MIKOŁÓW

Seniorzy
rządzą

ŁAZISKA GÓRNE

str. 7

Przywrócony
blask

ORZESZE

ORNONTOWICE

str. 10

Szafa
gra

Godają
po śląsku

str. 12

str. 13

WYRY

Konkurs
rozstrzygnięty

str. 11

Nr
 11 (69)

listopad 2017r.

Dziki
straszą i niszczą

?
i
w
i
l
ś
y
m
o
t
a
n
Co

Ć
A
L
E
Z
R
T
S
M
A
N
!
O
N
A
Z
NIE KA

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Super oferta na komplet szkieł progresywnych!
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Przeczytaj koniecznie
dodatek Dla Pani i Pana Domu.
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standard (podstawowe pole widzenia) - 395 zł
fun (szersze pole widzenia) - 650 zł
ADVANCE (szerokie pole widzenia) - 950 zł
personal (pole widzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb) - 1350 zł
v bezpłatne badanie wzroku
v bezpłatny serwis okularów

WYRY, UL. PSZCZYŃSKA 48 A (TEREN GIGU)

str. 31

v szeroki asortyment modnych
oraz eleganckich opraw okularowych

Mikołów, ul. Krakowska 7, tel. 32 307 29 41
www.ekstraoptyk.pl

od poniedziałku do piątku: 9.30-17.00, sobota: 9.30-13.00

KOSTKA · ORZECH
MIAŁ · EKOGROSZEK
TEL.

536 512 512

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00
TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS
największy salon sukien ślubnych
i mody męskiej na Śląsku  str. 25

www.PRESSPOL2.pl
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Ministerstwo Finansów opublikowało
ranking zamożności gmin mierzony
wysokością dochodów podatkowych
na głowę mieszkańca. W sumie
sklasyfikowano 2478 miejscowości.
Łaziska Górne i Mikołów uplasowały
się bardzo wysoko. Orzesze i Wyry też
nieźle. Pod krajową średnią znalazły
się jedynie Ornontowice.

MIĘDZY
NAMI
FILARAMI

edia elektroniczne i profile społecznościowe to diabelskie zabawki. Z mądrego
człowieka potrafią zrobić błazna, choć w drugą stronę to
raczej nie działa. Kto w realu
jest błaznem, w wirtualnym
świecie księciem nie zostanie. Taka filozoficzna i smutna
refleksja naszła mnie po lekturze facebookowych profili mniej lub bardziej znanych
osób. Miałem nawet taki pomysł, aby do rubryki „plotki” dołączyć dział „złapane
w sieci”. Chciałem tam wrzucać zabawne wypowiedzi,
lapsusy i pomyłki ludzi, którzy
w jakiś sposób uczestniczą
w życiu publicznym. Teoretycznie pomysł jest medialny,
ale w praktyce nie da się tego
zrobić. Ludzie, którzy kontrolują swój przekaz, a z komunikacji elektronicznej zrobili skuteczne narzędzie propagandy, raczej nie popełniają gaf. Z kolei inni nie są zabawni, a wręcz tragiczni. Cytowanie ich wpisów naraziłoby gazetę na zejście do poziomu bruku albo i niżej. Czytam i oglądam twórczość niektórych facebookowych bohaterów i nie wierzę, że ktoś
na takich ludzi mógł zagłosować. Oto człek mały i strachliwy postanowił dodać sobie
męskości przeklinając w sieci, ale nie potrafi nawet poprawnie napisać najpopularniejszego polskiego przekleństwa. Co jest do ku… nędzy!
Do szkoły Pan nie chodził?
Portale społecznościowe są
strasznym narzędziem. Można
nimi - jak kiedyś Obama - wygrać wybory w największym
mocarstwie świata. Można też
dorobić sobie łatkę pierwszego pajaca w powiecie.
Jerzy

W

powieściach kryminalnych uwielbiam
moment, kiedy detektywowi coś świta, ale nie
potrafi wpaść na właściwy
trop. Autor podpowiada czytelnikom, że ta informacja
jest zawarta w treści, podana jak na tacy, tylko trzeba poukładać wątki i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Przeżyłam ostatnio coś podobnego.
Nie czytałam wprawdzie kryminału, ale coś znacznie lepszego. Szukając jakiejś informacji, pościągałam z Internetu wszystkie możliwe dane na
temat mikołowskiego samorządu w demokratycznej Polsce. Coś nie dawało mi spokoju w nazwiskach, choć - na pozór - wszystko było w porządku. Niektórych z tych ludzi znałam, innych nie. Niektórych cenię wysoko, innych mniej. Ale
to nie był klucz do tej zagadki. Nie chodziło o to, kto w jakie koalicje wchodził i jakich
narobił długów. W końcu znalazłam rozwiązanie! Nie chodziło o to, kto był w tych publikacjach, ale kogo brakowało.
Mikołowem jeszcze nigdy nie
rządziła kobieta! Gabinety burmistrza i zastępców od lat okupują faceci. Żeby była jasność
- daleko jest mi do feministek.
Nie uważam, że kobietom coś
się od życia należy ze względu na płeć. Bardziej chodzi mi
o statystykę. Generalnie kobiet
jest mniej w samorządach, ale
jakieś przecież są. Ruda Śląska, Jastrzębie-Zdrój, Zabrze,
Piekary, zarządzane są delikatną choć silną dłonią. Z prostego rachunku prawdopodobieństwa wynika, że kobieta u władzy powinna pojawić się także
w Mikołowie. Czy taki moment
nadejdzie? Przekonamy się już
w przyszłym roku.
Beata
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32/29-29-999
RADIO TAXI
MIKOŁÓW

721 303 003

www.taxi-mikolow.pl
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bsolutnym, krajowym
rekordzistą jest gmina Kleszczów. Dochód
z podatków na jednego mieszkańca wynosi tam 34 825 zł. Nie
ma się jednak czemu dziwić.
W Kleszczowie podatki odprowadzają kopalnia i elektrownia Bełchatów. Jeżeli ktoś im zazdrości, niech zerknie na drugi koniec tabeli. Na ostatnim,
2478 miejscu sklasyfikowano

miejscowość Radgoszcz, gdzie
wpływy z podatków wynoszą
zaledwie 424 zł na mieszkańca.
Gminy naszego powiatu wypadły w tym zestawieniu bardzo
przyzwoicie. Nawet Ornontowice, choć znalazły się w połowie
siódmej setki, zostawiły za plecami ponad 1700 miejscowości.
Żeby nam to bogactwo nie uderzyło do głowy, mamy też złą informację. Wskaźnik dochodów
podatkowych w przeliczeniu
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STACJA PALIW
hurt - detal
dostawa paliwa
upusty dla firm

UNI-NAFT
olej opałowy z dostawą
ul. Staszica 25, Łaziska Górne
tel. 32 736 78 59, tel. 501 414 584

1. Kleszczów - 32 825 zł
86. Łaziska Górne - 2464 zł
105. Mikołów - 2346 zł
363. Orzesze - 1680 zł
384. Wyry - 1661 zł
Średnia krajowa - 1 596 zł.
643. Ornontowice - 1443 zł
2478. Radgoszcz - 424 zł
na jednego mieszkańca jest potrzebny Ministerstwu Finansów
dla obliczenia tzw. janosikowego, czyli państwowego haraczu,

jaki bogatsze gminy płacą na
rzecz biedniejszych. Powiat mikołowski należy do tych, które
płacą, a nie dostają. 
(fil)

Łaziska Górne i siedem górniczych gmin wystawiły Katowicom przedsądowe wezwanie do zapłaty. Chodzi
o pieniądze z opłat cywilnoprawnych za przekształcenie Kompanii Węglowej w Polską Grupę Górniczą.

Łaziska kasy
nie odpuszczą
O

statni raz pisaliśmy o tej sprawie
w czerwcu ubiegłego roku. Temat
na jakiś czas ucichł w mediach, co
nie znaczy, że nic nie działo się za kulisami.
Osiem górniczych miejscowości nie dogadało się polubownie z Katowicami i wysłało
wspólne przedsądowe wezwanie do zapłaty. W sumie chodzi o 40 mln zł. Łaziskom
Górnym należy się niecałe 1,9 mln zł. Przypomnijmy, że obecny rząd w ramach reformy sektora wydobywczego przekształcił
Kompanię Węglową w Polską Grupę Górniczą. Wartość tej transakcji wyniosła ponad
2,2 mld zł. Jak zawsze przy umowach kupna-sprzedaży należało zapłacić 2 proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. Tak
na logikę, pieniądze te powinny trafić do

gmin, na terenie których fedrują kopalnie
PGG, czyli Radlina, Łazisk Górnych, Rybnika, Lędzin, Bierunia, Rudy Śląskiej, Rydułtów oraz Gliwic. Cała kasa wpłynęła jednak na konto Katowic. Aby było śmiesznej, Kompania Węglowa nie miała tam żadnej kopalni. W stolicy województwa znajdowała się za to siedziba spółki. Samorządowcy zwrócili się do Urzędu Skarbowego
w Katowicach o zweryfikowanie decyzji.
Zaapelowali także do Marcina Krupy, prezydenta Katowic, aby nie wydawał kasy,
która wpłynęła już na konto jego miasta.
Nieoficjalne rozmowy i próby polubownego załatwienia sprawy trwały prawie półtora roku. Nic to nie dało. Krupa nie ustąpił.
W tej sytuacji osiem gmin zdecydowało się

Wydawca: F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18,
redakcja@naszagazeta.info
tel.: 32 209 18 18, 509 797 881
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sport: Tadeusz Piątkowski

na kroki prawne. Jeżeli Katowice zignorują
przedsądowe wezwanie do zapłaty, sprawa
trafi do sądu. 
(fil)

Aleksander Wyra,
burmistrz Łazisk Górnych
Sprawa zapewne będzie się ciągnęła latami, ale jesteśmy pewni swoich racji. Mamy mocne argumenty prawne. Nie
odpuścimy tych pieniędzy.

Promocja i reklama:
Sebastian Sroślak 790 887 729, reklama@naszagazeta.info
Mariola Szołtys 606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
Druk: Agora Poligrafia S.A.
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
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Balcer był mistrzem nagród. Piechula jest królem premii. Mieszkańców kosztuje to tyle samo.

Nagroda + premia
czyli w Urzędzie Miasta bez zmian…

W

sierpniowym numerze „Naszej Gazety” ukazała się informacja o „dziwnych” uzasadnieniach nagród dla mikołowskich
urzędników. 17 sierpnia na facebook’u
podałem przykłady takich uzasadnień
- „za ukończenie semestru studiów”,
„za dbałość o powierzone mienie”,
a na jednym z kierowniczych stanowisk
- za samodzielność! Przyznaję, że po
kilku miesiącach spędzonych na wyciąganiu tych informacji z urzędu, nie byłem zaskoczony. Coś musiało być na
rzeczy, skoro burmistrz miasta jak tylko
mógł, utrudniał mi skorzystanie z prawa do informacji. W prywatnej firmie
nagrodę można dostać za piękne oczy,
w samorządach jest inaczej - tu nagradza się wyłącznie „za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej”. To logiczne, bo wójt czy burmistrz nie płaci
z własnej kieszeni. Tak stanowi Ustawa,
choć władze Mikołowa zdają się mieć
inne zdanie. Jakby nie naginać rzeczywistości „samodzielność” w pracy naczelnika wydziału to zawsze podstawowa kompetencja, a nie „szczególne
osiągnięcie w pracy zawodowej”.

Gdzie Rzym,
a gdzie Krym…
Zamiast odnieść się merytorycznie
do sprawy wątpliwych uzasadnień nagród, burmistrz Mikołowa przystąpił
do kontrataku pisząc: „Za M. Balcera
i A. Putkowskiego nagrody wynosiły
w ciągu jednego roku nawet ponad
750 000 zł , w obecnej kadencji najwyższe dotychczas były w 2015r., gdy zacząłem reformować urząd i wyniosły

268 249 zł, a więc 2,7 raza mniej.” Przy
okazji oberwało mi się po głowie za szukanie sensacji, a zdaniem Pana Piechuli wystarczyło „porównać i zobaczyć, jak
zmieniam tę sytuację”. O niezgodnych
z prawem uzasadnieniach ani słowa.

Zamienił Stryjek
siekierkę na kijek…
Porównałem. Na trop naprowadził
mnie jeden z mieszkańców Mikoło-

wa zaniepokojony tym, co dzieje się
pod rządami nowej władzy. „Musi
Pan wystąpić o wykaz premii, jakie
daje Piechula swoim ludziom. Zrezygnował z nagród, są symboliczne, na rzecz premii” - napisał. Jak
się okazało, był to strzał w dziesiątkę - przy średniej z lat 2011-2014 na
poziomie 110 tysięcy premii rocznie,
w roku 2016 nastąpił ponad 5-krotny
wzrost do ok. 600 tysięcy złotych. To
nie sensacja, to liczby.

Dla dopełnienia obrazu trzeba jeszcze zsumować premie i nagrody, pokazać łączne kwoty. Zaskoczenia nie ma po krótkotrwałym spadku w 2015 roku
już w rok później wszystko wróciło do
normy - jest, jak było wcześniej, czyli
ok. 800 tysięcy rocznie. Balcer czy Piechula, w tym obszarze różnicy nie widać, jakby się ten ostatni nie starał.
Burmistrz Mikołowa od kilku miesięcy
nie wyjaśnił, dlaczego akceptował wnioski o nagrody zawierające uzasadnienia sprzeczne z przepisami prawa. Zamiast tego postanowił pokazać, że reformuje Urząd i wypłaca mniej nagród. Nagród jest mniej, premii więcej - niewiele
się zmienia. Rada Miasta, której jednym
z podstawowych zadań jest kontrolowanie burmistrza zdaje się problemu
śmiesznych uzasadnień nagród nie zauważać. Czas na zmiany w Mikołowie
i obyśmy w przyszłorocznych wyborach
samorządowych postawili na właściwych
kandydatów. Mikołów potrzebuje normalnego zarządzania, a nie PR-u, hipokryzji
i układów towarzysko-biznesowych finansowanych z pieniędzy mieszkańców.
Artur Wnuk
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W ofercie:

Autoryzowany sprzedawca:

- kostka
- orzech I
- orzech
- orzech II
- groszek
- ekogroszek
- miały

TWÓJ SKŁAD OPAŁU

*od 1 tony

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

Bieg przez
Tak gorącej plotki nie mieliśmy od dawna. Prawdopodobnie
na najbliższej sesji Rady Powiatu dojdzie do próby odwołania
jej przewodniczącego, Adama Lewandowskiego.
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tej kadencji już dwa
razy próbowano odwołać Adama Lewandowskiego. Przewodniczący przetrwał oba „zamachy”. Jak będzie teraz? Czy zadziała zasada, że do
trzech razy sztuka? Jeżeli potwierdzą
się nasze informacje, listopadowa sesja Rady Powiatu może mieć bezprecedensowy przebieg. Podobno puczyści zbierają szable i mogą liczyć na
większość. Kto i dlaczego stoi za próbą odwołania Lewandowskiego? Akurat w tym wypadku najprostsze roz-

wiązanie raczej nie jest prawdziwe.
Naturalnym przeciwnikiem Adama Lewandowskiego jest Mirosław Duży,
radny i lider Platformy Obywatelskiej
w powiecie. Ale szef PO potrafi liczyć.
Jego stronnicy nie mają większości w
Radzie Powiatu. Duży nie inicjuje akcji, które mogą go kosztować spektakularną porażkę. Inaczej sprawa będzie wyglądała, jeżeli impuls wyjdzie
spoza środowiska PO i zaprzyjaźnionych ugrupowań. Duży i jego ludzie
zapewne zagłosują za odwołaniem,
a gdy nic z tego nie wyjdzie, będą mieli czyste konto, bo to nie ich pomysł.

Jeżeli zamach na Lewandowskiego ma być skuteczny, inicjatywa musi
wyjść z jego środowiska politycznego,
czyli rządzącej powiatem koalicji: Prawo i Sprawiedliwość, Dla Gminy i Powiatu oraz Gminy Ziemi Mikołowskiej.
Z tego co wiemy, przeciwko Lewandowskiemu może zagłosować z tej
grupy nawet troje radnych. Nieoficjalnie mówi się, że funkcja przewodniczącego zostanie zaproponowana Jerzemu Mrowcowi, obecnemu wiceprzewodniczącemu. Taki scenariusz
jest dosyć prawdopodobny. Mrowiec,
choć jest członkiem koalicji, nie kryje niechęci do Prawa i Sprawiedliwo-

ści. Jego kandydatura byłaby łatwiejsza do przełknięcia dla ugrupowań
skupionych wokół PO, gdyby się wahały nad poparciem puczu uznając, że
jest to walka o stołki wewnątrz obozu powiatowej władzy. O ile potwierdzą się nasze informacje, najbliższa
sesja pokaże, kto jest zdrajcą w koalicji PiS-GiP-GZM. Jakie skutki pociągnie ewentualne odwołanie Lewandowskiego? Powiat czeka polityczne trzęsienie ziemi, jeżeli nie teraz, to
na pewno po przyszłorocznych wyborach samorządowych. PiS jest pamiętliwy i nie toleruje zdrad. Jeżeli partia Kaczyńskiego utrzyma przez rok

wysokie poparcie, na pewno stanie
się najpoważniejszym graczem wyborczym w naszym powiecie. Raczej
nie zdobędzie samodzielnej większości, ale trudno sobie wyobrazić bez
PiS koalicję rządzącą. Chyba, że GiP
i GZM zakopią topór wojenny z Mirosławem Dużym. Oczywiście, w polityce wszystko jest możliwe, ale ten wariant wydaje się mało prawdopodobny
przynajmniej z jednej przyczyny. W tak
zmontowanej koalicji prawie każdy lider chciałby sięgnąć po największą
nagrodę, a starosta jest przecież tylko jeden. Jak się potoczą sprawy, dowiemy się podczas listopadowej sesji
Rady Powiatu.
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ilkaset podpisów zebrano pod petycją do
władz Mikołowa, aby
uporządkowały sytuację na
osiedlu Słowackiego. Najważniejszy postulat to otrzeźwienie
lokalnej policji. Co się dzieje?
Kiedy budowano osiedle Słowackiego, nikt nie pomyślał, że
samochód stanie się dobrem
w miarę tanim i powszechnym.
Przybywa aut, ale nie rośnie
liczba miejsc parkingowych.
Na osiedlu Słowackiego staje
się to problemem numer jeden.
Mieszkańcy zostawiają samochody na chodnikach, trawnikach, gdzie się tylko da. Nie robią tego, bo lubią łamać przepisy, ale po prostu nie mają innego wyjścia. W ten krajobraz dosyć ciekawie wpisała się mikołowska policja. Mundurowi wypuszczają się na Słowackiego
i na potegę wypisują mandaty
za złe parkowanie. Mieszkańcy
są wściekli i odmawiają płacenia mandatów. Już po ukazaniu
się tego numeru gazety, radna
Krystyna Świerkot planuje zorganizowanie na osiedlu spotkania z udziałem wszystkich zainteresowanych. Co z tego wyszło, napiszemy w kolejnym numerze „Naszej Gazety”.

Pltki

Jak to się robi
w Czeladzi?

Wszyscy, a przynajmniej mieszkańcy
mikołowskich sołectw, pamiętają wydarzenia
z lutego tego
roku, kiedy od
Śmiłowic, Paniowych i Borowej Wsi rozpoczynały się
ogólnopolskie
serwisy
informacyjne. W wodzie dostarczanej
do części Mikołowa
wykryto bakterie coli. Na
ulicach pojawiły się beczkowozy, a na słupach komunikaty,
aby wody z kranu nie pić, ani się w niej
nie myć. Bakteria coli jest groźna, a czasami śmiertelna. Woda z takimi niespodziankami czerpana jest z miejskiej studni głębinowej Rusinów. Afera zakończyła się szczęśliwie. Nikt nie umarł ani nie zachorował. Burmistrz podziękował ludziom obsługującym beczkowozy, a na nasze pytanie, kiedy Mikołów zamknie Rusinów, odpowiedział, że nie planuje takiego kroku.
Jak takie sprawy rozwiązuje się w Czeladzi? We wrześniu doszło tam do podobnej sytuacji, jak w Mikołowie. W kranach pojawiła się woda skażona bakterią coli. Doraźny scenariusz działań był podobny: beczkowozy, ostrzeżenia
itd. Kiedy kryzys został zażegnany, władze Czeladzi postanowiły zrezygnować
z własnego źródła i czerpać wodę z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Pisaliśmy już wielokrotnie, że woda z GPW jest dobra, czysta i tania.
W Czeladzi to wiedzą, w Mikołowie mają to gdzieś. W Mikołowie uznano, że
bakterie coli w wodzie to zdarzenie losowe. W Czeladzi przyjęto, że za ściągnięcie zagrożenia na mieszkańców ktoś jest odpowiedzialny. Do dymisji podał się Sławomir Święch, prezes tamtejszego Zakładu Inżynierii Komunalnej
(to odpowiednik mikołowskiego Zakładu Inżynierii Miejskiej).
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TANIEC
Taniec
KLasycZny współcZesny
szyk | klasa | wdzięk

emocje | energia |siła

program dla dzieci
od 6 roku życia

Udział w konkursach
i własne projekty
choreograficzne

Zajęcia w Mikołowie!
tel. 530-232-922
taniecwmikolowie@gmail.com

Czeski film na
Słowackiego

/taniecwmikolowie

Pękło koło
R

egionalne władze partii rozwiązały koło
Platformy Obywatelskiej w Mikołowie.
To pokłosie wewnętrznego konfliktu, który rozpoczął się wraz z wybuchem afery „endorfinowej”. Po tym, jak burmistrz Stanisław Piechula przyznał się do romansu z asystentką, wystąpiła przeciwko niemu Iwona Pulińska-Leszczyszyn, szefowa mikołowskiego
koła PO. To był mocny i bolesny cios. Burmistrz
Piechula wystartował i wygrał z poparciem PO.
Za rok chce powtórzyć ten scenariusz. Brak poparcia macierzystych struktur mocno mógłby zachwiać elektoratem burmistrza i partii.
Mirosław Duży, powiatowy lider PO, postanowił działać. Uznał, że osobiste perypetie Stanisława Piechuli nie powinny mieć wpływu na
ocenę jego pracy, a postawa Iwony PulińskiejLeszczyszyn osłabia wizerunek partii. Sprawą
zajęły się regionalne władze PO. W efekcie, mikołowskie koło zostało rozwiązane. Jego członkowie nie tracą partyjnych legitymacji. Mogą
przystąpić do innych kół w powiecie. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że do zarządu regionu PO wpłynął wniosek o utworzenie nowego koła w Mikołowie. Mirosław Duży nie chciał
skomentować tej informacji.
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W tym roku na
drogach powiatu
mikołowskiego
doszło do ponad

70

wypadków
z udziałem zwierząt,
w tym dzików.

Dziki demolują ogrodzenia, straszą ludzi, niszczą uprawy, z ich udziałem dochodzi do
coraz większej liczby groźnych wypadków drogowych. Mieszkańcy Mikołowa i Ornontowic
apelują do starosty powiatowego o redukcyjny odstrzał. Ich prośby pozostają bez echa.

Dzik jest dziki
y
n
d
a
r
z
e
b
k
e
i
w
a czło
Beata Brzezina,

Mikołowskie stado na wypasie.

W

mediach bywa czasami tak, że kiedy nie ma
uważać i nie popełniać błędów, jak w Jaworznie, gdzie
o czym pisać, to dziennikarze sięgają po temyśliwi urządzili strzelaninę prawie w centrum miasta na
oczach mieszkańców, w tym dzieci. Dzików nie wywiozą
maty uniwersalne, jak dziki-szkodniki. Nieani nie zastrzelą sami mieszkańcy. W rozwiązaniu prostety, w powiecie mikołowskim to nie
jest gazetowa „zapchajdziura”, ale poważblemu muszą im pomóc instytucje publiczny problem. Dziki grasują w całym
ne. Decyzję o ewentualnym odstrzale
powiecie, ale najbardziej dają
redukcyjnym może podjąć tylko
się we znaki w Mikołowie
starosta powiatu. W tym roku,
do starostwa mikołowskiei Ornontowicach. Przytoczona przez nas relacja
go wpłynęło pięć takich
Beaty Brzeziny ze Stowniosków. I jest odwarzyszenia Reta nie
powiedź. Starostwo
jest jedyna, ale chyuznało, że dziki nie
stwarzają zagroba najlepiej oddaje skalę probleżenia dla budynmu. Oczywiście,
ków użyteczności
ludzie do pewnepublicznej, a więc
nie ma powodów
go stopnia sami
do odstrzału. Sprasą sobie winni, ponieważ dokarmiają
wa trafiła do Okręzwierzęta i pozostagowej Rady Związku
Łowieckiego w Katowiwiają odpadki żywnościowe w łatwo dostępcach. Wiadomo jednak,
że myśliwi, bez zaproszenych miejscach. W tej sytuacji aż prosiłoby się o jakąś
nia i współpracy z władzami
kampanię edukacyjną, ale jedyną
powiatu, sami tu nie przyjadą i nie
Dziki deptak na Recie.
akcję informacyjną w sprawie dzików
zrobią porządku. Mieszkańcy Rety zorprzeprowadzili za własne pieniądze członganizowali wiele spotkań z przedstawicielami
instytucji publicznych. Niektóre z rad urzędników brzmiały
kowie Stowarzyszenia Reta. Dzików można pozbyć się na
rozbrajająco, jak ta, że dziki wrócą na zimę do lasu. Nawet
dwa sposoby. Jedną z możliwości jest zwabienie, uśpiejak wrócą, to i tak przyjdą znów na wiosnę. Przyjdą z młodynie i wywiezienie do głębokiego lasu. Inna, bardziej kontrowersyjna metoda, to odstrzał redukcyjny. Trzeba z tym
mi, a wtedy lochy dają ludziom popalić. 
(fil)

Stowarzyszenie Reta:

Dziki na Recie pojawiały się zawsze, odkąd pamiętam. Teren Dzielnicy Reta był zawsze atrakcyjny. Pola uprawne, pas zieleni z dębami
i kasztanami, przepływający strumień, brak ruchliwej drogi stanowi bezpieczny azyl dla tych zwierząt. Od 2016 roku dziki stały się jednak problemem, ponieważ zamieszkały tu i zaczęły niszczyć trawniki
wzdłuż płotów, uprawy na polach. Niebezpieczne stały się również piesze powroty do domu. W sierpniu 2016r. zgłosiłam problem telefonicznie do Działu Ochrony Środowiska, Działu Interwencji Kryzysowej oraz
Łowczego, aby podjęto działania mające na celu przepłoszenie dzików do ich naturalnego środowiska, czyli do lasu. Telefonicznie dowiedziałam się, że jeden dział zajmuje się zwierzętami bezdomnymi, drugi dział zwierzętami rannymi, łowczy nie może wejść na teren wyłączony z polowań, bo grozi to utratą uprawnień. Wszyscy pracownicy urzędu, z którymi rozmawiałam, byli bardzo mili i rozumieli problem, ale
nic nie mogli zrobić. Problem dzików został też przedstawiony Arturowi Wnuk, prezesowi Stowarzyszenia Reta, który zwrócił się do Starosty Mikołowskiego pismem dnia 14 października 2016r. o podjęcie działań mających na celu odłowienie lub przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego. Z inicjatywy Starostwa zostało zorganizowane spotkanie prezesa Stowarzyszenia Reta z przedstawicielami Nadleśnictwa Katowice. Zebrani usłyszeli zapewnienia, że dziki na zimę wrócą do lasu i statystycznie nie ma problemu dzików na Recie. Dziki na zimę nie wróciły do lasu, a wiosną pojawiły się młode. W kwietniu tego roku dziki weszły na moją ogrodzona posesję. Wykonałam telefon do Nadleśnictwa,
Straży Miejskiej, Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wszyscy współczują, ale nic nie mogą zrobić,
a dziki ryją w najlepsze. Stado liczy już ponad 25 sztuk, które wypasają
się na polach przed moim domem, a śpią w pasie zieleni, który jest za
moim domem. Pytanie: czy dziki zagrażają ludziom?
„Dzik jest dziki, dzik jest zły...” - wierszyk z dzieciństwa, ale wpisuje się w pamięć i trudno wracać do domu pieszo, bez obaw, jeśli po obu
stronach drogi (jedynej drogi prowadzącej do domu) pasą się dziki.

MIKOŁÓW
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

Po raz trzeci mikołowscy seniorzy obchodzili swoje święto. Tego dnia burmistrz Stanisław Piechula oddał im klucze do miasta.

Seniorzy rządzą!
Rozmowa ze Stanisławem Piechulą,
burmistrzem Mikołowa
- Mikołowscy seniorzy potrafią się
doskonale bawić.
- O tak! Wielu z nich możemy tylko
pozazdrościć dobrej kondycji i życiowego optymizmu.

III

Mikołowski Dzień Seniora odbył się
20 października w Miejskim Domu Kultury.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej
w bazylice św. Wojciecha, a później burmistrz Stanisław Piechula przekazał seniorom klucz do miasta
symbolicznie oddając Mikołów w ich ręce.
To był dzień pełen atrakcji. Wystąpiły dziecięce zespoły Kleks i Fifi Dance. Specjalny
recital zaprezentował Mateusz
Wróbel. Odbył się także niezwykły pokaz modowych metamorfoz w wykonaniu mikołowskich
seniorek, któremu towarzyszyło kolorowe, taneczne show. Na
scenie pojawiły się także „Mokrzanki” i popularny zespół B.A.R., który przygotował swoje największe hity.
Dzień Seniora nie upłynął tylko na zabawie. W trakcie impre-

zy można było zasięgnąć wielu
darmowych porad zdrowotnych
(NFZ, lekarz, rehabilitant, optyk,
psycholog itd.) prawnych, dotyczących bezpieczeństwa, a także odbyć konsultacje z kosmetologiem, wizażystką i stylistką.
Święto seniorów zakończył
wieczorek taneczny, który najlepiej udowodnił, że wigor, humor i umiejętność dobrej zabawy wcale nie zależą od wieku.
Współorganizatorami Dnia Seniora były stowarzyszenie Batut
oraz Klub Seniora Miksen.

W skład Rady Seniorów weszli: Janina Sojka (przewodnicząca), Krystyna
Świerkot (wiceprzewodnicząca), Edyta Majchrzak, Dorota Podlodowska-Graczyńska, Janina Piecha, Jan Kuszka, Andrzej Reguła, Stanisław Waletko, Urszula Tkocz, Janina Kornas, Krystyna Zielonka.
Rada Seniorów dyżuruje w każdy poniedziałek
od godz. 10,00 do godz. 12,00 w MDK na Rynku.

MDK zaprasza
21.11. godz. 19.00
BLUES w MIKOŁOWIE - NICK SCHNEBELEN BAND (USA)
Koncert w ramach polsko-czeskiego festiwalu BLUES ALIVE
Nick ma bluesa we krwi. Wraz z rodzeństwem wychowywali się w domu
pełnym muzyki. Rodzice byli czynnymi uczestnikami sceny muzycznej Kansas
City, a dom rodzinny często służył za miejsce prób i jam sessions, bilet: 30 zł.
25.11. godz. 17.30
XXVII Międzynarodowy Plener IMPRESJE MIKOŁOWSKIE
- wystawa poplenerowa „Czas przestrzeni Śląska”.
Sala widowiskowa/Galeria MDK, wstęp na zaproszenia (bezpłatne zaproszenia dostępne w sekretariacie MDK)
27.11. godz. 10.00
Sala widowiskowa MDK
Miejski Dom Kultury w Mikołowie rozpoczyna nowy cykl spotkań adresowany do
uczniów szkół podstawowych. Będą to audycje muzyczne opowiadające różne historie wykorzystujące głos, instrumenty, taniec czy śpiew. Wykonawcami będą przede
wszystkim studenci Akademii Muzycznej w Katowicach oraz inni młodzi artyści.

- Nie wszystkim seniorom jest jednak do śmiechu.
- To prawda. Dlatego nasz Dzień Seniora jest okazją nie tylko do świętowania,
ale także do poważnej rozmowy o potrzebach
i oczekiwaniach ludzi starszych. Statystycznie żyjemy coraz dłużej. Rośnie liczba seniorów, pojawia się

cała sfera usług publicznych adresowanych tylko dla
nich. Jako samorząd pragniemy jak najwięcej dać seniorom, ale chcemy też dla dobra Mikołowa wykorzystać ich wiedzę, pomysły i życiowe doświadczenie.
- Jaką rolę pełni Rada Seniorów?
- Jest to jeden z lepszych i najbardziej potrzebnych pomysłów, jakie udało nam się zrealizować
w tej kadencji. Rada Seniorów służy samorządowi radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów dotyczących ludzi starszych, ale nie tylko. Liczymy na
pomysły, opinie i sugestie we wszystkich sprawach
ważnych dla Mikołowa.
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Sfinansowano ze środków Gminy Mikołów

u Zakład Inżynierii Miejskiej

Prace potrwają mniej więcej pół roku

u Zakład Gospodarki Lokalowej

Ciepło i estetycznie
ZMODERNIZOWANO
KOLEJNE CZTERY
BUDYNKI WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH

Kanalizacja
na Wrzosowej
R

ozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do istniejących budynków przy ul. Wrzosowej oraz
z przejściem pod drogą wojewódzką nr 928 (ul. Bielska) i połączeniem
z istniejącą kanalizacją sanitarną w ul. Długiej. Wykonawcą prac
jest Przedsiębiorstwo Budownictwa
Wodnego Rekultywacji i Melioracji
„EKOWODBUD” z Będzina.
Budowa kanalizacji prowadzona
jest metodą wykopu otwartego.

Po wykonanych robotach budowlanych nawierzchnia zostanie odtworzona z tłucznia kamiennego. Przejście pod drogą wojewódzką nr 928
do połączenia w ul. Długiej zostanie
wykonane metodą bezwykopową.
Termin zakończenia inwestycji planowany jest na kwiecień 2018 roku.
Telefon kontaktowy do Działu Inwestycji i Remontów (32) 218 02 17. Jednocześnie prosimy mieszkańców o wyrozumiałość za czasowe utrudnienia
w trakcie prowadzonej inwestycji.

u Zakład Usług Komunalnych

Świerki czekają

A

kcja „Zamień elektroodpady na roślinkę”
organizowana przez
Gminę Mikołów oraz Remondis
Górny Śląsk Sp. z o. o. została
przeniesiona do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mikołowie przy
ulicy Dzieńdziela 44. PSZOK
zaprasza w tygodniu w godzinach 8:00 - 20:00 oraz w soboty 8:00 - 16:00. W chwili obecnej dostępne są świerki kłujące
i serbskie. Akcja potrwa do wyczerpania zapasów.

P

rzekazano do użytkowania
kolejne budynki z ocieplonymi i wyremontowanymi
elewacjami. Są to bloki przy
ul. Norwida 2 i 4 oraz na os. Mickiewicza 15. Trwa największa tegoroczna inwestycja w mieście - termomodernizacja bloków osiedlowych.
Władze miasta od kilkunastu miesięcy konsekwentnie realizują projekt mający na celu poprawę wyglądu bloków osiedlowych należących do gminy bądź przez nią administrowanych. Zadanie polega na termomodernizacji budynków, a więc
na ociepleniu i remoncie elewacji.
W ten sposób osiedla uzyskują zupełnie nowe oblicze. W kolejnym etapie
odtwarzane będą chodniki, miejsca
parkingowe i mała architektura.
Prace termomodernizacyjne prowadzone są na osiedlach Norwida
i Mickiewicza, a także przy ulicach
Bluszcza oraz Żwirki i Wigury. Łącznie wyremontowanych zostanie około 60 budynków. Pracę będą kontynuowane w przyszłym roku.

Mateusz Handel,
zastępca burmistrza Mikołowa
koordynujący zadanie:
- Poprawa estetyki budynków to najbardziej zauważalny efekt termomodernizacji, ale oczywiście nie jedyny. Kolejne korzyści to oszczędności dla lokatorów, ponieważ
mniej będą płacić za ogrzewanie. Spada też emisja dwutlenku węgla do atmosfery, a to oznacza czystsze powietrze. Wśród mieszkańców wzmacnia się identyfikacja ze swoim miejscem zamieszkania - każdy woli, gdy jego otoczenie dobrze się prezentuje.

u Centrum Integracji Społecznej

Powstaje Miejski Ośrodek Dydaktyczno-Szkoleniowy
Rzemiosła Budowlanego w Mikołowie

Nauczą się budować

K

rawczyka 21 to adres znany przede
wszystkim z metamorfozy byłej siedziby ZIM w Centrum Muzyczne działające jako salki prób, z których korzystają lokalni artyści.
Ale to nie wszystko… Od niedawna rozpoczęły się tu również prace mające na
celu rewitalizację budynku byłej stolarni
i przekształcenie go w Centrum Szkoleniowo-Dydaktyczne. Idea powstania tego
typu miejsca pojawiła się już dawno, ale
możliwość prowadzenia prac nastała dopiero z chwilą przekazania terenu przez
ZGL do CIS.
Modernizacją obiektu zajęła się grupa
budowlana uczestników CIS pod kierunkiem pomysłodawcy przedsięwzięcia Kamila Lorek.
Hala przeznaczona będzie nie tylko
do użytkowania przez uczestników Cen-

trum, ale będą w niej też prowadzone zajęcia dla młodych adeptów szkół budowlanych, którzy przed przystąpieniem do
pracy będą mogli nabyć wiedzę praktyczną w MODS.
Na sali szkoleniowej mają znaleźć się
nie tylko konwencjonalne pomoce naukowe, ale także mały poligon budowlany
oraz biblioteka z literaturą fachową.
Remont i modernizacja budynku, to tylko część realizowanego pomysłu instruktora CIS. W następnej kolejności powstać
mają tunele foliowe, które będą służyły do
rozsady iglaków oraz wygenerują istnienie nowej grupy uczestników CIS o profilu szkółkarz.
Dzięki współpracy jednostek, takich
jak: CIS, ZGL i ZUK oraz wsparciu Urzędu
Miasta Mikołów mogą powstawać miejsca
takie jak to - publicznie użyteczne.
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u Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

u Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Jesień z badmintonem

Koperta życia

M

OSIR serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w X Mikołowskiej Jesieni z Badmintonem.
Turniej odbędzie się 18 listopada

Przechowywać w lodówce!

P

odczas obchodów III Mikołowskiego Dnia Seniora zaprezentowano „Kopertę życia”. Projekt omówili pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. „Koperta życia” to zestaw składający się
z plastikowej, zamykanej na zatrzask
koperty oznaczonej specjalnym nadrukiem. Zawiera ona kartę z podstawowymi informacjami o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, aler-

giach i uczuleniach oraz naklejkę na
drzwi lodówki informującą o posiadaniu przez właściciela mieszkania „Koperty życia”. Umieszczenie koperty w lodówce, czyli miejscu widocznym i dostępnym umożliwia ratownikom szybki dostęp do podstawowych
informacji o pacjencie. Informacja zawarta w kopercie może uratować życie i jest bardzo ważna szczególnie
dla osób mieszkających samotnie,
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z dala od najbliższych. Podczas Dnia
Seniora rozdano ponad 200 „Kopert
życia”. Zestaw można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mikołowie w pok. nr 9.
Dodatkowo „Koperta życia” będzie dostępna także u sołtysów.

w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Bandurskiego 1A o godzinie 9,00. Na
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej:
www.mosir.mikolow.eu.

Wejście smoka
w Mikołowie

Z MOPS do Rady Seniorów

P

racownik MOPS Janina Sojka została przewodniczącą Rady Seniorów w Mikołowie. Jest długoletnim pracownikiem socjalnym, doświadczonym w
pracy z osobami starszymi, chorymi
i potrzebującymi pomocy. Głównym celem działalności w Radzie
Seniorów jest szeroko pojęte zaangażowanie starszych osób w życie
społeczne i kulturalne, poprzez organizowanie spotkań z osobami kultury, wyjazdy integracyjne i działalność charytatywną.

- U mnie nie ma zgody na pozostawienie seniora samego sobie.
Źle zagospodarowany czas seniora powoduje, że większość dnia
spędza on przed telewizorem.
Prowadzi to do apatii i alienacji.
Dlatego ważny jest dostęp seniora
do wydarzeń kulturalnych, teatru,
kina czy filharmonii. Ważną sprawą, którą chciałabym się zająć jest
samotność seniorów w sołectwach i dzielnicach - zaznacza
przewodnicząca Rady Seniorów.

Dzień zdrowia
D

la uczestników projektu „Krok
w przyszłość”, 18 października zorganizowano „Dzień
zdrowia”. W zajęciach wzięło udział
86 osób. Spotkanie poprowadzili
przedstawiciele Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica” z Katowic. Tego dnia zostały przeprowadzone wykłady i warsz-

taty promujące zdrowy styl życia. Ich
celem było wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie, podniesienie poziomu wiedzy
na tematy zdrowotne osób wymagających pełnego włączenia społecznego.
Prelekcje poprowadzili Joanna Bory-

ga oraz Adrian Kowalski. Gościem specjalnym był Nicole Rodriguez. Każdy
z uczestników otrzymał upominek
w formie kwiatu wrzosu.
„Dzień zdrowia” zorganizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014 - 2020, oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W

sobotę, 28 października
w Hali Sportowej MOSiR kolejny już raz odbył
się Międzynarodowy Puchar Europy Kong Sao, w którym udział wzięło
około 150 zawodników z całej Europy, w tym Węgier, Czech, Ukrainy oraz
licznych klubów z całej Polski. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Sportów i Sztuk Walki Kong Sao,
przy współudziale MOSiR Mikołów.
Imprezę uroczyście otworzył Burmistrz Mikołowa - Stanisław Piechula.
Zmagania odbywały się w konkurencjach: Kata, Kata z bronią, Kata

synchroniczne, Semi Contact, Kong
Sao Mix Kumite, Kong Sao K1 oraz
Kong Sao Open Combat.

Klasyfikacja medalowa zawodników Kong Sao:
Patryk Lech - srebrny w mix-kumite - 65 kg, złoty w semi-contact - 65 kg
Oskar Lech - złoty w mix-kumite - 30 kg
Igor Wiśniewski - złoty w mix-kumite - 55 kg, złoty w semi-contact - 50 kg
Jakub Wiśniewski - złoty w mix-kumite - 25 kg
Mateusz Budacz-Chrapek - srebrny w mix-kumite - 25 kg
Dawid Budacz-Chrapek - 4 miejsce w mix-kumite - 30 kg
Bartosz Skoczykłoda - złoty w semi-contact i złoty w mix-kumite do - 60 kg
Marcin Skoczykłoda - srebrny w mix-kumite seniorów
Emilia Bulska - złoty w mix-kumite - 56 kg, srebrny w kata z bronią, brązowy
w semi-contact - 60 kg
Justyna Czachorowska - srebrny w semi-contact i srebrny w mix-kumite - 56 kg
Markus Ciesielski - srebrny w mix-kumite - 70 kg
Patryk Grzemski - srebrny w MMA
Dawid Półtorak - złoty w MMA i Puchar dla najlepszego technika MMA.
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Sfinansowano ze środków Gminy Łaziska Górne

Przywrócony

BLASK
K

przeszedł gruntowną konserwację,
dzięki czemu nabrał nowego blasku. Przypomnijmy, że został
on ufundowany w 1885 roku
przez kupca Augusta Gregrackiego w intencji budowy kaplicy obecnego kościoła parafialnego. Krzyż przedstawia grupę Golgoty z ukrzyżowanym Chrystusem, Marią i św. Janem Ewangelistą. Koszt konserwacji to 49 tys. zł.

rzyże i kapliczki przydrożne wpisane są w krajobraz Łazisk Górnych. Położone na posesjach, u zbiegu ulic czy
po prostu przy ulicach są
świadkami historii naszego miasta. Powstałe na przestrzeni
wieków domagają się stopniowej renowacji.
Krzyż kamienny u zbiegu ulic
Cieszyńskiej i Wąskiej to jeden z charakterystycznych
punktów centrum Łazisk Górnych. Monument

A
W
E
Z
R
D
ŚWIĘTO
H
C
A
K
S
I
Z
W ŁA
„Święto Drzewa” już na stałe
wpisało się do kalendarza ekologicznych wydarzeń naszego miasta. W tym roku obchody święta odbyły się już po raz piętnasty w Polsce, a po raz dziewiąty w naszej

Gminie. Tym razem w akcję włączyli
się harcerze. Dwie gromady zuchowe Szczepu: 8 MGZ Słonecznikowe
Ludki oraz 11 GZ Tropiciele Słońca
wspólnie z władzami miasta: Burmistrzem Aleksandrem Wyrą, Przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem

Królem oraz pracownikami Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego dokonali symbolicznego zasadzenia drzewa. Następnie w Harcówce Szczepu odbyło się krótkie
przedstawienie oraz rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego o tematyce
ekologicznej.

INFO ŚMIECI
W

krótce do skrzynek pocztowych mieszkańców naszego miasta trafi publikacja „Info Śmieci”. Gazeta, która zawierać w sobie będzie ulotkę
z zasadami poprawnej segregacji,
przybliża problematykę gospodarki odpadami w naszym mieście. Jak
segregujemy? Czy dobrze segregujemy? Czy spełniamy narzucone gminie normy? - o tym wszystkim
przeczytamy wkrótce w gazecie.

Edukacyjne wspaniałe nowiny
Dwa duże projekty edukacyjne na łączną kwotę 667 048,38 zł będą realizowane od przyszłego roku w Łaziskach Górnych. Miasto pozyskało na ich realizację kwotę
600 343,54 zł z RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1 Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

P

ierwszy projekt „Akademia sukcesu. Rozwój indywidualnych predyspozycji uczniów szansą na ich lepszą przyszłość” będzie realizowany od 12 lutego 2018 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Piastów
Śląskich. Przewiduje on realizację specjalistycznych zajęć rozwijających i wyrównawczych, które mają za zadanie podniesienie poziomu i jakości kształcenia.
W ramach projektu przewidziano warsztaty kreatywności, które rozwiną umiejętności myślenia
koncepcyjnego, innowacyjności,

wspomogą zainteresowania oraz talenty.
W ramach tego
modułu grupa uczniów
klas 4-6 będzie uczestniczyć w zajęciach „Akademii
Talentów”. Szkolne Laboratorium Matematyczno-Przyrodnicze to propozycja dla pasjonatów matematyki,
biologii, fizyki i chemii. Ciekawe
zajęcia wspierające i kształtują-

ce pasje i uzdolnienia
uczniów wsparte
autorskimi programami to
będą niewątpliwe atuty tych zajęć. W ramach projektu prowadzone
będą również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, psychoedukacyjne z elementami socjoterapii, dydaktyczno-wyrównawcze i logopedyczne. Przeprowadzane też będzie

indywidualne doradztwo zawodowe, 4 nauczycieli weźmie udział
w kursach doskonalących. Projekt
przewiduje też zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji przewidzianych zadań
Z kolei projekt „Szyte na miarę - oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb łaziskich
uczniów” realizowany będzie
w 5 łaziskich podstawówkach SP1, SP3, SP4, SP 5 i SP 6 i roz-

pocznie się 1 marca 2018 roku
Jego celem będzie zwiększenie
wiedzy i umiejętności uczniów
w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności
oraz kompetencji niezbędnych
na rynku pracy. Celem będzie
też podniesienie kompetencji nauczycieli potwierdzone nabyciem
uprawnień szkolnego doradcy zawodowego. W ramach projektu
zaplanowano zakup pomocy dy-

daktycznych do nauki matematyki, chemii, biologii i fizyki, a także
przeprowadzenie ciekawych zajęć zaplanowanych w modułach:
Oswajamy matematykę, Mędrca
szkiełkiem i okiem czy Na tropie
wiedzy.
Co więc przed nami? Mnóstwo
pasjonujących zajęć, dużo nowoczesnych pomocy dydaktycznych
i przede wszystkim… frajda z odkrywania i zdobywania wiedzy!
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku
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Rozstrzygnięto V Konkurs fotograficzny
,,Gmina Wyry w obiektywie”

Zwyciężył „Widok z Mostu”

Wyróżnienie - Elżbieta Świaczny „Leśna ścieżka”.

Wyróżnienie - Bartłomiej Karwat „Kościół”.

Laureat konkursu - Katarzyna Kopańska „Widok z mostu”.

T

ym razem tytuł Laureata
V Konkursu fotograficznego
pn. „Gmina Wyry w obiektywie” Komisja Konkursowa przyznała Katarzynie Kopańskiej za
zdjęcie zatytułowane: ,,Widok z mostu”.
Ponadto wyróżniono Karolinę Kłobuchowską za fotografię ,,Gwiazdy nad je-

ziorem”, Bartłomieja Karwata za zdjęcie
pt. ,,Kościół ‘’oraz Elżbietę Świaczny za
,,Leśną ścieżkę”.
W konkursie wzięło udział ośmiu
uczestników, którzy zaprezentowali
28 fotografii. Komisja Konkursowa postanowiła dopuścić zdjęcia, których rozdzielczość wyniosła poniżej 300 dpi. Or-

ganizatorem Konkursu jest Gmina Wyry.
Komisja Konkursowa dziękuje za zainteresowanie konkursem i gratuluje wszystkim nagrodzonym. Zachęca do wspólnego odkrywania i podziwiania najurokliwszych zakątków naszej gminy oraz
do uczestnictwa w kolejnym konkursie
fotograficznym, w 2018 roku.

Wyróżnienie - Karolina Kłobuchowska „Gwiazdy nad jeziorem”.

Biblioteki pełne życia
„Czytają dziadkowie, czytają wnukowie - biblioteka łączy pokolenia”, „Dla Seniora
dobra pora” oraz „Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” to trzy
projekty, które realizujemy w naszych, gminnych bibliotekach.
Czytają dziadkowie,
czytają wnukowie
W ramach pierwszego projektu realizowanego z programu
„Partnerstwo dla książki 2017”,
dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa

czerpały papier z dębowej kadzi,
barwiły papier techniką japońską, pisały gęsim piórem i poznały pieczęcie lakowe. A najmłodsi z Wyr spotkali się z Tomaszem
Trojanowskim, autorem książek
dla dzieci: „Kocie historie” czy
„Stroiciel”.

Głośne czytanie.
Narodowego odbyło się już dwadzieścia spotkań, dla dorosłych,
dla dzieci, a także międzypokoleniowych.
Dzieci z przedszkola w Gostyni oraz uczniowie pierwszej
i drugiej klasy szkoły podstawowej w Wyrach poznawały historię papiernictwa. „Spotkania z historią - Warsztaty - Papier ręcznie
czerpany” poprowadziła firma
Kalander. Dzieci własnoręcznie

W październiku, w bibliotece
w Gostyni dzieci mogły spotkać
się z autorami swoich ulubionych
książek, m.in. Wojciechem Cesarzem, twórcą „Pamiętnika grzecznego psa” oraz Barbarą Gawryluk,
autorką książek „Dżok. Legenda o psiej wierności” czy „Zuzanka z pistacjowego domu”. Ponadto odbyło się spotkanie z Wiesławem Drabikiem, autorem ponad
dwustu wierszowanych bajeczek.

Gostyńską bibliotekę odwiedziła także podróżniczka, Joanna Sosna, która opowiadała o wędrówce do Santiago de Compostela
drogą św. Jakuba, czyli Camino de
Santiago.
Natomiast w wyrskiej bibliotece dzieci spotkały się z Agnieszką
Frączek, autorką poezji dziecięcej, która w wierszach opowiada
o kulturze słowa i rozprawia się
z błędami językowymi.
Dla przedszkolaków seniorki, w obu bibliotekach przygotowały cykl spotkań pt. „Głośne
czytanie”, które były połączone
z warsztatami plastycznymi. Fragmenty książek inspirowały uczestników do zrobienia misiowych pacynek, filcowych kotów, girland
z jesiennych liści oraz szyszkowych skrzatów. Natomiast starsze
dzieci z gostyńskiej placówki seniorki uczyły malować na tkaninie
- powstały piękne prace w technice decoupage.

„Dla Seniora
dobra pora”
Drugi z projektów realizowany jest we współpracy z grupą
nieformalną Senior XXI i dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akade-

mię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Centrum Społecznego
Rozwoju.
Tym razem zaprosiliśmy seniorów na wykład fizjoterapeuty, Anny Danielczyk pt. „Aktywność ruchowa seniorów”.
Uczestnicy dowiedzieli się
o walorach aktywności fizycznej oraz o negatywnych skutkach spowodowanych brakiem
ruchu. Wykładowczyni pokazała przykładowe ćwiczenia z wykorzystaniem różnych, prostych
przyrządów, które pomogą
utrzymać sprawność, wzmocnią kręgosłup i stawy. Był też

spacer z najmłodszymi i wizyta na placu zabaw. A 26 października odbyła sie prezentacja multimedialna pt. „Ciekawe miejsca w najbliższej okolicy” przygotowana przez pana
Mariusza Dmetreckiego, autora
książek o Mikołowie.
Następne spotkania w ramach
projektu odbędą się 14 i 21 listopada. Zapraszamy na głośne czytanie dzieciom i wspólne zajęcia
plastyczne. 29 listopada planowany jest wyjazd do Muzeum Zamkowego w Pszczynie, a w dniu
następnym warsztaty dekoracji
świątecznych.

Nowości w bibliotekach
Trzeci z projektów to „Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”,
którego celem jest wzmocnienie
aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu
liczby czytelników bibliotek publicznych. Zakup 240 książek za
5600 złotych został zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zostań
cyfrowym

Z

apraszamy do udziału w projekcie
„E-mocni: cyfrowe umiejętności, realne
korzyści”. Zajęcia odbywają się w szkołach podstawowych w Wyrach i w Gostyni. Zajęcia w Wyrach prowadzone są w poniedziałki
o godz. 16.00 i we wtorki o godz. 16.30. W Gostyni szkolenie odbywa się we wtorki o godz.16.00.
Z początkiem października zakończył się podstawowy moduł „Pierwsze kroki z kompute-

rem”. Obecnie trwają szkolenia w zakresie
„Sprawy codzienne” dotyczące m.in. wiadomości, gdzie się leczyć, gdzie można skorzystać
z usług płatnych przez NFZ, tworzenie tras wycieczek, atrakcje, kuchnia i ciekawostki dotyczące podróży. Zapisy na szkolenia trwają
w szkołach podstawowych, w bibliotekach
i w Urzędzie Gminy Wyry - pokój nr 7, I piętro.
Serdecznie zapraszamy!
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I miejsce
Sfinansowano ze środków Gminy Orzesze

dla Jaśkowiczan

Godają

im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach. Wzięło w nim udział 17 grup
wokalnych z Gliwic, Katowic, Zawiercia, Lędzin, Tychów oraz oczywiście
z Orzesza - w sumie 329 wokalistów
i instrumentalistów. Według oceny jury
poziom zmagań konkursowych w tym
roku był bardzo wysoki. Uroczyste podsumowanie odbędzie się 22 listopada.
inf. i fot. MDK nr 1 w Tychach

Zawiść jest super!

Orzesze słynie
z kultywowania śląskich
tradycji i gwary śląskiej.
Świadczą o tym m.in. dwa
wydarzenia, w których co
roku bierze udział rzesza
uczestników: Regionalny
Festiwal Piosenki Śląskiej
„Orzeszek” i Regionalny
Konkurs Gwarowy
„Godomy po naszymu”.

przodków, a także podziękował zarówno wykonawcom, jak i ich opiekunom za wspaniale opracowane
utwory propagujące śląskość, tradycję i historię naszego regionu.
Burmistrz wraz z organizatorami
wręczył wszystkim uczestnikom medale, dyplomy uczestnictwa
i nagrody rzeczowe, a laureatom także puchary.

Wyniki
Klasy I-III
I miejsce - Jakub Kurczok
SP-5 Orzesze, op. Bożena Smołka
II miejsce - Weronika Moczek
SP-10 Orzesze, op. Alina Niechoj
III miejsce - Laura Suchorska
SP-10 Orzesze, op. Teresa Wolnik
Wyróżnienie - Dawid Leśnik
SP-8 Orzesze, op. Ilona Nierada

To
Foto: SP nr 6

P

od koniec października
w Szkole Podstawowej nr 6
im. Alfreda Szklarskiego w Zawiści odbył się apel podsumowujący
osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach.
W spotkaniu wziął udział burmistrz Mirosław Blaski oraz pracownicy Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Joanna Różańska oraz naczelnik Maciej Bany.
Burmistrz wręczył nagrody laureatom konkursu „Zawiść - miejsce przyjazne mieszkańcom” oraz

podziękował za udział wszystkim
uczestnikom tych plastycznych zmagań. A byli to: w kat. I (uczniowie klas
1, 2, 3) m. I: Michał Dolata, m. II: Wojciech Bieńkowski, m. III: Łukasz Szostok, a w kat. II (uczniowie klas 4, 5,
6 i 7) m I: Julia Kot, m. II: Bartłomiej
Bieńkowski, m. III: Paweł Juranek.
Upominki otrzymali również uczniowie klasy siódmej, którzy w minionym i obecnym roku szkolnym brali
udział w projekcie dotyczącym opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zawiść.

ostatnie wydarzenie miało miejsce 25 października, jak zwykle w Zajeździe Kasztelańskim - Domu Śląskiej
Kultury w Woszczycach. Oba wydarzenia są objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta Orzesze,
a organizatorem poza Domem Śląskiej Kultury jest Szkoła Podstawowa
nr 10 w Woszczycach.
Burmistrz pogratulował wszystkim młodym znakomitej znajomości
gwary śląskiej i zwyczajów swoich

W

Łaziska Górne, op. Monika Szczyrba
Wyróżnienie - Rafał Ryś
SP-2 Orzesze, op. Joanna Orlik-Wypiór
- Agnieszka Tkocz
SP-5 Orzesze, op. Katarzyna Spyra

Klasy IV-VI
I miejsce - Agata Leśnik
SP-8 Orzesze, op. Patrycja Pacha
II miejsce - Tomasz Rożek
SP-12 Mikołów, op. Agata Leśkiewicz
III miejsce - Antoni Szczyrba SP-5

Klasy VII i gimnazja
I miejsce
- Michalina Studnik i Szymon Bańczyk
SP-3 Orzesze, op. Anna Wiechaj
II miejsce
- Leokadia Wieczorek i Kamil Gawlik
SP-12 Mikołów, op. Agata Leśkiewicz
III miejsce Weronika Krzykalska
SP-12 Mikołów, op. Agata Leśkiewicz

ków bardzo dobre występy zaliczyły żaczka Oliwia Gąsior, która zajęła szóste miejsce, oraz Julia Tkocz miejsce ósme.
W rozegranym 7 października
Pierwszym Wojewódzkim Turnieju
Kwalifikacyjnym w Łaziskach Górnych wśród juniorów najlepiej wypadł Krzysztof Pawłowski, wygrywając turniej, natomiast jego kolega z drugoligowej drużyny - Ksawery Ziętara zajął bardzo wysokie siódme miejsce. Warto dodać, iż Krzysztof w rozegranym I Grand Prix Pol-

ski Juniorów w Brzegu Dolnym zajął
16 miejsce - najwyższe spośród
wszystkich zawodników reprezentujących nasze województwo.
W najmłodszej kategorii - skrzatów - w rozegranych w dniu 21 października w Łaziskach Górnych zawodach drugie miejsce zajął Kacper Tomaszewski (2009), ulegając
w finale turnieju jedynie Mateuszowi Gawlasowi z MKS CzechowiceDziedzice.
W kategorii seniorów dobrze wypadli dwaj nasi pierwszoligowcy.
W rozegranym w dniu 1 października w Gliwicach I WTK Paweł Grela był siódmy, a Dariusz Wróbel zajął
ósme miejsce. Warto dodać, iż bardzo dobrze zaprezentował się także
w rozegranym w dniu 15 października w Bytomiu I WTK Weteranów Zbigniew Mrozik. W bardzo silnie obsadzonej kategorii wiekowej 50-59 zajął
on trzecie miejsce.
Obszerna relacja z poszczególnych rozgrywek na: www.orzesze.pl/
aktualności sportowe
inf. Przemysław Piątek

UKTS Sokół
Orzesze
nie zwalnia
zakończonej
pierwszej
rundzie wojewódzkich turniejów kwalifikacyjnych,
będących zawodami, m.in. eliminacyjnymi do Mistrzostw Śląska i Mistrzostw Polski w tenisie stołowym,
zawodniczki i zawodnicy UKTS Sokół Orzesze jednoznacznie wyróżniali się na poziomie wojewódzkim
w poszczególnych kategoriach wiekowych.
17 września rozegrano I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny, w którym w kategorii młodziczek i młodzi-

fot. Dom Śląskiej Kultury

W

ielopokoleniowy Zespół
Jaśkowiczan, działający
przy Miejskim Ośrodku
Kultury w Orzeszu, zdobył I miejsce
na II Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej i Historycznej „Nad
nami Orzeł Biały” w kategorii grup
folklorystycznych.
Konkurs odbył się 18 października
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1

po śląsku

ORNONTOWICE
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Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

Szafa gra!
G

minna
Biblioteka
Publiczna w Ornontowicach realizuje
drugi etap projektu „Niecodzienne spotkania z książProjekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Partnerstwo dla Książki 2017.

Nowe przedstawienie Teatru Naumiony

Spektakl „Odwołany”

„Odwołany” na podstawie tekstu
Pawła Świerczka w reżyserii Iwony Woźniak jest jednym ze spektakli powstających w ramach projektu „Katowicka Runda Teatralna”.

Spektakl z okazji otwarcia Stadionu Śląskiego to
przewrotny hołd dla nowej śląskiej kultury (kultury
„nowych Ślązaków”). „Odwołany” stawia Katowicom niewygodne pytania, które od lat domagają się
odpowiedzi i które bez tej odpowiedzi wciąż pozo-

stają. Czy nasza lokalna tożsamość jest czymś więcej niż tylko koszulką z nadrukiem w gwarze? Czy
za sprawnie prowadzoną promocją miasta idzie
równie sprawnie animowana i organizowana kultura? Co kryje się pod szumnymi sloganami „miasta
muzyki”, „miasta ogrodów”, „miasta wielkich wydarzeń”? Jak długo można czekać na ukończenie
remontów, na poprawę statusu dzielnic, na realną
społeczną zmianę? Gdzie wśród tego wszystkiego
jest miejsce dla teatru? I co my wszyscy (widzowie,
twórcy, organizatorzy) możemy z tym zrobić?

ką, czyli warsztaty teatralno-literackie dla dzieci” w partnerstwie z Fundacją
Szafa Gra i przy współpracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice.
Uczniowie klas trzecich
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice biorą udział
w warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowane osoby z dziedziny teatru,
pedagogiki teatru, animacji
kulturalnej i plastyki: Iwonę Woźniak, Joannę Sodzawiczny, Zofię PiątkowskąWolską i Barbarę WójcikWiktorowicz. Finałem będą
mini spektakle lokalnych
opowieści w konwencji Teatru Kamishibai - premiery
już w listopadzie 2017r.!

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
zatrudni osoby do pracy w grupie gospodarczej.
Więcej informacji w siedzibie Zakładu
(Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26),
pod nr tel. (32) 336-12-33, e-mail: zgkiw@xl.wp.pl
Zakład Gospodarki Zasobami Gminy
zatrudni osoby do pracy w Parku Gminnym.
Więcej informacji w siedzibie Zakładu
(Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a),
pod nr tel. (32) 235-45-45, e-mail: zgzg@op.pl

Ornont
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Historia Plastusia Twoja c
dla dzieci

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Rezerwacja choinek ju

P

lastelinowy Plastuś zabiera Tosię do piórnikowego świata przyborów szkolnych, gdzie życie toczy się zupełnie spokojnie od lekcji do lekcji. Sytuacja diametralnie się zmienia wraz z pojawieniem się

atramentowych plam, które
pozostawił tajemniczy Jegomość. Plastuś wraz ze swoimi szkolnymi przyjaciółmi
postanawia znaleźć winowajcę, który poplamił cały piórnik. Podróżując szlakiem atramentowych kleksów, przybo-

ry szkolne z Plastusiem i Tosią na czele spróbują uratować swój piórnikowy dom.
Czy uda im się dojść po granatowych plamach do celu?
Jakie przygody czekają Plastusia i jego przyjaciół? Na te
i inne pytania odpowiedzą ci,
którzy będą chcieli wraz z naszymi bohaterami przeżyć najbardziej zwariowaną przerwę
szkolną. Niektórzy przypomną
sobie czasy, kiedy nasi dziadkowie i babcie nosili szkolne

mundurki, a do pisania zamiast długopisów używali stalówek…
Muzyczny spektakl powstał
na motywach „Plastusiowego
pamiętnika” Marii Kownackiej
i choć pierwszy odcinek tej historii ukazał się w 1931 roku,
to wciąż opowieść plastelinowego ludzika fascynuje i bawi
kolejne pokolenia. Zabawne
dialogi, wartko tocząca się akcja, autorskie piosenki i stylowa scenografia w formie piórnika zachwycą nie tylko dziecięcą część publiczności. Interaktywny charakter spektaklu wciągnie najmłodszych do
wspólnej zabawy.

Spektakl dla dzieci odbędzie się 19 listopada,
godz. 17:00 w ARTeria CkiP.
Bilety w cenie 10zł dziecko + opiekun gratis.
Więcej informacji: centrumarteria.pl/
tel/fax 32 235 46 98,
email: sekretariat@centrumarteria.pl
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Przepisy, podatki, prowadzenie ksiąg i rozliczeń zostawcie nam

Twoje
biuro
Rozmowa z Tomaszem Kotyczką,
współwłaścicielem Biura Rachunkowego
AUDYTOR w Ornontowicach.
- Dobre biuro rachunkowe,
sprawnie i szybko poruszające się w gąszczu przepisów to
połowa sukcesu…
- I przedsiębiorcy dobrze
o tym wiedzą. Chcąc odnieść
sukces w biznesie muszą się
skupić na działaniu, a sprawy
związane z rachunkami, podatkami, ZUS-em czy obsługą pracowników powierzyć w odpowiednie ręce.
- A skąd klient ma wiedzieć,
że Państwa biuro zagwarantuje mu właściwą obsługę?
- Po pierwsze, działamy na
podstawie wpisu na listę doradców podatkowych o numerze
3077 oraz świadectwa kwalifikacyjnego o numerze 17288/00.
Pełny zakres usług świadczonych przez nasze biuro obję-

ty jest podwójnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze usługi.
A po drugie mamy spore doświadczenie, bowiem doradzamy firmom od 22 lat. Obecnie
obsługujemy już 250 podmiotów gospodarczych podlegających pod 10 urzędów skarbowych oraz 4 zakłady ubezpieczeń społecznych. Posiadamy
dwa oddziały w Ornontowicach
i Knurowie, w których prowadzimy firmy o różnorodnym zakresie działalności.
- Co możecie zaoferować
klientowi?
- Priorytetem naszej działalności jest kompleksowa obsługa księgowa z zachowaniem
najwyższej jakości oferowanych

usług. Klienci nie tracą czasu na
śledzenie zmian w przepisach,
czy w urzędzie skarbowym
i ZUS. Po dostarczeniu dokumentów odbierają już tylko przelewy na podatki i składki ubezpieczeniowe. Do naszych obowiązków należy obsługa postępowań kontrolnych oraz pełna reprezentacja przed organami po-

datkowymi oraz ZUS-em. Gwarantujemy prowadzenie ksiąg
podatkowych, ewidencji ryczałtowych oraz ewidencji VAT. My
dbamy o terminowe dostarczanie deklaracji podatkowych
oraz ubezpieczeniowych. Informujemy również klientów o terminach zapłaty zobowiązań
względem budżetu państwa.

Biuro Rachunkowe AUDYTOR s.c.
Tomasz i Beata Kotyczka
Ornontowice, ul. Zwycięstwa 18,
tel. 032/ 23 54 563, tel./fax 032/ 23 55 019,
Knurów, ul. Szpitalna 8/211,
tel./fax 032/ 23 63 693
www.audytorsc.pl,
e-mail: biuro@audytorsc.pl

towice
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uż trwa - wybierz swoje, wymarzone drzewko bożonarodzeniowe!

choinka rośnie u Nas!
P

lantacja z Ornontowic oferuje drzewka bożonarodzeniowe: jodłę kaukaską oraz świerka srebrzystego. Choinki są w różnych

ścina się wtedy, kiedy chcemy ją przyozdobić, czyli tuż
przed świętami.
Plantacja w Ornontowicach gwarantuje nam świeżość i trwałość drzewka.

ki. Teraz można wybierać,
a wręcz przebierać i na pewno znajdziemy wymarzone
drzewko. Większość choinek oferowanych w marketach jest sprowadzanych

W gorączce przedświątecznej czasem zapominamy o choince. Kupując drzewko w ostatniej chwili możemy mieć problem ze znalezieniem właściwego. Każdy chce, by choinka
pachniała i stała piękna z podniesionymi gałązkami przez
cały karnawał. Niestety, te ścięte na miesiąc i dłużej przed
świętami, nie wytrzymają tak długo w ciepłym pokoju.
wysokościach od 1 do 4 metrów wysokości. Zapraszamy
na plantację w Ornontowicach, gdzie kupujący wybiera drzewko, które się mu podoba i rezerwuje je. Choinkę

Choinka może długo stać,
a igły nie będą opadać. Jeżeli macie Państwo chwilę
czasu, to warto wybrać się
całą rodziną na plantację
i dokonać rezerwacji choin-

z Danii i ścinanych w okolicy
sierpnia, stąd ich trwałość
jest słaba i tracą igły.
Oferujemy również same
gałęzie choinek do kwiaciarni.
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l szybkie i łatwe zakupy l bogata oferta l doskonała lokalizacja l duży parking l

Czas na Anatola!

Ornontowice
ul. Zwycięstwa 2a

C

entrum
Handlowe
Anatol w Ornontowicach usytuowane
w centrum - niedaleko od kopalni Budryk z dużym parkingiem to doskonałe miejsce na szybkie i łatwe
zakupy. To tutaj na 700 metrach kwadratowych jedenaście firm oferuje klientom szeroką gamę usług oraz produkty w wysokiej jakości i dobrych
cenach.
W kwiaciarni możecie Państwo zamówić zarówno kompozycje kwiatowo-roślinne, jak

i kwiaty doniczkowe i wiązanki, wieńce czy stroiki na imprezy okolicznościowe. Natomiast
w Optyku klienci mogą wybierać spośród całej gamy
opraw i szkieł okularowych - w cenach na każdą kieszeń.
Anatol to
także miejsce, gdzie
znajdują się sklepy z odzieżą damską, męską czy
dziecięcą - tutaj asortyment ubrań jest szeroki
- od szlafroków, piżam po bluz-

ki, spódnice czy spodnie i swetry, a także pończochy, rajstopy czy papcie. Centrum zaprasza do sklepu obuwniczego,
gdzie można zakupić modele z najnowszych kolekcji, a także portfele, piżamy,
paski, parasolki, koszule czy czapki. W księgarni oprócz
najnowszych
pozycji wydawniczych znajdziecie artykuły szkolne i biurowe,
zabawki i gry edukacyjne,
puzzle, klocki Lego, Playmobil,

modele samolotów do sklejania, samochody
kolekcjonerskie
W Centrum możemy
także skorzystać z usług
salonu fryzjerskiego,
kosmetycznego, solarium oraz złotnika i jubilera, który wykonuje biżuterię
z powierzonego materiału
według wzorów
z katalogu, a także oferuje wyroby gotowe oraz naprawia
i skupuje złoto
i srebro. Nie brakuje tu również
sklepów z wyposażeniem
wnętrz: z firanami - który oferuje
firany gotowe i na wymiar, zasłony, karnisze, rolety, pościel, ręczniki, dekoracje,
art. pasmanteryjne, a także tekstylia, artykuły gospodarstwa
domowego oraz chemię gospodarczą. Tu również znajduje się
szkoła nauki jazdy oraz agencja
ubezpieczeniowa, która oferuje

godziny
otwarcia
pn.-pt. 900-1700
sobota 900-1300
ubezpieczenia komunikacyjne,
majątkowe, osobowe, rolne, firmowe i turystyczne.
Bogata oferta Centrum to
gwarancja udanych zakupów!

Zapraszamy
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Ponad sto zdjęć wpłynęło na konkurs fotograficzny „Sk
Pomysł spotkał się z tak dużym zainteresowaniem ze s
już teraz zapowiadają kolejną edycję, w jeszcze bardzi

Skadrowali lato!
Konkurs zorganizowało
LO im. Karola Miarki
w Mikołowie,
„Nasza Gazeta”
oraz Stowarzyszenie
Rozwoju i Promocji
Ziemi Mikołowskiej,
którego prezes Adam
Lewandowski ufundował
nagrody pieniężne dla
zwycięzców. Uroczysta
gala odbyła się
w gościnnych murach
„Miarki”.

J

ury miało trudne zadanie.
W konkursowych zapowiedziach informowaliśmy, że oceniać będziemy, m.in. klimat
zdjęcia, kontekst sytuacyjny i walory
artystyczne. Celowo nie stawialiśmy
akcentu na egzotykę i atrakcyjność
miejsca, bo jaką szansę miałaby łąka
w Orzeszu w konfrontacji z Chińskim
Murem? W nagrodzonej ósemce znalazły się fotografie, m.in. z Chorwacji
i Hiszpanii, ale jury nie urzekła lokalizacja, ale nastrój fotografii. Wpłynęło ponad sto zdjęć. Generalnie, w całej konkursowej stawce nie było słabych punktów, ale nie mogliśmy nagrodzić wszystkich. Zgodnie z regulaminem, przyznaliśmy pięć równorzędnych wyróżnień i wyłoniliśmy
troje zwycięzców. Jak głosowaliśmy?

Od prawej strony w drugim rzędzie stoją: Jerzy Filar, redaktor naczelny „Naszej Gazety”, Łukasz Erkier, Iwona Smorz, naczelnik Wydziału Edukacji
Starostwa Powiatowego, Irena Radomska, dyrektor I LO im. Karola Miarki w Mikołowie, Natalia Foks i Joanna Radziszewska.
W pierwszym rzędzie stoją: Izabela Kloc, poseł na Sejm RP, Dominika Niemann, Markus Zgoł, Martyna Fraj, siostra Julii Duc, Jakub Górny.
W jury zasiedli: Adam Lewandowski, prezes Stowarzyszenia, Irena Radomska, dyrektor „Miarki”, Jerzy Filar, redaktor naczelny „Naszej Gazety” oraz nieobecny podczas gali Arkadiusz Gola, jeden z najlepszych
w Polsce fotoreporterów prasowych.
Każdy mógł ocenić 10 zdjęć, przyznając najlepszemu 10 punktów, kolejnemu 9, dalej 8 i tak dalej aż do
1 punktu. Wygrało zdjęcie Jaku-

ba Górnego przedstawiające konie przeprawiające się przez rzekę.
Dlaczego właśnie taki wybór? Proszę spojrzeć na fotografię, a wszelkie
słowa będą zbędne.
- Miałem ogromne szczęście. Byliśmy z koleżanką na spływie kajakowym i w pewnym momencie zobaczyliśmy klacz z dwójką małych, jak
przeprawiają się przez rzekę - opowiada Jakub.

Ciekawie rozstrzygnęła się kwestia drugiego i trzeciego miejsca.
Wygrały zdjęcia sytuacyjne. Dowcipne, niereżyserowane, urocze w swojej naturalności. Warto dodać, że zdobywca trzeciej nagrody skradł show
wszystkim bohaterom i widzom gali.
Markus Zgoł z Orzesza, sześcioletni uczeń pierwszej klasy okazał się
także najmłodszym uczestnikiem
konkursu. Galę uświetnili goście,

w tym poseł Izabela Kloc oraz Iwona
Smorz, naczelnik Wydziału Edukacji
Starostwa Powiatowego.
- Jestem absolwentką „Miarki”
i pasjonatką fotografii. Szkoda, że za
moich szkolnych czasów nie organizowano takich konkursów - mówiła
poseł Izabela Kloc.
Za rok kolejna edycja konkursu!
Beata Leśniewska

WYRÓŻNIENIA - NA

Łukasz Erkier, Gimnazjum nr 3 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych.

Joanna Radziszewska, I LO im. Karola Miarki w Mikołowie.

Dominika Niemann, I LO im.

KONKURS
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kadruj lato” dla uczniów szkół powiatu mikołowskiego.
strony młodych mistrzów obiektywu, że organizatorzy
iej rozbudowanej i atrakcyjnej formie.

1

miejsce
1000 zł

Jakub Górny, I LO im. Karola Miarki w Mikołowie.

2

3

miejsce

miejsce

800 zł

500 zł

Natalia Foks, II LO im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie.

Markus Zgoł, SP im. Gustawa Morcinka w Orzeszu Woszczycach.

AGRODY RZECZOWE

. Karola Miarki w Mikołowie.

Martyna Fraj, SP nr 3 w Łaziskach Górnych.

Julia Duc, Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych.

POLITYC
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Nie idziemy do
wyborów sami.

Idziemy
z ludźmi

Rozmowa z Adamem Lewandowskim,
przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości w powiecie mikołowskim
- Z lokalnych samorządowców,
jako szef PiS w powiecie, jest Pan
najbliżej władzy centralnej. Czy
wiadomo już coś na temat ewentualnych zmian w ordynacji do wyborów samorządowych?
- W mediach trwa prawdziwa giełda pomysłów na temat spodziewanych zmian, a to jest najlepszy znak,
że jeszcze nie ma konkretnych ustaleń. Musimy cierpliwie poczekać na
ogłoszenie oficjalnych propozycji.
Wiem w tej sprawie tyle samo, co Pan.
- Może lepiej niczego nie zmieniać?
- Zmiany są potrzebne, aby uniknąć
takich sytuacji, jak trzy lata temu, kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe, przy
bardzo słabym społecznym poparciu
stało się rewelacją wyborów samorządowych. Źle przygotowano kartę wyborczą, a PSL miało szczęście i wylosowało numer jeden. To był dla demokracji kosztowny błąd, bo gdyby wybory zostały przeprowadzone prawidłowo, w wielu samorządach mielibyśmy dziś inny układ sił.
- Narzeka Pan, bo w ostatnich wyborach samorządowych PiS nie wypadł najlepiej.
- Na nic nie narzekam, ale chcę
podkreślić, że wybory to zbyt poważna sprawa, aby wprowadzać do niej
element loterii.
- Mówi się, że PiS szykuje inne
zmiany, niż sama technika głosowania. Podobno kandydat na burmistrza nie będzie mógł ubiegać się
o miejsce w Radzie Powiatu. Mówi
się także, że prawo do tworzenia
list będą miały tylko partie. To dobre zmiany dla PiS?

- Jeszcze raz powtórzę, że obracamy się w kręgu spekulacji i wolałbym
abyśmy wrócili do tej rozmowy, kiedy
wszystko będzie jasne. Poza tym nie
rozumiem sugestii, że coś może być
dobre albo złe dla PiS. Zmiany, jeżeli zostaną wprowadzone, będą dotyczyły wszystkich partii. Wszyscy będą
mieli takie same szanse i na pewno
nie dojdzie już do cudów nad urną,
jak trzy lata temu.
- PiS w powiecie mikołowskim
szykuje się do wyborów?
- Do wyborów zostało jeszcze trochę czasu. Nie musimy się spieszyć

może też kogoś poprzeć, jeżeli w lokalnych społecznościach działają
ciekawi ludzie z dobrymi pomysłami.
Po co tworzyć dodatkowe i sztuczne
podziały.
- Powalczy Pan znów o Mikołów?
- Proszę o kolejne pytanie.
-Powalczy Pan znów o Mikołów?
- Proszę nie oczekiwać ode mnie
teraz takiej deklaracji, a poza tym kandydat na burmistrza nie wystawia się
sam. Taka decyzja podejmowana jest
po konsultacjach na różnych szczeblach decyzyjnych.

albo strzelanie do górników w Jastrzębiu-Zdroju. Nie wspomnę już o siłowym wejściu do redakcji „Wprost”
w poszukiwaniu nagrań obciążających
prominentnych polityków PO. Czy potrafi Pan sobie wyobrazić, co by się
działo, gdyby policja i służby specjalne spacyfikowały jakąś redakcję podczas rządów PiS? Znany przyjaciel
opozycji, Frans Timmermans, chyba
wypisałby Polskę z Unii Europejskiej.
- Nie ma Pan nic do zarzucenia
rządowi PiS?
- Nie popełnia błędów jedynie ten,
kto nic nie robi. O konieczności ko-

Zwłaszcza na szczeblu samorządowym zdajemy się
na mądrość i doświadczenie mieszkańców, aktywnych
w swoich małych ojczyznach. Wszystkie scenariusze
są możliwe. PiS może tworzyć samodzielne listy
wyborcze, ale może też kogoś poprzeć, jeżeli
w lokalnych społecznościach działają ciekawi ludzie
z dobrymi pomysłami.
z podejmowaniem decyzji, bo w polityce - podobnie jak w sporcie - za
szybki start zawsze jest falstartem.
- Macie dobre sondaże. Pójdziecie do wyborów sami?
- Sondaże są dobre, ale nie wolno na nich budować strategii wyborczych. My nie pójdziemy do wyborów sami, ale z ludźmi. Zwłaszcza
na szczeblu samorządowym zdajemy się na mądrość i doświadczenie
mieszkańców, aktywnych w swoich
małych ojczyznach. Wszystkie scenariusze są możliwe. PiS może tworzyć samodzielne listy wyborcze, ale

- Nie ma Pan w tej sprawie nic do
gadania?
- Mam, ale swoje zdanie zachowam
na sam koniec dyskusji o fotelu burmistrza w Mikołowie.
- Nie boi się Pan, że kampanii do
wyborów samorządowych nie zdominują sprawy lokalne, ale dyskusja, czy PiS łamie w Polsce zasady
demokracji?
- Z tego co pamiętam, ostatni raz
demokrację łamano w Polsce podczas rządów koalicji PO-PSL. Proszę
sobie przypomnieć brutalną akcję policji podczas Marszu Niepodległości

rekt i zmian mówi sama premier Beata
Szydło. Ale to jest przecież normalne.
A z drugiej strony, co mam zarzucić?
Że dzięki programom socjalnym, znikło w Polsce zjawisko skrajnego ubóstwa wśród dzieci. Że rozwija się gospodarka? Że chcemy zreformować
sądownictwo, aby wymiar sprawiedliwości nie stał się w Polsce „państwem w państwie”. Że potrafimy powiedzieć „nie” w Brukseli, kiedy Unia
Europejska wchodzi z butami w nasze
wewnętrzne sprawy…
- O waszych rządach mówi się
czasami „pisowski walec”. Dla po-

lityków pozbawionych refleksji
może to brzmieć, jak komplement,
ale jest w tym coś groźnego.
- Walec wyrównuje drogi. Daje
szansę, aby jechać prosto i bezpiecznie. Rząd PiS jest pierwszym
w demokratycznej Polsce, który realizuje obietnice wyborcze. Nie
wiem, skąd ta histeria, bo nikogo
i niczym nie zaskoczyliśmy. Wszystkie realizowane teraz reformy PiS
zapowiadał w kampanii wyborczej.
Gdyby Polacy tego nie chcieli, podjęliby w 2015 roku inne decyzje wyborcze.
- Opozycja ma prawo krytykować. Od tego jest.
- Nikt niczego nie broni opozycji.
Mogą okupować Sejm, blokować legalne manifestacje, opowiadać niestworzone historie w przychylnych
im mediach. To normalne w demokracji. Szkoda jedynie, że politycy
opozycji nie potrafią pogodzić się
z wyborczą porażką. PiS był w opozycji przez osiem lat. Czy przeszkadzaliśmy PO-PSL rządzić? Nie. Budowaliśmy swój program dla Polski
i w końcu przekonaliśmy do niego
ludzi. Szkoda, że nie idzie tym śladem obecna opozycja. Ich program
sprowadza się do jednego zdania:
PiS musi odejść. To jest trochę za
mało, aby podjąć z nimi poważną
debatę na temat rozwoju Polski.
- Na hasło „PiS musi odejść” sporo ludzi reaguje pozytywnie.
- Nie wiem, czy sporo, bo sondaże preferencji wyborczych wskazują, że o wiele więcej ludzi pozytywnie
reaguje na hasło „PO-PSL nie może
wrócić”.
Rozmawiał: Jerzy Filar

ZNY RING
- PiS bije własne rekordy sondażowej popularności. Nie boi
się Pan, że „PiS-owy walec” da
się Platformie Obywatelskiej we
znaki także w powiecie mikołowskim?
- Sam fakt, że zadaje
Pan takie pytanie świadczy
o tym, iż w Polsce nie dzieje
się najlepiej. Od czasu objęcia władzy
przez PiS w naszym kraju toczyło się lub trwa ponad 800 procesów politycznych. Począwszy od nauczycielek,
które przyszły do pracy ubrane
na czarno,
następnie
przeciwko
działaczom
KOD-u,
przesłuchiwanie osób śpiewających hymn pod sądami, wkroczenie
policji i służb specjalnych do siedziby organizacji kobiecych w dzień
po protestach w obronie ich praw
i wreszcie teraz, gdy opublikowano
informacje, że SKOK-i zdefraudowały 5 mld złotych i trzeba je było dofinansować z naszych podatków. Czy
prokuratura zabrała się za kogoś
z szefostwa SKOK-ów? Nie wszczęła śledztwa w sprawie dziennikarzy, którzy to ujawnili? Jeżeli jeszcze
prominentna posłanka PiS wygłasza
stwierdzenie, że „w państwie demokratycznym krytyka rządu jest niedopuszczalna”, to strach się bać...
- Chyba nie jest aż tak źle, gospodarka się rozwija. Czy uważa
Pan, że rząd PiS nie zrobił nic dobrego?
- Jeżeli miałbym powiedzieć coś
dobrego, to osobiście uważam, że
500+ nie jest złym pomysłem, chociaż jeśli już, to trzeba objąć programem wszystkie dzieci. Również obniżenie wieku emerytalnego, chociaż nieracjonalne ekonomicznie,
pomogło wielu osobom. Nie chciałbym mówić o gospodarce, która rządzi się swoimi prawami bez względu
na to, kto jest u władzy. Martwią mnie
inne sprawy, oprócz wspomnianego
już na wstępie ograniczania wolności słowa i demokracji. To centralizacja państwa, upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, destrukcja w siłach zbrojnych i mundurowych, ograniczanie wywalczonej przez Polaków
samorządności. W myśl stalinowskiej
zasady „raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy” zmienia się prawo i majstruje przy ordynacji wyborczej, aby
to urzeczywistnić. A przecież tak
naprawdę na PiS głosowało tylko
19 proc. dorosłych Polaków. Planowane ograniczenia wolności mediów,
w tym projekt ustawy Pana Kamińskiego (możliwość karania osób, składających „uporczywie” wnioski o dostęp
do informacji publicznych) mogą dotknąć również Pana osobiście.
- Chyba Pan przesadza, nie zamierzamy wyjść ani z NATO, ani
z UE... musimy stosować jakieś
standardy.
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Rozmowa z Mirosławem Dużym,
przewodniczącym Platformy Obywatelskiej
w powiecie mikołowskim
- No cóż, głosowanie 1 do 27 to
symbol osamotnienia w demokratycznej części Europy. Od dwóch
lat nie mamy ambasadorów w wielu krajach, w tym np.: we Francji (!),

i Turcji, to czegóż możemy się spodziewać?!
- Mówi Pan o sprawach, które
być może nie obchodzą większości

zagrożeniach. Ja już żyłem w kraju,
w którym rządząca partia miała bardzo wielkie poparcie, premier był figurantem, a rządził przewodniczący partii. Władza wiedziała lepiej od

Na razie chciałbym wygrać wewnętrzne wybory
w Platformie, a za rok zdobyć, jak najwięcej mandatów
radnych w gminach i powiecie. Powalczymy również
o fotele burmistrzów, na pewno w Mikołowie i Orzeszu.
a miesiąc temu odwołany został ambasador polski przy UE! No, ale jeżeli głównymi przyjaciółmi politycznymi naczelnika są prezydenci Węgier

tzw. zwykłych obywateli. Im żyje
się dobrze i popierają rządzących.
- Na razie tak, ale według mnie
trzeba głośno mówić o możliwych

społeczeństwa, co jest dla niego dobre, Europa Zachodnia była synonimem zła, tak jak jazz i coca cola,
a w każdym zakładzie był donosi-

ciel (według wspomnianego projektu Kamińskiego - sygnalista)... czy
Pan naprawdę nie widzi tych analogii? Poza tym ubolewam, jak przez
ostatnie dwa lata skłócone zostało
nasze społeczeństwo. Kiedyś nawet
nie wiedziałem, kto z rodziny, znajomych czy współpracowników na jaką
partię głosuje i czy w ogóle chodzi
na wybory. Obecnie rzadko się zdarza, aby na spotkaniu kilku osób nie
doszło do ostrej wymiany zdań na tle
politycznym. Sam przeżyłem szok,
gdy mój najlepszy by się wydawało
kolega, z którym jak się to mówi zjedliśmy beczkę soli, wahał się czy podać mi rękę, bo chyba uwierzył, że
wszyscy z PO to „komuniści i złodzieje”. Również Pana poczytny miesięcznik nie jest bez winy. Zdziwiła mnie totalna krytyka Pani Elżbiety Bieńkowskiej po wizycie w Mikołowie. Pamiętam ją jeszcze z czasów,
gdy była szefową funduszy europejskich w Urzędzie Marszałkowskim
i gminy naszego powiatu zawdzięczały jej coś niecoś. Następnie jako,
moim zdaniem, najlepsza (i najładniejsza) minister rozwoju regionalnego niezwykle sprawnie i kompetentnie wykorzystała miliardy euro unijnych dotacji i osobiście dopilnowała
pieniędzy dla Mikołowa i Łazisk Górnych. Obecnie jest w Brukseli uważana za jedną z najlepszych z 28 unijnych komisarzy i często samotnie,
bez wsparcia naszego rządu, walczy
o polskie interesy. Na co dzień rozmawia z prezydentami i premierami krajów całego świata i taka osoba odwiedziła nasz mały powiat...
dla mnie to był zaszczyt. A że nie jest
i nie była nigdy członkiem żadnej
partii ani zawodowym politykiem, to
nie zawsze przestrzega językowej
poprawności i nie skupia się w swojej pracy na dobrym PR.
- No dobrze, jeżeli jest tak źle,
to co zrobi opozycja w tym Platforma, aby było lepiej? Jaki są szanse
na wygraną z tak niepopularnym
Schetyną na czele?
Krytykom Grzegorza Schetyny
odpowiadam w trojaki sposób. Po
pierwsze - jak się Wam nie podoba,
to wstąpcie do PO i wybierzcie innego przewodniczącego albo wystartujcie sami. W Platformie, w przeciwieństwie do innych partii, jest to
możliwe. Po drugie - rozumiem, że
wysokie sondaże PiS zawdzięcza
swojemu młodemu energicznemu,
sympatycznemu przywódcy, wzorowemu mężowi i ojcu...? Po trzecie w latach 2018-2020 w Polsce odbędą się cztery rodzaje wyborów powszechnych, takiej batalii jeszcze nigdy nie było, Grzegorz Schetyna ze
wszystkimi swoimi wadami i zaletami
wydaje się być najlepszym dowódcą
na czas wojny, a jeżeli mu się nie uda
to swój honor ma...
- Pana osobiste polityczne plany
na najbliższy rok?
- Na razie chciałbym wygrać wewnętrzne wybory w Platformie, a za
rok zdobyć, jak najwięcej mandatów radnych w gminach i powiecie.
Powalczymy również o fotele burmistrzów, na pewno w Mikołowie
i Orzeszu. Co do szczegółów to chętnie umówię się z Panem na odrębną
rozmowę, bo wszystko zależy od ordynacji, jaką zafundują nam rządzący.
Rozmawiał: Jerzy Filar
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Mikołowskie wędrówki
Ewy Prochaczek

Znana mikołowska artystka,
pisarka, poetka, malarka,
piosenkarka, kolekcjonerka,
mistrzyni w ceramice artystycznej
i publicystka „Naszej Gazety”.

dząc za mąż za Ulryka von Schaffgotsch wniosła mu milion talarów
wraz z Bujakowem i nie tylko…
Przejdźmy jednak z kościoła do
przylegającego na powierzchni ponad jednego hektara ogrodu botanicznego. Znajdziemy w nim bardzo
oryginalnie rozmieszczony drze-

mek dla księży emerytów. W nim
mieszka były proboszcz oraz założyciel ogrodu (1976r.) ks. Kanonik Jerzy Kempa. Godna zobaczenia jest również studnia
z 1604 roku oraz jeden z nielicznych na Górnym Śląsku „krzyż pokutny” z 1681 roku. Morderca hra-

dokonano zuchwałej kradzieży figury M.B. Bujakowskiej - opiekunki środowiska naturalnego. Po dziesięciu
dniach sprawca podrzucił figurę, zapakowaną w koc z drewnianym różańcem jako wotum, pod drzwi probostwa. Kościół i tak zawsze jest
otwarty dla wiernych.

wostan. Również zachwyca oczko wodne
z nenufarami i złotymi rybkami. Na terenie ogrodu znajdują się - Dom Katechetyczny Sióstr Służebniczek
i bardzo urokliwy, drewniany do-

bianki wykuł go własnymi rękami na znak pokuty z kamiennego
piaskowca, dzięki czemu uniknął
kary śmierci.
Obecny proboszcz ks. Jerzy Walisko, m.in. powiększył ogród o 6120
metrów, sprowadził relikwie św. Faustyny Kowalskiej. 18 grudnia 2004r.

P.S.
Kiedy już będziecie w tym niezwykłym miejscu, gdzie architektura sakralna żyje w cudownej symbiozie z przyrodą nie zapomnijcie
o przysmakach dla „braci mniejszych” - pawiach dumnie kroczących alejkami ogrodu.

Bujakowska

Perełka
W

swoich wędrówkach
po ziemi mikołowskiej dotarłam do kościoła parafialnej pw.
św. Mikołaja w Bujakowie oraz przykościelnego ogrodu botanicznego.
Jest godzina jedenasta, wchodzę do
kościoła promieniującego słońcem.
Dostrzegam z prawej strony figurę naturalnej wielkości papieża Jana
Pawła II. Dowiaduję się, że jest to
dzieło Krystiana Myszora wykonane
metodą żelkotu.
Legenda głosi jakoby założycielem parafii był sam św. Wojciech. Jako czas powstania kościoła podaje się rok 970. Zaś najdaw-

niejsze źródła historyczne
wykazują, że właścicielami Bujakowa
był ród rycerski Bujakowskich. W latach znacznie
późniejszych,
bo w 1936 roku Bujaków wraz
z przyległościami
nabył znany, śląski
przemysłowiec Karol Godula. Po jego śmierci testamentalnie
oddziedziczyła go jego wychowanica Joanna Gryzikówna. Wycho-

Zapraszamy na szóste
spotkanie w ramach
cyklu „Jej Wysokość
Komunikacja”, które
odbędzie się
24 listopada o godz.
18.30 w Restauracji
Mocca D’oro
w Łaziskach Górnych
ul. św. Jana Pawła II 10b.

Motywem przewodnim spotkania będzie, m.in. „Wizerunek kobiety i mężczyzny w biznesie - 10
ważnych zasad”, które przybliży
Agnieszka Krajewska. Gość specjalny Irena Kamińska - Radomska - wykładowca i trener z zakresu międzynarodowego protokołu i etykiety biznesu oraz wystąpień publicznych, absolwentka The Protocol School of Wa-

Irena Kamińska-Radomska

shington w Waszyngtonie opowie
o „Etykiecie biznesowej, czyli savoir vivre w biznesie”. W części
artystycznej wystąpi Adam Katryniok oraz Michał Skubida w iluzjonistycznym show. Podczas
wieczoru będzie można podziwiać prace Agi Nawrat, która zaprezentuje swoje obrazy malowane akwarelą i tuszem zatytułowane „Ladies”.
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List do redakcji

Kto zadba
o seniorów
Od

Stowarzyszenie
kontra Borelioza
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków
oraz Laboratorium przy Szpitalu św. Józefa w Mikołowie
zrealizowało wspólnie program zdrowotny adresowany
do seniorów pt. „Wygraj z Boreliozą”.

W

jego ramach zorganizowano dwie konferencje. Pierwsza w Miejskim
Domu Kultury zgromadziła około
100 osób, a druga w Miejskiej Bibliotece Publicznej - 80.
Konferencje prowadził znawca tematu dr Lucjan Kępa, ordynator Oddziału Neuroinfekcji Szpitala Zakaź-

nego w Bytomiu. Ponadto zorganizowano dla seniorów badania w kierunku Boreliozy. Przebadano 109
osób, w tym 50 bezpłatnie za środki
zgromadzone przez Stowarzyszenie.
U 32 proc. przebadanych stwierdzono Boreliozę.
- Żadna z tych osób nie wiedziała o tym, że choruje na Boreliozę.

A statystyki informują, że coraz więcej osób zostaje zakażonych i choruję. Warto się badać, bowiem wczesne wykrycie boreliozy (trwająca
nie dłużej niż rok) daje duże szanse
na całkowite wyleczenie - wyjaśnia
Krystyna Świerkot, prezes Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków w Mikołowie.

kilku lat, gdzie tylko mogę przedstawiam niedogodności i trudności wynikające z konieczności stawienia się przed Komisją
ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Powiat Mikołowski nie posiada
własnej komisji, dlatego zlecił wykonywanie tych czynności przez komisję w Rybniku. Niepełnosprawni,
schorowani, w większości starzy ludzie zmuszeni są do kilkugodzinnej
wyprawy. Często nie ma komu się
nimi zaopiekować, zawieźć. Obecnie rodziny nie są zbyt liczne, na
dodatek rozproszone po całej Polsce, a także poza granicami. Sprawę
przedstawiałam Powiatowej Komisji Zdrowia ubiegłej kadencji, jakieś
6 lat temu. Przedstawiłam ją również
obecnej władzy naszego miasta prosząc kolejny raz o uruchomienie takiego punktu, wzorem tego wydającego karty parkingowe, który czynny
jest dwa razy w miesiącu. Jako że jest
to działka Starostwa Powiatowego
(co moim zdaniem nie zwalnia władz
miasta ze starań na rzecz seniorów
i nie tylko) obiecano mi rozeznanie się w temacie i poinformowanie

mnie. Efektem tego rozeznania otrzymałam karteczkę, w jakich dniach danego miesiąca w 2017r. czynny jest
punkt wydawania kart parkingowych
z pouczeniem, że można tam składać dokumenty dla Komisji ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dokumenty te każdy może przesłać pocztą i to codziennie. Istotne jest, by nie
zmuszać mieszkańców Mikołowa do
wyjazdu do Rybnika, zwłaszcza że
ich bliscy nie zawsze mogą poświęcić pół dnia na wyłączenie się z pracy. I to w ściśle określonym terminie. Poza tym chyba łatwiej jest dojechać trzem osobom z Rybnika do
Mikołowa, niż setkom, a może nawet tysiącom do Rybnika. Ostatnio,
w czerwcu ponownie zwróciłam się
w tej sprawie do przedstawiciela powiatu. Jest to osoba, którą cenię, dlatego mam nadzieję, że przekazała
ją kompetentnej osobie i będzie nią
odpowiednio sterować. Myślę, że
uda mi się też zainteresować sprawą powstającą Radę Seniorów. Sama
i z córką dojeżdżam na komisję
w Rybniku ponad 20 lat, dlatego najlepiej wiem, jakie to uciążliwe.
Krystyna Zielonka

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PSS Społem „ZGODA” Mikołów | www.spolem-mikolow.pl
PROMOCJA WAŻNA DO 30 LISTOPADA lub wyczerpania zapasów

2,59

1,99

2,19

Oferta ważna od 2-18.11.2017r.

0,69

0,99

4,99

Oferta ważna od 20-30.11.2017r.

Makaron krajanka Makaron Kluska
z 12 jaj
Rędzińska
przepiórczych 250g 4 jajeczna 250g

0,85

Makaron Szefa
250g

Bułka
koperkowa
80g

1,39
Ludwik - wybrane
rodzaje 1000ml

3,65

Bułka
z sezamem
100g

Mati worki
na śmieci 60L

Chleb orkiszowy
Św. Hildegardy
450g

Luksja Mydło crem kostka różne rodzaje 90g

Dane kontaktowe:
Mikołów, ul. K. Miarki 11
PSS Społem „ZGODA”
Mikołów, ul.Jana Pawła II 19
43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 11 Mikołów-Kamionka, ul. Paprotek 7

Łaziska Górne, ul. Szkolna 14
Łaziska Górne, ul. Górnośląska 2

Chleb
słonecznikowy
400g

2,59

Producent „PSS Zgoda” Mikołów
W placówkach PSS Społem akceptujemy karty:

Zapraszamy na I piętro DH „ Zgoda”

Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów kuchennych oraz szkła i porcelany.
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Pogratulował
Stanisław Piechula,
burmistrz Mikołowa.

Uroczystości rozpoczęła msza.

Pochwalił Jan Chrząszcz,
wicewojewoda śląski.

Zagrała orkiestra wojskowa z Bytomia.

„Miarka” obchodziła w październiku 95 lat. Podczas uroczystej gali padło wiele ciepłych i ważnych
słów, ale żadnemu oficjelowi nie wypadało powiedzieć tego, co w sukcesie tego mikołowskiego liceum
jest najbardziej oczywiste. „Miarka” skutecznie przełamała katowicki monopol na elitarne ogólniaki.

Kuźnia elit i talentów

N

ajlepszą miarą poziomu szkoły są wyniki matur i sukcesy uczniów
podczas olimpiad i konkursów przedmiotowych. Powiat mikołowski, na czele z „Miarką”, zajął
w województwie śląskim drugie miejsce - zaraz po Cieszynie - w tegorocznej klasyfikacji maturalnej. Już
to wystarczy, aby nie wstydzić się za
poziom powiatowej edukacji. Wiadomo jednak, że o popularności szkoły
nie decydują tylko wyniki, ale także,
a może przede wszystkim moda i pewien snobizm. Uczniowie katowickiej
„Konopy” albo „Mickiewicza” zadzierają głowy do góry, a tej presji ulegają uczniowie i rodzice z wielu śląskich miast. O sukcesach i dokonaniach „Miarki” przez 95 lat istnienia
powstało wiele artykułów i książek.
Warto jednak pamiętać, że najważniejszą zasługą tego mikołowskiego

liceum jest stworzenie dla młodych,
zdolnych i ambitnych ludzi z naszego
powiatu alternatywy dla Katowic.

To prawdziwa sztuka
zbudować
w czterdziestotysięcznym
mieście prestiż i markę
szkoły bez kompleksu
prowincji.

dry nauczycielskiej praca w „Miarce”
może stać się przepustką do kariery w samorządzie, czego najlepszym
dowodem jest Eryk Muszer, były dyrektor szkoły, a obecnie członek Rady
Powiatu mikołowskiego. W tej samej
radzie zasiadają, m.in. Tadeusz Mar-

szolik i Elżbieta Piecha, także absolwenci „Miarki”. Listę znanych osób
związanych ze szkołą można ciągnąć
długo, a przykładów nie trzeba szukać w polityce i samorządzie. Z dumą
podkreśla, że jest uczniem „Miarki”
Daniel Macioł, mistrz świata juniorów

w bilardzie. Ktoś powie, że zawdzięcza swój sukces talentowi i ciężkiej
pracy. Oczywiście, że tak. Ale czy
to nie jest kolejny dowód na to, że
„Miarka” przyciąga ludzi zdolnych
i ambitnych…
Beata Leśniewska

Przez lata „Miarka” stała się prawdziwą kuźnią elit i talentów. Poseł Izabelę Kloc z PiS i byłego mikołowskiego parlamentarzystę Eugeniusza Wycisło z PO zapewne sporo dzieli, ale
jedno łączy. Obydwoje są absolwentami „Miarki”. W murach tej szkoły
zasiadali, m.in. Aleksander Wyra, burmistrz Łazisk Górnych oraz Kazimierz
Adamczyk, wójt Ornontowic. Kuźnia
elit nie jest hasłem zarezerwowanym
tylko dla absolwentów. Także dla ka-

Irena Radomska, dyrektorka„Miarki” przyjmuje gratulacje od władz powiatu: Henryka Jaroszka, starosty
i Adama Lewandowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu.
Z programem artystycznym wystąpili uczniowie.

Rozmowa z Ireną Radomską,
dyrektorem I LO im. Karola Miarki w Mikołowie
- Jeżeli „Miarka” jest kuźnią elit i talentów to Pani
kim jest? Kowalem?
- Proszę nie przeceniać mojej roli. Każdy jest kowalem
swojego losu, a my - jako szkoła - dajemy uczniom szansę
na rozwój talentów, zainteresowań i możliwości. Wielu absolwentów „Miarki” udowodniło, że można żyć ciekawie i z pasją, ale oni też najlepiej wiedzą, że nic nie przychodzi łatwo.

Pokaz umiejętności wokalno-artystycznych dali też nauczyciele.

- Z okazji jubileuszu na „Miarkę” spadł grad komplementów, ale to nie była tylko kurtuazja. Jaki jest
Pani przepis na sukces?
- Przede wszystkim trzeba uczniów traktować poważnie i uczciwie. Współczesny świat jest bardzo wyspecjali-

zowany, sprofesjonalizowany i skomplikowany. Jeżeli ktoś
chce osiągnąć sukces, musi sobie zbudować dobrą pozycję startową, czyli solidne wykształcenie. Nasi uczniowie
to wiedzą. Jeżeli ktoś wybiera „Miarkę”, to raczej nie liczy
na trzy lata beztroskiej „laby”.
- „Miarka” to marka?
- Zdecydowanie tak. Budowanie marki naszej szkoły trwa już 95 lat. Ucząc się i pracując tutaj trzeba myśleć o wyzwaniach przyszłości, ale należy też czuć presję historii. Każdy z kolejnych dyrektorów, nauczycieli
i uczniów chce dołożyć do tego wiekowego gmachu
swoją cegiełkę.

W „Naszej Gazecie” znajdziemy
wszystkie najważniejsze informacje.

Dla
Pani i Pana
Domu

dom • ogród • motoryzacja • finanse • budownictwo • zdrowie • uroda • Kuchnia ...
Mikołowska Spiżarnia,
mieszcząca się przy
ul. Pszczyńskiej,
w starej kamienicy, w centrum
Mikołowa - naprzeciwko stacji
paliw (Shell) na dobre wpisała się
w zakupowy krajobraz powiatu.
Oferowane tu produkty są
wytwarzane w małych, rodzinnych
firmach zgodnie z tradycyjnymi,
sprawdzonymi przez pokolenia
recepturami, a klienci coraz częściej
cenią sobie jakość.

Wędliny

i nabiał z Bacówki
W tym miesiącu właścicielka zaprasza na
wyroby firmy Bacówka
z małej miejscowości
Rajbrot, 60 km od Krakowa. Ta mała firma jest
znana z produkcji najwyższej jakości wędlin Premium. w „Mikołowskiej Spiżarni” możecie Państwo spróbować
ich wyrobów, m.in. prze-

pysznych wędlin. Oferujemy szynkę z solą morską czy Szołdra - bez
konserwantów, bez glutenu, przygotowywane
według starych receptur
z wyselekcjonowanego
mięsa.
Zajdziecie też Państwo u Nas ich pasztety z cielęciną, królikiem,
dziczyzną oraz wieprzo-

wy z żurawiną, a także kiełbaski dla dzieci
z królikiem, z cielęciną.
Zapraszamy również po
przetwory i nabiał z Bacówki - jogurty, kefiry,
śmietany oraz ser biały
kminek.
Natomiast w każdy
czwartek mamy pyszne ciasta, które piecze
specjalnie dla nas artystka po ASP. Są i pyszne, i piękne, i niedrogie.
Na początek spróbujcie
serników. Mamy sernik
dyniowy, z mango, miętowoczekoladowy,
a nawet mandarynkowy.
Przyjmujemy zamówienia na torty
i ciasta na różne okazje.

Na jesienną porę
Klaudia Klyszcz,
właścicielka sklepu Mandarin
w Łaziskach Górnych.
Nadeszła jesień, a wraz z nią długie i chłodne wieczory, które możemy mile spędzić z filiżanką rozgrzewającej
herbaty. Proponujemy mieszanki herbat z dodatkiem cynamonu, imbiru i kardamonu. Nieco odważniejszych smakoszy zachęcamy do skosztowania herbat z pieprzem czy
czerwoną papryką.
Ciekawe smaki zaproponowała nam również nasza palarnia kawy. Wśród kaw smakowych królują teraz cynamonowa, „Indyjski Bazar” (połączenie cynamonu, kardamonu i słodkiej śmietanki) oraz kawa „Śliwka w cynamonie”.
Mamy również przepis na jesienną chandrę, która na pewno niejednego z nas dopadnie. Do filiżanki rozgrzewającej herbaty lub kawy proponujemy ręcznie robione czekolady firmy Cortez i Pelczar. Do tego garść bakalii,
owoców w czekoladzie lub wykwintne ciasteczko z Krakowa.

Do zobaczenia w moim sklepie.

Proponujemy dla Państwa w miesiącu listopadzie miłą zabawę.
Każdy, kto w tym miesiącu odwiedzi nasz sklep na hasło:

„Z HERBATAMI Z MANDARINA JESIEŃ NAM NIESTRASZNA”
otrzyma 10 % rabatu na herbaty.

Zapraszamy do Mikołowskiej Spiżarni.
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Super oferta w salonach
na szkła progresywne

By zawsze,
dobrze
widzieć
Dla wielu z nas najważniejsze jest,
jak wyglądamy w okularach, ale optycy i okuliście mają na te sprawy trochę
inny pogląd - równie ważne są szkła,
które decydują o jakości widzenia
i komforcie. Dla osób w wieku 40 plus,
najlepsze są szkła progresywne, które
umożliwiają wyraźne widzenie na każFirma

dą odległość. Firma optica korzysta
ze szkieł czołowego producenta - JZO.
Soczewka progresywna ma zmienną moc optyczną, która płynnie przechodzi od najmniejszej na górze do
największej na dole. Jeżeli mamy problem z widzeniem małych liter - to
szkła dla nas.

optica przygotowała specjalną ofertę, właśnie na szkła pro-

gresywne - „Para do pary” - przy zakupie soczewek progresywnych,
klient może według swoich potrzeb dobrać dla siebie drugą parę szkieł:
l progresywnych (barwionych lub białych, a nawet fotochromowych),
l biurowych (przeznaczonych do pracy przy bliskich odległościach, np. przy
biurku lub komputerze),
l czy po prostu jednoogniskowych w bardzo atrakcyjnej cenie.

Jesień to doskonała
pora, aby zadbać
o swoje zdrowie.

Podaruj swojemu dziecku prawdziwą magię świąt
i przyjmij Mikołaja wraz ze świtą w swoim domu.
Zaproście przyjaciół i razem cieszcie się
radością dzieci.

Zaproś Mikołaja
do swojego
domu!

Podczas wizyty będzie można
zaśpiewać wraz z pomocnikami,
namalować obrazek, ułożyć klocki
albo poopowiadać ciekawe historie

Mikołaj ma dwie pomocnice
Spotkanie trwa 20 - 30 min
Koszt wizyty w domu - 49 zł

Promocja trwa do końca roku. Szczegóły w salonach:
Orzesze
ul. Rybnicka 3
tel 737 14 59

Łaziska Górne
ul. Świerczewskiego 4c
tel 694 028 964

Łaziska Górne
ul. Barlickiego 1
tel 738 93 78

Pracownia
rozwoju i kreatywności
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Muszę pomyśLeć o nowym
garniturze i płaszczu na zimę.

Wstydliwy problem
nietrzymanie moczu

N

ietrzymanie moczu to
problem dla wielu wstydliwy, a jednocześnie bardzo powszechny. Dotyka co ósmą
kobietę po 39 roku życia, a co drugą po menopauzie. Panowie również nie są od niego wolni, choć,
ze względu na różnice w anatomicznej budowie ciała, dotyka ich
znacznie rzadziej, Problem ten
można zwalczyć metodą - Technika Bowena.
Metoda Bowena przywraca stan
równowagi w organizmie. Równoważy układ nerwowy, działa odprężająco, pozytywnie wpływa na
funkcjonowanie narządów wewnętrznych, przywraca prawidło-

we i symetryczne napięcie mięśni. Także mięśni dna miednicy,
a to ich osłabienie i zwiotczenie
jest najczęstszą przyczyną nietrzymania moczu.
Dzięki metodzie Bowena można szybko wyeliminować lub
znacząco zmniejszyć nie tylko
problem nietrzymania moczu,
ale również wiele innych dolegliwości.
Zabiegi są bezbolesne i niekrępujące. Terapeuta wykonuje specyficzne dla tej metody, delikatne
ruchy w ściśle określonych miejscach na powięziach mięśni, więzadłach, ścięgnach. Te „sygnały”
są odbierane przez układ nerwo-

wy jako bodziec do uruchomienia lub wzmocnienia naturalnych
procesów autoregulacji i samonaprawy organizmu. Skutkuje to poprawą stanu zdrowia.
Technikę Bowena stworzył w latach 50. XX w., australiczyk - Tom
Bowen. Dziś praktykowana jest
przez tysiące terapeutów na
całym świecie
i skutecznie
pomaga pacjentom wracać do zdrowia .
Ewa Korda,
Dyplomowana Terapeutka Techniki
Bowena w stopniu mistrzowskim

Więcej informacji pod numerem telefonu 509 460 630 lub na: www.metodabowena.pl

Przedstawiamy Państwu jeden z największych salonów ślubnych w Polsce

G

łówną projektantką firmy
Fasson jest uznana w swojej
branży - Dorota Wróbel,
która swoją przygodę z krawiectwem rozpoczęła w 1997 roku, a od
2005 roku postanowiła poświęcić się
swojej pasji i zajmuje się wyłącznie
projektowaniem sukien ślubnych.
Występuje również w programach
telewizyjnych, m.in. w TV Silesia,
gdzie udziela porad i mówi o bieżących trendach w modzie ślubnej.
Firma uczestniczy w prestiżowych
Targach Mody Ślubnej w Polsce
i zagranicą, dzięki czemu suknie
odpowiadają najnowszym trendom.

Suknie tej marki można spotkać
w prestiżowych salonach w całej Polsce oraz na Słowacji i w Niemczech.

DZIAŁ MĘSKI

Kurtki od 299 zł
PŁaszcze i garnitury
od 399 zł

W salonie znajdziecie Państwo
także firmowy sklep z odzieżą męską
- Lavard.
W związku z nawiązaniem współpracy z dwoma topowymi polskimi markami, przygotowaliśmy dla
Klientów specjalne promocje - nawet
do - 30%, które w całej Polsce obowiązują tylko w Paniówkach - szczegóły na: www.fasson.pl/promocje.

Paniówki, ul. Wolności 1a

(przy trasie nr 44 Gliwice-Mikołów, niedaleko zjazd A4, A1)

www.fasson.pl, /fasson.suknie/
tel. 32 238 66 04
garnitury - tel. 731 694 875
poniedziałek-piątek: 8:00-20:00
sobota: 8:00-14:00
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W listopadzie ruszył kolejny nabór do Akademii
Malucha „Zaczarowana Kraina” w Orzeszu żłobek dla dzieci do trzeciego roku życia!

Muszę zdążyć
przed świętami
z remontem pokoju.

Orzeska

Orzesze, ul. Gliwicka 12a | Mikołów, ul. Plebiscytowa 34
www.zaczarowanakraina.com | tel. 602 741 180

P

lacówka powstała dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, aby zwiększyć dostępność do usług

opiekuńczych
w Orzeszu. Dzieci są podzielone na dwie,
małe grupy, a opiekują się nimi profesjonal-

ni i wykwalifikowani wychowawcy. Żłobek oferuje bogatą gamę zajęć,
w których mogą uczestniczyć maluchy, m.in.
w zajęciach z języka angielskiego, logopedycznych, muzycznych, plastycznych i gimnastycz
nych. - Jest to pierwszy żłobek w mieście, przystosowany do potrzeb dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.
Dysponujemy dużym
ogrodem, gdzie
dzieci bawią się,
jak tylko dopisuje pogoda - zapewnia właścicielka „Zaczarowanej Krainy”
Katarzyna Juranek.

Placówka pracuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 -17.30.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2017r. do 31.08.2018r. I w tym czasie rodzice będą płacić tylko za wyżywienie.

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
dla poddzialania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla Poddziałania 8.1.3
Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Odwiedź nas
w terminie
13-17 listopada

Makaron
jak u mamy

N

itki cienkie, grube, świderki,
muszelki i makaron wyjątkowo delikatny z jaj przepiórczych,
a także warzywny tzw. mix sałatkowy
z naturalnymi dodatkami - szpinakiem, dynią, burakiem czy
marchewką to podstawowa oferta makaronów
z Mikołowa. A jak powstają? Według dawnej receptury, z naturalnych i ściśle kontrolowanych komponentów. Jajka pochodzą z gospodarstwa
rolniczego Bojdoł, a mąka
Mikołów, ul. Pszczyńska 115
durum z zaprzyjaźnionego
(wjazd tak jak do Jelux-a, kierować
gospodarstwa rolniczego,
mielona jest w małym, losię drogą szutrową do końca),
kalnym młynie.
tel. 605- 852-627

Z gazetą promocja
na karnet miesięczny

10%

S
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji
naszego projektanta w zakresie
doboru materiałów.
Dokonaj zakupu
za minimum 150 zł i odbierz

3L BIAŁEJ FARBY DULUX

S T U D I O K u r pa s

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

tudio Figura w Mikołowie, w ubiegłym miesiącu otworzyło swoje podwoje. Były baloniki, prezentacje sprzętu, pokazy - teraz przyszedł czas na działanie. Bo jest
to miejsce, gdzie każda z Pań
zadba o swoje ciało i kondycję
fizyczną. Kilogramów nabieramy łatwo, potem pojawia się cellulit, a następnie stajemy przed

Strefa dla kobiet

lustrem i zastanawiamy się, co
z tym zrobić? Jak wrócić do
dawnego wyglądu i kondycji?
- Trzeba przyjść do Studia
Figura w Mikołowie. My podpowiemy, jak wrócić do
dobrej formy. Teraz trwa akcja Sylwester
i mamy sporo promocji

- zapewnia Beata Hetman, właścicielka Studia.
Do dyspozycji klientek jest 11
stacji treningowo-zabiegowych
oraz urządzenie Beauty Shaper
do endermologii i liposukcji kawitacyjnej.
W ramach karnetu, klientki
mogą liczyć
na indywidualne konsultacje, opracowanie diety
oraz dobór zabiegów i ćwiczeń. Studio oferuje również profesjonalne kosmetyki do ujędrniania ciała oraz suplementy diety oczyszczające i odchudzające. Jest to strefa tylko dla kobiet,
kobiet w każdym wieku.

Mikołów, ul. Skotnica 2, tel. 577 533 060
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Dodatek
dla pani i pana domu
to miejsce na reklAmę
dla naszej firmy.

trzeba zadzwonić!
tel. 790 887 729
lub 606 221 496

nowe miejsce na mapie
kulinarnej powiatu

Jedwabie, wełny, bawełny

ORGANIZACJA IMPREZ
OKOLICZNOŚCIOWYCH DO 45 OSÓB:
• URODZINY • CHRZCINY • ROCZKI • KOMUNIE • STYPY •
• JUBILEUSZE • SPOTKANIA RODZINNE • SPOTKANIA OPŁATKOWE •
Kuchnia domowa - w menu schabowy, mielony oraz pierogi,
naleśniki, krokiety. Oferujemy śniadania, obiady i kolacje
oraz catering i obiady na wynos.
Obiady od 9 zł. Zestawy obiadowe 14-16 zł
Możliwość zamówienia pod tel. 721 160 208
lub rezerwacja imprez pod tel. 503 864 750

Łaziska ul. Dworcowa 10

Andrzejki 2017
bilety 95zł/os
w cenie muzyka na żywo,
konsumpcja,
szczegóły na facebooku
www.facebook.com/OberzaCzarnyKon/

B

awełny najwyższej jakości, jedwabie z Milanówka, Hiszpanii czy Holandii, flanele,
materiały na płaszcze, garsonki i sukienki, dzianiny, a także tkaniny dekoracyjne możesz
znaleźć w sklepie z tekstyliami w Łaziskach Górnych. Tkaniny dekoracyjne są zarówno we wzorach klasycznych, żakardowych, jak i najnowszych
,,ombre”. - Handlujemy tkaninami, w tym samym
miejscu od 1920 roku. Mamy spore doświadczenie w tym fachu i dlatego oferta w naszym sklepie
jest najlepsza na Śląsku - zapewniają właściciele.

W sklepie znajdziecie Państwo szeroki wybór
pierzastwa: jaśki, poduszki, kołdry antyalergiczne,
pierza i puchy z polskich gęsi produkowane przez
zakład, którego tylko 8% produktu jest sprzedawany w Polsce, reszta jest wysyłana do Skandynawii,
Japonii i Australii.
Sklep Tekstylia znajduje się (naprzeciwko
NEONETU).

Tkaniny z najwyższej
półki, pościel, firany,
poduszki, narzuty i koce
Klienci znajdą tu tkaniny najwyższej jakości,
a także dodatki krawieckie i artykuły pasmanteryjne, m.in. kamelówki, flizeliny, nici, nożyczki, szpilki, gumki wszelakich grubości, igły oraz taśmy do
firan. U Nas można nie tylko kupić materiał na wymarzoną kreację, ale także dodatki do nich. Sklep
oferuje także gamę pościeli z bawełny, kory czy
satyny, a także firan. Mamy w sprzedaży narzuty
w kompletach z fotelami do salonu, narzuty sypialniane oraz koce. Klienci znajdą u Nas również szeroki wybór bielizny stołowej, serwetek, bieżników
i obrusów całorocznych oraz okolicznościowych
np. na Święta Bożego Narodzenia.

Łaziska Górne,
ul. Barlickiego 3
Tel. : 32 224 17 83
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 9-17, sobota 9-13

Przygotuj auto do zimy
M

EURO CAR

amy już listopad, synoptycy zapowiadają opady
śniegu, a my wciąż jeszcze
nie przygotowaliśmy się do zimy?
To należy się śpieszyć, by aura nas
nie zaskoczyła. Już dziś warto pojechać do Eurocaru, gdzie specjaliści
sprawdzą właściwe działanie elementów wpływających na bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz doradzą w zakupie i wymianie części. Na pierwszym miejscu należy sprawdzić wycieraczki, by dobrze zbierały śniegową maź. Warto
także skontrolować żarówki - w mi-

gaczach i światłach oraz ich ustawienie. Jeżeli nasz akumulator ma
już kilka lat, to i on nadaje się do
sprawdzenia, bowiem w mroźny

poranek może nas zawieść. Ponadto warto pamiętać o wymianie płynów, szczególnie do spryskiwaczy
i chłodniczego

Promocje na:
n płyn chłodniczy
i do spryskiwaczy,
n akumulatory
n wycieraczki.
Żarówki Osram Night
Breaker H7
super cena 65zł za komplet!

Orzesze, ul. Rybnicka 67 | tel. 32 221 33 17, 32 326 36 35 | facebook/eurocar.orzesze.eu | www.eurocar-sklep.pl
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Na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490), uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie określania zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia
29 grudnia 2014r., poz. 6724), zarządzenia Nr 503/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 3 listopada 2017r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu
ustnego, nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Uroczysko i ul. Ignacego Krasickiego 15-17-19

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

1. Będącej własnością Gminy Świętochłowice, położonej przy ul. Uroczysko i ul. Ignacego Krasickiego 15-17-19, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym: 1693/2 o powierzchni 8591 m2, zapisaną w księdze wieczystej KA1C/00048885/9 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg Wieczystych. Działy III i IV wolne są od wpisów.
2. Nieruchomość położona przy ul. Uroczysko i ul. Ignacego Krasickiego 15-17-19, niezabudowana, niezagospodarowana, stanowiąca teren częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. W środkowej części nieruchomości znajdują się fragmenty nawierzchni i placów
asfaltowych. Działka znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wysokiej
i niskiej intensywności, terenów zieleni, terenów komunikacji. Uzbrojenie niepełne, przyłącza możliwe do realizacji w południowo-wschodniej granicy nieruchomości - sieć
wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna. Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. planuje na podstawie posiadanej dokumentacji rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w północnej części
nieruchomości, gdzie również będzie można dokonać podłączeń. Bezpośredni dostęp do
drogi - ul. Uroczysko. Został wykonany projekt budowy nowej drogi w północnej części
nieruchomości z możliwością dokonania zjazdu na przedmiotową nieruchomość.
3. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren położony jest w obrębie jednostek o symbolach: MN35 - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i MW/U40 - tereny zabudowy wielorodzinnej i usługowej.
4. Cena wywoławcza - 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100). Do
ceny będzie doliczony podatek VAT wg stawki 23%. Nabywca nie płaci podatku od
czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 2 pkt 1 ppkt g) ustawy z dnia
9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1150).
5. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 27 października 2017r.
i zakończył się wynikiem negatywnym.
6. Drugi przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018r. o godz. 1000
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w kwocie
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), przelewem na konto w PKO BP
nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 8 stycznia 2018r., z dopiskiem „GN/2018/
wadium na przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Uroczysko”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Urzędu.
8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
9. 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 Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny
przedłożyć pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na
każdym etapie postępowania przetargowego,
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.
10. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia
24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r.
poz.1061 z późn. zm).
11. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia prawa własności nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe
osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia
przetargu.
12. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego,
do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w PKO BP nr
21 1020 2313 0000 3602 0574 0552 ceny nabycia prawa własności nieruchomości.
Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca prawa własności
nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do
zawarcia umowy nabycia prawa własności nieruchomości, podanym w zawiadomieniu,
o którym mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
14. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca.
15. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r.,
poz. 2147, z późn. zm.).
16. Prezydent Miasta Świętochłowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych
powodów.
17. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w prasie codziennej ogólnokrajowej, na stronie
internetowej www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy
ul. Katowickiej 54.
18. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 118, tel. 32 349 19 31.

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

Powstała 70. ekopracownia dzięki wsparciu i inicjatywie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Tym razem w SP nr 2 w Łaziskach Górnych.

Łaziska Grota
odkrywców
Pomysł utworzenia
ekopracowni w Szkole
Podstawowej nr 2
im. Piastów Śląskich
z klasami gimnazjalnymi |
w Łaziskach Górnych
w pomieszczeniu starej
kotłowni i składziku węgla
przypominającej grotę
skalną zyskał uznanie
jury konkursu „Zielona
pracownia_Projekt’2017”
organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Projekt nagrodzono kwotą
- 6,5 tys. zł. Także jury
drugiego konkursu Funduszu
„Zielona Pracownia 2017”
doceniło pomysł i przyznało
na jego realizację 27326
zł. W uroczystości otwarcia
ekopracowni „Grota
Odkrywców” wzięli udział,
m.in. Andrzej Pilot, prezes
WFOŚiGW w Katowicach,
Aleksander Wyra, burmistrz
Łazisk Górnych oraz Tadeusz
Król, przewodniczący
Rady Miejskiej.

Ekopracownię otworzyli: Aleksander Wyra, burmistrz Łazisk Górnych, Grażyna Tkocz, dyrektor SP 2 i Andrzej
Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

U

roczystość otwarcia ekopracowni jednoznacznie
pokazała, że decyzja jury
konkursowego była trafiana. Na początek uczniowie trzeciej klasy wcielili się w postaci drzew,
ptaków, owadów oraz matki ziemi, by

Ekopracownia do złudzenia przypomina skalną grotę.

w dosadny i obrazowy sposób zaprezentować, jak ludzie niszczą planetę. Ale kiedy na scenę wkroczył lekarz
i padła diagnoza, że Ziemi potrzeba czystego powietrza i wody, dzieci postanowiły zadbać o planetę. Także poprzez edukację innych dzieci
w

podziemiach, czyli w „Grocie odkrywców”. Sama grota wywarła duże wrażenie. Była lekcja z chemii z udziałem
uczniów III klasy gimnazjum, na temat
„Dziura ozonowa i efekt cieplarniany”,
którą poprowadził nauczyciel chemii Grzegorz Fortuna.

- Jestem pod wrażeniem wykonania detali. Pomieszczenie przypomina autentyczną grotę, a zakupiony sprzęt z pieniędzy Funduszu
jest dobrze wykorzystywany, co
udowodniła nam lekcja poglądowa
z chemii. Było to, co uczniowie lubią: doświadczenie, poprzez które
sami mogli się przekonać, jak powstaje tlen i dwutlenek węgla, informacje z Internetu w formie filmu i pokazu slajdów. Widać, że cel
przez nas założony w konkursie,
czyli stworzenie miejsca do poznawania zjawisk i promowania środowiska, a także potrzeba ochrony przyrody został tu w pełni zrealizowany. - powiedział Andrzej Pilot, prezes Funduszu na otwarciu
ekopracowni w Łaziskach Górnych.
W pracowni realizowany będzie
program „Ekoprzygoda w Grocie
Odkrywców”, czyli autorski program zajęć edukacji ekologicznej
realizowanych w SP 2 w Łaziskach
Górnych. W pracowni ściany wykonano w taki sposób, aby przypominały naturalne środowisko (grotę, jaskinię). Wyłożono je drewnem oraz sztuczną trawą. Na ścianach pojawiły się też fototapety, powieszono „budki lęgowe”, w których można znaleźć, m.in. szyszki
oraz kamienie. Zamontowano imitacje ptasich gniazd z pisklakami, fruwające nietoperze, pełzające pająki i fontannę imitującą wypływający
ze skał strumień.
- Udało się nam zbudować ekopracownię dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli, radnych oraz sponsorów. Dbaliśmy
o szczegóły, by wszystko wyglądało autentycznie - powiedziała na
otwarciu Grażyna Tkocz, dyrektor
szkoły.
W „Grocie odkrywców” umieszczono także różnego rodzaju zestawy minerałów, skamieniałości, kopalin, próbki gleb, zestawy do testowania gleby, wody, minerałów,
zestawy doświadczalne, modele jaskiń, ukształtowania terenu itp. Całość kosztowała ponad 35 tys. zł.

Trzecioklasiści dosadnie przedstawili, dlaczego trzeba dbać o planetę.
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Sprintem przez
sportowe areny
Piłka nożna
W meczach mistrzowskich rozgrywek Śląskiego Związku Piłki
Nożnej drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały wyniki:
IV liga
Polonia Łaziska uległa Śląskowi Świętochłowice 1:4, pokonała
Spartę Lubliniec 2:0, pokonała Polonię Poraj 3:1, Górnika Piaski 1:0,
uległa Przemszy Siewierz 0:1.
Gwarek Ornontowice pokonał MKS Myszków 5:1, Przemszę Siewierz 3:1, przegrał z rezerwami Piasta Gliwice 0:4, pokonał Szczakowiankę Jaworzno 3:1, zremisował z Sarmacją Będzin 2:2.
Liga okręgowa
AKS Mikołów wygrał ze Spartą Katowice 3:2, Sokołem Wola 3:0,
uległ Krupińskiemu Suszec 0:3, wygrał z Pogonią Nowy Bytom 6:0,
Grunwaldem Halemba 8:0.
Orzeł Mokre pokonał KS Rachowice 4:0, Przyszłość Ciochowice
3:0, Silesię Lubomia 4:0, przegrał z Rymerem Rybnik 1:2, ROW-em
II Rybnik 2:4.
Fortuna Wyry zremisowała z LKS-em Wisła Wielka 3:3, pokonała Stal Chełm Śląski 1:0, zremisowała z LKS-em Studzienice 2:2,
wygrała z LKS-em Rudołtowice 5:1, JUWE Tychy 6:0.
Burza Borowa Wieś przegrała z Sokołem Łany Wielkie 3:7, pokonała Zryw Radonię 2:1, Olimpię Pławniowice 2:0, zremisowała
z Naprzodem Żernica 1:1, uległa Młodości Rudno 3:4, zremisowała
z Gwiazdą Chudów 3:3.
Rezerwy AKS-u Mikołów uległy drugiej drużynie Śląska Świętochłowice 1:2, pokonały Kolejarza Katowice 2:0, zremisowały ze
Stadionem Śląskim 1:1, uległy Górnikowi MK Katowice 3:5.
Strażak Mikołów uległ Naprzodowi Lipiny 0:4, pokonał Victorię Katowice 3:1, przegrał z Jastrzębiem Bielszowice 1:2, zremisował
z rezerwami Uranii Kochłowice 1:1.
Klasa „B”
Drugi zespół Polonii Łaziska pokonał LKS Wisła Mała 4:0, drugą drużynę Pniówka Pawłowice 6:0, LKS Woszczyce 1:0, UKS Warszowice 6:0, uległ rezerwom MKS-u Lędziny 1:4, pokonał Josieńca
Radostowice 12:0.
Kamionka Mikołów przegrała z rezerwami Pogoni Imielin 0:7,
pokonała drugą drużynę Pogoni Nowy Bytom 4:0, rezerwy Jastrzębia Bielszowice 16:1, rezerwy Wawelu Wirek 2:1.
LKS Bujaków uległ Naprzodowi Łubie 1:2, pokonał Walkę Zabrze
3:1, przegrał z Quo Vadisem Zabrze 0:5, wygrał z Ruchem II Kozłów
3:1, uległ Startowi Kleszczów 0:7.
LKS Woszczyce pokonał Josieńca Radostowice 6:0, uległ rezerwom MKS-u Lędziny 0:2, wygrał z Leśnikiem Kobiór 3:1, ZET-em
II Tychy 4:1.
LKS Gardawice pokonał rezerwy Krupińskiego Suszec 5:0, Unię
Bieruń 3:0, uległ LKS-owi Brzeźce 1:3, pokonał Josieńca Radostowice 4:0, rezerwy Pniówka Pawłowice 2:1.
III liga kobiet
AKS Mikołów pokonał Polonię Poraj 3:0, przegrał z SWD Wodzisław Śląski 1:7, MKS-em Myszków 0:7, Gimnazjum Istebna 1:4,
pokonał Polonię Tychy 2:0, MKS Myszków 1:0, uległ rezerwom
ROW-u Rybnik 0:5.
Gwarek Ornontowice przegrał z Polonią Tychy 0:2, z MKS-em
Myszków 0:7, zremisował z Czarnymi II Sosnowiec 1:1, przegrał ze
Stradomiem Częstochowa 2:4, rezerwami ROW-u Rybnik 0:12, rezerwami SWD Wodzisław 1:2, Gimnazjum Istebna 0:3.
Puchar Polski
Trwają rozgrywki edycji Pucharu Polski 2019 na szczeblach podokręgów Śląskiego Związku Piłki Nożnej. W rozgrywkach uczestniczy coraz mniej drużyn, a zespoły powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:
Podokręg Katowice
W półfinale rozgrywek AKS Mikołów przegrał z Podlesianką Katowice 2:4 i zakończył pucharowe rozgrywki.
Tenis stołowy - I liga mężczyzn
Sokół Orzesze przegrał z OKTS-em Broń Radom 3:7, rezerwami
Polonii Bytom 1:9.
II liga mężczyzn
AKS Mikołów pokonał Odrę Kąty Opolskie 6:4, zremisował z Jedynką Pszów 5:5.
Druga drużyna Sokoła Orzesze uległa Viretowi Zawiercie 3:7,
MKS-owi Czechowice Dziedzice 2:8.
Siatkówka
W rozgrywkach II i III ligi siatkówki drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:
II liga kobiet
Polonia Łaziska przegrała z MKS-em Sokół Radzionków 0:3, rezerwami Impelu Wrocław 0:3, TKS-em Tychy 1:3, Sokołem AZS
AWF Katowice 1:3, KPKS-em Halemba 1:3.
III liga kobiet
Burza Borowa Wieś pokonała Polonię Poraj 3:1, trzecią drużynę
MKS-u Dąbrowa Górnicza 3:0, Spartakusa Zabrze 3:0, MKS Imielin
3:0, UKS Gimnazjum Blachownia 3:0.
III liga mężczyzn
UKS Trójka Mikołów pokonał drugą drużynę MCKiS-u Jaworzno 3:2, UKS Winer Czechowice-Dziedzice 3:1, MKSR Pyskowice 3:0,
przegrał z Rafako Racibórz 0:3.
Speedrowery
W rozegranej w Częstochowie III rundzie Indywidualnego Pucharu Polski Kamil Bielaczek z LKS-u Strażak Mikołów zdobył 10 punktów, co dało mu dziesiąte miejsce.
Tapi
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W niedzielę, 22 października, okolice wokół pływalni Aqua Plant
i Placu Harcerskiego w Mikołowie przypominały „miasteczko
kolarskie” w dniu startu cyklistów dużego touru.
Samochody oklejone firmowymi znakami kolarskich
teamów, rozłożone rolki do rozgrzewki, setki
rowerów górskich i barwnie ubranych kolarzy,
to widoki przyciągające wzrok przechodniów.

A

wszystko to za sprawą imprezy Activlab Tour - II Ogólnopolskiego Wyścigu w Kolarstwie Przełajowym o Puchar
Burmistrza Mikołowa, będącego jednocześnie
czwartą serią Pucharu Polski. Możliwość zdobycia punktów do Challengu i Pucharu Polski
PZKol, ściągnęła zawodników z odległych regionów kraju. Po trzech latach nieobecności,
wyścigi MTB wróciły do Mikołowa.
W ramach imprezy rozegrano wyścigi
w różnych kategoriach wiekowych kobiet
i mężczyzn (Żak, Żakini, Młodzik, Młodziczka, Junior Młodszy, Juniorka Młodsza, Junior,
Orlik, Orliczka, Elita, Elita Kobiet, Masters).
Zbliżone kategorie startowały w krótkich odstępach czasowych, tak że na całej trasie był
ciągły ruch. Szkoda tylko, że „złotą jesień” popsuła pogoda. Opady deszczu sprawiły, że
już po pierwszych wyścigach trasa rozmiękła

i błoto na podjazdach oraz zjazdach
mocno dawało się
we znaki. Były upadki, wypadnięcia z trasy
i podbiegi z rowerem na
plecach. Niektórych odcinków
nie sposób było przejechać. W miarę
upływu czasu, startowali coraz lepsi zawodnicy, więc emocje rosły. Ponieważ do Mikołowa zjechało wiele uznanych teamów, więc i na
trasie można było zobaczyć walczące zawodniczki i zawodników znanych z najlepszych
wyścigów MTB.
Impreza rozpoczęła się od „zabaw rowerowych” dla dzieci, a potem było już ściganie.
Do walki o punkty i nagrody wystartowało 240
zawodników i zawodniczek. Pierwsi na trasę
wyruszyli najmłodsi i najstarsi „mastersi” oraz

amatorzy. W kolejnych wyścigach rywalizowali
już zawodnicy z licencjami ze Śląska, Podlasia,
Mazowsza, Pomorza, Wielkopolski i innych regionów. Ci dobrzy natychmiast plasowali się na czele stawki, by potem nie mieć problemów
przy
wyprzedzaniu.
Chociaż i tak dochodziło do dublowania
najsłabszych. Linię
mety wszyscy bez
wyjątku przekraczali niemiłosiernie
umorusani, tak ze
niektórych twarzy nie
dawało się rozpoznać.
A potem było już to najprzyjemniejsze: podium, nagrody, fanfary... No i mycie rowerów, które
po przejechaniu trasy, przybrały sporo na wadze od poprzylepianego błota.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: Marcin Majchyk, Jerzy Stękiel,
Michał Kucewicz, Mirosław Bieniasz, Michał
Waloszek, Malwina Mul, Oskar Maśka, Milena Tokarska, Szymon Pomian, Zuzanna Flis,
Małgorzata Mazurek, Agnieszka Szpocińska,
Mirosław Konwa, Wojciech Czeniuch i Jakub
Rutkowski.
Tadeusz Piątkowski

Familijne pływanie

W

sobotę 21 października basen
mikołowskiej pływalni Aqua Plant był areną
finałów XI Amatorskich Mi-

strzostw Polski w pływaniu
- Family Cup 2017. W dwóch
konkurencjach i 21 kategoriach do rywalizacji stanęło
144 zawodników i zawodni-

czek oraz dziewięć rodzin.
Poziom sportowy zawodników był różny, ale w tej imprezie najważniejsza jest rekreacja i zabawa. Tutaj, po-

dobnie jak w dawnych Igrzyskach Olimpijskich, liczył
się udział, a każdy kto pofatygował się na pływalnię
i wystartował w jednej z konkurencji, był zwycięzcą.
W swoich kategoriach wygrali: Gosia Piech, Maksymilian Nielaba, Kinga Prządka, Oliwier Kania, Natalia Jakubczyk, Komel Rozmus,
Amelia Lazar, Adrian Ryguła, Hanna Dec, Jakub Pitlok, Tomasz Wiera, Julia Pitlok, Kacper Bonk, Anna Nielaba, Michał Grygier, Katarzyna Daniec, Marek Trzensiok, Zdzisław Kurek, Danuta Krzyżowska, Jan Wyduch
i Katarzyna Kaczor. Najlepszą
ekipą w sztafecie rodzinnej
okazała się familia Kurków,
która wyprzedziła Przebindowskich i Mazurków. Tradycyjnie, najlepsi uhonorowani
zostali pamiątkowymi pucharami i dyplomami.
Tapi
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Wyniki
10 kilometrów - Mężczyźni
1. Mateusz Wolnik
33,33 min.
2. Tomasz Winkler
34,43 min.
3. Roman Rajwa
35,03 min.
Kobiety
1. Aleksandra Jachimczyk
39,15 min.
2. Daria Mendecka
39,22 min.
3. Izabela Kubiak
39,32 min.
5 kilometrów - Mężczyźni
1. Adrian Wojtacha
16,29 min.
2. Robert Łukasik
16,48 min.
3. Wojciech Lichota
16, 49 min.
Kobiety
1. Izabela Maj-Dziubińska 20,59 min.
2. Beata Mendel
21,29 min.
3. Barbara Szyszka
22,09 min.
Nordic Walking - Mężczyźni
1. Eugeniusz Gembala
30,00 min.
2. Paweł Wróbel
31,25 min.
3. Marian Małka
32,05 min.
Kobiety
1. Klaudia Białas
33,27 min.
2. Wioletta Mól
33,34 min.
3. Katarzyna Michałek
35,47 min.
Wyścig na wózkach
1. Marek Żelek
Zwycięzcy biegów młodzieżowych:
Lena Gumienny, Tadeusz Mielimąka,
Bernardeta Porwolik, Marcel Kansy.

Rozegrano szóstą edycję „Orzeskiego Biegu Ulicznego”. Ze wspólnego startu do rywalizacji ruszyli zawodnicy
z kilku konkurencji: pięciokilometrowy „bieg po zdrowie”, „bieg główny” na dystansie dwukrotnie dłuższym,
Nordic Walking na odcinku pięciu kilometrów, wyścig na wózkach dla niepełnosprawnych oraz bieg młodzieży
w kategoriach wiekowych szkół gimnazjalnych. Wcześniej rozegrano biegi na krótszych dystansach dla dzieci.

B

iegi na dystansie pięciu
(po zdrowie) i dziesięciu
kilometrów (główny) rozegrano w czterech kategoriach wiekowych pań i panów. Trasa pięciokilometrowej pętli wiodła ulicami miasta. Na starcie wspólnego wyścigu stanęły
prawie cztery setki pań i panów.
Mocne tempo narzucili uczestnicy biegu na pięć kilometrów, choć
zawodnicy mający do pokonania
dwa razy dłuższy dystans, dotrzymywali im kroku. Mocne i długie
podbiegi szybko rozciągnęły całą
stawkę. Pierwszą pętlę równocześnie kończyli: Eugeniusz Gembala, który został zwycięzcą „biegu
po zdrowie” oraz Mateusz Wolnik, późniejszy zwycięzca biegu
głównego. Jako pierwsza przedstawicielka płci pięknej na półmetku zameldowała się Aleksandra Jachimczyk. Czwarta w kategorii pań pięciokilometrową pętlę
zamykała Daria Mendecka, która
w tym biegu startowała bez towarzystwa utytułowanej siostry - Michaliny. W środku stawki biegła
orzeszanka - Małgorzata Rencz,
która dzień wcześniej biegała
w Czechach na dystansie 50 kilometrów, a tydzień wcześniej zajęła trzecie miejsce w katowickim
maratonie Silesia. Przybiegła na
metę 52, co w kontekście przebie-

gniętej dzień wcześniej „pięćdziesiątki”, jest dużym wyczynem. Gdy
uczestnicy biegu głównego ruszali na drugą pętlę, coraz więcej pań
i panów kończyło „bieg dla zdrowia”, a na metę docierali też startujący w konkurencjach Nordic Walking oraz wyścigu na wózkach dla
niepełnosprawnych.
VI Orzeski Bieg Uliczny okazał
się rekordowy pod względem frekwencji, co oznacza, że rośnie ranga tej imprezy. Startują w nim już
nie tylko orzeszanie i mieszkańcy
okolicznych miast, ale także uznani
biegacze z innych województw. Na
pochwałę zasługuje też organizacja biegu. Ciekawa trasa, jej zabezpieczenie i przeprowadzenie imprezy pozwalają wystawić Fundacji Aktywni bardzo wysoką ocenę.
Zbigniew Fijałkowski, orzeszanin (34 miejsce w kat. Open): Trasa inna niż w latach poprzednich,
ale postawiła przed nami wysokie
wymagania. Mocno pofałdowany
teren sprawił, że to co nadrobiło
się na zbiegach, trzeba było opłacić zdwojonym wysiłkiem na podbiegach. A że sezon grzewczy się
rozpoczął, to dym wydobywający
się z niektórych kominów sprawił,
że niektóre odcinki trzeba było
biec na bezdechu, żeby nie pozatykać płuc.
Tadeusz Piątkowski

Mateusz Wolnik, zwycięzca biegu: To był mój 35 bieg w tym
roku i po nim robię sobie odpoczynek. Trasa ciekawa i trudna,
w sam raz dla mnie. Suma podbiegów i zbiegów się zerują, ale
te pierwsze dawały się we znaki.

Małgorzata Rencz, najszybsza zawodniczka Orzesza:
Chciałabym zwrócić uwagę na bardzo dobrą frekwencję.
Obecny sezon obfituje w wiele świetnych imprez biegowych,
dlatego tym bardziej należy podkreślić, iż na Biegu Orzeskim
wystartowało blisko 400 zawodników, co jak na nasze warunki, jest liczbą imponującą.
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www.kia.com

Specjalne rabaty dla g rnik w
na wszystkie modele KIA

Nowa Kia Stonic ju od

54 990 PLN

Nowa Kia Stonic. Wra e nigdy do .
Kia Stonic to samoch d zaprojektowany dla tych, kt rzy czerpi z ycia gar ciami i ch tnie
podejmuj wyzwania. Ten dynamiczny, kompaktowy crossover powsta z my l o osobach
ciekawych wiata. Oferowany jest w wielu wersjach kolorystycznych nadwozia,
jedno i dwukolorowych. To propozycja dla urodzonych indywidualist w.

ETRANS | Autoryzowany Dealer
aziska G rne, ul. Le na 1, tel. 32 32 57 412, www.etrans.pl

7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczeg owe okresy gwarancji oraz jej warunki okre lone s w ksi ce gwarancyjnej.
Ka dy nowy samoch d marki Kia, fabrycznie wyposa ony w system nawigacji firmy LG,
umo liwia korzystanie przez 7 lat z najnowszych wersji map bez ponoszenia dodatkowych koszt w.
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SKŁAD OPAŁU
ORZESZE-WOSZCZYCE
Orzesze-Woszczyce, ul. Towarowa 5
(przy trasie Katowice-Wisła, wjazd jak na stację paliw)

Węgiel z polskich kopalń:

EKO-GROSZEK
KOSTKA, ORZECH, GROSZEK
duży wybór

WĘGLA WORKOWANEGO

różne asortymenty (składowany pod zadaszeniem)

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

TRANSPORT DO KLIENTA

- opał luzem i w workach, niewielkie ciężarówki

Tu jesteśmy!

Mikołów - Centrum:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Starostwo Powiatowe,
ul. Żwirki i Wigury 4a
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
ul. Karola Miarki 9
• Sklep PSS Społem, ul. Rybnicka 23
• Księgarnia, ul. Rybnicka 23
• Tomas auto, ul. Rybnicka 25
• Salwator Park, Pl. Salwatorianów 1
• Tele Pizza, ul. Pszczyńska 6
• Centermed, ul. Pszczyńska 22
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• Redakcja „Naszej Gazety”, Rynek 18
Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 48
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 79
Mikołów - Kamionka:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123
• Cukiernia-Piekarnia Janosz, ul. Katowicka 120
• PSS Społem, ul. Paprotek 7
• Eko Bio Organic Centrum, ul. Kościuszki 61
Mikołów - Śmiłowice:
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa
Mikołów - Borowa Wieś
• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,
ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,
ul. Strażacka 54
Mikołów Paniowy:
• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25

Mikołów Mokre:
• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek,
ul. W. Polskiego 21
• Piekarnia-Cukiernia u Moniki,
ul. W. Polskiego 38a
Łaziska Górne:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• Kopalnia „Bolesław Śmiały”
(dostępna dla pracowników)
• Delikatesy Centrum, ul. Wyszyńskiego 2
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. św. Jana Pawła II 1
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Ogrodowa 50
• ABC, ul. św. Jana Pawła II 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2
• Stomalux, ul. Chopina 5
• My Center, ul. Orzeska 5
• Sklep Kurpas farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1
• Optica, ul. św. Jana Pawła II 4c
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. Górnośląska 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13
• Sklep ABC po sąsiedzku, ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans, ul. Cieszyńska 48a,
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”
Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Główna 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20
• Iśka, sklep wielobranżowy, ul. Główna 91
• Sklep Rabat, ul. Główna 109
• Pawilon Handlowy, ul. Główna 58
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Główna 58
• Piekarnia „Garus”, ul. Główna 56
• Sklep spożywczy „Armac”, ul. Główna 103
• Sklep spożywczy „Jumo”, ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2
Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”,
ul. Pszczyńska 347
• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366

• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141
Orzesze:
• Urząd Miasta, ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2
• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92
• Sklep ABC, ul. Słowiańska 26
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158
• Sklep „Emilia” „Od i Do”,
ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
• ATN, ul. Krasickiego 10
• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
• Sklep spożywczo-warzywny,
ul. Rybnicka 98
• Elport, ul. Rybnicka 105a
• Piekarnia - Cafe Bar Jan Szmajduch,
ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Delikatesy „Od i Do”, ul. Żorska 172
• Fabryka Energii, ul. Szklarska 1
• Budampex, ul. Gliwicka 37
• Sklep monopolowy, ul. Długosza 31
• Sklep spożywczy ABC, ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”, ul. Katowicka 1
• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 45
Ornontowice:
• Urząd Gminy, ul. Zwycięstwa 26a
• Piekarnia Ciastkarnia, ul. Orzeska 90
• Delikatesy Centrum, ul. Orzeska 17
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy,
ul. Zwycięstwa 1
• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Lewiatan, ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy,
ul. Zwycięstwa 194
Paniówki:
• Cukiernia Gatner, ul. Karola Darwina 6
• Delikatesy FOX, ul. Swobody 1a

Wśród osób, które do 30 listopada nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki
jest Alicja Kaźmierczak z Mikołowa. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

Horoskop

Wodnik (20.01-18.02)
Pamiętaj, że nie samym chlebem
człowiek żyje. Jeśli jesteś przemęczony, przestań wykonywać powierzone Ci zadania za wszelką cenę.
Od czasu do czasu trzeba odpocząć.
To, czego dokonałeś w poprzednich
miesiącach, jest już na tyle ważne,
że sprawy będą się toczyć w sposób
pozytywny same z siebie. Osoba,
która jest Ci bardzo bliska, zaczyna
się od Ciebie oddalać. Zrób coś, aby
ten trend odwrócić.
Ryby (19.02-20.03)
Musisz wykazać się zdecydowanym działaniem, bo ktoś będzie
chciał Ci odebrać to, na czym bardzo
Ci zależy. Nie stój z boku, nie czekaj na rozwój wypadków, bo stracisz
na tym bardzo wiele. Weź sprawy
w swoje ręce i z człowieka broniącego się, zamień się w agresora. Tylko w ten sposób obronisz się przed
zakusami osoby, która chce Twoim
kosztem zyskać szczęście.
Baran (20.03-20.04)
Bardzo pozytywne efekty przyniosą działania, które podjąłeś
w poprzednich miesiącach roku. Być
może nawet zwątpiłeś w słuszność
swoich działań, ale to co sobie zaplanowałeś, właśnie się ziści. Nie
popadaj w euforię, bo jeden nieprzemyślany krok może spowodować, że
misternie budowana konstrukcja zawali się jak domek z kart.
Byk (21.04-21.05)
Podejmiesz się bardzo ambitnych zadań. Z początku wszystko
będzie szło jak po grudzie i z tego
powodu będziesz się zniechęcał.
Zupełnie niepotrzebnie, bo realizacja Twoich planów będzie się rozwijała powoli, ale systematycznie
i z każdym kolejnym tygodniem będzie nabierała przyspieszenia. Ty
jednak nie spiesz się za bardzo. Pozwól wszystkim sprawom iść swoim torem, a wszystko będzie doskonale się układało.

Bliźnięta (22.05-22.06)
Listopad to miesiąc podczas którego będziesz się trochę nudził. Jednak
te nieciekawe chwile będą przeplatane
wieloma pomyłkami tak z Twojej strony, jak ze strony innych. Efekt będzie
czasami zabawny, a czasami przygnębiający. Pamiętaj, że wcześniej czy
później każda pomyłka wyjaśnia się
i wszystko skończy się dobrze.
Rak (21.06-22.07)
Przez listopad przejdziesz jak burza. Mimo że w Twoim bliskim otoczeniu jest osoba (lub osoby), która
bardzo chciałaby Ci zaszkodzić, to
jednak nie uda się jej pokrzyżować
Twoich zamierzeń. Zwróć uwagę na
ludzi, którzy się do Ciebie uśmiechają, ale w ich oczach widać zazdrość.
Uważaj na nich. Nie patrz jednak
na wszystkich jak na potencjalnych
wrogów. Są bowiem ludzie bardzo Ci
przyjaźni. Zbytnia nieufność może
ich zrazić do Ciebie.
Lew (23.07-22.08)
Jest coraz lepiej! I będzie jeszcze lepiej!!! Twoja szczęśliwa gwiazda powróciła do Ciebie i czuwa, abyś
w każdej sytuacji wychodził na swoje. W związku z tym spadnie na Ciebie obowiązek opiekowania się jakąś osobą, która w przeciwieństwie
do Ciebie, ma słabszy okres. Zrób to
z pełnym zaangażowaniem, bo niebawem to Ty będziesz potrzebował
rewanżu tego człowieka.
Panna (23.08-22.09)
Mimo że to Ty będziesz miał rację, to czeka Cię fala nieporozumień
i kłótni. Za wszelką cenę zachowaj
spokój i nie wdawaj się w awantury. Lepiej jest odczekać i dopiero na
spokojnie przekonywać innych do
swoich racji. W końcu wszyscy, co
Cię krytykowali zaczną rozumieć, że
prawda jest po Twojej stronie. Nie
zapominaj o sobie. Daj sobie odrobinę swobody, pozwól sobie na trochę
szaleństwa. Pozwoli Ci to odreagować wszystko to, co było przykre.

Waga (23.09-23.10)
Wygląda na to, że zapomnisz
o tym, że oprócz przyjemności masz
też obowiązki. To spowoduje, że na
krótki czas wpadniesz w niewielkie
kłopoty, będziesz oceniany i krytykowany. Na szczęście dość szybko
zreflektujesz się i zaczniesz naprawiać swoje błędy. Będzie to docenione przez tych wszystkich, którym
na Tobie zależy i którzy w Ciebie wierzą. Wbrew pozorom jest kilkoro takich ludzi.
Skorpion (24.10-22.11)
Wszystko dobre, co się dobrze
kończy. To, co miało się stać złego, już się stało. Dlatego też listopad będzie dla Ciebie miesiącem
permanentnej szczęśliwości. Problemy, kłopoty, rozterki i zły nastrój
odejdzie w zapomnienie, a to dzięki
temu, że obok Ciebie będą tylko tacy
ludzie, którzy Ci dobrze życzą, a co
najmniej tacy ludzie, którzy Cię szanują i czują do Ciebie sympatię. Baw
się dobrze, bo to jest Twój czas!
Strzelec (23.11-21.12)
Chociaż listopad zacznie się tak
jakby nijako, to każdy kolejny dzień
będzie dla Ciebie coraz bardziej intensywny. Z jednaj strony praca lub
nauka, z drugiej zabawa. Nie przesadzaj, ani z jednym, ani z drugim, bo
to przynajmniej na razie nie ma sensu. Najlepiej by było, abyś czasami
oddawał się błogiemu lenistwu i to
najlepiej w samotności. Z lenistwem
jednak też nie przesadzaj!
Koziorożec (22.12-19.01)
Jest coraz lepiej! I będzie jeszcze lepiej!!! Twoja szczęśliwa gwiazda powróciła do Ciebie i czuwa, abyś
w każdej sytuacji wychodził na swoje. W związku z tym spadnie na Ciebie obowiązek opiekowania się jakąś osobą, która w przeciwieństwie
do Ciebie, ma słabszy okres. Zrób to
z pełnym zaangażowaniem, bo niebawem to Ty będziesz potrzebował
rewanżu tego człowieka.

