul. Nowy
Świat oraz o wskazanie najpilniejszych potrzeb, które mogłyby być wskazówką do dalszego działania dla władz stowarzyszenia. Jeśli chodzi o wyniki - nie było niespodzianki,
budowę chodnika wzdłuż ulicy
Nowy Świat za „bardzo pilną”
uznało aż 81% ankietowanych.
Nowy Świat do droga powiatowa, której mieszkańcy od lat
bezskutecznie starają się o poprawę bezpieczeństwa w tym
miejscu. Tym bardziej dziwi
stanowisko Henryka Jaroszka,
starosty mikołowskiego, który wprost przyznaje w oficjalnej korespondencji, że „chodnik przy ulicy Nowy Świat
w Mikołowie z przyczyn oczywistych nie będzie realizowany jako zadanie priorytetowe,
tylko etapami w miarę możliwości finansowych”.

- Ankieta jest czymś, do czego społeczeństwo musi dorosnąć, trzeba pokazywać władzy potrzeby mieszkańców, natomiast władza mogłaby przyglądać się wynikom ankiet
i rzeczywistym potrzebom. To
co dla ludzi jest priorytetem,
powinno nim być również dla
władz starostwa. Czy ktoś musi
zginąć, żeby sprawa stała się
priorytetowa - pyta retorczynie
Mirosław Chmiel, prezes Stowarzyszenia Wymyślanka.
- Zaskoczyło mnie, że potrzebny jest łącznik dla pieszych pomiędzy Nowym Światem a Żwirki i Wigury. To pokazało, że ankieta była potrzebna - dodaje Piotr Gibas,
twórca ankiety i jednocześnie
członek Stowarzyszenia. Spodziewaliśmy się natomiast, że
mieszkańcy wskażą na potrzebę zagospodarowania działki
i jej ogrodzenie.

Osiedle
Mickiewicza
Współinicjatorem badania
opinii mieszkańców na osiedlu
Mickiewicza jest Andrzej Badocha, mieszkaniec tego osiedla. Ankieta zawierała jedno
otwarte pytanie, tak żeby nie
zamykać możliwości pisania
„o wszystkim”. Urny wystawiono 2 czerwca, opinie przyjmowano przez 8 dni.
W 89 ankietach poruszono 452 sprawy. Za
najważniejsze mieszkańcy uznali remonty chodników, dróg,
zwiększenie
liczby
miejsc parkingowych,
ocieplenie budynków
i modernizację placów
zabaw. - Chciałem, żeby
powstał zaakceptowany przez mieszkańców
plan działań niezbędnych do naprawy tego
osiedla, żeby wszyscy
mogli się wypowiedzieć
- mówi Andrzej Badocha.
Jego zdaniem kolejnym
krokiem powinny być
szczegółowe konsultacje
z mieszkańcami, zadanie pytania: „Gdzie chcesz mieć plac
zabaw?”, czy „Którą drogę wyremontować w pierwszej kolejności?”. Póki co z ankiety na
osiedlu Mickiewicza niewiele
jednak wynika. Są rozpoznane
potrzeby, ale nic więcej się nie
dzieje. Podsumowanie ankiety obiecano mieszkańcom na
czerwiec (spotkanie w LO zorganizowane przez urząd miejski i radną), tymczasem mamy
wrzesień, a mieszkańcy w dalszym ciągu nie wiedzą, jakie
są opinie ich sąsiadów. - Dla
mnie plan jest prosty. Jest ankieta, teraz trzeba przedstawić plan roboczy, postawić
dużą tablicę z planem osiedla,
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żeby ludzie mogli się wypowiedzieć, czy to im odpowiada. Trzeba rozmawiać - dodaje lekko poirytowany bezczynnością władz Badocha.

Reta
Ankietę na Recie zorganizowało Stowarzyszenie Reta. Tu
również chodziło o rozpoznanie potrzeb i wywołanie dyskusji o priorytetach. Ankiety wypełniło 68 mieszkańców Rety,
którzy zadeklarowali, że reprezentują 270 osób. Zaskoczenia
nie było, choć wyniki są ciekawe. Na pierwszym miejscu an-

kietowani wskazali poprawę
stanu nawierzchni dróg. Większość ankietowanych jest za
podjęciem działań w celu podniesienia bezpieczeństwa na
drogach (wprowadzenie równorzędnych skrzyżowań, ograniczenie prędkości, tworzenie stref zamieszkania, budowa chodnika wzdłuż ulicy
Dzieńdziela). Co ciekawe ponad 80% respondentów uznało za mało ważne dwa postulaty (które również wpisano do
ankiety) zgłoszone przez radną do urzędu miejskiego. Ta
rozbieżność sprawiła, że wyniki badań opinii mieszkańców
niezwłocznie przekazano rad-

nej oraz burmistrzowi
Mikołowa. Zdecydowana większość ankietowanych opowiedziała się za
utworzeniem Dzielnicy Reta
(obecnie to tylko nazwa zwyczajowa części miasta, a nie
faktyczna dzielnica), co napawa optymizmem w kontekście
trwających konsultacji społecznych w tym zakresie. - Ankietę
udostępniliśmy wyłącznie w internecie, a mimo to odpowiedzi udzieliło 68 osób z rodzi-

nami. W przyszłym roku planujemy powtórzenie badania
i z całą pewnością wprowadzimy wersję papierową, tak żeby
jeszcze więcej osób mogło
wziąć w niej udział - mówi Tomasz Wieczorek z zarządu Stowarzyszenia Reta. Podobne plany ma Piotr Gibas ze Stowarzyszenia Wymyślanka, który zakłada cykliczne przeprowadzanie ankiet wśród mieszkańców,
kolejne być może już na przełomie roku.

Masz Głos,
Masz Wybór
Tak. Gorąco zachęcam do
większej aktywności - chodźcie
na wybory, bierzcie udział w referendach i konsultacjach społecznych, wypełniajcie osiedlowe ankiety. Daleko nam jeszcze do demokracji bezpośredniej w modelu szwajcarskim, ale
chyba już najwyższa pora wziąć
sprawy w swoje ręce. Oddaj
Głos, przecież Masz Wybór.
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Doskonałe efekty w zwalczaniu cellulitu i tkanki tłuszczowej

Poćwiczymy razem!
Mikołów, ul. Rajcy 2  tel. 501 42 42 44
(na przeciw D.H. Zgoda)

www.bodyspace-mikolow.pl
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Śladem naszych publikacji

D

nia 8 lipca 2015r.
w godzinach rannych na terenie
Województwa Śląskiego, w tym na terenie
Powiatu Mikołowskiego
miała miejsce nawałnica powodująca dotkliwe zniszczenia i straty
m.in. w infrastrukturze
komunalnej,
energetycznej, mieniu prywatnym oraz drzewostanie
- znaczna część Powiatu Mikołowskiego odcięta została od energii
elektrycznej, powalone
drzewa i gałęzie blokowały drogi, uszkodzone
zostały dachy domów
jednorodzinnych. Bezpośrednio po nawałnicy służby, straże oraz
samorząd terytorialny
(gminy i powiat) przystąpiły do działań usuwania skutków tego wydarzenia.
„Nasza Gazeta” w jej sierpniowym wydaniu na stronie 12 opisała różnorakie problemy organizacyjne, które miały miejsce podczas usuwania skutków nawałnicy,
zrzucając jednocześnie całą odpowiedzialność i winę na Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) - cytaty i wyjaśnienia
poniżej.

Cytat 1.
„Władze gminne bezskutecznie
usiłowały skontaktować się z kompetentną osobą w spółce Tauron,
która potrafiłaby wyjaśnić, dlaczego tak długo trwa usuwanie awarii. Nie pomogło też w tej sprawie
powiatowe centrum zarządzania
kryzysowego, które nie potrafiło
uzyskać oczekiwanych prze gminę
i mieszkańców informacji.”
Dyspozytorzy PCZK niejednokrotnie próbowali nawiązać kontakt (szczególnie w sytuacjach
wymagających natychmiastowej
reakcji) z dyżurnym Spółki Tauron Dystrybucja S.A., co w większości przypadków okazywało
się bezskuteczne w przeciągu

Polemika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem na temat artykułu

„Deszcze niespokojne”
zamieszczonego w sierpniowym numerze „Naszej Gazety”

największego nasilenia zdarzeń
(pierwsze dwa dni) - najczęściej nikt nie odbierał telefonu,
a obowiązująca „Procedura postępowania na
wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej na obszarze Powiatu Mikołowskiego” oraz
uruchomiony, specjalny numer telefonu na potrzeby zarządzania kryzysowego były po prostu
bezużyteczne.

• 17 z terenu Gminy Ornontowice,
• 138 z terenu Gminy Orzesze,
• 39 z terenu Gminy Wyry.

Cytat 2.
„A to przecież centrum
zarządzania kryzysowego przejmuje dowodzenie
i koordynuje akcją, kiedy
dzieje się coś złego. Stąd
płyną decyzje o wysyłaniu
jednostek straży pożarnej
w konkretne miejsca”
Pragniemy poinformować, że PCZK nie koordynuje prowadzonych działań w tego typu przypadkach, a tym bardziej nie
kieruje zastępami straży pożarnej, której dysponentem jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie. Dyspozytor PCZK a Dyspozytor Państwowej Straży Pożarnej to dwie różne osoby, choć ściśle współpracujące ze sobą przez
całą dobę.
W następstwie nawałnicy Dyspozytorzy PCZK wspólnie z Dyspozytorami Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej (KP
PSP) w Mikołowie przyjęli 525
zgłoszeń z terenu Powiatu Mikołowskiego tj.
• 133 z terenu Gminy Łaziska
Górne,
• 198 z terenu Gminy Mikołów,

Dotyczyły one między innymi:
zabezpieczenia dostarczenia awaryjnego zasilania agregatami prądotwórczymi do obsługi sprzętu medycznego podtrzymującego
funkcje życiowe, zabezpieczenia
zerwanych dachów, przerw w dostawach energii elektrycznej, niebezpiecznych zwisających przewodów energetycznych, oraz połamanego drzewostanu. Do większości tych zdarzeń zadysponowane zostały zastępy Straży Pożarnej
w zależności od zaistniałych zagrożeń, potrzeb i możliwości.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że do ustawowych zadań
PCZK należy (ustawa o zarządzaniu kryzysowym):
• pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
• przyjmowanie zgłoszeń
i pomoc telefoniczna osobom poszkodowanym np.
w pożarach, wypadkach,
katastrofach,
• alarmowanie ludności za
pośrednictwem systemu
sms-owego SISMS,
• współdziałanie z innymi
centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
• nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
• współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska oraz
współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje
ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
• dokumentowanie prowadzonych działań,
• realizacja zadań stałego dyżuru
na potrzeby obronne państwa.

Cytat 3.
„Problem w tym, że łaziskie jednostki wysłano już do Wyr, a do
Łazisk Górnych przyjechały ekipy z Mokrego, z Mikołowa. Brak
koordynacji w podejmowaniu decyzji, nie pomagał w usuwaniu
szkód, stwarzających realne zagrożenie dla życia. (…) W miarę
upływu dnia władze w gminach
na własna rękę zajęły się usuwaniem szkód”

Kierowanie jednostek straży
pożarnej do usuwania określonych szkód zależny był od bieżącej sytuacji i potrzeb jakie zaistniały. Nie powinno więc dziwić,
że np. jednostki z Łazisk Górnych
zostały w pierwszej kolejności zadysponowane do Wyr, gdzie straty były najpoważniejsze i najbardziej dotkliwe. W związku z tym
do Łazisk zadysponowano inne
jednostki, które były akurat dostępne.
Należy zwrócić uwagę na fakt,
iż zarówno gmina jak i powiat
mają podobne ustawowe zadania
do realizacji w sytuacjach kryzysowych. Do zadań wójta lub burmistrza w sprawach zarządzania
kryzysowego należy (ustawa o zarządzaniu kryzysowym):
• kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
• realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego,
• zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania
kryzysowego,
• wykonywanie przedsięwzięć
wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin
i gmin o statusie miasta,
• zapobieganie, przeciwdziałanie
i usuwanie skutków zdarzeń
o charakterze terrorystycznym;
• organizacja i realizacja zadań
z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
oraz:
• całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu
zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,
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• współdziałanie z innymi centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
• nadzór nad funkcjonowaniem
systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego
ostrzegania ludności w gminie,
• współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
• współdziałanie z podmiotami
prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
• realizacja zadań stałego dyżuru
na potrzeby gotowości obronnej państwa.
Gmina bowiem w pierwszej
kolejności jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz usuwanie
szkód na własnym terenie i nikt jej
z tych zadań nie zwolni.
Jeśli jednak ze zdarzeniem nie
potrafi poradzić sobie sama, to
w sytuacji wyjątkowej może zwrócić się do powiatu z prośbą o pomoc, a powiat w miarę możliwości
może takiej pomocy udzielić.
Starosta również kieruje działaniami usuwania szkód i zapobiegania ich powiększeniu. Jednak tylko w momencie, jeśli ogłoszono stan klęski żywiołowej na
obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu.
W sytuacji, gdy stan klęski żywiołowej zostanie ogłoszony na terenie jednej gminy zadaniami kieruje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Natomiast, jeżeli obszar stanu
klęski żywiołowej przekroczy granicę powiatu to zadania te przejmuje wojewoda. Należy podkreślić, że w dniu 8 lipca 2015 roku
(jak również w dniach poprzednich i następnych) nie ogłoszono
stanu klęski żywiołowej. Oznacza
to, że usuwanie szkód przez gminy „na własną rękę” nie było żadnym odchyleniem od normy.
Reasumując informujemy, że
zarówno PCZK jak i Straż Pożarna realizowali swoje zadania we
właściwy sposób. Przy czym należy jednocześnie pamiętać, iż problemy z dostawami np. energii
elektrycznej czy też wody, szkody
w drzewostanie związane z działaniami czynników pogodowych
mają miejsce nie tylko na terenie
naszego powiatu, ale również na
terenie całego kraju oraz w różnych miejscach na świecie - nie
są, więc niczym nadzwyczajnym,
wymagają jednakże skoordynowanych (czyt. wspólnych) działań
administracji publicznej, służb,
straży, firm zewnętrznych np. dostarczających energię elektryczną dla poszczególnych obywateli.
Relacja pomiędzy gminą a powiatem powinna polegać przede
wszystkim na wzajemnej współpracy, a nie na obarczaniu się winą za
problemy związane z dostawą energii i usuwaniem szkód tym bardziej,
że jednostki te mają bardzo podobne obowiązki w zakresie szerokorozumianego bezpieczeństwa.
Z wyrazami szacunku
zastępca naczelnika Wydziału
Zarządzania Bezpieczeństwem
Bartłomiej Depa
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Jest dobrze? Sorry, takie mamy prawo
Polemika do polemiki

Mikołowski sąd rozwiał nadzieję
działkowców z ROD „Barbara”

O

T

o dobrze, że starostwo powiatowe zareagowało na
nasz artykuł. Publikujemy
tę polemikę nie tylko z tego powodu, że tak nakazuje prawo prasowe, ale także, aby Czytelnicy mieli okazję zapoznać się z retoryką,
stosowaną przez urzędników,
kiedy poczują się dotknięci.

Nawałnica, która przeszła 8 lipca, tym się
różniła od wcześniejszych anomalii pogodowych, że po raz pierwszy na taką skalę dotknęła bez wyjątku cały powiat. W ubiegłych latach też zdarzały się gradobicia, burze i ulewy, ale pole rażenia ograniczało się do jednej albo dwóch miejscowości. Usuwanie skutków potężnej i niszczycielskiej wichury mogło
być dobrym poligonem współdziałania całego powiatu, bo skoro tworzymy jeden organizm
administracyjnych, to w krytycznych momentach powinniśmy się trzymać razem. Siłą rzeczy, kierowanie akcją w takich sytuacjach powinien wziąć na swoje barki powiat. Czy 8 lip-

ca wszystko poszło, jak należy? Zdaniem służb
podległych powiatowi - tak. Według opinii samorządowców z poszczególnych miast i gmin,
akcja mogła przebiegać sprawniej. Coś musiało być jednak na rzeczy, skoro poświęcono tej
sprawie specjalną sesję Rady Powiatu. Część
opozycyjnych radnych zwróciła uwagę na kilka problemów, z których dwa mogą mieć zasadnicze znaczenie w przyszłości, jeżeli pogoda znów nie będzie łaskawa dla powiatu mikołowskiego:
- Dlaczego w czasie akcji nie utworzono sztabu kryzysowego, z udziałem przedstawicieli wszystkich gmin
i miast?
- Przez większą część krytycznego dnia, na drogach leżały zerwane
kable energetyczne. Tauron nie miał
czasu na ich usuwanie, a inne służby
nie mają prawa ich dotykać. Czy nie
można podpisać z Tauronem umowy,
która pozwalałby w kryzysowych sytuacjach prywatnym firmom zabezpieczyć kable.

Jeżeli nie zostanie cofnięta decyzja
o likwidacji, rozpoczniemy akcję zbierania
podpisów pod listem protestacyjnym

Obrona
poczty mikołowskiej

D

otarły do nas niepokojące informacje, jakoby dyrekcja Poczty Polskiej planowała zamknąć mikołowski placówkę przy ul. Krakowskiej. To
jest zły i szkodliwy dla mieszkańców pomysł. Poczta, jeżeli ma problemy finansowe, niech zastanowi się nad innymi metodami uzyskania rentowności, niż pozbywanie się klientów. Informacja o planach likwidacyjnych dotarła także
do grupy mikołowskich radnych,
którzy wystosowali już pismo protestacyjne. Jeżeli to nie pomoże,
„Nasza Gazeta” chętnie włączy się
w szerszą akcję protestacyjną

Poczta Polska S.A.
Oddz. Katowice
Radni Mikołowa przyłączają się do prośby mieszkańców o
utrzymanie w naszym mieście Urzędu Pocztowego nr 3, przy ul.
Krakowskiej.
Zaniepokojeni dochodzącymi sygnałami o planach likwidacji
tej placówki, zwracamy uwagę, że w tak rozległym mieście, jak
Mikołów, mieszkańcy dotkliwie odczuliby jej brak.
U zbiegu ulic - Pszczyńskiej, Kard. Wyszyńskiego i Krakowskiej, w pobliżu czterech wielkich osiedli (os. Norwida, Kochanowskiego, osiedla przy ul. Słowackiego i Krakowskiej) Urząd nr
3 jest mieszkańcom prawie 40-tysięcznego miasta bardzo potrzebny.
Z poważaniem
Radni Klubu Rozwoju i Promocji
Ziemi Mikołowskiej - Prawica

tej sprawie pisaliśmy przed dwoma miesiącami. Działkowcy z ROD
„Barbara” w każdej chwili mogą
stracić dostęp do swoich ogródków. Dojeżdża się do nich ulicą Skośną do końca,
a dalej przez las.
Polski Związek
Działkowców
użytkuje ten teren od ponad 30
lat. Zostawili tutaj sporo swojego zaangażowania, pracy i pieniędzy. Kilka
lat temu pojawił się pomysł,
aby
poszerzyć kompleks
o 70 kolejnych ogródków.
Najpierw trzeba
jednak uporządkować sprawy formalne. Droga dojazdowa, jak i cała najbliższa okolica należy do
Głównego Instytutu Górnictwa. GIG chciałby sprzedać te tereny, ale nie zamierza zostawić działkowców na lodzie. Pojawił się
pomysł, aby w pobliżu dotychczasowej dro-

gi wytyczyć nowy dojazd do ROD „Barbara”. Teoretycznie sprawa jest prosta, ale
problem przerósł organy administracji państwowej, samorządowej i sądowniczej. Okazało się, że nie wiadomo, kto powinien wytyczyć drogę przez las. Działkowcy przez prawie dwa lata
krążą
między GIG, starostwem powiatowym
i
magistratem w Mikołowie. Urzędnicy bezradnie
rozkładali ręce.
W końcu uradzili, że sprawę
trzeba
oddać
do sądu. Działkowcy tak zrobili
i w sierpniu usłyszeli wyrok. Droga się im nie należy. GIG w każdej chwili może sprzedać leśny teren, którym obecnie dojeżdżają działkowcy. Jeżeli zostanie odcięta ta droga, nie
pozostanie im nic innego, jak uruchomić
most lotniczy do ROD „Barbara”.
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Wyry

ul. Pszczyńska 142
tel. 501 740 490
www.meble-szewczyk.pl
fhuinstal@onet.pl

Przy zamówieniu mebli kuchennych powyżej 5 000 zł
- zlewozmywak granitowy oraz bateria gratis !!!
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Moje konto polityczne

jest czyste
Rozmowa z Mirosławem Dużym, liderem PO w powiecie mikołowskim, kandydatem do Sejmu RP.
- W poprzednich numerach gazety sugerowaliśmy, że może
Pan znaleźć się na listach wyborczych Platformy Obywatelskiej, ale Pan odmawiał komentarza.
- Nie chciałem robić sztucznego zamieszania. Poza tym, aż tak bardzo się do
tego startu nie paliłem. Ruchy i roszady na
listach trwały do końca sierpnia.
- Startuje Pan z siódmego miejsca.
- Lista naszego okręgu wyborczego liczy 18 osób. Przede mną są tylko
obecni posłowie oraz dwie panie, które są dobrymi kandydatkami, no i gwarantują zachowanie wymaganego parytetu... Uważam, że moja pozycja startowa nie jest zła, a siódemka to podobno
szczęśliwa liczba.
- Słyszał Pan o akcji „nie głosujemy na pierwsze piątki”?
- Trudno to nazwać akcją. To raczej jeden z wątków dyskusji na temat, jak poprawić i odświeżyć naszą ofertę polityczną. Na czołowych miejscach znajdują się
obecni posłowie, którzy firmują politykę
rządu, z całym bagażem jego sukcesów,
ale także błędów.

Bieg przez
Jeszcze nie
zaczął, a już
skończył
Polityczny świat zatrząsł się w posadach, kiedy gruchnęła wieść z Mikołowa, że Marek Balcer, poprzedni burmistrz
tego miasta, chce wystartować w wyborach parlamentarnych. Nikt nie miał wątpliwości, że tak zacna persona powinna
celować wyżej, niż w stołek zwykłego posła. Człowiek kalibru Balcera kwalifikuje się przynajmniej do Senatu. I tak miało
być. Zaskakiwać mogły jedynie polityczne skrzydła, pod którymi chciał się schronić wieloletni burmistrz Mikołowa. Teoretycznie powinna to być Platforma Obywatelska, z którą Balcer był związany przez
lata, a jeszcze w ubiegłym roku otwierał
drzwi Biblioteki Miejskiej przed samym
Donaldem Tuskiem. Ale to nie było PO.
A może Prawo i Sprawiedliwość, które
niezrażone „platformerskimi” skłonnościami przytuliło Balcera do swojej koalicji w Radzie Powiatu? To też nie był PiS.
Pora na rozwiązanie zagadki. Marek Balcer postanowił wesprzeć swoim autorytetem partię Nowoczesna. Jak ktoś nie wie,
to warto przypomnieć, że jej liderem jest
charyzmatyczny i medialny Ryszard Petru,

Pl

- Nie boi się Pan mówić o błędach?
- Nie boję się, ponieważ moje konto polityczne jest czyste. Nie byłem nigdy posłem ani ministrem. Tam, gdzie pracowałem, zostawiałem po sobie porządek. Poza
tym błędy są taką samą częścią polityki, jak sukcesy. Nie popełnia ich tylko ten,
kto nic nie robi. Platforma Obywatelska
przez osiem lat rządów zrobiła wiele dobrego, choć niektóre sprawy można i trzeba rozwiązać lepiej. Tak czy inaczej nie widzę Polski w ruinie. Jeżeli w PO coś trzeba zmienić, to nie program, ale ludzi. Sam
jestem praktykującym wyznawcą poglądu,
że funkcje wybieralne powinny być pełnione nie dłużej niż dwie, ewentualnie trzy kadencje. Wybory stwarzają taką możliwość.
- Tym razem listy PO w naszym okręgu nie otworzy „spadochroniarz”. Cztery lata temu,
z pierwszego miejsca startowała
Joanna Kluzik-Rostkowska, która z Rybnikiem czy Mikołowem
nie ma nic wspólnego.
- W samym Mikołowie pani Kluzik-Rostkowska zebrała ponad trzy tysiące głosów.
Tymczasem naszemu kandydatowi Stanisławowi Piechuli, obecnemu burmistrzowi Mikołowa, zabrakło kilkuset głosów do

zdobycia mandatu poselskiego. Zawsze
się zastanawiam, dlaczego mieszkańcy nie kierują się patriotyzmem lokalnym
i głosują na ludzi nieznanych?
- Bo działa magia „jedynek”.
Spory procent wyborców skreśla
pierwsze nazwisko z brzegu.
- To jest powód dla którego jestem gorącym zwolennikiem Jednomandatowych
Okręgów Wyborczych. Identyfikacja partyjna jest dla polityków ważna, ale powinni też być zakotwiczeni w konkretnej społeczności i przed nią rozliczać się ze swojej działalności.
- Platformie Obywatelskiej
spadają notowania. Jest wielce
prawdopodobne, że partia może
po wyborach oddać władzę…
- Z notowaniami bywa różnie. Jeszcze na
kilka dni przed pierwszą turą prognozowano pewne zwycięstwo Bronisława Komorowskiego, ale wyborcy napisali inny scenariusz. Zresztą nie władza jest najważniejsza, ale pozytywne działanie na rzecz ogółu. Natomiast wracając do sondaży, jeżeli
niektóre z nich oddają panu Kaczyńskiemu
i PiS-owi władzę absolutną, to uważam, że
trzeba się temu przeciwstawić...!
Rozmawiał: Jerzy Filar

tki

zwany przez złośliwych komentatorów
„Rumunem Balcerowicza”. Jak donoszą
mikołowskie wiewiórki, Marek Balcer w
ostatniej chwili wycofał się z tego transferu. Jako doktor matematyki dokonał szybkich obliczeń i wyszło mu, że jego szanse na fotel senatora mieszczą się w granicach błędu statystycznego.

Putkowski jak
Rutkowski
W mikołowskiej Radzie Miejskiej wpadli w końcu na stary i sprawdzony w Sejmie patent, jak ożywić obrady. Nie jest tajemnicą, że kiedy nie ma kamer, posłowie
drzemią, dzwonią albo nie ma ich wcale.
W Mikołowie też bywało niemrawo, ale
od ubiegłego miesiąca, sesje Rady Miejskiej można oglądać w Internecie - transmisja on line. Kto nie widział premiery, niech żałuje. Na prawdziwą gwiazdę
szklanego ekranu wyrósł Adam Putkowski, były wiceburmistrz i obecny wiceprezes Zakładu Inżynierii Miejskiej. Jego występ przypominał telewizyjne popisy detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, kiedy
z kamienną miną i donośnym głosem
sprowadzał do parteru najtwardszego zbi-

ra. Putkowski też poszedł na całość. Wystąpił, jako szary obywatel i mieszkaniec
Kamionki. Jak to się mówi - dał do wiwatu. Nawrzucał obecnym władzom, że nie
budują szkoły w Kamionce. Nie wspomniał, że on i jego były szef, Marek Balcer,
przeznaczyli na tę inwestycję w budżecie
100 tys. zł, a szkoła ma kosztować około
8 mln zł. W telewizji nie chodzi przecież
o takie drobiazgi. Nie liczy się treść, ważna jest forma. A formę tego dnia miał Putkowski wyjątkową. Tak na marginesie mówimy o pracowniku miejskiej spółki, którego nadrzędnym szefem jest burmistrz
Stanisław Piechula. W dzień po transmisji zadzwonił do nas Czytelnik z pytaniem:
dlaczego Piechula nie zwolni w końcu
Putkowskiego? Nas Pan pyta?

się tym, na co wskazuje nazwa. Najbliższe
wspieranie samorządności ma się odbyć
w Szczyrku, podczas wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego powiatowych i gminnych urzędników. Na Stowarzyszenie
zrzucają się gminy i miasta. Najwięcej wykłada Mikołów, bo aż 20 tys. zł. Podobno,
szukający oszczędności burmistrz Stanisław Piechula chce przykręcić kurek.
Z Łazisk Górnych płyną podobne wieści.
Jak zabraknie kasy, to nie będzie stowarzyszenia. Nie będzie stowarzyszenia, nie
będzie integracji…

Szorstka
przyjaźń

A skoro jesteśmy przy stowarzyszeniach. Mikołów chce wystąpić ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych. Roczna składka wynosi tam 11 tys. zł, a efektów z przynależności nie ma żadnych.
Kiedyś, delegacje SGG jeździły przynajmniej na zagraniczne wycieczki, aby pochylić się nad problemami z górnictwem,
jakie mają gminy w bratnich europejskich
krajach. Mikołów, mając w herbie zielony ogród, postanowił odciąć się od czarnych skojarzeń.

Nie jest tajemnicą, że stosunki między
starostą powiatu a burmistrzami i wójtami nie należą do najcieplejszych. A teraz mogą się jeszcze pogorszyć. Do jednej z ulubionych organizacji firmowanych przez powiat należy Stowarzyszenie Wspierania Samorządności. Zajmuje

Nie chcą
fedrować

Kontynuujemy publikację cyklu
dodatków tematycznych.
W tym numerze prezentujemy

ORZESZE
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SKŁAD WĘGLA
Marek Bartniczek
WĘGIEL
kamienny, brunatny
ekogroszek, orzech
flot, kostka, miał
kruszywa budowlane
żwir, piasek, cement

tel. 32 221 57 83, 664 943 281
www.skladweglabartniczek.pl
bartniczek@op.pl
Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 44 a
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n Edukacja
n Rozmowa z burmistrzem
n Turniej rycerski
n Festyn w nowym sołectwie
n Ważne sprawy
n Dożynki
n Kandydat na posła
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Wyprawka szkolna
M

iejski Zespół Oświaty w Orzeszu przypomina o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników
w ramach programu „Wyprawka
szkolna 2015”.
Dofinansowanie do szkolnych książek jest przeznaczone dla rodzin, w których dzieci od 1 września rozpoczęły
naukę w III klasie szkoły podstawowej i które jednocześnie
mają dochód nieprzekraczający 574 zł na osobę w rodzinie
lub są w trudnej sytuacji życiowej.

O dofinansowanie mogą się
też ubiegać uczniowie z niepełnosprawnościami: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością
ruchową,
w tym z afazją, autyzmem oraz
z zespołem Aspergera, a także
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
i którzy uzyskali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
i od 1 września będą w III, V lub

VI klasie szkoły podstawowej
oraz II i III klasie gimnazjum.
Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek w szkole, do której uczęszcza dziecko. Robiąc zakupy
w księgarni, należy zachować
dowód zakupu (faktura, rachunek
imienny). Jeśli decyzja o przyznaniu dofinansowania będzie pozytywna, rodzic przekazuje go
szkole, a ta oddaje pieniądze za
zakupione podręczniki.
Uwaga! Dopłata do wyprawki szkolnej nie obejmuje takich
rzeczy, jak materiały plastyczne,
ubrania, itd.

Z pierwszym dzwonkiem

T

egoroczna inauguracja roku szkolnego
2015/2016
obfitowała w kilka istotnych zmian w naszej
orzeskiej oświacie.
Uczniów czterech podstawówek SP2 Orzesze, SP3 Jaśkowice, SP 9 Zgoń i SP 8 Mościska przywitali nowi dyrektorzy placówek wyłonieni
w czerwcowo - lipcowych konkursach. Barbarę Grabowską

w SP 2 i Aleksandrę Ratka-Bossard w SP 4 przywitał i przedstawił gronu pedagogicznemu,
rodzicom i uczniom szkół Burmistrz Miasta Mirosław Blaski.
Życzył wszystkim rodzinnej atmosfery i dobrej współpracy
rodziców z nauczycielami i dyrekcją, a dzieciom zdobywania
wiedzy oraz samych najwyższych ocen. Burmistrz zwrócił
się również do sześciolatków,
które po raz pierwszy całym
rocznikiem rozpoczęły eduka-

cję: - Życzę Wam, abyście były
zawsze uśmiechnięte, radosne
i chłonne wiedzy.
W dwóch kolejnych szkołach podstawowych, z uwagi na fakt rozpoczęcia roku
szkolnego w tym samym czasie, nowych dyrektorów: Beatę
Kałwak w SP 8 zaprezentowała Anna Czarnacka, dyrektor
Miejskiego Zespołu Oświaty,
a Jolantę Trybus w SP 9 przywitał przewodniczący Rady
Miejskiej - Jan Mach.
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Stajnia

Miłośników koni i jeździectwa zapraszamy
do naszej stajni w Orzeszu,
przy ul. Żorskiej 68 a (Zazdrość)
l Nasza stajnia jest doskonałym miejscem, by rozpocząć naukę jazdy konnej. Zapraszamy - dzieci,
młodzież oraz dorosłych.
l Do Państwa dyspozycji jest 8 wyszkolonych koni
oraz wykwalifikowani instruktorzy. Naukę można zacząć w każdej chwili, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu jazdy z instruktorem prowadzącym.
l Osobom, dobrze lub bardzo dobrze jeżdżącym
konno proponujemy rekreacyjne wyjazdy w teren.
l Specjalną ofertę kierujemy do szkół - zapraszamy do odwiedzenia stajni. Zapewniamy moc wrażeń, m.in. spacer na koniu lub kucu. Istnieje także
możliwość przyjazdu z końmi do szkoły.

Ponadto oferujemy:
pensjonat dla koni l sprzedaż koni sportowych l hipoterapię l treningi koni i jeźdźców
l transport koni l profesjonalne przygotowanie do egzaminów na brązową, srebrną i złotą odznakę jeździecką l przygotowanie do egzaminów licencyjnych na III i II klasę sportową

Na terenie stajni znajduje się także specjalistyczny Sklep Jeździecki Profit - szczegóły na stronie:

www.profithorseshop.pl oraz na www.facebook.com/StajniaProfitOrzesze
Numer telefonu instruktorki: 668528027

Wykaz prac remontowych realizowanych
w placówkach oświatowych w okresie wakacji 2015r.
LP

Placówka

1.

Przedszkole Nr 7 Gardawice

Zakres prac
1. Wymiana drzwi zewnętrznych
2. Remont parkietu w sali zabaw
3. Wykonanie prac malarskich w sali zabaw

2.

Przedszkole Nr 1 Orzesze

1. Remont parkietu w sali zabaw
2. Wykonanie prac malarskich w gabinecie logopedy, sypialni dla dzieci,
sanitariatu oraz archiwum
3. Wycinka drzew na placu zabaw zgodnie z decyzją Starosty Powiatu
Mikołowskiego

3.

Przedszkole Nr 2 Orzesze

1. Wykonanie nowego zerowania instalacji elektrycznej

4.

Przedszkole Nr 6 Zawiść

1. Wykonanie prac remontowych elewacji budynku
2. Wymiana grzejnika c.o.w korytarzu na parterze
1. Wymiana tablicy licznikowej w pomieszczeniach piwnicznych

5.

Przedszkole Nr 3 Zawada

6.

SP Nr 2 Orzesze

7.

SP Nr 4 Jaśkowice

8.

SP Nr 6 Zawiść

1. Wykonanie nowej instalacji hydrantowej zgodnie z decyzją Komendanta
Powiatowego Straży Pożarnej w Mikołowie
2. Montaż drzwi ewakuacyjnych z Sali gimnastycznej zgodnie z decyzją j.w.

9.

SP Nr 9 Zgoń

1. Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku sali gimnastycznej
2. Usuniecie awarii instalacji wodociągowej w piwnicy budynku szkoły

10.

SP Nr 10 Woszczyce

11.

Gimnazjum Nr 3 Gardawice

1. Montaż podlicznika zimniej wody użytkowej
1. Wykonanie prac remontowych korytarzy i wejsci głównego do budynku szkoły
2. Wykonanie prac remontowych pieca kuchennego kaflowego

1. Wykonanie prac remontowych elewacji budynku szkoły
2. Wykonanie prac remontowych korytarzy i hallu na parterze w budynku szkoły
1. Wykonanie prac malarskich klatki schodowej oraz korytarzy głównych
i bocznych oraz wejścia głównego do budynku gimnazjum
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Przed nami
wiele wyzwań
Rozmowa z Mirosławem Blaskim, burmistrzem Orzesza

- Jakie plany inwestycyjne na najbliższą
przyszłość w gminie?
- Mam dużo planów, które
chciałbym zrealizować w najbliższej przyszłości. Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem dużej inwestycji, dotyczącej wybudowania infrastruktury na stadionie miejskim MKS Sokół - zbieramy
oferty w ramach przetargu na
wybór projektanta. Przy okazji tego zadania planujemy powiększyć i uporządkować teren parkingu przy Orliku. Realizacja tego projektu odbędzie się w przyszłym roku. Na
ten cel zamierzamy pozyskać
środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu „Modernizacja Infrastruktury Sportowej”. Możliwość dofinansowania tej inwestycji wynosi do 50% kosztów
kwalifikowanych. Z tego samego ministerstwa, ale z programu „Rozwój Regionalnej Infrastruktury Sportowej” chcielibyśmy uzyskać dofinansowanie do realizacji projektowanego placu zabaw w centrum
Orzesza. Tutaj możliwość pozyskania środków jest na poziomie do 33% kosztów kwalifikowanych. Jesteśmy również
w trakcie projektowania nowego dwuoddziałowego przedszkola na Mościskach. Realizacja inwestycji jest planowana na rok 2016-2017.
- Z Pana wypowiedzi
wynika, że ważnym elementem planowanych
inwestycji są starania
o pozyskanie środków
zewnętrznych na ich
realizację.
- Tak, oczywiście. Jesteśmy na etapie negocjowania
środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zamierzamy w ramach
nowej perspektywy 2014-2020

planowanej w Orzeszu
kopalni. Cisza przed
burzą?
- Nie dzieje się nic złego
ani nowego. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami inwestora. Z tego co
wiem do Komisji Zasobów
Kopalnianych przy resorcie
środowiska została złożona
dokumentacja geologiczna
i spółka aktualnie czeka na
potwierdzenie informacji na
temat złoża węgla, które chce
eksploatować. Do wydobycia
węgla w ramach tej inwestycji na terenie naszego miasta
droga jest jeszcze bardzo daleka. Stanowisko miasta jest
w tej sprawie niezmienne. Nigdy nie zgodzimy się na eksploatację złoża pod terenami
zamieszkałymi.
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Piekarnia Cukiernia

Szmajduch
Orzesze, ul. Rybnicka 111
tel. 32 221 52 64

Zapraszamy

od poniedziałku do piątku

5.00 - 18.00
sobota

5.00 - 14.00
niedziela

14.00 - 18.00

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jerzy Filar
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

realizować zadania w obszarach uporządkowania gospodarki ściekowej, niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych. To bardzo ważne zadania dla naszego miasta. Jak wiadomo gospodarka ściekowa od dłuższego czasu wymaga podjęcia działań i to zarówno w zakresie skanalizowania miasta,
jak i prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków.
Aktualnie jest opracowywany
program funkcjonalno - użytkowy, który wskaże rozwiązania techniczne i technologiczne. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli przestawić szczegóły tej inwestycji.

dzają na swoim terenie
bezpłatne linie komunikacyjne. Jedna z nich,
a konkretnie „Ł” prowadzi z Łazisk do Jaśkowic. Dołączy Pan do
tego projektu?
- „Ł” to bardzo ważna linia
komunikacyjna dla naszych
mieszkańców, która codziennie realizuje 11 kursów. Na naszym terenie obejmuje swoim
zasięgiem Orzesze Centrum,
Jaśkowice i Zawadę, dlatego
od stycznia 2016 roku przystępujemy do projektu bezpłatnej
komunikacji, którego inicjatorem są Łaziska Górne. Rozważam również możliwość uruchomianie dodatkowej bezpłatnej linii obejmującej pozostałą część miasta.

- Sąsiednie Łaziska
Górne od stycznia przyszłego roku wprowa-

- Od jakiegoś czasu
nie pojawiają się nowe
informacje na temat
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Przy realizacji ogrodów naszym głównym celem jest tworzenie
nowoczesnych, niebanalnych i funkcjonalnych założeń, od etapu
projektu, aż po efekt końcowy. Udaje się to dzięki wykorzystaniu
profesjonalnego sprzętu i sprawnej organizacji pracy. Dużą wagę
przykładamy do jakości i terminowości realizacji, a wszystko po to,
aby urzeczywistnić Państwa marzenia o własnej oazie zieleni.

www.MORAGO.pl
tel. 506 668 557

OFERTA USŁUG:

Ì Projektowanie i zakładanie ogrodów
Ì Zakładanie trawników (z siewu, z rolki)
Ì Koszenie trawników i nieużytków
Ì Przycinanie i pielęgnacja roślin
Ì Wertykulacja
Ì Formowanie żywopłotów
Ì Nasadzanie drzew i krzewów
Ì Porządkowanie ogrodów
Ì Opryski
Ì Nawożenie roślin
Ì Obrzeża granitowe
Ì Gabiony
Ì Wycinka drzew
Ì Odśnieżanie posesji

Zajmujemy się również całoroczną opieką
nad ogrodami oraz terenami zielonymi przy
prywatnych posesjach czy firmach.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami
oraz do sklepu internetowego ze sprzętem dla ogrodnictwa.
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NAGROBKI

DAPAR
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Jedną z ciekawszych marek, promujących Orzesze,
może stać się Międzynarodowy Turniej Rycerski.

Igraszki z katem
i inne atrakcje

PRODUCENT
DARIUSZ PARUZEL
WWW.DAPAR.PL

O tym, że rycerze mają wielkie serce, może przekonać
się mała Natalka, dla której
mieszkańcy naszego miasta
zbierają plastikowe nakrętki
- nagrody pieniężne za udział
w turnieju przekazano właśnie jej.
Imponował nie tylko sam

KONTAKT:
MIKOŁÓW, UL. PRUSA 2,
TEL. 32 738- 08- 48
ORZESZE, UL. RYBNICKA 80,
TEL. 604- 350- 541

Do

Orzesza zjechali, w sierpniu najlepsi zawodnicy sportowych walk rycerskich z kraju i Europy. Kto
był, ten nie żałował, bo taka
okazja, aby choć na chwilę

poczuć klimat średniowiecznego miasteczka i usłyszeć
szczęk oręża, prędko się
już nie zdarzy. Imprezę zorganizował Fight Club Orzesze Niepokorni, pod honorowym patronatem Senator RP
Izabeli Kloc oraz Burmistrza
Miasta Orzesze Mirosława
Blaskiego.
W szranki na rycerskim
ringu na stadionie „Sokoła” przy ul. Bukowina stanęli młodzi adepci rycerskiego rzemiosła, którzy walczyli
w I Otwartych Mistrzostwach
Polski Juniorów. Po przerwie
technicznej rozpoczął się
I Orzeski Turniej Rycerski.
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turniej, ale także jego widowiskowa oprawa. Średniowieczne miasteczko rycerskie przypominało scenografię z filmu „Krzyżacy”. Wszyscy jego mieszkańcy, zarówno zawodnicy, jak i osoby towarzyszące, paradowali w strojach stylizowanych
na epokę. W średniowiecznej
wiosce stanęły kramy rzemieślników produkujących
rycerskie akcesoria z bronią,
zbrojami, a nawet z rycerską
kuchnią. Wielu przyciągnęły
igraszki z katem oraz salwy
z broni czarnoprochowej.
Atrakcją były też stoiska rycerskie dla dzieci, gdzie można było strzelać z łuku, rzucać włócznią i pojedynkować
się na miecze. Imprezie towarzyszył wernisaż unikatowych
zdjęć kilku orzeszan, którzy uczestniczyli w 2014 roku
w Mistrzostwach Świata w Walkach Rycerskich, jako członkowie kadry Polski w Hiszpanii. Zorganizowano również
konkurs na najlepiej ubranych
w stroje średniowieczne uczestników festynu.
Zdjęcia: Agnieszka Walczak
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Orzesze-Jaśkowice,
ul. Jaśkowicka 54
tel. 693 139 113
www.gracjana.pl

W nowym sołectwie odbył się pierwszy festyn

OFERUJEMY:
• szycie na miarę,
szycie firan, zasłon
i dekoracji okiennych
• pomiar i doradztwo
w domu klienta
SPRZEDAŻ:
• firan i materiałów
dekoracyjnych
• pościeli
• obrusów
• pasmanterii

Zawadzki „Bieg z kartoflem”

P

isaliśmy w ubiegłym
numerze
„Naszej
Gazety” o zmianie
statusu Zawady, która od lipca jest już sołectwem.
Przy okazji warto sprostować
błąd, jaki wkradł się do publikacji. Jaśkowice, jak błędnie
podaliśmy, nie są sołectwem.

Po ukazaniu się tego numeru gazety mieszkańcy Zawady będą już znali swojego sołtysa i Radę Sołecką. Wybory zaplanowano na 12 września. Pierwszym sprawdzianem integracji sołeckiej społeczności był zawadzki „Bieg
z kartoflem”. Festyn przycią-

gnął tłumy. Na płycie zawadzkiego boiska przygotowano
wiele atrakcji. Do najważniejszych należał występ kabare-

konne, karuzelę oraz skoki na
bungie.
Piękna, słoneczna pogoda przyciągnęła całe rodziny.

tu Masztalscy oraz tytułowy
bieg z kartoflem na czas.
Dla dzieci przygotowano kule zorbing, przejażdżki

Wielu chwaliło organizatora,
radnego Bartłomieja Marka.
- Jeden człowiek, a ogarnął
takie przedsięwzięcie, moż-

na mu tylko pogratulować. Zawada na coś takiego już dawno czekała - mówiła pani Ania,
mieszkająca w pobliżu boiska
w Zawadzie.
Atrakcją imprezy były także
występy zespołów Hanuta i Hanys Bynd, orkiestry dętej KWK
„Halemba” i strażacki tor prze-

szkód prowadzony przez druhów z OSP Jaśkowice. Ponadto
strażacy z Jaśkowic zabezpieczali teren od strony technicznej, uruchomili kurtynę wodną
dla ochłody w ten upalny dzień
i prowadzili punkt medyczny,
którym zarządzał druh Tomasz
Słupik - ratownik medyczny.
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Wyśmienita kuchnia, eleganckie wnętrza i doskonała obsługa

Ślub to wydarzenie, do którego powraca się z sentymentem
WARTO ZADBAĆ, ABY TEGO DNIA WSZYSTKO BYŁO WYJĄTKOWE. JEŚLI ZATEM POSZUKUJECIE PAŃSTWO MIEJSCA Z DUSZĄ I CHARAKTEREM ZAPRASZAMY DO

HOTEL POŁOŻONY JEST
W ROZLEGŁYM
I PIĘKNIE UTRZYMANYM
OGRODZIE IDEALNYM
NA ROMANTYCZNE
SPACERY, SESJĘ
ZDJĘCIOWĄ CZY CHWILĘ
RELAKSU
PO TAŃCACH.

Dzięki walorom zieleni
wokół hotelu, nasz obiekt jest
idealnym miejscem organizacji
przyjęć weselnych również
w plenerze, co pozwala na
kontakt z naturą, swobodny
nastrój i niezliczone możliwości aranżacji.
Mnóstwo przyjęć weselnych
oraz pozytywnych rekomendacji, tysiące pięknych wspomnień uchwyconych na fotografiach, zadowolonych Par
Młodych i Gości Weselnych,
to 15-letni dorobek Hotelu Restauracji TIMBERLAND.

Wy również możecie znaleźć
się w tym gronie!
- Przygotowaliśmy kilka
wyjątkowych ofert, w tym propozycję organizacji wesela w tygodniu, bo… kto powiedział, że jak
wesele, to koniecznie sobota?!

Zachęcamy do skorzystania
z oferty All-Inclusive, która
obecnie jest najczęściej wybierana wśród Naszych Klientów
- wyjaśnia Manager Hotelu.
Od 2016 roku zapraszamy do nowych sal bankie-

towo - weselnych urządzonych w nowoczesnym,
ekskluzywnym stylu.
Powoli żegnamy się
z towarzyszącym nam przez
ostatnie 15 lat wiejskim
klimatem.

Orzesze-Zawada, ul. Rybnicka 163, 32 22 12 417, www.restauracja-timberland.pl
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Domy w Orzeszu

nowoczesność
Przestrzeń

Oświetlenie
Materiały
elektryczne
n lampy, oprawy oświetleniowe,
oczka halogenowe, żarówki, LED
n lampy ogrodowe, słoneczne,
z czujnikami ruchu, LED
n domofony, videofony, dzwonki
n art. elektryczne, kontakty,
przewody, osprzęt itp.

Duży wybór
Fachowe doradztwo
Projektowanie, Montaż

elport

sklepy w Orzeszu:
ul. Rybnicka 105a tel, 32 22 11 569
ul. Mikołowska 249 tel. 32 22 13 518

WAŻNE SPRAWY

światło
Indywidualny projekt!

OL

FT T H -

60 Mbit/s*

55

instalacja

1

PON

TE

C

złotych

instalacja

1

złoty

4 NET S.C.

H

złoty
R
A
I
A
G
D
I OW
LO
A
NO

12 Mbit/s*

55

5G

*dostępne w wybranych lokalizacjach

D W TECHN

IG
GI

Ó
OW
TŁ

O

ŚW
IA

Firma z 13-letnim doświadczeniem oferuje:
l dostęp do internetu, telefonu i telewizji*
na terenie Mikołowa, Łazisk, Orzesza,
Gostyni, Wyr i Bełku
l obsługę sieci teleinformatycznych firm
l hosting
l dostarczanie serwerów oraz stacji roboczych
wraz z konfiguracją
l stabilne i szybkie łącze internetowe
l sprawną realizację usług
l szybką pomoc klientom

złotych

Orzesze, ul. Mikołowska 17
tel.: 32-729-81-40
biuro@4-net.pl, www.osk4net.pl

130 m2
od 395 000 zł

w programie MDM

200 m2
od 495 000 zł

www.kompletnydach.pl 

tel. 694 876 762

Rowy melioracyjne uratowane

L

ikwidacja poprzez zasypanie lub niewłaściwa konserwacja rowów melioracyjnych może prowadzić, m.in. do licznych
podtopień. Zgodnie z polskim prawem czyszczenie i drenowanie rowów melioracyjnych
należy do ich właścicieli. W urzędzie została
opracowała mapa strategicznych rowów melioracyjnych przebiegających przez Orzesze. Z
analizy wynika, iż część tych rowów przebiega
przez tereny prywatne. W takiej sytuacji problemem staje się finansowanie z budżetu miasta
robót związanych z ich czyszczeniem. Dlatego,

po raz pierwszy został wprowadzony program,
który w przyszłości ma umożliwić miastu wydatkowanie środków na utrzymanie tychże rowów. Polega ona na bezpłatnym użyczeniu miastu przez prywatnego właściciela danego terenu, przez który przebiega strategiczny rów, na
czas jego czyszczenia. Jeśli zastosowana procedura się sprawdzi, to od nowego roku, kiedy zajdzie potrzeba czyszczenia i drenowania
rowu strategicznego - przebiegającego przez
tereny prywatne - będzie można to finansować
ze środków publicznych.

Prywatna, gminna…

Z

miana, a raczej rozszerzenie warunków regulacji stanu własnościowego gruntów zajętych
pod drogi, w sytuacji przejęcia dróg prywatnych na rzecz
gminy zdominowała ostatnio
Komisję Ładu i Porządku oraz
Przestrzegania Prawa Rady
Miejskiej. Burmistrz zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu do powyższej
regulacji, który ustalałaby parametry techniczne przekazywanej drogi, tj. m.in. wykonanie podbudowy o określonych warstwach i grubo-

ściach. Gmina, w zamian za
tak przygotowaną i nieodpłatnie przekazaną drogę, bierze
na siebie ciężar jej utrzymania
np. sprzątanie, odśnieżanie
itp. W sytuacji, gdy gmina ma
ograniczone środki w budżecie i nie stać jej na przejmowanie całkowicie „surowych”
(gruntowych) dróg, takie rozwiązanie może być dla miasta
korzystne, a w przyszłości łatwiej będzie mu wykonać nawierzchnie asfaltowe na tak
przygotowanych drogach.
- Orzesze jest gminą bardzo rozległą, w związku z tym

musimy mieć na uwadze doprowadzenie do dobrego stanu technicznego wszystkich
dróg, które już są gminne. Wydaje się więc sprawiedliwe
partycypowanie w kosztach
mieszkańców, którzy zamierzają przekazać na rzecz gminy drogi prywatne, aby spełniały już powyższe wymogi podkreślił Mirosław Blaski.
Propozycja spotkała się
z pozytywną opinią radnych
Komisji, wymaga jednak jeszcze przygotowania odpowiednich zapisów oraz głosowania
na sesji Rady Miejskiej.

Remonty dróg,
budowa chodników?

Na

ostatniej sesji Rady
Miejskiej dyskutowano na temat sposobu
przeprowadzania remontów dróg
gminnych. Burmistrz zaproponował nowe rozwiązanie polegające na wygospodarowaniu jeszcze,
w tegorocznym budżecie środków
finansowych na przygotowanie
dokumentacji technicznej pod remonty dróg gminnych.
- Jeśli przygotujemy dokumentację jeszcze
w tym roku i będziemy przygotowani do przetargów w zimie to zagwarantuje nam to niższe
ceny oraz przeprowadzanie remontów wiosną, a nie jak było do tej pory dopiero późnym
latem lub jesienią - przekonywał Mirosław Blaski. Za takim podejściem do organizacji remontów przemawia rozsądek, a praktyka pokazuje,
że wykonawcy po sezonie proponują korzystniejsze ceny.

Radni zaakceptowali propozycje burmistrza.
Obecnie trwają prace typujące drogi, które
w pierwszej kolejności wymagają naprawy.
W ramach dyskusji nad remontami dróg radni zgłosili również liczne propozycje dotyczące budowy chodników w dzielnicach i sołectwach. Burmistrz zaproponował przygotowanie planu w tym zakresie. Jednocześnie podkreślił, iż budowa chodnika to inwestycja, która musi być odpowiednio wcześniej zaplanowana. Wymaga projektu oraz zatwierdzenia
środków finansowych w budżecie na jej realizację. Zaproponował, aby radni zdecydowali,
czy w przyszłorocznym budżecie chcą przeznaczyć środki na remonty dróg gminnych,
czy raczej na przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji typu - budowa chodników. Burmistrz podkreślił, że szanuje zgłaszane przez
mieszkańców potrzeby, w imieniu i na rzecz
których pracują nasi radni. - Jeśli taka będzie wola większości radnych jak najbardziej
będę za! - zapewnia burmistrz.
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Zazdrość

Święto plonów obchodziła także Królówka, najmniejsze orzeskie sołectwo, liczące niewiele ponad 250 mieszkańców. To
także ostatnia enklawa rolnicza w naszym mieście,
bo w Królówce większość
mieszkańców ma gospodarstwa rolne i związana
jest z pracą na roli.

To czym słyną zazdroskie dożynki to mnogość kunsztownie zdobionych przyczep i sprzętu rolniczego oraz
wielkie zaangażowanie mieszkańców - od tych małych,
po dojrzałych wiekiem. Korowód wyruszył z ul. Przyjaźni
i przy dźwiękach Orkiestry Dętej „Szczygłowice” przemaszerował do kościoła parafialnego.

Królówka

Plon, nieśli plon
Zgoń

Goście dożynek uformowali korowód przy sołtysówce, skąd przemaszerowali do kościoła przy dźwiękach muzyki Orkiestry Dętej Elektrowni „Łaziska”. Przed świątynią przywitał ich
proboszcz ks. Krzysztof Jasek, który pobłogosławił dożynkowy chleb przyniesiony przez starostów Jolantę i Jerzego Wieczorków. Oprawę muzyczną uroczystej mszy dziękczynnej za plony ubogacił występ scholi prowadzonej przez Joannę Bortlik.

3 września uruchomiono drugi sklep Lidl w powiecie

Ekologiczne i zdrowe

E

kologiczne są w orzeskim Lidlu warzywa,
owoce, a także rozwiązania technologiczne wykorzystane podczas budowy 563 sklepu tej sieci w Polsce. Będzie to
także 94 market na Śląsku. Nowa
placówka mieści się przy ul. Powstańców 3 i pracuje na pełnych
obrotach od 3 września.
Jak zapewnia Dyrektor Regionu Sprzedaży, Rafał Zarzycki ten
sklep wyznacza nowy kierunek
w polityce sieci. Jest to przede
wszystkim obiekt na wskroś
ekologiczny i nowoczesny. Budowlańcy, którzy wznosili ten

sklep, napotykali szereg przeszkód, m.in. musieli wzmocnić brzegi płynącej nieopodal rzeczki, czy poradzić sobie
z tryskającą z wykopów, jak gejzer, wodą. W sklepie do ogrzania i chłodzenia wykorzystano pompy ciepła oraz zamontowano system rekuperacji powietrza, a także oświetlenie led,
które pozwoliło na zmniejszenie poboru energii o 70 procent.
Obiekt, choć liczy 1000 metrów
kwadratowych, podobnie jak
sklep w Mikołowie, wydaje się
większy, bowiem jest wyższy
i ma jaśniejsze wnętrze.

- Bardzo się cieszę, że
w Orzeszu powstał kolejny obiekt handlowy, który tak
dobrze wpisał się w charakter tego miejsca. Mam nadzieję, że zgodnie z obietnicą będą
tu pracować przede wszystkim
mieszkańcy Orzesza, a podatki zasilą kasę miejską - powiedział na otwarciu Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza.
Otwarcie sklepu zgrało się
z rozpoczęciem nowej akcji
promocyjno-marketingowej sieci, w ramach której do wspólnego kucharzenia zapraszają Dorota Wellman i Karol Okrasa.

Korowód jak co roku zebrał się na posesji rodzin Figura i Ćmiel, skąd wyruszył do kościoła.
Na jego czele paradowali jeźdźcy na koniach, wóz bojowy OSP Gardawice oraz Orkiestra Dęta
Elektrowni „Łaziska”. Atrakcjami festynu były pokazy walk rycerskich w wykonaniu FC „Niepokorni” z Orzesza, występ orkiestry dętej oraz gimnazjalistów z miejscowej szkoły. Strażacy ustawili tor przeszkód dla najmłodszych.

Gardawice
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Gram w silnej drużynie
Rozmowa z Markiem Szafrańcem, mieszkańcem Orzesza, wicestarostą
Powiatu Mikołowskiego, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu.

- Zamyka Pan listę kandydatów. To dobra pozycja startowa?
- Czy dobra, to się okaże po 25 października. Natomiast ostatnie miejsce
na liście jest niewątpliwie ciekawą pozycją startową. Wyborcy, biorąc do ręki
kartę do głosowania, zwracają uwagę
na skrajne nazwiska. Wielu polityków
wręcz zabiega o to, aby znaleźć się na
końcu listy.
- Rybnicko-mikołowską listę PiS otwiera senator Izabela
Kloc. Będziecie rywalizować
o głosy mieszkańców powiatu
mikołowskiego. Nie boi się Pan
tej rywalizacji?
- Przede wszystkim my nie rywalizujemy, ale gramy w tej samej, silnej drużynie. Głosy oddane na mnie,
nie odbierają poparcia senator Izabeli Kloc, ale wzmacniają naszą listę. Prawo i Sprawiedliwość nie realizuje osobistych ambicji polityków, ale idzie po
władzę z konkretnym programem dobrych zmian dla Polski. Senator Izabeli Kloc, która jest liderem PiS w okręgu rybnicko-mikołowskim, zależało na
tym, aby na naszych listach znalazły się
jak najmocniejsze nazwiska.
- Czym chciałby się Pan zająć w Sejmie?
- Każdy poseł powinien się zajmować tym, na czym zna się najlepiej. Nie
ukrywam, że najbliższa jest mi tematyka edukacyjna. Ale także każdy powinien wsłuchiwać się w głosy swoich
wyborców oraz mieszkańców okręgu,
z którego kandyduje. A ja potrafię
uważnie słuchać i dobrze te grupy reprezentować. Udowodniłem to już jako
radny 4 kadencji w gminie i powiecie
oraz jako delegat do Sejmiku.
- Sześciolatki powinny iść do
szkoły?
- Takim pytaniem wpisuje się Pan trochę w nerwową i chaotyczną narrację,
którą w tej sprawie narzuciła Platforma
Obywatelska i przychylne jej media.
Oni chcą, aby jak w teleturnieju, odpowiedzieć: tak albo nie. A to nie jest takie proste. Decyzję, czy sześciolatka
wysłać do szkoły powinni podjąć rodzice, bo oni najlepiej znają swoje pociechy. Ich słabe i mocne strony. To całe
zamieszanie obnażyło przy okazji wiele słabości polskiej polityki edukacyjnej. Na przykład arkusze badające go-

nami powiatu sieć uniwersytetów dziecięcych dla uczniów w wieku 6-12 lat.
Chodziłoby o pakiet zajęć dodatkowych dla dzieci, opartych na metodach
i programach rozwijających twórczość
i kreatywność u dzieci najmłodszych
który w przyszłości byłby finansowane ze środków UE. Już dziś w przedszkolach w Wyrach i Orzeszu funkcjonują innowacyjne programy nauczania, np. „Klucz do uczenia się” i „Kuferek Tajemnic”, wspierające kreatywność dzieci.

Marek Szafraniec (z prawej) aktywnie uczestniczył w kampanii wyborczej prezydenta
Andrzeja Dudy. W środku senator Izabela Kloc.
towość szkolną dzieci nie diagnozują wszystkich aspektów pozwalających
określić, czy dziecko będzie dobrze
funkcjonowało w szkole. Bada się jedynie ich predyspozycje językowe, matematyczne i społeczne
- Gdzieś jest inaczej?
- Nie trzeba daleko szukać. Mam stały, zawodowy kontakt z pedagogami
w wielu krajach europejskich. Na przykład w Czechach bada się także gotowość dziecka na sytuacje stresowe,
jakie pojawią się w jego nowym środowisku uczenia się. Tam nikogo nie
dziwi, że do przedszkola chodzą także siedmiolatki. W Polsce od razu wybuchłaby awantura. Poza tym w czeskich przedszkolach i szkołach rodzice bardzo mocno angażują się w cały
proces edukacyjno-wychowawczy. Widziałem przedszkola i szkoły, gdzie rodzice prowadzą nawet wybrane lekcje.
A jak jest w Polsce? Rodzice są traktowani czasami jak intruzi, bo państwo
uważa, że dzieci są jego własnością.
- Co zrobi PiS w sprawie
edukacji, jeśli przejmie władzę?
- PiS ma swój program naprawy
szkolnictwa i całego systemu edukacji. Większy nacisk zostanie położony na wychowanie dzieci i młodzieży.
Modyfikacji wymagają także programy
nauczania i kwestie podręczników. PO
zmarnowało wielki wysiłek osób, które stworzyły innowacyjne programy nauczania i podręczniki dla klas I - III. Po-

Na mikołowskim Rynku, podczas zbierania podpisów pod listami do Sejmu.

wstały one w ramach konkursu finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2012 - 2014.
- Jeden podręcznik jest zły?
- Siła edukacji tkwi w różnorodności programów i podręczników, z których mogą wybierać nauczyciele i rodzice. Natomiast należy stworzyć system dopłat do podręczników dla najuboższych uczniów. Jeden obowiązkowy podręcznik kojarzy się z niechlubnym nakazem Prus w XIX wieku, które wprowadziły jeden podręcznik na
Górnym Śląsku. Taki przykładowy egzemplarz podręcznika i nakazu wprowadzającego można sobie obejrzeć
w Muzeum Śląskim w Katowicach.
- Wróćmy do powiatu mikołowskiego. Czasami wraca pomysł powołania u nas uczelni
wyższej?
- Raczej nie ma takiej potrzeby. Jesteśmy powiatem tak zlokalizowanym,
że wokół mamy ważne i duże ośrodki akademickie, do których nasi mieszkańcy dojeżdżają. Trzeba także brać
pod uwagę malejącą z każdym rokiem
liczbę studentów, na co wpływ ma niż
demograficzny. Wiele uczelni z tego
powodu będzie zamykanych, w tym
przede wszystkim niepublicznych. Myślę jednak o bezpośredniej współpracy z uczelniami wyższymi przy realizacji projektów unijnych. Na przykład,
można stworzyć we współpracy z gmi-

- Jako poseł ze Śląska nie
ucieknie Pan przed problemami najcięższego kalibru. Chodzi mi o przemysł, a konkretnie o zagrożenia, bo o wizjach
rozwojowych mówi się coraz
mniej…
- Jeżeli PiS dojdzie do władzy, wróci
także dyskusja o planach rozwojowych
dla Śląska i powiatu mikołowskiego.
Niestety, brak inwestycji, także w energetyce dotknął również nasz region.
Myślę, że uda nam się doprowadzić do
zrealizowania inwestycji w Elektrowni Łaziska. To jest także gwarancja istnienia dla kopalni Bolesław Śmiały oraz
szansa dla wielu firm naszego regionu.
Na co dzień rozmawiam z przedstawicielami związków zawodowych. Wspólnie z Senator Izabelą Kloc przygotowujemy konkretne propozycje naprawcze
w Województwie Śląskim w konsultacji
z ekspertami w tej dziedzinie. Tu wchodzimy w obszar przygotowania i realizacji efektywnej Polityki Energetycznej
Państwa gwarantującej produkcję energii w sposób uzasadniony ekonomicznie dla wszystkich zainteresowanych
stron (odbiorców, producentów ener-

gii, górnictwa i całego państwa), co zapewni bezpieczeństwo energetyczne
Polski.
- Podobno prowadzicie Państwo badania opinii mieszkańców okręgu rybnickiego i powiatu mikołowskiego.
- Tak. Prowadzimy je od dwóch miesięcy. Jako specjalista od badań ewaluacyjnych i społecznych, dokonuję analiz i interpretacji uzyskanych danych. Ostateczne wyniki przedstawimy
w październiku przed wyborami, także
w „Naszej Gazecie”. Ze wstępnych danych wynika, że większość ankietowanych uważa, że w pierwszej kolejności
należy naprawić w Polsce system emerytalny. W ostatnim czasie większość
z nas otrzymała z ZUS prognozy wysokości przyszłej emerytury. Mimo wydłużenia wieku emerytalnego są one
żenująco niskie, w wielu przypadkach
nie przekraczają tysiąca złotych, co budzi niepokój wielu osób o szanse przeżycia na emeryturze. To pokazuje całe
zakłamanie PO w tej sprawie. Wielu ankietowanych wskazuje, że niskie wynagrodzenia przekładają się bezpośrednio na ich stan zdrowia, bo kupują
żywność gorszej jakości. Nie mówiąc
już o realizacji recept. Często wskazuje się także na konieczność usprawnienia służby zdrowia, obniżenia podatków, ograniczenia liczby umów śmieciowych czy stworzenia lepszych warunków startu młodych w życie zawodowe. Propozycje poprawy sytuacji
najuboższych i zwiększenia ich szans
życiowych będą także elementem mojego programu wyborczego i przyszłej
działalności w Sejmie RP.
Rozmawiał: Jerzy Filar

Marek Szafraniec wspiera i współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Orzeszu.

Marek Szafraniec jest wicestarostą Powiatu Mikołowskiego. Wcześniej pracował jako konsultant ds. funduszy strukturalnych i programów edukacyjnych UE w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Był także wicekuratorem Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, a także dyrektorem w dwóch orzeskich szkołach. W latach 90. zajmował się reorganizacją placówek edukacyjnych na Śląsku. Jako dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego zarządzał
49 placówkami regionalnymi, odpowiadając za ich ponad stu milionowy budżet. Jest autorem kilkudziesięciu projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowanych na
kwotę ponad 50 mln zł. Niektóre z nich prowadzone były na terenie
naszego powiatu, m.in w Orzeszu i Wyrach. W sumie, we wszystkich tych projektach wzięło udział ok. 5 tys. nauczycieli z ponad

300 placówek oświatowych województwa śląskiego i całej Polski.
Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych,
w tym kilku przewodników metodycznych do wdrażania e-learningu i innowacyjnych metod kształcenia.
Był dwukrotnie radnym miejskim w Orzeszu i dwa razy zasiadał
w radzie Powiatu Mikołowskiego. W latach 1994 - 1998 był delegatem do Sejmiku Województwa Katowickiego.
Marek Szafraniec jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia doktoranckie w IBL Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu
ewaluacji dydaktycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Studiował także zarządzanie projektami europejskimi na Akademii Ekonomicznej
w Katowicach. Posiada kwalifikacje do zarządzania oświatą i kształcenia dorosłych (kursy kwalifikacyjne).
Mieszka w Orzeszu, jest żonaty i ma trójkę dzieci.

PRODUCENT STOLARKI ALUMINIOWEJ
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Romantyk w uczuciach,
pozytywista w czynach
Rozmowa z Erykiem Muszerem, radnym powiatowym, wieloletnim nauczycielem i byłym
dyrektorem LO im. Karola Miarki w Mikołowie, autorem książki „Czterdzieści cztery lata z Miarką”.
mistą i wierzę w dobrą stronę ludzkiej natury. Pamiętam ucznia,
który mocno dał mi
się we znaki. Nie śledziłem jego dalszych
losów po ukończeniu szkoły. Niedawno
przechodziłem
przez centrum Mikołowa, aż nagle ktoś
zaczął iść za mną
i wołać: panie profesorze, proszę o autograf. To był ten
uczeń. Teraz jest
taksówkarzem i dobrze sobie radzi
w życiu. Takich sytuacji mógłbym opisać wiele. Nigdy
nie spotkałem się
z negatywną reakcją moich wychowanków, a było ich
kilka tysięcy, ze
względu na wielkość szkoły i lata
mojej pracy.

- Jaka jest współczesna
młodzież?
- Młodzież w moim pokoleniu,
pańskim oraz współczesna, była
i jest zawsze taka sama: fantastyczna!
- Chyba jest Pan trochę
odosobniony w fascynacji młodym pokoleniem.
Z każdej strony słychać
tylko narzekania.
- Z której strony? Ze strony
tych, którzy nie chcą i nie potrafią rozmawiać z młodzieżą. Oczywiście, rozwój technologiczny i zmiany obyczajowe
dzieją się w naszych czasach
błyskawicznie.
Cywilizacyjny
postęp ma ogromny wpływ na
relacje międzyludzkie i dialog międzypokoleniowy. W sercach i duszach, ludzie się jednak aż tak bardzo nie zmienili.
Wszyscy, zwłaszcza młodzież,
szukamy akceptacji i zrozumienia. Przestaliśmy rozmawiać
z młodzieżą, a to jest klucz, aby
ją zrozumieć i zaakceptować.
Na studiach mawiano o mnie,
że jestem romantykiem w uczuciach i pozytywistą w działaniu.
Być może dzięki temu potrafi-

łem zawsze znaleźć drogę do
młodzieńczych serc i umysłów.
- Potrafi Pan rozmawiać
z młodzieżą?
- Kilka lat temu prowadziłem
obóz młodzieżowy w Lloret de
Mar w Hiszpanii. Każdego wieczora chodziliśmy z moimi podopiecznymi na długie spacery plażą i cały czas gadaliśmy,
a raczej ja snułem wspomnienia
o „Miarce”. Nikt się nie nudził.
Tam też narodził się pomysł, aby
napisać książkę. Ktoś zadał pytanie: dlaczego Pan tego wszystkiego nie opisze?
- Książkę czyta się świetnie. Powstał barwny obraz szkoły i miasta, którego „Miarka” jest wizytówką. Zastanawiam się, czy
to nie jest obraz trochę
wyidealizowany. Nie miał
Pan problemów z trudną
młodzieżą?
- Obraz może i jest wyidealizowany, ale ja naprawdę mam fantastyczne wspomnienia z czasów
mojej pracy w „Miarce”. Oczywiście, że zdarzały się trudne sytuacje, ale ja jestem z natury opty-

Wśród
Pańskich
wychowanków są także
przedstawiciele obecnych elit powiatu mikołowskiego. Uczył
Pan, m.in. senator Izabelę Kloc (wtedy jeszcze Lazar), Aleksandra Wyrę,
burmistrza Łazisk Górnych, Marka Balcera, byłego burmistrza Mikołowa, Mirosława Blaskiego,
burmistrza Orzesza, Kazimierza Adamczyka, wójta
Ornontowic…
- Można jeszcze dodać, że moja
żona uczyła Barbarę Prasoł, wójta gminy Wyry. Liceum im. Karola
Miarki zasłużenie cieszy się opinią jednego z najlepszych w całym regionie. Ta szkoła była i jest
kuźnią elit. Szczególnie utkwiła mi w pamięci klasa do której
chodził Olek Wyra. Byli niepokorni, ciekawi świata, a przy tym niezwykle sympatyczni i zdolni. Nie
dało się ich nie lubić.
- Teraz sam Pan należy do elit władzy. Czwartą kadencję zasiada Pan
w Radzie Powiatu Mikołowskiego. Słychać coraz
więcej głosów krytycznych pod adresem powiatu, ale nie chodzi mi konkretnie o mikołowski, ale

generalnie, jako o jeden
ze szczebli administracji
państwa.
- Niestety, rola i ranga powiatów spada przede wszystkim
z powodów finansowych i prawnych. Na wszystko brakuje pieniędzy. Niektóre powiatowe zadania mogłyby przejąć gminy, ale im też się nie przelewa,
a podział kompetencji jest na
tyle niejasny, że nie wiadomo,
kto i za co odpowiada. Klasycznym przykładem są drogi. Mamy
podział na wojewódzkie, powiatowe, gminne, a jak sypnie mocniejszy śnieg i pługi nie wyjadą
na czas, ludzi nie interesuje, kto
za to odpowiada, ale chcą mieć
przejezdne drogi.

- A bliska Panu oświata?
- Nic by się nie stało, gdyby
pieniądze na oświatę znalazły się
w jednym „worku”, na szczeblu
gminy. Ale zdaję sobie sprawę,
że są to sprawy systemowe, których nie rozstrzygniemy na mikołowskim podwórku.
- Może w ogóle zlikwidować powiaty?
- To Pan powiedział i nie podpisuję się pod tą tezą, ale dobrze,
że takie pomysły też zaczynają pojawiać się w przestrzeni publicznej.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jerzy Filar

W książce o swoim Profesorze się wypowiadają się byli uczniowie.
Cytujemy kilka najciekawszych fragmentów.
Tadeusz Marszolik (matura 1978):
- Muszę z satysfakcją stwierdzić, że ja i moi rówieśnicy mieliśmy w tamtym czasie szczęście być jeszcze uczniami fantastycznej grupy profesorów tak zwanej starszej generacji, a Pan Profesor Eryk Muszer należał, obok Pani Profesor Róży Buch
(mojej polonistki i wychowawczyni) do postaci najbardziej charyzmatycznych.
Aleksander Wyra (matura 1978):
- W trzeciej klasie pojechaliśmy na wycieczkę do Zawoi. Modną grą wśród licealistów była wówczas ruletka. Na wycieczce, wieczorem, siedzieliśmy w pokoju i graliśmy. Oczywiście, na pieniądze. W trakcie - a chwilami było naprawdę emocjonująco
- do naszego pokoju wszedł Eryk. Popatrzył, zapytał, co robimy. Odpowiedzieliśmy,
że gramy w ruletkę. Eryk chwilę popatrzył i wyszedł(…). Po chwili znów wrócił i włączył się aktywnie do gry, poprosił o kilka żetonów… i się zaczęło. Ruletka przeciągnęła się… - powiedzmy, że długo graliśmy, a nad ranem nasz wychowawca był u nas
zadłużony na sporą sumę. Tak to wprowadziliśmy Eryka Muszera w tajniki hazardu.
ks. Arkadiusz Nocoń (pracownik watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego
- matura 1981)
- Tuż po ostatnim egzaminie maturalnym z historii (dyrektor Muszer był w komisji), nauczyciele gratulowali mi zdania matury i życzyli dostania się na wymarzoną
filologię klasyczną do Krakowa.
- Spotkamy się za cztery lata, na pewno do nas wrócisz - dodawała mi otuchy
jedna z nauczycielek.
Dyrektor nie mówił nic. Uff, wreszcie koniec. Zbiegam uradowany po schodach,
gdy nagle ktoś chwyta mnie za ramię. Odwracam się, patrzę, dyrektor Muszer.
- Jezu, przecież nie ściągałem - przebiegło mi przez myśl.
- Słuchaj Arek - dyrektor popatrzył mi w oczy - z tą filologią klasyczną to taki
kant, co? Idziesz do seminarium duchownego?
Spuściłem głowę. Myśli kotłowały się. Przyznać się, czy kłamać. W wielu liceach,
dyrekcja czyniła problem z wydaniem świadectwa, gdy maturzysta zmierzał wstąpić do seminarium. Nie znałem dyrektora na tyle, aby przewidzieć jego reakcję.
- Taki kant - odparłem, zdając się na jego wolę - idę do seminarium.
- Cieszę się - odpowiedział, poklepując po ramieniu. Później dodał jeszcze kilka
komplementów.
Aha - tu pogroził palcem - i nie zapomnij mi posłać kołocza prymicyjnego.
Stałem oniemiały, bo uświadomiłem sobie, że pierwszą osobą, której powiedziałem o moich najskrytszych planach, był dyrektor liceum, o którym jeszcze pięć minut wcześniej nie wiedziałem, czy jest osobą wierzącą.
Barbara Wieczorek (matura 1991)
- Osobisty urok Eryka Muszera ma to do siebie, że kiedy występuje publicznie, to
sala zamienia się w słuch.
Monika Świerczek-Fic (matura 1997)
- Rok 1993, z teczką w ręce mocuję się z drzwiami, których klamkę mam prawie na wysokości oka. Idę złożyć papiery do I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie. Grzecznie pukam do sekretariatu, nieśmiało wchodzę by zostawić dokumenty. W tym momencie wychodzi z gabinetu dyrekcji wysoki, szpakowaty mężczyzna i - spoglądając na mnie z góry - pyta równocześnie stwierdzając: Mam nadzieję, że zachowanie i świadectwo dobre, przyjmujemy tu najlepszych.
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Dlaczego placówki kulturalne
powinny się zajmować przede wszystkim
młodzieżą? Odpowiedź jest prosta. Trzeba
młodym jakoś zorganizować czas, aby nie
przychodziły im do głowy głupie
i szkodliwe pomysły. W Mikołowie działają
dwie placówki dedykowane młodzieży.
Lokalizacyjnie dzieli je tylko 200 metrów,
mentalnie prawdziwa przepaść.
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KOSMETYKA

„BELLA”

LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA
I LASEROWA

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

ODMŁADZANIE FALAMI RF

- likwidacja zmarszczek, ujędrnianie, lifting

Mikołów, ul. Jana Pawła II 3

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

To idzie młodość, młodość…

N

ie jest tajemnicą, że listę placówek, które nowy burmistrz Mikołowa chce poddać gruntownej reformie, otwiera Miejski Dom Kultury. Jak tylko rozeszła się wiadomość, że szykuje
się kadrowa rewolucja, dyrektorka tej placówki
zachorowała, nie wskazując kto ma ją zastąpić
w obowiązkach. Nie wolno zwalniać pracownika przebywającego na L-4, ale nikt nie zabroni
burmistrzowi reorganizacji podległych mu placówek. Pomysłowi przychylni są radni.

Prawdopodobnie do końca
roku Miejski Dom Kultury
połączy się z Impresariatem
Kulturalnym, czyli kolejną
miejską instytucją, którą
powołał poprzedni
burmistrz, choć nie
wiadomo po co.

Teoretycznie Impresariat
powinien zajmować się pozyskiwaniem sponsorów do
sztandarowej mikołowskiej
imprezy kulturalnej, czyli Mikołowskich Dni Muzyki. W praktyce, doszła kolejna placówka utrzymywana z miejskiego garnuszka.
Z fuzji obu instytucji, pod
nowym, wspólnym kierownictwem, musi wyjść coś dobrego, bo gorzej,
jeżeli chodzi ofertę dla młodzieży, już raczej
być nie może. Symbolem polityki MDK wobec niezależnych, trochę zbuntowanych twórców, były losy grupy breakdance, która musiała trenować w bramach, ponieważ odmówiono jej gościny w miejskiej placówce kulturalnej. Jaskółką pozytywnych zmian i otwarcia miasta na młodzież jest, m.in. udostępnienie młodym mikołowskim zespołom budynku
przy ul. Kolejowej, gdzie mogą się spotykać
i ćwiczyć. Zapewne po zmianach organizacyjnych dom muzyków trafi pod skrzydła instytucji kulturalnej.

Jakieś 200
metrów od MDK
działa druga
w Mikołowie
placówka,
dedykowana
młodzieży.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej mieści się, a raczej
gnieździ na parterze kamienicy przy ul. Karola
Miarki 9. Pierwsze piętro zajmuje Zarząd Szkół
i Przedszkoli Mikołowskich. Ognisko jest organizacyjnym ewenementem. W placówce
działa prawie 50 zespołów, a wśród nich grupy: językowe, instrumentalne, taneczne, plastyczne, wokalne. W zajęciach uczestniczy ponad pół tysiąca dzieci
i młodzieży. Całość „ogarnia” - posługując się młodzieżowym językiem - dyrektor
dr Radosław Tarczoń. Jego
podopiecznym nie przeszkadza ciasnota. Wychowankowie mikołowskiego OPP startują i zdobywają nagrody
w regionalnych przeglądach.
- Mamy wielki potencjał
rozwojowy oraz grupy
dzieci i młodzieży, któ-

re się do nas garną. Naszą najsłabszą stroną jest brak własnego budynku, który pozwoliłby podnieść jakość prowadzonych zajęć i rozszerzyć ich ofertę - przyznaje Radosław Tarczoń.
- Cieszę się, że w naszym mieście działają tacy ludzie. Jestem otwarty na współpracę mówi Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa.

Dlaczego, oprócz tych
miłych słów, na bliższą
współpracę na razie
nie ma co liczyć?

Obie placówki funkcjonują w dwóch różnych
strukturach. Miejski Dom Kultury należy do
miasta, a Ognisko Pracy Pozaszkolnej funkcjonuje w strukturach powiatu. Nie ma prawnych
i organizacyjnych możliwości, aby młodzież
z Miarki 9 mogła się rozgościć w MDK przy Rynku. Teoretycznie można pomyśleć o przeniesieniu Zarządu Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
i udostępnieniu wychowankom OPP nie tylko
parteru, ale i piętra. Ale wiąże się z tym kilka problemów. Nie ma dokąd przenieść ZSiPM, a poza
tym dlaczego miasto Mikołów ma robić prezent
placówce zarządzanej przez powiat. Na razie nie
ma konkretnych decyzji w sprawie współpracy
Mikołowa z OPP, ale jest dobry klimat do rozmów.
Jeszcze lepiej będzie się rozmawiało po zreformowaniu mikołowskich placówek kulturalnych.
Jerzy Filar
Zdjęcia ze strony: www.oppmikolow.pl
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NOWE MIESZKANIA
Mikołów, ul. Fabryczna
kania
Miesz amie
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w pro płaty
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MDM
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BLISKO CENTRUM
Mieszkania od 47 m2
Zadzwoń, zobacz, zamieszkaj:
tel./fax: 32 322 22 20
gsm: 602 638 719, 698 989 672
www.trojan.katowice.pl

24 ZDROWIE
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Dietetyk oferuje swoją wiedzę i
doświadczenie nie tylko w przypadku
walki z nadwagą i otyłością. Dietetyk
wie jak wspomóc żywieniowo leczenie
chorób dietozależnych czy chorób
układu
sercowo-naczyniowego,
podpowie
jakie
składniki
mają
kolosalny wpływ na kondycję układu
kostnego, skóry i jej wytworów. Dietetyk znajdzie i pomoże skutecznie
usunąć przyczyny dolegliwości ze
strony układupokarmowego, ale przede
wszystkim
przestawi
sposób
odżywiania na prawidłowe nawyki
żywieniowe, które będą procentować
długo po zakończonej wizycie
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Jaś Szopa zdobywa Bieszczady

Jaś Szopa z Łazisk
Górnych skończył
w sierpniu cztery lata
i choć jest dzieckiem
niepełnosprawnym po
amputacji nóżki, niedowidzącym, niedosłyszącym, z porażeniem
mózgowym zaliczył
swój pierwszy pobyt
w wysokich partiach
Bieszczad.

J

dla Jasia wysiłkiem i pomocą ludzi dobrej
woli - opowiada Aleksander Widera, organizator akcji „Biegamy dla Jasia Szopy”.
Było ich czterech rowerzystów Olek, Tomek, Grześ, Mariusz wyruszyli z Łazisk Górnych, do Wetliny na rowerach, pod koniec
sierpnia. Trasę pokonywali na zasadzie sztafety po 40 km w czasie dwóch godzin każdy i zmiana. Reszta jechała samochodem
i zbierała siły na swój odcinek trasy. W sumie pokonali 400 km i dotarli na miejsce.
Natomiast Jaś i jego mama musieli skorzystać z pomocy i zaangażowania Andrzeja Łukaszczuka, sołtysa Wetliny, ratownika GOPR-u, który przewiózł ich z Przełęczy Wyżnej do schroniska Chatka Puchatka, gdzie z radością powitał ich gospodarz
Lutek Pinczuk. Dziękujemy wszystkim, któ-

rzy zaangażowali się w tę przygodę Jasia
i pomogli nam w tym niezwykłym wydarzeniu, m.in. Straży Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Ratownikom GOPR-u Grupy Bieszczadzkiej, Sołtysowi Wetliny Panu
Andrzejowi Łukaszczukowi, Beacie Szopińskiej oraz Kasi i Piotrkowi, a także Tomkowi i Mariuszowi za pomoc w realizacji etapu rowerowego, a także Miłoszowi Fenglerowi - Decathlon Mikołów za odżywki energetyczne. (bl)

ak to było możliwe? To dzięki wspaniałomyślności ludzi dobrej woli, którym
los malucha nie jest obojętny, i którzy
od czterech lat organizują majowy bieg,
z którego fundusze przeznaczane są na rehabilitację chłopca.
- Jedna ze sponsorek biegu Jasia - Beata Szopińska z Wetliny, właścicielka Chaty Kruka zaprosiłam Jasia z rodziną na kilkudniowy pobyt w Bieszczadach i wówczas
narodziła się idea, by zorganizować rajd
w Bieszczady i po górach. Długo się zastanawiałem, jak zorganizować tę wyprawę,
taki smutny przyjazd i wyjazd… nie, tak nie
mogło przecież być, Bieszczady są takie
piękne. Postanowiłem nadać tej wyprawie
wymiar sportowego zdobycia Bieszczad

Pod patronatem „Naszej Gazety”

XIII Bieg Biskupiaka
26

września na ulicach
Mikołowa i Łazisk,
po raz XII odbędzie
się Mikołowski Bieg Uliczny im.
Henryka Biskupiaka. Startujący
tradycyjnie rozpoczną rywalizację o godzinie 11.00 z parkingu
przy krytej pływalni. Następnie
pobiegną do Łazisk, by wrócić
na metę na bieżni Kompleksu
Sportowo-Rekreacyjnego MOSiR. Trasa o długości dziesięciu kilometrów, wiodąca ulicami
Mikołowa i Łazisk Górnych posiada atest PZLA.
Jak zwykle, biegowi będą towarzyszyć „Biegi Dzieci i Młodzieży”, które rozpoczną się

już o godzinie 9.00 na stadionie
przy ul. Żwirki i Wigury 45.
Biuro zawodów będzie czynne od godz. 8.30 do 10.15 na
placu harcerskim przy Krytej
Pływalni Aqua Plant.
Zgłoszenia przyjmowane są
poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.mosir.mikolow.eu oraz
uiszczenie opłaty startowej.
Zapisy elektroniczne trwać
będą do 13 września. Uczestniczy zgłaszający się elektronicznie otrzymają pamiątkową koszulkę. Wpłaty na konto
dokonane po 13 września nie

uprawniają do startu w imprezie i nie będą zwracane.
Zgłoszenia
przyjmowane
będą również w dniu imprezy
tj. 26.09.br. w biurze zawodów
poprzez wypełnienie papierowego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty

gotówkowej. Uczestnicy zgłaszający się w dniu imprezy nie
otrzymają pamiątkowej koszulki. Szczegóły, regulamin i numer konta na stronie internetowej www.mosir.mikolow.eu. Patronat medialny nad imprezą
objęła „Nasza Gazeta”.
Tapi
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Mikołowskie wędrówki Ewy Prochaczek

Czy w Mikołowie

można zaleźć perły?
Jako perłę w koronie
umieścił Kazimierz
Kutz Śląsk w szerokim
znaczeniu historycznym i kulturowym
ubarwiony liryczną
codziennością. Taką
perłą w Mikołowie
jest kościółek pod
wezwaniem św.
Wojciecha i Matki
Bożej Śnieżnej.

Kościółek często bywa źródłem artystycznych inspiracji. Obraz olejny Ryszarda Tila.

K

ościół ten powstał prawdopodobnie w drugiej połowie XIII wieku. Był z pewnością konstrukcji drewnianej. Na przestrzeni wieków przebudowany. W czasie wizytacji biskupiej 1598 roku po raz pierwszy wspomniany jest jako murowany. Wieża
kościoła w górnej części była długo
drewniana. Na wieży był zegar, który
bił godziny do roku 1708. Gdy drewnianą konstrukcję usuwano, zdjętego
i umieszczono na wieży ratuszowej
na Rynku w Mikołowie, zaś na ko-

Ciekawostka!
Przy zbiegu ulic Pszczyńskiej i Słonecznej, na niewielkim wzniesieniu znajduje
się kapliczka słupowa, na której wiszą dwa
krzyże z Jezusem Ukrzyżowanym: jeden
z przodu, drugi zaś z tyłu. Przechodnie się
dziwią, a to dość prosta historia, bowiem
kilka lat temu ukradziono krzyż z tej kapliczki i kiedy władze Mikołowa ufundowały nowy, skruszony złodziej odwiesił stary
na tył kapliczki… i tak już zostało.

ścielnej wieży już w całości murowanej zamontowano dwa, nowe zegary.
Według Konstantego Prusa, znanego działacza, znawcy historii i kultury
Mikołowa: „...Kościółek św. Wojciecha i Matki Bożej Śnieżnej jest niewielki, zbudowany zręcznie w stylu gotycko-barokowym, a całość budowli wzniesionej z wielką prostotą wywiera miłe wrażenie”. W podziemiach kościoła mieści się krypta, w której chowano podówczas pro-

boszczy, księży i wybitniejsze osoby
świeckie.
W większości XVII-wieczne wnętrze tego obiektu zachwyca pięknymi zdobieniami i detalami architektonicznymi. Urzekają: pochodząca
z XV wieku kropielnica w stylu gotyckim, późnogotycka chrzcielnica,
w stylu barokowym ołtarz główny
z obrazem przedstawiającym patrona kościoła i miasta Mikołowa - świętego Wojciecha, datowany na 1675
rok, zaciekawia także późnorenesansowa ambona.
Aktualnie ten stary kościółek posiada od strony ul. św. Wojciecha
efektywne, zewnętrzne schody zaprojektowane przez architekta Wojciecha Klasa, po których jakże chętnie stąpają nowożeńcy, by właśnie
w tym kościele przysięgać sobie
wierność. Szkoda, że ten wyjątkowy obiekt jest dostępny zwiedzającym jedynie w niedzielę od godz. 10
przez czas trwania mszy.
Uważam, że to wyjątkowe, szczególnie piękne po odrestaurowaniu,
miejsce zasługuje na to, by można je
było podziwiać także w dni powszednie.

P.S. Niebawem Parafia Rzymsko-Katolicka w Mikołowie wyda książkę znanego dokumentalisty, mikołowianina Ryszarda Szyndzielarza pt.
„Stary kościół św. Wojciecha i Matki Boskiej Śnieżnej”.

Ewa Prochaczek
- mikołowianka, twórca
ceramiki artystycznej,
malarka, fotografka,
piosenkarka, pisarka, poetka.
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PORADNIK INWESTORA

NIERUCHOMOŚCI Czy warto inwestować w nieruchomości?

DO SPRZEDANIA - MIKOŁÓW

1. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, rejon ulic
Braterskiej i Na Wzgórzu oznaczona numerem 1345/206 o powierzchni 1444 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00048242/0 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 111 MNU. Cena wywoławcza: 170 000 zł (cena sprzedaży
powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu: 5 października 2015r.

Zdecydowanie TAK!

2. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, rejon ulic
Braterskiej i Na Wzgórzu oznaczona numerem 1413/206 o powierzchni 1228 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00048242/0 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 111 MNU. Cena wywoławcza: 140 000 zł (cena sprzedaży
powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu: 5 października 2015r.
3.
Nieruchomość
położona
w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. Bolesława Śmiałego oznaczona numerem 2405/25 o powierzchni 185 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00047382/6 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 288MN, K125D, K121D. Cena wywoławcza: 12 500 zł (cena
sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu: 6 października 2015r.
4.
Nieruchomość
położona
w Mikołowie, obręb Mikołów, zbieg
ulic Długiej i Dębowej oznaczona numerem 1969/45 o powierzchni 334 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00048242/0 prowadzona
jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości
w PZP: 187 MNU. Cena wywoławcza: 35 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT).
5. Nieruchomość położonaw Mikołowie, obręb Mikołów, przy ul. J. Kawalca oznaczona numerem 302/100
o powierzchni 905 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00066094/9 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości
w PZP: 97MN. Cena wywoławcza:
71 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu: 5 października 2015r.
6. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. Reta, oznaczona numerem
2048/84 o powierzchni 1211 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00060428/8 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 120 MN. Cena wywoławcza: 150 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu: 5 października 2015r.
7. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy ul. Jaśminów, oznaczona numerami
2446/52, 2447/52 o powierzchniach
1257 m2 i 1089 m2. Księga wieczysta dla działek, oznaczona numerem KA1M/00009867/2 prowadzona
jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.
Przeznaczenie nieruchomości w PZP:
10(a)MN. Ceny wywoławcze: 145 000 zł, 125 000 zł (ceny sprzedaży powiększone zostaną o 23% podatku VAT).
8. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Kamionka, przy
ul. Cienista, oznaczona numerem
376/22 o powierzchni 265 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00057733/5 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 10(a)MN. Cena
wywoławcza: 35 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23%
podatku VAT).
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z Wydziałem Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Mikołów,
43-190 Mikołów, Rynek 16, tel. (032) 3248 561
lub (32) 3248 566, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu
Pełny tekst ogłoszeń o przetargach publikowany jest na stronach
internetowych www.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.

Jak pokazało
nam wielokrotnie życie
giełda, swoimi
nagłymi i nieprzewidywalnymi spadkami
pogrążyła wielu
inwestorów.
Pamiętamy
o wielkim
kryzysie sprzed
wielu lat
i przypominamy
sobie niedawny
gigantyczny
spadek akcji.
Niestety, nikt
nie ma na to
wpływu.

K

upując
ziemię,
zwłaszcza dziś, możemy w miarę stabilnie ulokować kapitał. Przed kilku laty zanotowano znaczący spadek wartości gruntów i pomimo poprawiającej się sytuacji ekonomicznej nie notuje się wzrostów cen ziemi. Znaczy to,
że właśnie teraz warto kupić działkę. Dlaczego działkę, a nie dom czy mieszkanie? Działka nie wymaga nakładów, działka się nie zapali, działkę najłatwiej sprzedać,
a koszty jej posiadania są niskie. Posiadanie działki ma
jeszcze jedną zaletę: w sytuacji kryzysowej lub okazji inwestycyjnej nie musimy szybko jej sprzedawać, można pod
jej zastaw zaciągnąć kredyt
i dalej być jej właścicielem
pomnażając swój kapitał.
W sytuacji, gdy nie możemy
liczyć na państwowe emerytury dające nam bezpieczeństwo socjalne, powinniśmy zabezpieczać się sami! Odkładanie w funduszach, jak pokazały ostatnie decyzje - jest iluzoryczne. Pieniądze ze składek przepisano na ZUS, który
już teraz jest niewydolny i głośno się mówi, że nie będzie

miał kto pracować na nasze
emerytury. Odkładanie w banku z powodu bardzo niskiego
oprocentowania nie pokrywa
inflacji.

Co warto zrobić
KUPOWAĆ DZIAŁKI
- oczywiście na
miarę swoich
możliwości.
Jeśli mam odłożoną gotówkę, szukam fajnej działki, ku-

puję i spokojnie śpię. Jeśli jej
nie mam i dobrze zarabiam
- biorę kredyt i zamiast kupować auto czy wydawać na
drogie wakacje, zapewniam
sobie i najbliższym spokojną
starość.
Oczywiście, dobra działka
po kilku latach może zostać
korzystnie sprzedana i kupiona kolejna, większa, tańsza,
która po latach nabierze wartości….
Twój doradca ekonomiczny
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OFERTA PRYWATNA

Dom dwurodzinny w Orzeszu 168 m2
+ mieszkanie (dwa pokoje) 70 m2

cena: 339 000 zł
tel. 793 337 373

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Sprzedam działkę budowlaną 1000m2 w Łaziskach Dolnych - w spokojnej, willowej dzielnicy, przy ul. Mikołowskiej, 100m od ulicy głównej, droga dojazdowa, w niej media.
W odległości 300m za działką znajduje się urokliwy obszar
zieleni znany pod nazwą Wierzysko - ścieżki przyrodnicze,
spacerowe i rowerowe. Po drugiej stronie ulicy Mikołowskiej
znajduje się Kościół i za nim szkoła. Do przystanku autobusowego ok. 200m. Telefon do kontaktu: 605 448 068.
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Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej 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. Działki zapisane w księdze wieczystej KA1C/00017127/2 prowadzonej przez Wydział
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie. Działy III i IV w/w ksiąg wolne są od wpisów.
Nieruchomość zlokalizowana 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.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.
Na przedmiotowym terenie przewiduje się zabudowę garażową, a także obiekty usług komercyjnych, w tym handel,
usługi nieprodukcyjne, gastronomię, co zostanie określone w wydanej na wniosek przyszłego inwestora decyzji o warunkach zabudowy.
Pierwszy przetarg na sprzedaż użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 08.05.2015r.
Drugi przetarg na sprzedaż użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 26.06.2015r.
Trzeci przetarg na sprzedaż użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 14.08.2015r.
Cenę wywoławczą nieruchomości do czwartego przetargu ustala się w wysokości: 96 500,00 zł (słownie złotych:
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset)
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia
11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) jest objęta zwolnieniem
z VAT.
Wadium - 19 000,00 zł
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2015r. 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 21 września 2015r. (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.
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego dla działki 600/55 wynosi 80,61 zł, dla działki 4113 wynosi 133,91 zł,
łącznej dla całej nieruchomości 214,52 zł.

Użytkowanie ustanowione do dnia 05.12.2089r.
Opłata roczna 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.
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

Prezydent Miasta Świętochłowice

Stanowiącej własność Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Łagiewnickiej 4B, oznaczonej w obrębie Chropaczów numerem ewidencyjnym 3062 o pow. 1052 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00002330/0 Sądu
Rejonowego w Chorzowie. W Dziale III w/w ksiąg wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (odpłatna służebność
przesyłu) związane z inną nieruchomością oraz odpłatne użytkowanie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Lokalowej w Świętochłowicach Sp. z o.o..
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem parterowym częściowo podpiwniczonym o pow. użytkowej 421,53 m2.
Ponad 80% powierzchni budynku stanowią nieużytkowane pustostany, powierzchnia 79,30 m2 aktualnie wynajmowana.
Na nieruchomości posadowionych jest 5 garaży stalowych - aktualnie wynajmowanych.
Nieruchomość stanowi teren płaski o kształcie nieregularnym. Zlokalizowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, nieogrodzona, uzbrojona w przyłącze wod.- kan. i energetyczne. Brak bezpośredniego
dostępu do dróg publicznych.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/33/15
z dnia 28.01.2015r.) - nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 9MW/U - tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Cena wywoławcza - 135 000,00 zł (do ceny nie będzie doliczony podatek VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
Wadium - 10 000,00 zł
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2015r. 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 osób prawnych aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot 2) kopię dowodu wniesienia wadium 3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem 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 w pieniądzu w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może
być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach lub na konto w ING Banku Śląskim S.A.
o/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia 21 września 2015r., z zaznaczeniem „I przetarg
ustny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łagiewnickiej 4B”. Za datę wpłaty
wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika
przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez
pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba,
która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości.
Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane
z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe
informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 118, tel. 32 3491-931.

Stanowiącej własność Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Łagiewnickiej 4B, oznaczonej w obrębie Chropaczów numerem ewidencyjnym 3063 o pow. 1117 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1C/00047279/1 Sądu
Rejonowego w Chorzowie.
W Dziale III w/w ksiąg wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (odpłatna służebność przesyłu) związane z inną
nieruchomością.
Działka zlokalizowana jest w Świętochłowicach - obręb Chropaczów pomiędzy ul. Lampego, ul. Kamionki
i ul. Łagiewnicką, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Działka wolna od trwałej zabudowy, nieogrodzona, z dostępem do uzbrojenia. W centralnej części działki rośnie kilka drzew liściastych. Brak
bezpośredniego dostępu do dróg publicznych. Na nieruchomości posadowionych jest 5 garaży stalowych - aktualnie
wynajmowanych. Umowy zawarte są na czas określony, z możliwością rozwiązania z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/39/15
z dnia 28.01.2015) - nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 9MW/U - tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Cena wywoławcza - 80 000,00 zł (do ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%).
Wadium - 5 000,00 zł
Postąpienie - nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2015r. o godz. 1100 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 osób prawnych aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot 2) kopię dowodu wniesienia wadium 3) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem 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 w pieniądzu w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium może być
wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach lub na konto w ING Banku Śląskim S.A. o/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 do dnia 21 września 2015r., z zaznaczeniem „I przetarg ustny,
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Łagiewnickiej 4B”. Za datę wpłaty wadium
przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu,
który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby
zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty ceny nabycia nieruchomości. Miejsce
i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi
się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży, podanym w zawiadomieniu.
W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Prezydent Miasta Świętochłowice może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP. Dodatkowe
informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pok. 118, tel. 32 3491-931.

ogłasza p i e r w s z y przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości :

ogłasza p i e r w s z y przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości :
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Strony ekonomiczne

„Naszej Gazety”

najlepszym miejscem
do promocji usług finansowych

TFI - czy fundusze inwestycyjne to coś dla mnie?

D

wie ostatnie publikacje poświęciłem inwestowaniu na
Giełdzie Papierów Wartościowych. Inwestowanie czy gra?
To pytanie pozostało bez odpowiedzi. Jeśli nie masz czasu na giełdę,
a mimo to chcesz inwestować w ten
sposób - dobrym rozwiązaniem mogą być fundusze inwestycyjne.

Fundusz Inwestycyjny to jedna z form wspólnego inwestowania. Wielu inwestorów dokonuje wpłat na rachunek funduszu, powstaje wspólna pula, którą zarządzają specjaliści (licencjonowani doradcy inwestycyjni). Ich zadaniem jest pomnażanie środków funduszu zgodnie z wcześniej
ustaloną strategią funduszu oraz ograniczanie ryzyka. Bezwzględnie należy jednak pamiętać o tym,
ze fundusz inwestycyjny to nie lokata, a zadaniem
doradców inwestycyjnych nie jest zarabianie dla
klientów (spróbujcie znaleźć w statucie, że taki
jest cel funduszu), tylko realizacja strategii inwestycyjnej funduszu.
W Polsce najpopularniejsze są fundusze inwestycyjne otwarte. W zamian za wpłatę inwestor
otrzymuje jednostki uczestnictwa, których liczba nie musi być liczbą całkowitą. Fundusz inwestycyjny regularnie, najczęściej w dni sesji giełdowych publikuje wycenę wartości jednostki. Wycena pozwala każdemu uczestnikowi funduszu na
ocenę czy „jego” fundusz zarabia, czy traci. Tak
naprawdę wyniki funduszu powinniśmy porównywać jednak z wynikami tzw. benchmarku, czyli
punktu odniesienia, wskaźnika (indeksu akcji lub

obligacji, stopy WIBOR, itp.). Dopiero wtedy wiemy, czy zarządzający naszym funduszem jest lepszy, czy gorszy „od rynku”.
Przy wyborze funduszu wybieramy strategię
funduszu, ale nie decydujemy o zakupie poszczególnych akcji i obligacji. Z reguły strategia funduszu jest częścią jego nazwy (np. XYZ fundusz akcji, ABC fundusz dłużny, czy pieniężny). Jeśli masz
wątpliwości - koniecznie sprawdź na infolinii lub
w punkcie obsługi klienta. Fundusze dłużne i pieniężne teoretycznie są bezpieczniejsze od funduszy akcyjnych, co jednak oznacza, że potencjalne
zyski (i straty) będą niższe. Zupełnie inaczej jest
w funduszach akcyjnych, które większość Twoich
pieniędzy zainwestują w akcje, nawet jeśli na giełdzie akurat rozpocznie się krach.

czasu na samodzielne inwestowanie. Nabywając
jednostki funduszu pośrednio wynajmujesz specjalistę, który za wynagrodzeniem, zainwestuje za
Ciebie Twoje oszczędności.

Wady?

Jakie zalety ma inwestycja
w fundusze inwestycyjne
otwarte?
Przede wszystkim łatwość wejścia i wyjścia,
niemal z dnia na dzień można zainwestować i wycofać środki. Drugą zaletą jest z pewnością niska
minimalna wartość inwestycji. Z reguły wystarczy
już 100 złotych, czyli kwota, którą część osób mogłaby odłożyć z pensji. Samodzielne inwestowanie takich kwot na rachunku maklerskim jest raczej pozbawione sensu. Nie bez znaczenia jest
też dywersyfikacja funduszu - powyższe 100 złotych nie zostanie ulokowane w akcje jednej spółki, tylko staje się częścią funduszu, za którym stoją
inwestycje w nawet kilkadziesiąt różnych spółek.

Masz

prawo
wiedzieć

Kolejna sprawa - nasze środki są stosunkowo bezpieczne, fizycznie znajdują się bowiem na rachunku Depozytariusza, którym zawsze jest duża instytucja kontrolowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Fundusze są dla ludzi, którzy nie mają

Według mnie podstawową wadą funduszu jest
właśnie możliwość poniesienia straty, o czym często zapominają początkujący inwestorzy. Powtórzę raz jeszcze - inwestycja w fundusze to nie lokata. Z tej przyczyny zalecam naprawdę ostrożne podchodzenie do wszelkiego rodzaju „promocji” w stylu Lokata z Funduszem. Fundusze nie są
dla ludzi, którzy unikają nawet minimalnego ryzyka, boją się nawet niewielkiej straty. Z daleka od
funduszy powinni się również trzymać inwestujący
krótkoterminowo. Ci, którzy odkładają pieniądze
na ferie zimowe, wymianę samochodu za rok, czy
planują zakup sprzętu RTV w najbliższym czasie.
Osobiście za sporą wadę uważam brak wpływu na
decyzje inwestycyjne dokonywane przez zarządzających funduszem, choć jednocześnie zdaję
sobie sprawę, że dla wielu czytelników może mieć
to mniejsze znaczenie. I wreszcie opłaty, które na
polskim rynku są stosunkowo wysokie, choć są na
to sposoby.
Jeśli powyższe wady nie zniechęciły Cię za
bardzo - warto spróbować i część swoich inwestycji ulokować w otwartych funduszach inwestycyjnych. Chętnych na ciąg dalszy zapraszam za
miesiąc.
Artur Wnuk jest zawodowym doradcą finansowym.

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

Obowiązek alimentacyjny- uprawnieni i zobowiązani część 1

AgatA Ciszak

S

łowo alimenty wywołuje wiele kontrowersji. Najprościej mówiąc alimenty są świadczeniem
pieniężnym, będącym
środkiem utrzymania
(wychowania w przypadku dzieci).

Dla uprawnionych do ich
otrzymywania stanowią nierzadko podstawę utrzymania, dla zo-

bowiązanych do ich uiszczania często są dużą niedogodnością. Dla kogo w takim razie są
alimenty? W jakiej sytuacji możemy na nie liczyć bądź odwrotnie - kiedy jesteśmy zobowiązani do ich dostarczenia?
Co do zasady, obowiązek
alimentacyjny związany jest
z istnieniem pokrewieństwa
pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym - najczęściej pomiędzy dziećmi a rodzicami.
Pamiętajmy jednak, że alimenty wywodzić się mogą z istnienia innych więzów prawnych,
np. pokrewieństwa, małżeństwa, przysposobienia czy też
powinowactwa. Jednak, aby
doszło do powstania obowiązku alimentacyjnego, konieczne jest wystąpienie określonych przesłanek - zwykle natury finansowej. Obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na
spadkobierców zobowiązanego - tak więc nie możemy go
„odziedziczyć”.

Obowiązek
dostarczania
środków utrzymania, a w miarę
potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii
prostej (dzieci, wnuki, rodziców)
oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych
przed wstępnymi (tzn dzieci
przed rodzicami), a wstępnych
przed rodzeństwem. Jeżeli jest
kilku zstępnych lub wstępnych
- obciąża bliższych stopniem
przed dalszymi. Krewnych w tym
samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach
odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Jest to rozwiązanie pozwalające na dostosowanie wysokości alimentów nie tylko do faktycznych potrzeb uprawnionego, ale i do wysokości zarobków,
sytuacji życiowej i rodzinnej, jak
i stanu posiadania zobowiązanego. Niestety, choć jest to idea
słuszna, i ze wszech miar prawidłowa, w praktyce nierzadko
trudna do zastosowania.

Rodzice obowiązani są do
świadczeń
alimentacyjnych
względem dziecka, które nie
jest jeszcze w stanie utrzymać
się samodzielnie (chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów
jego utrzymania i wychowania). Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń
alimentacyjnych jest tylko ten,
kto znajduje się w niedostatku. Rodzice mogą uchylić się
od świadczeń alimentacyjnych
względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone
z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania
możności samodzielnego utrzymania się.
Kwestią bardzo istotną jest
fakt, iż obowiązek alimentacyjny wobec dziecka nie zależy
od tego, czy urodziło się ono
w małżeństwie, czy też nie.
Oznacza to, iż zarówno ojciec,
jak i matka dziecka urodzone-

go w związku partnerskim mają
w zakresie jego utrzymania takie same obowiązki, jakby pochodziło ono z małżeństwa. Ponadto, jeżeli prawo nakłada na
niektórych członków rodziny ojca lub matki obowiązek utrzymania dziecka pochodzącego
z małżeństwa, obowiązek taki
powinien obejmować także
dziecko pozamałżeńskie. Oznacza to, iż jeżeli np. dziadkowie
są zobowiązani do uiszczania
świadczeń alimentacyjnych na
rzecz wnuków pochodzących
z małżeństwa, to muszą to robić
również na rzecz wnuków urodzonych poza nim.
W kwestii dosyć drażliwej,
odnoszącej się do kwestii alimentów pomiędzy małżonkami, to najkrócej mówiąc - obowiązek jednego małżonka do
dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po
rozwiązaniu lub unieważnieniu
małżeństwa albo po orzeczeniu
separacji wyprzedza obowiązek

alimentacyjny krewnych tego
małżonka. W tym przypadku
kwestią niezwykle istotną przy
ustaleniu obowiązku alimentacyjnego jest stwierdzenie, kto
ponosi winę za rozkład pożycia.
Warto też wiedzieć, iż obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie
ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo, gdy osoba
ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub
też, gdy uzyskanie od niej na
czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.
Autorka prowadzi Kancelarię
Radcy Prawnego, specjalizuje
się w sprawach z zakresu prawa
cywilnego, rodzinnego oraz
gospodarczego.
Przyjmuje min. w Ornontowicach,
ul. Zwycięstwa 2a.
Tel: 502 982 338.

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

Rozstrzygnięto nabór

„EKOKARLIK”
- nowa nagroda Funduszu

z zakresu edukacji ekologicznej
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach
docenia rolę, jaką
odgrywa edukacja
ekologiczna społeczeństwa w procesie
ochrony przyrody
w naszym kraju.

W

ramach zadania „Realizacja warsztatów organizowanych na terenie województwa śląskiego przez jednostki wyspecjalizowane w prowadzeniu edukacji ekologicznej” złożono 13 wniosków. Dofinansowanie w formie dotacji uzyskało 13 wniosków na łączną kwotę
602 470,00 zł. Z naszej najbliższej okolicy zostały docenione trzy wnioski. Pie-

Na

niądze na warsztaty otrzymała: Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. na Warsztaty edukacyjne „Tropem Żubra” i „Sekrety Pszczół”
w wysokości 32 312,00 zł oraz Śląski
Ogród Botaniczny w Mikołowie na za-

danie: Warsztaty edukacji przyrodniczej i ekologicznej ŚOB realizowane
w latach 2015-2016 - 20 460,00 zł. Ponadto wsparcie finansowe w wysokości
25 654,00 zł otrzymała Pracownia Edukacji Żywej - Mikołów.

Nowy konkurs Funduszu
skierowany do szkół
Z
ielona Pracownia to
nowy konkurs organizowany przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w którym mogą wziąć
udział szkoły podstawowe
(klasy 4-6), gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz organy
prowadzące placówki oświa-

towe z terenu województwa
śląskiego.
Pierwszy z konkursów „ZIELONA PRACOWNIA-PROJEKT” - ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów
ekopracowni, których przyszła
realizacja wpłynie znacząco

na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań
zagospodarowania przestrzeni szkolnej.
Przewidywana
pula
nagród to 100 tys. zł. Nagroda
musi być przeznaczona na re-

alizację nagrodzonego projektu ekopracowni w roku szkolnym 2015/2016. Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą do 30
września 2015r. do godziny 15.30.
Jury dokona oceny nadesłanych zgłoszeń biorąc pod

uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy
dydaktycznych, wyposażenia
i sprzętu oraz zasadność ich
zakupu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w październiku.

Drugi konkurs - „ZIELONA
PRACOWNIA” - przeznaczony jest dla organów prowadzących placówki oświatowe
z terenu województwa śląskiego, w tym te, które zostaną nagrodzone w konkursie
pn. „ZIELONA PRACOWNIA-

-PROJEKT”. Jego przedmiotem jest utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych
czy geologicznych. Dofinansowane zostaną projekty, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków
nauczania oraz wyróżnią się
kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. Wnioski
będą przyjmowanie od 1 do
30 listopada 2015r. Wybrane
zadania będą dofinansowane
ze środków Funduszu w formie dotacji.
Dotacja będzie udzielana
z uwzględnieniem efektów zadania do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. 20%
kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte
ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi
konkursu pn. „ZIELONA PRACOWNIA-PROJEKT”.

łamach „Naszej
Gazety” już pisaliśmy o nowym konkursie Ekokarlik,
a teraz informujemy Państwa
o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń. Termin
przyjmowania kart zgłoszeniowych upływa 30 września,
o godzinie 15.30.
- Wojewódzki Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od wielu lat przyznaje nagrody za działalność na
rzecz ochrony środowiska
i gospodarki wodnej - powiedział prezes Funduszu - Andrzej Pilot. Dodał, że w stały
kalendarz nagradzania w Funduszu wpisały się już „Zielone
czeki”, które są przyznawane
z okazji Dnia Ziemi osobom fi-

zycznym oraz konkurs „EkoAktywni” - dla pozarządowych organizacji ekologicznych. - Teraz Fundusz chce
nagrodzić wyróżniających się
przedsiębiorców i jednostki
samorządu terytorialnego stwierdził prezes Pilot.
W konkursie Fundusz chce
wyróżnić
przedsiębiorców
oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego, realizujące szeroko pojęte przedsięwzięcia
z zakresu ochrony środowiska.
Nagrodami będą: statuetka
i tytuł „EKOKARLIK” oraz możliwość posługiwania się logo
konkursu i zdobytym tytułem.
Jury oceniać będzie przede
wszystkim: potwierdzoną różnymi wskaźnikami skuteczność działań środowiskowych, zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań wdrażanych celem podniesienia poziomu ochrony
środowiska oraz inicjatywy
promujące działania na rzecz
ochrony środowiska.

Sprzęt
dla strażaków ochotników

W

ojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach zdecydowało o udzieleniu dofinansowania Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP woj. śląskiego na realizację zadania pn. „Zakup dla
Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego
sprzętu i wyposażenia pożarniczego do przeciwdziałania
i usuwania skutków powodzi,
katastrof budowlanych, drogowych, pożarów lasów i innych zagrożeń środowiska”.

Dotacja w wysokości 4,5 mln zł
przekazana zostanie m.in. na
zakup 26 samochodów ratowniczo-gaśniczych (8 lekkich
samochodów, 14 średnich i 4
ciężkich) oraz specjalistycznego sprzętu i urządzeń do likwidacji zagrożeń środowiska wykorzystywanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych naszego województwa.
Fundusz cyklicznie wspiera
zakup samochodów dla OSP w zeszłym roku dotacja na ten
cel również wynosiła 4,5 mln zł,
a zakupiono z dofinansowaniem
Funduszu 25 samochodów ratowniczo-gaśniczych.
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Sprintem przez
sportowe areny
Piłka nożna
W sierpniowych meczach ligowych rundy jesiennej
drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:

IV liga
Polonia Łaziska uległa GTS-owi Bojszowy 0:1, wygrała ze Spójnią Landek 3:0, zremisowała z rezerwami
ROW-u Rybnik 2:2, uległa Granicy Ruptawa 1:2.
Gwarek Ornontowice zremisował z Jednością 32
Przyszowice 1:1, pokonał GTS Bojszowy 2:0, zremisował ze Spójnią Landek 1:1, pokonał rezerwy ROW-u
Rybnik 5:0.

V liga
AKS Mikołów pokonał Unię Kosztowy 1:0, pokonał
Górnika 09 Mysłowice 3:1, Podlesiankę Katowice 2:1,
przegrał z Unią Bieruń Stary 1:2.
Orzeł Mokre wygrał z Górnikiem Pszów 6:1, z Wawelem Wirek 4:1, Rymerem Rybnik 1:0, zremisował
z Naprzodem Zawada 3:3.

Klasa „A”
Fortuna Wyry pokonała rezerwy Krupińskiego Suszec 2:1, uległa Sokołowi Orzesze 0:2.
LKS Gardawice przegrał z LKS-em Studzienice 1:2,
LKS-em Wisła Wielka 0:3.
Sokół Orzesze przegrał z Leśnikiem Kobiór 0:1, pokonał Fortunę Wyry 2:0.
Rezerwy Gwarka Ornontowice uległy Dramie Kamieniec 2:4, pokonały drugi zespół Jedności Przyszowice
5:0, przegrały z Zaborzem Zabrze 0:2, pokonały Młodość Rudną 3:2.
Strażak Mikołów przegrał z UKS-em Szopienice 1:3.
Drugi zespół AKS-u Mikołów przegrał z Kolejarzem
Katowice 1:11.
Kamionka Mikołów pokonała rezerwy Uranii Kochłowice 5:1.

***
22 sierpnia na „Orliku 2012” przy ul. Katowickiej rozegrano turniej dzikich drużyn dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w którym wzięło udział
siedem zespołów. W imprezie startowała również
reprezentacja dziewcząt pod nazwą „Czarne Panterki”.
Triumfatorem turnieju został AKS Mikołów, który
w finale pokonał „Number One” 3:0. Trzecie miejsce
zajął zespół Dresy.
Wyniki - kategoria szkół podstawowych i gimnazjalnych:
1. AKS Mikołów
2. Number One
3. Dresy
4. Sztos Tim
5. FC No Name
6. Czarne Panterki
7. Mikołowskie Diabły
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Michał
Biernacki, najskuteczniejszym strzelcem - Dawid Wolnik, a najlepszym bramkarzem - Jakub Małysa.

Gra z mocnymi mobilizuje

W lipcu dowiedzieli się, że grają w drugiej lidze. 10 sierpnia rozpoczął się okres
przygotowawczy. Po raz pierwszy tak wcześnie i po raz pierwszy w innej rzeczywistości,
jako że wcześniejsze doświadczenia wiązały się z czwartą i trzecią ligą. Mowa o siatkarkach
Polonii Łaziska. O tym, co czeka jego podopieczne i jakie są oczekiwania zespołu,
rozmawiamy dzień po rozpoczęciu przygotowań z trenerem, Sławomirem Rubinem.
- Zdołał Pan ochłonąć?
- To wszystko stało się nagle, czas biegnie szybko i też nagli, więc musiałem ochłonąć. Bardziej zaczynam się martwić przyszłością. Trochę nieznanego, kilka dalekich wyjazdów, inna logistyka, inaczej to wszystko będzie
wyglądać...

Dlatego póki co, trzeba liczyć na
to, co mamy, czyli nasze dziewczyny. Zgłaszają się chętne zawodniczki, chcące reprezentować
barwy Polonii, ale co z tego wyniknie, trudno na dziś wyrokować.
- Kiedy ruszamy?
- Pierwszy mecz gramy w Świdnicy, kuźni siatkarskich talentów.

- Czy sześć tygodni przygotowań wystarczy na
drugą ligę?
- Myślę, że tak. Nigdy tak wcześnie jeszcze nie zaczynaliśmy. Teraz musimy, bo naglą nas inne terminy i inne warunki. Ale jestem
przekonany, że podołamy.

- Na kiedy zaprosić kibiców do hali sportowej
w Łaziskach?
- Na sobotę, 3 października, na
godzinę 18.00, kiedy to zagramy
z MKS-em Zorza Wodzisław Śląski. Wszystkie mecze w roli gospodarza będziemy grać o godzinie 18.00.
Tadeusz Piątkowski

- Kilku rywali, to zespoły, gdzie w siatkówkę,
w przeciwieństwie do Łazisk, gra się „od zawsze”.
Nie boicie się tej konfrontacji?
- Nie. To było, teraźniejszość
jest inna i dlatego te drużyny grają
w drugiej lidze. Ale gra z takimi zespołami mobilizuje i na to też liczę.

można rozdawać kart. Naszym celem jest utrzymanie się w tej klasie rozgrywek i do tego będziemy
dążyć. Mam młody i perspektywiczny zespół. Umiejętności tych
dziewcząt zweryfikuje drugoligowy parkiet...

- Wchodzicie na inny poziom sportowy i organizacyjny. Czy z tym zespołem
Pan podoła?
- Trudno powiedzieć, ale przed
rozpoczęciem rozgrywek nie

- Wzmocnienia?
- Na pewno by się przydały. Do
młodości potrzebne jest doświadczenie i ogranie w tej klasie rozgrywek. Ale to wiąże się z finansami, a z tymi aż tak dobrze nie jest.

Ligowy rozkład jazdy siatkarek Polonii
w pierwszej rundzie:
26.09.2015 MKS Świdnica - KS Polonia Łaziska Górne
3.10.2015 KS Polonia Łaziska - MKS Zorza Wodzisław Śląski
10.10.2015 Sokół Radzionków - KS Polonia Łaziska
17.10.2015 KS Polonia Łaziska - AJD Częstochowianka Częstochowa
24.10.2015 TKS Tychy - KS Polonia Łaziska
31.10.2015 AZS KU Politechniki Opolskiej - KS Polonia Łaziska
7.11.2015 KS Polonia Łaziska - PLKS Pszczyna
11.11.2015 MKS Kalisz - KS Polonia Łaziska
14.11.2015 KS Polonia Łaziska - Uniwersytet Opolski/SMS LO 2 Opole
21.11.2015 Sokół 43 AZS AWF Katowice - KS Polonia Łaziska
28.11.2015 KS Polonia Łaziska - AEP Olimpia Jawor

Jedenastka silnych
Wyniki
Kategoria do lat 18
1. Patryk Szeszko
2. Dominik Copik
3. Piotr Bębnik
4. Mateusz Kubasa
5. Michał Szafrański

***
Turniej Orlika o Puchar Premiera RP w Mikołowie
cieszy się dużą popularnością. Nic dziwnego, wszak
w poprzedniej edycji triumfatorem turnieju była reprezentacja mikołowskiego Gimnazjum nr 2. Inauguracja
tegorocznej edycji rozpocznie się 11 września o godzinie 9.00. Tradycyjnie Turniej „Orlika” kierowany jest do
dzieci w wieku 10 - 11 oraz 12 - 13 lat.
Mikołowskie eliminacje rozegrane zostaną na boiskach: Orlik ul. Katowicka: Kategoria 12-13 lat chłopców i kategoria 10-11 lat chłopców. Orlik ul. Grażyńskiego: Kategoria 12-13 lat chłopców oraz kategoria 10-11
lat chłopców. Orlik ul. Zawilców: Kategoria 12-13 lat
dziewcząt i kategoria 10-11 lat dziewcząt. Szczegółowe
informacje na stronie www.turniejorlika.pl

Pływanie
Mikołowski MOSiR zaprasza wszystkich miłośników pływania do wzięcia udziału w XIV edycji akcji
„Pływaj na odległość”, która będzie odbywać się w krytej pływalni Aqua Plant przy ul. Konstytucji 3 Maja 22,
podczas godzin ogólnodostępnych. Akcja rozpocznie
się 1 września i będzie trwać do 31 stycznia 2016r. Na
najlepszych pływaków czekają nagrody.
Tapi

Kategoria do lat 21
1. Mateusz Zalewski
2. Kacper Piszczek
3. Rafał Hyba
Kategoria powyżej 21 lat
1. Mateusz Mansfeld
2. Robert Nowak
3. Bogdan Jendrysik

W

sobotę, 22 sierpnia na terenie
Ośrodka Rekreacyjnego Planty rozegrano
VII edycję zawodów „Mini
Strongman”. Do rywalizacji o miano najsilniejszego
w swojej kategorii zgłosiło
się 11 zawodników. Podzielono ich na trzy kategorie
wiekowe: do 18 lat, do 21

lat i powyżej 21 lat. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach: „spacer farmera”, przetaczanie opony
czy „waga”. Konkurencje te
były zawodnikom znane,
gdyż wielu z nich startowało już w poprzednich edycjach, ale wbrew pozorom,
wcale nie były takie łatwe.
Najliczniej obsadzona była

kategoria najmłodsza. Rywalizujących zawodników
wspomagali kibice, dla których było to urozmaicenie
podczas plażowania i kąpieli. Zwycięzcami w swoich kategoriach zostali: Patryk Szeszko (do 18 lat),
Mateusz Zalewski (do 21
lat), Mateusz Mansfeld (powyżej 21 lat).
Tapi
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Wznoszący lot Sokoła

Od niepamiętnych
czasów, tenis stołowy
w Orzeszu utożsamiany był z tamtejszym
Sokołem. Od lat
dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku
w MKS-ie Sokół
funkcjonowały dwie
sekcje: piłki nożnej
i tenisa stołowego.
Piłkarze grali w klasie
„A” i lidze okręgowej,
pingpongiści w trzeciej lidze, by
w sezonie 2008/2009
awansować do drugiej ligi. Sekcją wiodącą zawsze była sekcja
piłkarska i od czasu
do czasu pojawiały
się nawet propozycje
likwidacji sekcji
tenisa stołowego. Na
szczęście pomysł ten
nigdy nie doczekał się
realizacji.

W

roku 2011 pingpongiści
przenieśli się do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zazdrości, gdzie znaleźli bazę z prawdziwego zdarzenia. Wtedy też zaczął się klubowy boom na ping-ponga. Do klubu
zgłaszało się coraz więcej chętnych
i to nie tylko z Orzesza. Seniorzy grali
w drugiej lidze, powstawały nowe grupy, w działalność których angażowali się rodzice ćwiczących dzieci. Ponieważ większość ćwiczących była
uczniami różnego typu szkół, w związku z czym można było wszcząć starania
na pozyskanie środków (których brakowało), powstała myśl o przekształceniu autonomicznej sekcji tenisa stołowego w UKS. Po rozmowach z rodzicami ćwiczących dzieci, zwołano „zebranie założycielskie” i po uzgodnieniu z ówczesnym Zarządem MKS-u Sokół, 9 maja 2014 roku zarejestrowano
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego Sokół Orzesze. - Funkcjonujemy jako odrębny klub, ale jesteśmy kontynuatorem działalności „tamtego” Sokoła mówi prezes UKTS-u, Marian Spendel.
I choć byli tacy, którzy na ten ruch patrzyli sceptycznie, powołanie UKTS-u Sokół okazało się strzałem w dziesiątkę. Klub działa na dwóch płaszczyznach: sportowej i rekreacyjnej. Drużyny startujące w drugiej, trzeciej i czwartej lidze, rozgrywki w ligach młodzieżowych i starty w turniejach organizowanych przez Związek Tenisa Stołowego, Szkolny Związek Sportowy czy LZS,
to działka wyczynowa, turnieje weteranów czy amatorów, to zadania na niwie rekreacji. I to przynosi efekty. Baza

sportowa w Zazdrości i Gardawicach,
czterech szkoleniowców, wyjazdy na
zgrupowania, to swojego rodzaju profesjonalizacja. - To jest możliwe dzięki wsparciu Miasta, sponsorów, wolontariuszy i współpracy ze szkołami.
Bez nich nasza działalność byłaby niemożliwa - dodaje Marian Spendel, który wraz z wiceprezesem, Grzegorzem
Jurowiczem i kierownikiem drużyn młodzieżowych, Przemysławem Piątkiem
jest motorem napędowym pingpongowego klubu Orzesza. A że kierunek jest
właściwy, świadczą o tym osiągnięcia
ostatniego sezonu, których część prezentujemy poniżej.

Puchar Polski
Półfinał na szczeblu
okręgu i miejsce V-VIII
na 76 startujących
drużyn w Rozgrywkach
ligowych
W tym rankingu na łączną liczbę 94
biorących udział w rozgrywkach tenisa stołowego klubów sportowych UKTS
Sokół Orzesze po raz pierwszy w historii znalazł się „na pudle”, zajmując z dorobkiem 2690 punktów trzecie miejsce!
Łącznie w rozgrywkach tych uczestniczyło pięć drużyn męskich oraz jedna
żeńska (II, III liga oraz liga okręgowa)
Zawodniczki i zawodnicy Sokoła
błyszczeli również w rozgrywkach indywidualnych w poszczególnych kategoriach. Dariusz Wróbel (seniorzy)
zdobył brązowy medal w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska oraz awansował do elitarnego turnieju Mistrzostw
Polski.

Świetnie spisywali się również nasi
weterani. W indywidualnych Mistrzostwach Śląska Zbigniew Mrozik, grając
w parze z Jerzym Pełką, zdobył srebrny medal, natomiast Michał Klejnot
(występując w parze z Arturem Szołtyskiem) - brązowy medal.
W kategorii żaczek Julia Tkocz
awansowała do turnieju finałowego Mistrzostw Polski. W klasyfikacji Indywidualnych Mistrzostw Śląska żaczek Julia zajęła piąte miejsce. Ponadto Julia
w tych mistrzostwach w parze deblowej z Weroniką Tomczak z JKTS Jastrzębie - Zdrój zdobyła srebrny medal.
W kategorii młodziczek, reprezentujące klub z Orzesza zawodniczki: Weronika Kaczanowska (młodziczka) i Julia Tkocz (żaczka) w Turnieju Kwalifikacyjnym do Drużynowych Mistrzostw
Polski zajęły III miejsce, a w Mistrzostwach Śląska - bardzo wysokie V miejsce. W tej samej kategorii w Indywidualnych Mistrzostwach Śląska Młodzików dobrze zaprezentował się Adam
Piątek.
W Drużynowych Mistrzostwach Śląska drużyna UKTS Sokół Orzesze
w składzie: Jakub Woźniak i Jakub Suchoń najpierw wygrała Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski awansując do najwyższej kategorii rozgrywek,
a następnie minimalnie przegrała walkę
o złoty medal Mistrzostw Śląska, zajmując ostatecznie II miejsce! Świetne wyniki osiągnięte zostały też w tej kategorii w Indywidualnych Mistrzostwach
Śląska. Jakub Woźniak wygrał turniej
kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski,
a następnie zajął V miejsce w turnieju
o Mistrzostwo Śląska. W tym samym tur-

nieju obydwaj nasi zawodnicy (Woźniak
i Suchoń) wywalczyli brązowy medal.
W ubiegłym sezonie zawodniczki
i zawodnicy drużyny młodzieżowej Sokoła zaliczyli również bardzo dobre
występy w pozostałych rodzajach rozgrywek indywidualnych i drużynowych:
w Mistrzostwach Śląska Uczniowskich
Klubów Sportowych, Mistrzostwach
Śląska i Polski Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Mistrzostwach Śląska
Szkół Podstawowych i w Śląskiej Lidze Juniorów oraz zawodach Szkolnego Związku Sportowego na szczeblu
powiatowym i rejonowym. I tak:
W Drużynowych i Indywidualnych
Mistrzostwach Śląska Uczniowskich
Klubów Sportowych w rozgrywkach
drużynowych IV miejsce zajęła drużyna
dziewcząt młodszych, drużyna chłopców młodszych uplasowała się na drugim miejscu, a drużyna chłopców starszych, na trzecim.
W Indywidualnych Mistrzostwach
Śląska UKS-ów. wicemistrzostwo Śląska w kategorii chłopców starszych
zajął Jakub Suchoń, a trzecie miejsce
w tej samej kategorii - Jakub Woźniak.
Brązowy medal w kategorii chłopców
młodszych zdobył Adam Piątek. Świetna postawa całej drużyny uplasowała Sokoła na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej Uczniowskich Klubów
Sportowych na Śląsku.
Równie znakomicie młodzi orzeszanie występowali w rozgrywkach o Mistrzostwo Śląska i Mistrzostwo Polski
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. W walce o Indywidualne Mistrzostwo Śląska LZS medale zdobywali:
złoty medal Adam Piątek (młodzicy)
i

srebrny Daniel Szola oraz srebrny
Dawid Mrozik w kategorii juniorów.
11-osobowa drużyna Sokoła w klasyfikacji generalnej mistrzostw była bezkonkurencyjna zajmując pierwsze miejsce na Śląsku. Dawid Mrozik, Adam
Piątek i Daniel Szola kontynuowali rozgrywki na poziomie Mistrzostw Polski.
Jako że zdecydowana większość zawodniczek i zawodników Sokoła, to
uczniowie, więc nic dziwnego, że widać ich było w rozgrywkach szkolnych
różnego szczebla. Z sukcesami.
W Mistrzostwach Śląska Szkół Podstawowych najmłodsza zawodniczka
Sokoła, Maja Słupik w kategorii dziewcząt klas I zdobyła brązowy medal.
W kategorii dziewcząt klas II bezkonkurencyjna była faworytka tych zawodów,
Julia Tkocz. W kategorii chłopców klas
V srebrny medal zdobył Daniel Szola,
a w kategorii dziewcząt brązowy medal
wywalczyła Weronika Kaczanowska.
Po raz pierwszy w historii Klubu zawodnicy pierwszej drużyny juniorów
Sokoła w jednym sezonie awansowali do pierwszej ligi juniorów, a następnie zajęli w niej IV miejsce, zapewniając sobie grę w tej klasie rozgrywek.
W kategorii szkół gimnazjalnych indywidualną mistrzynią powiatu została Weronika Spendel reprezentująca
Gimnazjum nr 2 w Orzeszu - Zawadzie.
Z kolei w kategorii chłopców pierwsze
miejsce zajął Jakub Woźniak reprezentujący Zespół Szkół w Mikołowie - Bujakowie, wygrywając ze swym kolegą klubowym - Kubą Suchoniem reprezentującym Gimnazjum nr 1 w Orzeszu.
W zawodach rejonowych III miejsce indywidualne w kategorii szkół gimnazjalnych zajęła Weronika Spendel. Z kolei, w kategorii chłopców w tym samym
turnieju pierwsze miejsce zajął Jakub
Suchoń reprezentujący Gimnazjum nr 1
w Orzeszu. Jego szkoła zajęła w tym
turnieju drugie miejsce.
W zawodach powiatowych szkół ponadgimnazjalnych 3 miejsce zajął Łukasz Jaworski reprezentujący Liceum
Ogólnokształcące nr 1 w Mikołowie.
Ta niepełna lista sukcesów tenisistów stołowych UKTS-u Sokół jest imponująca. Przy rosnącej popularności
pingponga w Orzeszu i stałych postępach zawodniczek i zawodników Sokoła, kto wie, czy nie trzeba będzie pomyśleć o powiększeniu bazy (hala sportowa) i przymiarkach do pierwszej ligi
drużyny seniorów. Ale to już „ból głowy” na przyszłość.
Tadeusz Piątkowski
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Horoskop

Wśród osób, które do 30 września nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę
książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Jolanta Bańczyk. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

Horoskop

Wodnik (20.01-18.02) W drugim tygodniu
września czeka cię wyjazd nad morze. Zabierz
ze sobą ciepłe ubrania, ponieważ Bałtyk bywa
nieprzewidywalny i pogoda zmienia się co chwilę. Nie żałuj sobie porządnego masażu, jak już
tam będziesz. Koniecznie więcej się ruszaj, bo
zanosi się na kolejny kilogram tłuszczyku na
brzuchu. Samotne WODNIKI mają szansę dzięki krewnym poznać partnera na dłużej. Koniecznie zadzwoń do siostry i spotkaj się na herbatkę w sobotę. Dobre dni to soboty szczególnie
w okolicach południa.
Ryby (19.02-20.03) Dobra passa Cię nie opuści.
Wrzesień będzie doskonały na dokonanie zmian,
może nawet zmiany pracy na lepszą. Możesz liczyć na wsparcie finansowe partnera, więc nie
obawiaj się iść za swoimi marzeniami. Samotne
RYBY mają szansę na to, że w końcu znajdą bratnią duszę. Nie ufaj BYKOM. Dobre dni to soboty.
Baran (20.03-20.04) We wrześniu uważaj na płeć przeciwną, serce będzie podpowiadało Ci, że czas pomyśleć o swoim życiu uczuciowym, ale przemyśl trzy razy zanim podejmiesz decyzję. Po burzliwym sierpniu w sprawach finansowych czeka Cię krótka stabilizacja.
Mimo wszystko nie szalej w sklepach i odłóż
coś na czarną godzinę. Pod żadnym pozorem
nie zadłużaj się ponownie. Twoim największym
sprzymierzeńcem okaże się SKORPION. Dobre
dni to poniedziałki i soboty.
Byk (21.04-21.05) Drogi Byku, wrzesień będzie ciężki. Zajmij się swoimi pociechami tak, aby
start w nowym roku szkolnym był dla nich bezstresowy. Samotne BYKI mają szansę na nowy
związek, ale dopiero pod koniec miesiąca. Sytuacja finansowa będzie utrzymywać dobrą passę, ale nie szalej zbytnio. Gwiazdy Cię wspierają
Przyjazny znak SKORPION. Dobre dni to niedziela i piątek.
Bliźnięta (22.05-22.06) We wrześniu gwiazdy
ponownie zadbają o nową energię, ale uważaj na
co ją spożytkujesz. Nie angażuj się w przegrane
sprawy, nie wyjdzie Ci to na dobre. Lepiej pomyśleć dwa razy niż potem żałować pochopnej decyzji. Przygotuj się na kłopoty sercowe. Rozpoczną
się właśnie we wrześniu i będą trwać przez kilka
tygodni. Trzymaj z RAKIEM i SKORPIONEM. Dobre dni to środy.
Rak (21.06-22.07) W sferze finansowej wrzesień obdarzy Cię wielkimi zmianami. Jeśli dobrze zarabiasz, spraw sobie jakiś droższy prezent,
aby poprawić sobie humor. Single znajdą miłość i będą myślały o stabilizacji. Przyjazny znak
WAGA. Dobre dni to czwartki.

Lew (23.07-22.08) Spadające z nieba Aurigidy wprawią Cię w błogi nastrój. Zaplanuj wieczór
z kimś specjalnym na oglądanie „spadających
gwiazd”. Może coś między Wami zaiskrzy. Sytuacja finansowa będzie ustabilizowana. Dobrze się
zastanów zanim coś powiesz, szczególnie w pracy. To, że jesteś osobą kierującą zespołem nie pozwala Ci na chamstwo i prostactwo. Stać Cię na
więcej. Dobre dni to piątki i soboty.
Panna (23.08-22.09) Niedawno miłość Cię
znalazła. Nie pozwól na to, aby szybko odeszła.
Chcesz stabilizacji i spokoju, zapomnij o skokach
w bok i skup się na osobie, którą ponoć kochasz.
W pracy będziesz mieć małe zawirowania w projekcie, w którym bierzesz udział. Przed Tobą spore wyzwanie. Nie narzucaj się WODNIKOWI. On
pamięta wszystkie Twoje występki i ich szybko
nie zapomni. Dobre dni to niedziele.
Waga (23.09-23.10) WAGA we wrześniu odpocznie po pracowitym lecie. Teraz zaplanuj wyjazd na
południe Europy i się zrelaksuj. Czas na ładowanie baterii, gdyż czeka cię ciężka jesień i zima. Nie
obiecuj sobie zbyt wiele po aktualnym związku. Jeśli Twoim partnerem/partnerką jest BARAN, to obserwuj to, co robi. Może się okazać, że nie jest tak
różowo, jak Ci się wydaje. Dobre dni to piątki.
Skorpion (24.10-22.11) Koniecznie zadbaj
o zdrowie i zacznij się więcej ruszać. Siedzenie
przed komputerem nie jest najlepszym sposobem
na spędzanie wolnego czasu. Może spróbuj gry
w tenisa ziemnego. Nie żałuj pieniędzy na realizację swoich skrytych marzeń. Spraw sobie prezent. Masz obecnie wielką przychylność gwiazd w
sprawach partnerskich. Wykorzystaj to. Dobre dni
to soboty.
Strzelec (23.11-21.12) Pomyśl dokładnie jak rozegrać sprawę w pracy, która sprawia Ci wiele problemów. Nie denerwuj się zbytnio i nie przekraczaj
swoich uprawnień wobec podwładnych. W drugiej połowie września gwiazdy wywołają „wrzenie” w stałych związkach, ale nie na długo. Ciesz
się, póki możesz. Na single miłość może spaść jak
grom z jasnego nieba, ale raczej w pierwszym tygodniu następnego miesiąca. Wrażenie, że brakuje Ci środków do życia wkrótce minie. Jeszcze wytrwaj miesiąc. Dobre dni to środy.
Koziorożec (22.12-19.01) We wrześniu wystawisz bardzo dużą fakturę za swoje usługi. Nie
skąp szczęścia w domu, a szczególnie osobie najbliższej Twemu sercu. Pora zadbać o swój wypoczynek i aktywnie spędzić czas nad morzem.
Mile zaskoczy Cię pan SKORPION. Odwdzięcz się,
a Wasza znajomość nabierze jakości. Dobre dni to
piątki i soboty. Postaraj się je wykorzystać.
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