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NAJWIĘKSZY wybór opału NA ŚLĄSKU!
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ! NAJLEPSZA CENA!

szczegóły str. 15

PROBLEMY

szczegóły str. 11

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

od poniedziałku do piątku: 9:30 - 17.00 sobota: 9:30 -13.00
www.armoptyk.pl,       /armoptyk

OKULARY
JEDNOOGNISKOWE

Promocja ważna 
do 31 października.

Miałeś stłuczkę? 
Jesteś ofiarą kolizji drogowej?

Twój pojazd nie jest zdolny do dalszej jazdy?

www.zastepczeauto.com.pl

Telefony alarmowe:

531-780-088     504-974-097

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

Pomożemy!



REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

str. 13-29

st
r. 

19

99zł 

(ramka + szkła)

O czym każdy wyborca 
wiedzieć powinien?

str. 13-29

Za miesiąc zmieniamy samorządy

Krajobraz
przed bitwą

Świętochłowice

Atrakcyjne
lokale 

użytkowe 
na sprzedaż
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PRZEDSZKOLE 
potrzebne od zaraz
Władze Mikołowa zbudowały wystawną 
sołtysówkę, a w Borowej Wsi najbardziej 
potrzebne jest przedszkole.  str. 3



32/191-91
RADIO TAXI
Mikołów

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

Przyszedł do naszej 
redakcji mieszka-
niec jednej z miej-

scowości naszego powia-
tu. Zaczął tak narzekać na 

jednego z radnych, że redakcyjnej 
koleżance zrobiło się nieswojo, bo 
nie nawykła do języka przekleństw 
i obelg. Przerwałem temu miłemu 
człowiekowi monolog z pytaniem, 
po co z tym przyszedł do mnie? 
On na to:

- Przecież jest Pan dziennika-
rzem. 

- A Pan jest wyborcą i to Pan, 
a nie ja, może skończyć z samorzą-
dową karierą tego człowieka - od-
parłem.

Facet zrobił wielkie oczy, jakby 
niczego nie rozumiał. Zadałem py-
tanie dodatkowe:

- Chodzi Pan na wybory? 
- A po co?
- Po to, aby wyrywać chwasty - 

pochwaliłem się znajomością kulto-
wych powiedzeń.

Dopiero wtedy facet napraw-
dę się rozkręcił. Wygłosił monolog 
o układach, sitwie i fałszowanych 
wyborach. W końcu wyszedł. A za-
nim wyszedł, nawrzucał mi, że ja 
też jestem w bandzie, która rządzi 
i sprawia, że wszystko idzie w Pol-
sce i w Mikołowie nie tak, jak po-
winno. Ten pan nie miał racji. 
W sumie nie miał nawet prawa 
do narzekania. W środku nume-
ru jest zdanie, które zapowiem już 
teraz, aby nam się lepiej zapisało 
w pamięci i nie wyleciało z głowy do 
16 listopada: kto nie głosuje w wy-
borach, ten nie ma później pra-
wa narzekać na to, co dzieje się 
w państwie, województwie, powie-
cie, mieście i gminie. Narzekanie 
jest przywilejem tych, którzy gło-
sują i wiedzą, czego chcą. 

Filar

filarem
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COŚ CIę CIESZY, 
ŚMIESZY, 

DENERWUJE 

DZWOŃ: 
32 209 18 18 

PISZ: 
REDAKCJA@NASZAGAZETA.INFO

AZBEST 
- dofinansowanie 

do demontażu i utylizacji 
792 013 569

Dekarstwo 10 lat gwarancji
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Mikołowianin dr farm. Stanisław Pie-
chula za swoją działalność samo-
rządową, społeczną i charytatyw-

ną odebrał 24 września 2014r. w Warsza-
wie z rąk wiceministra zdrowia Igora Radzie-
wicza-Winnickiego złoty krzyż zasługi przy-
znany przez Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego. Stanisław Piechula znany jest 
w mieście jako społecznik i dobry farmaceu-
ta,  m.in. od ośmiu lat jest radnym powiatu 
mikołowskiego i przewodniczącym Komisji 
Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu 
Mikołowskiego.

Za pracę na rzecz 
społeczeństwa

Od lewej: wiceminister  Igor Radziewicz-Winnicki, dr farm. Stanisław Piechula, mgr farm. Piotr 
Pasierbiak oraz prezes naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorz Kucharewicz.

Stowarzyszeniem „Pokolenie” zorgani-
zowało pomoc dla Ukraińców. Transport 
z żywnością, odzieżą, ubraniami oraz 
pomocami szkolnymi trafi ł do poszko-
dowanych na wschodzie Ukrainy i do 
Polaków z zachodu tego kraju.

Akcję „Jestem Polakiem, pomagam 
Ukrainie” zapoczątkowało katowickie 
stowarzyszenia „Pokolenie”.

- Kochamy wolność i nie akceptujemy tych, 
którzy wolność chcą zabrać. To powinno 
w zupełności wystarczyć, aby pomóc Ukra-

inie - mówi Przemysław Miśkiewicz, szef „Po-
kolenia”. 

- Nie możemy stać obojętnie obok dramatu, 
jaki rozgrywa się za naszą wschodnią grani-
cą. Solidarność jest polską marką na arenie 
międzynarodowej i bądźmy jej wierni. Wspie-
rajmy Stowarzyszenie „Pokolenie”, które ak-
tywnie uczestniczy w organizowaniu pomo-
cy humanitarnej dla Ukrainy - apeluje Adam 
Lewandowski, prezes Stowarzyszenia Rozwo-
ju i Promocji Ziemi Mikołowskiej.

Nie możemy być obojętni

Wszyscy, którzy chcą wspomóc akcję „Jestem Polakiem, pomagam Ukrainie”, 
mogą wpłacać pieniądze na numer konta stowarzyszenia „Pokolenie”: 

89 1050 1214 1000 0023 1985 3707

Na chwilę przed wyjazdem konwoju humanitarnego na Ukrainę. Na zdjęciu (od lewej): Adam Lewandowski, prezes Stowa-
rzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej, ks. Stanisław Puchała, były proboszcz archikatedry p.w. Chrystusa Króla 
w Katowicach i Przemysław Miśkiewicz, szef Stowarzyszenia „Pokolenie”



Szkoda, że kiedy budo-
wano sołtysówkę na 
ziemi przeznaczonej 
pod przedszkole, nikt 

nie protestował i nie walczono 
o dobro najmłodszych miesz-
kańców Borowej Wsi. 

- Przez ostatnie kilkana-
ście lat przybyło w Borowej Wsi 

mieszkańców i dzieci, a przed-
szkole nadal jest takie samo. 
Już kilka lat wcześniej plano-
wano zbudowanie nowego, ale 
nic z tego nie wyszło - wyjaśnia 
Jan Majowski, były radny.

Obecnie placówka mieści 
się w trzypiętrowym, jednym 
z najstarszych budynków 

w Borowej Wsi. Dzieci i na-
uczyciele muszą wspinać się 
po stromych schodach. Sale 
są tutaj ciasne, a ogrzewanie 
na prąd. W 2005r. w przed-
szkolu wybuchł pożar, który 
spowodowała stara instalacja 
elektryczna. Budynek trzeba 
było wyremontować, ale jed-

nocześnie narodził się pomysł, 
by zbudować nowe, funkcjo-
nalne i przede wszystkich 
większe przedszkole w dogod-
nej lokalizacji. 

- Byłem wówczas radnym 
i zobowiązałem się przekonać 
właścicieli działki znajdują-
cej się w sąsiedztwie szkoły 
do jej sprzedaży właśnie pod 
przedszkole. Były plany, by 
stworzyć kompleks z jedną 
kuchnią dla przedszkolaków 
oraz uczniów podstawówki 
i gimnazjum. Udało się. Zie-
mia stała się własnością gmi-
ny. Powstały nawet plany, 
ale przyszły wybory i prze-
stałem być radnym. Wówczas 
przestano mówić o budowie 
przedszkola - opowiada pan 
Majowski. 

Wówczas na jednym ze spo-
tkań w sołectwie okazało się, 
że rada sołecka i radni z Boro-
wej Wsi uważają, że przedszkole 
nie jest już potrzebne, a tuż przy 
szkole powstanie sołtysówka. 
Tak też się stało. Od kilku mie-
sięcy  wspaniały budynek z sala-
mi na okolicznościowe imprezy 
i spotkania jest już gotowy, choć 
jego lokalizacja tuż przy szkole, 
w środku wsi trochę ogranicza 
jego wykorzystanie, to pomysło-
dawcy tego przedsięwzięcia są 
zadowoleni. Mieszkańcy mniej, 
bo w okolicy stoi już kilka restau-
racji, domów przyjęć oraz loka-
li dysponujących lepszym zaple-
czem. Oni woleliby przedszkole.

Mieszkańcy Borowej Wsi li-
czą, że tym razem miasto przy-

chyli się do ich prośby i zbudu-
je przedszkole na miarę potrzeb 
sołectwa. Trzymamy kciuki, ale 
jeżeli chcą pomóc sobie, to po-

winni pójść na wybory i dokonać 
właściwego wyboru, bo przecież 
uczymy się na błędach.

Beata Leśniewska 
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Pan Krystian zgłosił się do 
naszej placówki w grudniu 
zeszłego roku, od tego cza-

su schudł 54 kg i wciąż systema-
tycznie przychodzi na wizyty.

- CO SKŁONIŁO PANA DO WIZYTY 
W SALONIE NATURHOUSE?
- Otyłość... śmieje się Pan Krystian... 
A tak poważnie to nieradzenie sobie 
z posiłkami. Jadłem dwa obfite posił-
ki dzienne - rano i wieczorem, do tego 
pracowałem na zmiany, nie potrafiłem 
rozłożyć posiłków w czasie, szczegól-
nie, że pracuję też nocą.

- JAK WYGLĄDA PANA KURACJA?
- Cotygodniowe spotkania, regular-
ne jedzenie i picie dużej ilości wody. 
Fakt, że muszę stanąć co tydzień na 
wadze przy Pani dietetyk sprawia, 
że robię wszystko co w mojej mocy, 
żeby waga była niższa. Tylko regular-
nie jedząc, organizm nie odkłada so-
bie zapasów.

- CO BYŁO DLA PANA NAJTRUDNIEJ-
SZE DO TEJ PORY?

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

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

- KTO WSPIERAŁ PANA PODCZAS DO-
TYCHCZASOWEJ WALKI ZE ZBĘDNY-
MI KILOGRAMAMI?

- Pani dietetyk - to ona uświadomiła 
mi moje błędy i nauczyła prawidłowo 
się odżywiać. Cały czas trzyma rękę na 
pulsie. A na co dzień najmocniej wspie-
ra mnie żona, która przygotowuje mi 
zalecane posiłki. Rodzina też, nie tylko 
pilnuje, żebym nie podjadał, ale rów-
nież sama zmieniła swoje nawyki ży-
wieniowe.Przed kuracją Po kuracji
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Refundacje

sklep medyczny
MAX MEDMAX MED

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE PACJENTA 
REALIZACJA INDYWIDUALNYCH ZAMÓWIEŃ

Łaziska Górne 
ul. Dworcowa 37A 
tel/fax 32 736 76 81 
czynne: pn.-pt. 09:00-17:00 
              sob. 09:00-13:00 

Łaziska Średnie 
ul. Staszica 4 
tel. 32 736 72 04 
czynne: pn.-pt. 08:00-16:00

max_med@poczta.fm
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Budynek przedszkola należy do najstarszych w sołectwie

PRZEDSZKOLE 
potrzebne od zaraz
Już po raz kolejny mieszkańcy Borowej Wsi domagają się, by miasto wybudo-
wało w sołectwie nowe przedszkole. Tym razem pod pismem do władz Miko-
łowa podpisali się rodzice, mieszkańcy oraz dyrekcja przedszkola. Petycja 
została złożona na ręce burmistrza przez sołtysa Borowej Wsi. W starym 
budynku brakuje miejsca i nie wszystkie dzieci mogą być przyjęte. Ale, czy 
tym razem uda się mieszkańcom przekonać władze, że ich dzieci powinny 
się uczyć w lepszych niż obecnie warunkach? Czas pokaże. 

JAN MAJOWSKI, 
były radny Rady Miejskiej w Mikołowie:

- Pierwotnie sołtysówka miała po-
wstać przy ul. Piaskowej, koło lasu 
i boiska sportowego. Pomieszcze-
nia miałby tu także klub. Wówczas 
można byłoby tu robić festyny, bie-
siady i zawody sportowe, bo było-
by zaplecze. Teraz mówi się, by na 

ul. Piaskowej zbudować przedszkole, ale przecież to daleko - kil-
ka kilometrów od centrum Borowej i wiele osób będzie miało pro-
blem z odprowadzaniem dzieci do tak oddalonego miejsca. Sko-
ro już wykorzystali grunt koło szkoły, to miasto powinno kupić 
inny, w centrum Borowej, bo przecież taka inwestycja jest dla lu-
dzi i powinna być jak najbliżej mieszkańców.

siady i zawody sportowe, bo było-
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Badania naukowe wykazały, że 
wiele z chorób i dolegliwości, któ-
re nas trapi jest spowodowane 
jedzeniem. Nasze samopoczucie, 
komfort życia zależy od jakości 
warzyw, owoców, pieczywa czy 
wędlin, które spożywamy. Jeżeli 
chcemy kupować zdrową żywność, 
to powinniśmy skorzystać z ofer-
ty właśnie uruchamianej, nowej 
giełdy Biożywności, gdzie są ofe-
rowane do sprzedaży produkty 
posiadające certyfi katy. 

Organizatorem tego przed-
sięwzięcia handlowo-edu-
kacyjnego jest Eko Bio Or-
ganic Centrum, a start 

już 8 listopada, w sobotę o godz. 9.00 
w Mikołowie, przy ul. Kościuszki 61 
(Kamionka-Jamna), na terenie byłej 
bazy autobusowej „Jamna Bus”. Nato-
miast Eko delikatesy będą czynne od 
poniedziałku do soboty.

W czystej, higienicznej, ogrzewanej 
zimą hali znajdzie swoje miejsce kil-
kudziesięciu wystawców, przetwórców 
i rolników produktów certyfikowa-
nych, ekologicznych oraz produktów 
naturalnych, w specjalnie wyznaczo-
nej strefie. Dogodny dojazd i parking 
dla kupujących to dodatkowe atuty. 
Centrum będzie czynne w soboty 
i środy jako Eko Targ, a w inne 
dni tygodnia jako delikatesy 
i hurtownia produktów su-
chych, gdzie będą się mo-
gły zaopatrywać sklepy 
z naturalną i certyfiko-
waną żywnością.

- Zapraszamy han-
dlowców, ale przede 
wszystkich mieszkańców 
aglomeracji śląskiej, bo-
wiem nasza oferta zdrowej, 
certyfikowanej żywności jest 
tak szeroka, że każdy znajdzie 
tu produkty, które są mu właśnie 
potrzebne - zapewniają organizatorzy.

Oferta ekologiczna jest naprawdę sze-
roka, bowiem oprócz wielkiego Targowi-
sk,a będą tu funkcjonowały Bio Delikate-
sy, gdzie w ciągu tygodnia będzie można 
zrobić Organiczne zakupy. Będzie tu rów-
nież pizzeria - oczywiście serwująca pro-
dukty tylko z surowców Bio oraz kawia-
renka i herbaciarnia, a nawet punkt ga-
stronomiczny serwujący potrawy wege. 
To, co szczególnie powinno zaintereso-
wać Państwa, to rozbudowane stoisko 

BioPiekarza, który wypieka 99 certyfiko-
wanych wyrobów piekarskich i cukierni-
czych. Nie zabraknie warzyw i owoców, 
a także ekologicznie certyfikowanego 
mięsa i wędlin. Organizatorzy zapewnia-

ją, że będzie tu duży wybór ryb świeżych 
i wędzonych, a także serów i to zarów-
no tych twardych krowich, jak i kozich 
oraz owczych - przede wszystkim krajo-
wych, ale i z małych serowarni z Europy. 
W asortymencie znajdą się też soki tło-
czone, oleje i oliwy. Mamy nadzieję, że 
każdy będzie mógł tu zrobić wszystkie za-
kupy do swojej kuchni. Oferta będzie se-

zonowa i ciągle się zmie-
niająca. Już od połowy li-
stopada zapraszamy na 
wspaniałe Bio cytrusy 
z Sycylii dostępne u nas 
w piątym dniu od ze-
rwania z drzewa.

Spodziewamy się do-
celowo około 80 wystaw-

ców. Będą produkty przemysłowe i go-
spodarstwa domowego, produkty proz-
drowotne i kulinarna księgarnia.

Przewidziane są warsztaty tema-
tyczne, kulinarne i prozdrowotne, wy-
kłady i pogadanki.

Zapraszamy, bo warto 
odwiedzić nasze wielkie 

Eko Bio Organic Centrum!!!

8 listopada wielkie otwarcie największego w kraju centrum i bazaru z Biożywnością

W Kamionce na ekologiczną nutę

Ul. Tadeusza Kościuszki

nej strefie. Dogodny dojazd i parking 
dla kupujących to dodatkowe atuty. 
Centrum będzie czynne w soboty 
i środy jako Eko Targ, a w inne 
dni tygodnia jako delikatesy 

certyfikowanej żywności jest 
tak szeroka, że każdy znajdzie 
tu produkty, które są mu właśnie 

 - zapewniają organizatorzy.
Oferta ekologiczna jest naprawdę sze-

roka, bowiem oprócz wielkiego Targowi-

zonowa i ciągle się zmie-
niająca. Już od połowy li-

celowo około 80 wystaw-

Na ten sukces 
złożyła się, 
m.in. do-
bra współ-

praca z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. Dzięki dofi-
nansowaniu z WFO-
ŚiGW przeprowadzo-
no termomoderniza-
cję budynków Domu 
Pomocy Społecznej w 
Orzeszu. 

- Wspieramy takie 
inwestycje nie tyl-
ko dlatego, że są eko-
logiczne i uzasad-
nione ekonomicznie, 
ale też gdyż generu-
ją oszczędności w pu-
blicznych wydatkach. Dla nas 
ważny jest także aspekt spo-
łeczny. Dajemy ważny komu-
nikat cywilizacyjny, że potra-

fimy dbać o takie osoby - mówi 
Gabriela Lenartowicz, prezes 
WFOŚiGW.

 Dzięki dotacjom z WFO-
ŚiGW przeprowadzono także 
termomodernizację wielu pla-
cówek oświatowych w powie-
cie mikołowskim. Na moderni-
zację Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 2 w Mikołowie, 
powiat wydał w sumie 2,8 mln 
zł. Remont został przeprowa-
dzony także w Liceum Ogólno-
kształcącym nr 2 oraz Zespole 
Szkół Technicznych.

Inwestycyjną wizytówką po-
wiatowego samorządu mijają-
cej kadencji, jest projekt „Si-
lesiaNet”. Dzięki dotacji unij-

nej powstała sieć szerokopa-
smowego Internetu, który po-
łączy instytucje publiczne po-
wiatu mikołowskiego. Położo-
no ponad 40 km światłowodów. 
Uczestnikami przedsięwzięcia 
jest nie tylko starostwo powia-
towe, ale także gminy: Miko-

łów, Łaziska Górne, 
Orzesze, Wyry i Or-
nontowice. Koszt in-
westycji wyniósł po-
nad sześć milionów 
złotych. Wspólna sieć 
obejmie urzędy, szko-
ły, biblioteki, w sumie 
69 publicznych insty-
tucji. Dzięki „Silesia-
Net” poprawi się nie 
tylko standard urzę-
dów, ale także ja-
kość życia mieszkań-

ców. Wiele spraw, wymagają-
cych dotychczas wizyty w urzę-
dzie, załatwimy przez Internet. 
Do inwestycji realizowanych 

w powiecie mikołowskim wró-
cimy w kolejnym numerze 
„Naszej Gazety”.

HENRYK JAROSZEK, 
starosta powiatu mikołowskiego

Podczas realizacji projektu „Si-
lesiaNet” wykorzystaliśmy nie tyl-
ko nasz wewnętrzny atut, jakim 
jest dobra współpraca między 
starostwem a gminami, ale wy-
korzystaliśmy także zewnętrzne 
wsparcie w postaci środków unij-
nych. Jestem przekonany, że pro-
jektów o takiej randze i znacze-
niu dla mieszkańców, będziemy 
realizować w przyszłości więcej. 

Zbudowana za unijne pieniądze sieć szerokopasmowego internetu, łącząca instytucje publiczne w naszym 
powiecie, jest jedną z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w mijającej kadencji samorządu.

Cywilizacyjny skok
Za miesiąc skończy się obecna kadencja władz 
samorządowych. To dobry moment na bilans i podsu-
mowanie ostatnich czterech lat. Działo się w tym czasie 
u nas sporo. Nie sposób wymienić wszystkich inwestycji, 
zrealizowanych przez powiat mikołowski, ale kilka z nich 
na trwale odmieni wizerunek naszego powiatu. 

2,15 mln zł 
- kosztowała termomodernizacja 

DPS w Orzeszu.

6 mln zł 
- wyniosła realizacja projektu 

„SilesiaNet”

Położono 40 km światłowodów
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Nawiązując do artykułów w „Naszej Gazecie” od-
nośnie osiedla Mickiewicza w Mikołowie chcę do-
dać, że wszystkie bloki na osiedlu, którymi zarzą-

dza Zarząd Gospodarki Lokalowej nie były nigdy pomalo-
wane od powstania osiedla, nie mówiąc już o ich ocieple-
niu. Tynk z bloków odpada, chodniki na osiedlu są popę-
kanie, a asfalt na drodze osiedlowej to łata na łacie. Klat-
ki w blokach też nie pamiętają ostatniego malowania. 
Mamy na osiedlu radnego i pracownika ZGL, ale też przez 
tyle lat niewiele wywalczyli dla osiedla. Nowy ruch sa-
mochodowy z osiedla na ulicę Żwirki i Wigury też budzi 
wiele zastrzeżeń, bo teraz jest bardziej niebezpiecznie. Jak 
nie wstyd ZGL-owi, że osiedle popada w ruinę, natomiast 
osiedle Grunwaldzkie wygląda zupełnie inaczej. Piszę te 
słowa w imieniu wielu mieszkańców osiedla Mickiewicza. 

- Mieszkaliśmy z moją mamą, 
na 30 metrach kwadratowych 
w mieszkaniu przy ul. Jana Paw-
ła II, ale często dochodziło tam do 
awantur. Musiałam się z córką za-
mykać w kuchni. Warunki były 
ciężkie, wilgoć i grzyb. Dwa lata 
temu zaczęłam ubiegać się o miesz-
kanie dla mnie i córki. Mój wniosek 
został przyjęty na komisjach, ale 
dachu nad głową nie dostałam, bo 
- jak twierdzą urzędnicy - wolnych 
lokali brak. Wówczas byłam sa-
motną matką z jednym dzieckiem, 

a dziś mam męża i dwoje dzie-
ci. Nie wiem, co jest lepsze. Ostat-
nio, jak leżałam w szpitalu z zagro-
żoną ciążą, mąż prosił w magistra-
cie o mieszkanie, ale urzędnicy tyl-
ko bezradnie rozkładali ręce - opo-
wiada Monika Gniełka.

- Nie oczekujemy, że miasto da 
nam komfortowe mieszkanie. Weź-
miemy każdy lokal, także do remon-
tu. Sam wszystko robię. Bylebyśmy 

z dziećmi mieli własny kąt i trochę 
spokoju - dodaje jej mąż Piotr.

Rodzinie pomógł radny powia-
towy Stanisław Piechula. Zaofero-
wał im lokum w należącym do niego 
i przeznaczonym do remontu bu-
dynku po dawnym areszcie przy 
ul. Sądowej 3a. 

Państwo Gniełka są w trudnej sy-
tuacji. Piotr pracuje, a Monika jest 
na urlopie macierzyńskim, zajmuje 

się dwójką dzieci, w tym kilkutygo-
dniowym maleństwem. Nie stać ich 
na wynajęcie mieszkania.

Niestety, warunki panujące w bu-
dynku przy ul. Sądowej raczej nie na-
dają się do zamieszkania z małymi 
dziećmi, w tym z tygodniowym wcze-
śniakiem. Stanisław Piechula pod-
kreśla, że traktuję tę sytuację, jako 
doraźną pomoc, a nie wyjście z sytu-
acji. Są tu odrapane ściany i brak jest 
ogrzewania, ale jeżeli właściciel bu-
dynku wstawi im piecyk elektryczny, 
nie zamarzną zimą. Pomieszczenie 
bardziej przypomina celę więzienną 
niż mieszkanie. W budynku, oprócz 
państwa Gniełka, mieszkają również 
inni bezdomni, co nie jest komforto-
wą sytuacją dla młodej rodziny. 

Czy państwo Gniełka mają szansę 
na to, aby miasto zapewniło im dach 

nad głową? Naczelnik wydziału lo-
kalowego odpisała im, że obecnie 
w mieście nie ma wolnych miesz-
kań. Dla mieszkańców to nie jest do-
bra informacja, bo oznacza, że kiedy 
znajdą się w trudnej sytuacji życio-
wej, to na miasto nie powinni liczyć. 

Beata Leśniewska

 Listy do Redakcji

Piszę te słowa 
w imieniu 
mieszkańców 
osiedla Mickiewicza

KOMENTARZ

Sytuacja Państwa Gniełka jest trudna, wręcz tragiczna. Wszystko przez brak 
inwestycji miasta w budowę mieszkań komunalnych. Wiele rodzin jest w po-
dobnej sytuacji - nie stać ich na wynajem własnego lokum i muszą mieszkać 
kątem u rodziny. Tymczasem kamienice komunalne proszą się o remonty ka-
pitalne, których miasto wykonuje za mało. Nie buduje się tez nowym domów 
z przeznaczeniem na mieszkania socjalne i komunalne. A to przecież jest zada-
nie własne gminy. Urzędnicy za bardzo uwierzyli, że w Mikołowie mieszkają lu-
dzie bogaci i zamożni. A co z biedniejszymi, znajdującymi się w trudnej sytuacji 
życiowej? Mają spakować manatki i wynieść się do innego miasta?

W Mikołowie rośnie problem z budownictwem komunalnym. Władze miasta zdają się nie dostrzegać 
problemu i zachowują się tak, jakby mieszkali tutaj tylko bogaci ludzie, których stać na budowę domku 

jednorodzinnego albo kupno mieszkania w osiedlu deweloperskim. Biedne rodziny, jeżeli nie chcą 
wylądować w noclegowni, skazane są często na łaskę obcych osób. Opisywanej przez nas rodzinie 

pomogła prywatna osoba. Co mają zrobić ci, którym nikt nie pomoże, a na władze miasta nie mogą liczyć?

Miasto tylko dla bogatych?
- Jakoś zorganizo-
waliśmy ten pokój, 
trochę umeblo-
waliśmy, ale to nie 
jest rozwiązanie. To 
jest prowizorka. Ten 
budynek nadaje 
się do remontu 
kapitalnego, 
a nie zamieszkania 
z małym dziec-
kiem. Sam interwe-
niowałem u wice-
burmistrza, ale ten 
bezradnie rozkłada 
ręce - powiedział 
nam STANISŁAW 
PIECHULA, 
radny powiatowy 
w Mikołowie. 
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Zapraszamy mieszkańców Łazisk Górnych na kolejne spotkania z Bur-
mistrzem Miasta Aleksandrem Wyrą:

13 października 2014 - Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych, godz. 
18.00  - spotkanie z mieszkańcami Ameryki i osiedla „Leśne Zacisze”

20 października 2014 - Przedszkole nr 2, ul. Miodowa - godz. 18.00 - spo-
tkanie z mieszkańcami Brady

27 października 2014 - Filia nr 1 PiMBP, ul. Wyszyńskiego 8 - godz. 18.00 - 
spotkanie z mieszkańcami Łazisk Średnich

SPOTKANIA BURMISTRZA 
MIASTA Z MIESZKAŃCAMI

Zapraszamy do udziału w czwartym publicznym nieograniczonym przetar-
gu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych: 612/40 1194 m2, 621/40 
1253 m2 położonych w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Dolne, przy ulicy Kału-
że (dawna Wierzysko). W planie zagospodarowania przestrzennego przedmioto-
we nieruchomości objęte zostały strefą urbanistyczną 9 MU 1, co oznacza teren 
jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Działki oddalone są około 3 km w linii prostej od centrum miasta Łaziska Gór-
ne, w bezpośredniej bliskości granicy miasta Mikołowa. Ich lokalizację określa 
się jako bardzo dobrą, znajdują się w pewnym oddaleniu od centrum miasta, ale 
blisko centrum powiatu, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz rolnej. W pobliżu działek przebiega linia średniego napięcia 20 kV, która 
jednak nie tworzy kolizji zabudowy. Wszystkie nieruchomości będące przedmio-
tem przetargu mają kształt regularny, zbliżony do prostokątnego. Infrastruktura 
techniczna jest usytuowana w sąsiedztwie. Działki posiadają zapewniony dostęp 
do drogi publicznej. 

UWAGA! Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łaziska Górne  
Nr 401/1073/14 z dnia 13 marca 2014 roku ceny wywoławcze w/w działek zo-
stały w drugim przetargu obniżone o 25 %. Ceny określone w niniejszym zarzą-
dzeniu obowiązują również w czwartym przetargu.

Cena wywoławcza w/w działek:
612/40 - 84 177,00 zł
621/40 - 88 336,50 zł
Uwaga! Wylicytowana cena zakupu działek zostanie powiększona  

o 23% podatek VAT.
Kwota wadium dla każdej z działek wynosi 10 000,00 zł 
Czwarty przetarg na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości grunto-

wych odbędzie się w dniu 29 października 2014 roku o godz. 10:00 w Wy-
dziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych mieszczą-
cym się przy ulicy Energetyków 5, pokój nr 3. 

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mie-
nia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, tel. 32 324 80 37 
lub 32 324 80 38.

Tereny rekreacyjne za basenem 
„Żabka” wzbogacą się o koleją 
siłownię zewnętrzną. Ta, któ-

ra znajduje się przy wejściu na ścież-
ki od ulicy Górniczej cieszy się nie-
słabnącą popularnością, o każdej po-
rze roku. Nowe miejsce do ćwiczeń 
powstanie w pobliżu parkingu przy 

wejściu na tereny rekreacyjne od uli-
cy Mikołowskiej (w pobliżu pomni-
ka). W skład siłowni będzie wchodzi-
ło pięć urządzeń, m.in.: twister, wa-
hadło, biegacz, drabinka, orbitrek. Si-
łownia zostanie oświetlona, zainstalo-
wany też zostanie monitoring. Nowa 
siłownia ma powstać do 7 listopada.

KOLEJNA NOWOŚĆ NA ŚCIEŻKACH

Atrakcyjne tereny 
na sprzedaż na ul. Kałuże

W drugim tygodniu września 
wychowankowie Miejskiego 
Ośrodka Wspierania Rodziny 
i Dziecka w Łaziskach Gór-
nych mieli okazję uczestniczyć 
w Turnieju Bowlingowym pod 
patronatem Burmistrza Miasta 
Aleksandra Wyry.

Burmistrz - sędzia główny turnieju 
wykonał pokazowy rzut. Po krótkiej 
rozgrzewce, dwanaście czteroosobo-
wych drużyn rozpoczęło rywalizację 
na 6 torach sali bowlingowej w hali 
łaziskiego MOSiR-u. Poszczególne 
drużyny wybrały nazwy nawiązujące 
bezpośrednio do miejsc związanych  
z naszym miastem. W zawodach 
mieliśmy więc drużyny: „Klyta”, „La-
soki”, „Brada”, „Kopalnia”, „Ynzla”. 
„Wierzysko”, „Huta” czy „Elektrow-
nia”. Wielu wychowanków po raz 
pierwszy było na sali bowlingowej, 

ale dzięki swojemu zapałowi osiągali 
znakomite wyniki w rzutach. Do ści-
słego finału zakwalifikowało się pięć 
drużyn. Zwyciężyła drużyna „Ynzla”, 
pokonując w bardzo zaciętej walce 
drużyny „Lasoki” i „Kopanina”.

„YNZLA” GÓRĄ

W hali sportowej MOSIR-u 
w Łaziskach Górnych odbyły się 
I Zawody w Bowlingu dla Osób 
Niepełnosprawnych o puchar 
Burmistrza miasta Łaziska Górne.

W zawodach wzięli udział zawod-
nicy z DPS Orzesze, WTZ Borowej 
Wsi, ŚDS Oświęcimia, ZAZ Borowej 
Wsi i ŚDS Rudy Śląskiej.

Zawodnicy rywalizowali w katego-
rii drużynowej i indywidualnej. Po-
ziom sportowy turnieju był bardzo 
wysoki, o czym świadczy zdobycie 
399 punktów w trzech grach przez 
zwycięzcę z orzeskiego DPS-u. Nie 
gorzej wypadł zawodnik zajmujący 
drugie miejsce w klasyfikacji indywi-
dualnej z ZAZ-u z Borowej Wsi, zdo-
bywając 396 punktów, na trzeciej po-
zycji uplasowała się przedstawicielka 
rudzkiego ŚDS-u.

W klasyfikacji drużynowej puchar 
Burmistrza Miasta Łaziska Górne 
zdobyła drużyna ZAZ z Borowej Wsi 
zdobywając łącznie 1270 pkt., kolej-
ne zaś miejsca zajęły drużyny DPS 

z Orzesza II- 
( 1 1 1 0 p k t . ) , 
ŚDS z Rudy 
Śląskiej III - 
(1104 pkt.), 
ŚDS z Oświę-
cimia IV - (1068 
pkt.), ŚDS z Łazisk 
Górnych V - (1005 pkt.) 
i WTZ z Borowej Wsi VI zdobywa-
jąc 935 pkt.

Zawody bow-
lingowe dla 
osób niepełno-
sprawnych były 

okazją nie tyl-
ko do sportowej 

rywalizacji, ale też 
czasem znakomitej za-

bawy i możliwości integra-
cji. Ten znakomity pomysł będzie miał 

swoją kontynuację w przyszłym roku.

I Zawody Bowlingowe dla Osób Niepełnosprawnych 
o puchar Burmistrza Miasta Łaziska Górne

Dobry pomysł na integrację
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Global Citizen to międzyna-
rodowy program wymiany dla 
młodych osób zainteresowa-
nych rozwojem osobistym 
i dzieleniem się kulturą swo-
jego kraju. 

Zespół Szkół im. Pole-
głych na Pasternioku 
w Orzeszu w programie 

uczestniczył już po raz dru-
gi. W zeszłym roku szkoła go-
ściła wolontariuszy z Brazy-
lii i Iranu, w tym - Gruzinkę 
i Greczynkę. Przez pięć dni wo-
lontariuszki prowadziły zajęcia 
z orzeskimi gimnazjalistami, 
opowiadając im o swoich kra-
jach, kulturze, zwyczajach, na-
uce i o wszystkim tym, co inte-
resowało orzeskich uczniów.

Sylwia Spyra-Smektała, ko-
ordynator pobytu wolontariu-
szek organizował pobyt dziew-

czyn w Orzeszu, m.in. wy-
cieczki, posiłki, rozkład zajęć 
w szkole czy logistykę prze-
kazania pomiędzy szkoła-
mi. Dziewczęta gościły rodzi-
ny: państwo Badura i Marki-
ton. Podczas pobytu w Orze-
szu zwiedziły Muzeum Au-
schwitz w Oświęcimiu, były 
na basenie, na meczu frisbee, 

kręglach, zwiedziły Rybnik, 
uczestniczyły w rozgrywkach 
sportowych organizowanych 
w szkole wraz z uczniami oraz 
absolwentami Zespołu Szkół.

Pozostałe pięć tygodni po-
bytu w Polsce wolontariusz-
ki spędzą w innych szko-
łach, które zgłosiły swój udział 
w programie.

Wielkie gratulacje dla 
młodych rycerzy Fight 
Clubu Orzesze NIE-

POKORNI, którzy 15 września na 
Turnieju Miecza i Tarczy w Byto-
miu opanowali prawie całą stre-
fę medalową. Na trzydziestu cza-
terech uczestników trzynastu to 
orzeszanie. Startowali w dwóch 
kategoriach 8-11 lat oraz 12-16 

lat. Walka była zacięta, a emocje 
ogromne. 

Rycerze z Orzesza zajęli miejsca: 
w kategorii 8-11 lat: 1 miejsce - Igor 
Kretek; 2 miejsce - Kamil Matląg; 
3 miejsce - Damian Jarczyk; w ka-
tegorii 12-16 lat: 1 miejsce - Kuba 
Spendel; 3 miejsce - Artur Bojdoł. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Już po raz ósmy najzdolniejsi 
uczniowie z Orzesza otrzymali z rąk 
Andrzeja Szafrańca, Burmistrza Mia-
sta oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Jana Macha stypendia.

Nagrody dostali ci, którzy w dru-
gim semestrze roku szkolnego 
2013/2014 uzyskali bardzo dobre wy-
niki w nauce i zostali laureatami kon-
kursów przedmiotowych na szczeblu 
co najmniej wojewódzkim. Zasady 
i tryb udzielania uczniom stypendiów 

za wyniki w nauce określane są w ra-
mach „Lokalnego programu wspiera-
nia edukacji uzdolnionych uczniów 
z terenu Gminy Orzesze”. 

Stypendium stanowi formę pomo-
cy materialnej dla najzdolniejszych 
uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
których obowiązek szkolny realizo-
wany jest w trybie dziennym. Stypen-
dium jest przyznawane w dwóch eta-
pach - po zakończeniu I i II seme-
stru.

Pod Pomnikiem Poległych 
na Pasternioku 26 września 
odbyły się uroczystości upa-
miętniające wybuch II wojny 
światowej i rozstrzelanie orze-
skich patriotów przez hitlerow-
ców we wrześniu 1939 roku.

- Rozstrzelani w tym miej-
scu orzeszanie byli patriotami, 
walczyli o polskość Śląska, dla-
tego zginęli. Gromadzimy się 
co roku na Pasternioku, na le-
śnej polanie, wśród starych dę-
bów - niemych świadków tam-
tych wydarzeń, by nie zapo-
mnieć - mówiła Gabriela Kret, 
dyrektor Zespołu Szkół.

Organizatorem corocznych 
Apeli Poległych jest Zespół 
Szkół w Orzeszu, który nosząc 
to szczególne imię - Poległych 
na Pasternioku - w sposób wy-
jątkowy czci pamięć pomor-
dowanych bohaterów. Oprócz 
młodzieży i nauczycieli przy-
były liczne delegacje z pla-

cówek oświatowych, poczty 
sztandarowe, przedstawiciele 
samorządu lokalnego, Wojska 
Polskiego, mieszkańcy Orze-
sza i rodziny zabitych.

Uroczystość upamiętniała rów-
nież 75. rocznicę utworzenia 
Polskiego Państwa Podziemne-

go. W odpowiedzi na apel preze-
sa IPN i Komisji Ścigania Zbrod-
ni Przeciw Narodowi Polskie-
mu, by uczcić pamięć żołnierzy 
Polskiego Państwa Podziemne-
go, burmistrz wydał zarządzenie 
o wykonaniu tablicy pamiątkowej 
z napisem „Gloria Victis”.

Opowiadały o swoich krajach Pamiętamy!
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Była to piękna, z wielkim roz-
machem przygotowana uro-
czystość. Wzięły w niej udział 
poczty sztandarowe reprezen-
tujące poszczególne jednostki 
z powiatu mikołowskiego, przed-
stawiciele braci górniczej i po-
licji. Byli mieszkańcy miasta, 
księża, politycy oraz przedsta-
wiciele samorządu lokalnego. 

Wśród osób, które zaszczy-
ciły uroczystość swą obec-
nością, byli m.in. Jan Ol-

brycht - poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego, Adam Zdziebło - wicemini-
ster Infrastruktury i Rozwoju, Izabe-
la Kloc - senator RP, Andrzej Gości-
niak - przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego, Gabriela Le-
nartowicz - prezes Zarządu WFO-
ŚiGW w Katowicach, Piotr Zienc - 
radny Sejmiku Województwa Śląskie-
go, Henryk Jaroszek - starosta Powia-
tu Mikołowskiego, Jan Ratka - wice-
burmistrz Łazisk Górnych, Krzysztof 
Midziałek - komendant Komisariatu 
w Orzeszu, radni powiatowi i miejscy 
oraz wielu innych znakomitych gości.

Nie mogło zabraknąć przedsta-
wicieli straży - obecny był Michał 
Urbaniec - przedstawiciel Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnej RP, Sławomir 
Bijak - prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSPRP w Mikołowie, st. bryg. Bog-

dan Bonczek - przedstawiciel Ślą-
skiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej oraz ko-
mendant PSP w Mikołowie st. bryg. 
Dariusz Witkiewicz. Władze OSP 
Orzesze reprezentowali: Jan Mach 
- prezes Zarządu Miejskiego OSPRP 
oraz Kazimierz Bulanda - komen-
dant miejski OSP oraz Jerzy Bujar - 
prezes.

Podczas uroczystego apelu zostały 
nadane odznaczenia: złote, srebrne 
i brązowe medale za zasługi dla po-
żarnictwa. Odbyło się również oficjal-
ne przekazanie jednostce nowego sa-
mochodu scania P400, a dotychcza-

sowy - jelcz 010 - który 16 lat temu 
był prezentem od Miasta Orzesze, te-
raz został podarowany jednostce OSP 
Woszczyce.

W swym przemówieniu burmistrz 
Orzesza - Andrzej Szafraniec podkre-
ślił wartość służby strażackiej, któ-
ra jest niebezpieczna i pełna zagro-
żeń. W imieniu społeczności mia-
sta złożył podziękowania za ofiarność 
i ponoszony trud, podziękował za peł-
ną gotowość i zdecydowaną posta-
wę w czasie akcji ratowniczych, kie-
dy to orzescy druhowie spieszą z po-
mocą, chroniąc życie, zdrowie i mie-
nie mieszkańców. 

110 lat OSP Orzesze
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Zwycięska fotografi a w tegorocznym konkursie „Wicie nocą”

Imprezy kulturalne:
l 23 X 2011r. z okazji Jubileuszu 20 - le-

cia Samorządu Gminy Wyry w Kościele 
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Wyrach odbył się koncert Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”.

l W 2011r. i 2014r. odbył się Rajd Mi-
kołowski. Organizatorem był Automo-
bilklub Ziemi Tyskiej, patronat hono-
rowy objęła Wójt Gminy Wyry Barba-
ra Prasoł.

l 20 I 2013r. w kościele parafialnym pw. 
NSPJ w Wyrach odbył się koncert kolę-
dowy Eleni. 

l Bitwa Wyrska - VII - X edycji.
l W 2013r. i 2014r. zorganizowano kon-

cert charytatywny dla Agaty Labus - 
w sumie zebrano 11.790 zł

l W 2013r. i 2014r w Zagrodzie Śląskiej 
-„Narodowe czytanie”

l Piknik Europejski 10 maja 2014r 
z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski 
do Unii Europejskiej. 

l Obchody wrześniowe - 2011, 2012, 
2013, 2014

l Rajdy kolarskie organizowane przez 
PTTK Mikołowie pod patronatem Wój-
ta Gminy Wyry

l W 2013 i 2014 r. konkurs fotograficzny 
„Gmina Wyry w obiektywie”.

l 12 lipca 2014r. - „Śniadanie na tra-
wie” - na terenie biwakowym przy Je-
ziorze Wicie

l 7 września 2014r. Bieg 5-10-15 Volvo 
Euro - Kas Run. Organizatorem biegu 
była Grupa Crimson Oak. 

l 27 września 2014r. - otwarto teren re-
kreacyjno- sportowy w Gostyni

l Dom Kultury w Gostyni co roku organizu-
je: festyny dożynkowe, gminne, Jarmar-
ki Adwentowe, Mikołajki, Dzień Kobiet, 
Wojewódzkie Konfrontacje Gostyńskie 
Teatrałki, Śląski Festiwal Kultury Folk-
lorystycznej, Gminne Prezentacje Arty-
styczne, klub lato i zima dla dzieci, Wie-
czór muzyki i ognia, Wojewódzki Zlot Or-
kiestr Dętych „Ambitus”, Babski Com-
ber oraz koncerty, spektakle, wernisaże. 

Imprezy sportowe: 
Co roku zorganizowano: 

l Piłkarską Ligę Mistrzów Gminy Wyry 
(Turniej Międzyszkolny, Turniej Miast 
i Gmin, Turniej Dzikich Drużyn, Turniej 
Potrafię Kibicować oraz Turniej w ra-
mach Dni Gminy), 

l Turniej Tenisa Stołowego 
l Mistrzostwa Gminy w narciarstwie al-

pejskim
l Turniej Piłki Plażowej Siatkowej
l Rodzinny Rajd Rowerowy
l w 2014r. zorganizowano ślizgawkę 

dla mieszkańców gminy na lodowisku 
w Tychach

l Gminny Rodzinny Rajd Górski - w la-
tach 2013, 2014 

l w 2013 r. I Gminny Marsz Nordic Walking

Jubileusze w latach 2010 - 2014:
l 10 czerwca 2011r. w Domu Kultury 

w Gostyni odbyła się uroczystość 
z okazji 20 - lecia Gminy Wyry

l 17 czerwca 2012r. - Szkoła Podsta-
wowa im. Bohaterów Września 1939 
w Gostyni obchodziła jubileusz 50-le-
cia istnienia. 

l 17 października 2012r. - Zespół Szkół 
w Wyrach obchodził Jubileusz 50-lecia 
istnienia budynku szkoły. 

Nagrody, wyróżnienia:
l 30 XI 2010r. Gmina Wyry otrzymała cer-

tyfikat za uczestnictwo w X Jubileuszo-
wej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

l w 2011r. otrzymała dyplom za moder-
nizację i rozbudowę Zespołu Szkół przy 
ul. Puszkina 10, a w 2012r. za Rewitali-
zację Obszaru przy Domu Kultury - „Za-
groda Śląska” wraz z parkingiem i mini 
amfiteatrem przy ul. Pszczyńskiej 366. 

l 2011r. zdobyła wyróżnienie w konkur-
sie „Przyjazna wieś” na najlepszy pro-
jekt w zakresie infrastruktury zreali-
zowanej na terenach wiejskich przy 
wsparciu środków unijnych „Remont 
boiska piłkarskiego położonego na te-
renie kompleksu sportowo - rekreacyj-
nego w Wyrach”.

l w maju 2012r. otrzymała dyplom za 
wzięcie udziału w IV edycji konkursu 
w kategorii „Gminy do 30 000 miesz-
kańców” - modernizacja oświetlenia 
ulicznego

l 17 lipca 2012r. „Rzeczpospolita” 
opublikowała Ranking Samorządów, 
w którym Gmina Wyry znalazła się na 
42 miejscu wśród najlepszych gmin 
wiejskich w Polsce, natomiast na 
6 miejscu na Śląsku.

l 1 sierpnia 2012r. Gmina Wyry brała 
udział w Programie Promocji Gmin i Po-
wiatów „Budujemy sportową Polskę”

l Certyfikat EuroRenoma - 21.03.2013r.
l Gmina Wyry uczestniczyła w XVII edycji 

ogólnopolskiego konkursu „Moderni-
zacja Roku 2012”. W I etapie konkur-
su znalazł się obiekt pn. Rewitalizacja 
obszaru przy Domu Kultury - „Zagroda 
Śląska” wraz z parkingiem i mini am-
fiteatrem ul. Pszczyńska 366 Gostyń 
gm. Wyry.

l 29 lipca 2013r. Gmina Wyry wygrała 
Turniej Europejski „Śląskie do przodu” 
w kategorii gminy wiejskie.

l 18 lipca 2013r. Rzeczpospolita opubli-
kowała Ranking Samorządów, w którym 
Gmina Wyry znalazła się na 12 miej-
scu wśród najlepszych gmin wiejskich 
w Polsce, natomiast na 1 miejscu na 
Śląsku i w Powiecie Mikołowskim.

l 10 maja 2014r. - Gmina Wyry po raz 
pierwszy podpisała porozumienie 
o współpracy z gminą z innego kraju - 
Gmina Medesano we Włoszech. 

l 27 lipca 2011r. gmina otrzymała 
Certyfikat Rejestracji ISOQAR - ISO 
9001:2008 w zakresie wydawania de-
cyzji administracyjnych oraz zaświad-
czeń administracyjnych oraz zaświad-
czeń i pozwoleń.

CO SIĘ DZIAŁO W 2010 - 2014

Pod koniec września uroczyście 
został otwarty obiekt Rekreacyj-
no-Sportowy w Gostyni. Impreza 
rozpoczęła się od powitania go-
ści i poświęcenia terenu boiska 
przez księdza Proboszcza Rafała 
Październioka. Po ofi cjalnej czę-
ści można było zobaczyć pokaz 
zumby, mecz piłki nożnej KS For-
tuna - ZET Tychy, fi nał turnieju siat-
kówki plażowej, a także występ 
znanej artystki - Nairy Ayvazyan 
i jej przyjaciół.

Gmina Wyry złożyła wniosek 
o dofinansowanie 28 stycznia 
2009r., natomiast w 2012 r. pro-

jekt został wybrany do dofinansowania. 
Koszt robót budowlanych wyniósł 

2 327 910,30 zł brutto, a inwestycję 
wykonało konsorcjum firm Bako Sport 
z Dąbrowy Górniczej - lider konsor-
cjum oraz Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe „Greta Sport” z Dąbrowy Górni-
czej - partner konsorcjum. Przedmio-
tem projektu było zagospodarowanie 
terenu rekreacyjno-sportowego przy 
ul. Rybnickiej w Gostyni poprzez: 
n budowę: boiska do piłki nożnej 

z nawierzchnią trawiastą wraz z od-
wodnieniem płyty boiska (drenaż) 
i 3 boisk do siatkówki plażowej wraz 
z elementami wyposażenia sportowego

n zakup, dostawę i montaż ele-
mentów wyposażenia boiska piłkar-
skiego (bramki) oraz piłkochwytów 
oraz 5 szt. urządzeń do ćwiczeń Fit-
ness Outdoor,
n budowę budynku socjalno-gospo-

darczego, ciągów komunikacji pieszej 
i miejsc postojowych 
n wykonanie nawierzchni z kostki 

betonowej pod scenę plenerową, przy-

łączy wodno - kanalizacyjnego i ener-
getycznego oraz oświetlenia terenu
n instalację monitoringu terenu
n budowę ogrodzenia, zagospodarowa-

nie terenu, zakup i montaż małej archi-
tektury (stojaki na rowery, ławki i kosze 
na śmieci)

9 grudnia ogłoszono przetarg nieogra-
niczony na dostawę małej sceny mobil-
nej, zadaszonej o wymiarach 5 x 6 m. 
Dostawcą sceny była firma ALSPAW. 

Cały teren rekreacyjno - sportowy będzie 
ogólnodostępny od godz. 8.00 do zmierz-
chu. Z boiska do piłki nożnej, boisk do siat-
kówki plażowej oraz urządzeń do ćwiczeń 
będą mogli korzystać bezpłatnie wszyscy 
mieszkańcy Gminy Wyry. Boisko będzie słu-
żyło również SKS „Fortunie Wyry” do pro-
wadzenia treningów i rozgrywania meczów 
ligowych. Grupy nieformalne bądź drużyny 
młodzieżowe będą miały możliwość rezer-
wacji terenu (o jej formach poinformujemy 
w późniejszym terminie).

NAJWAżNIEJSZE INWESTYCJE 2010 - 2014
l Budowa kanalizacji sanitarnej w Wyrach w rejonie ul. Pszczyńskiej - etap X
l Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń - etap I i II
l Budowa Zagrody Śląskiej wraz z parkingami i mini amfiteatrem w Gostyni przy uli-

cy Pszczyńskiej 
l Przebudowa i rozbudowa obiektu Zespołu Szkół oraz budowa Przedszkola w Wy-

rach przy ulicy Puszkina
l Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji 

w Urzędzie Gminy Wyry
l Wymiana pokrycia dachu na budynku komunalnym (mieszkalnym) w Wyrach przy 

ul. ks. Fr. Bojdoła 2
l Remont kapitalny dachu przy ul. Dąbrowszczaków 131 w Wyrach
l Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Gostyni przy ulicy Rybnickiej 

poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem
l Remont ul. Kasprowicza, Zwycięstwa w Wyrach
l Remont kapitalny pokrycia dachu wraz z remontem elewacji na budynku przy 

ul. Dąbrowszczaków 58 w Wyrach 
l Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Wyrach
l Remont ul. Wagonowej, Orzechowej i Zwycięstwa - bocznej w Wyrach
l Ul. Tyska w Gostyni
l Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Wyrach

Gostyń ma swój obiekt rekreacyjno-sportowy

Do grania i ćwiczenia

Z wielką przyjemnością informu-
jemy, iż konkurs „Gmina Wyry 
w obiektywie” na najlepsze zdję-
cie został rozstrzygnięty. Orga-
nizatorem Konkursu jest Urząd 
Gminy Wyry.

Celem konkursu była, m.in. 
promocja Gminy Wyry po-
przez zachęcenie mieszkań-

ców do wspólnego odkrywania i po-
dziwiania najurokliwszych zakąt-

ków naszej gminy. W konkursie wzię-
ło udział 9 osób (łącznie 37 zdjęć). 
Komisja konkursowa zebrała się 29 
września 2014r.

Laureatem konkursu został Pan Mi-
chał Korzewski. 

Jury przyznało także 3 wyróżnienia 
dla: 1. Pani Joanny Szczyrby, 2. Pana 
Krzysztofa Dziekana, za zestaw zdjęć, 
3. Pana Dawida Szolca.

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy!

Wstęgę przecinają (od lewej): Wójt Barbara Prasoł, Antoni Piechniczek, przewodniczący 
Rady Gminy Andrzej Wyroba i Piotr Chrzęszczyk, przewodniczący Rady Sportu Gminy Wyry

W dniu 18 października 2014 roku 
zapraszamy do udziału 

w II Gminnym Marszu Nordic Walking 
„Chodzę z kijami”.

Trasa będzie wiodła ścieżkami leśnymi na 
terenie Gminy Wyry (około 10 km)

Zbiórka i szkolenie instruktora 
o godzinie 13.30 

przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Września

Zakończenie - przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Września

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie swojego 
uczestnictwa do dnia 15 października 2014 roku 

na adres sport@wyry.pl, telefonicznie 32 325 68 12 
lub osobiście w Urzędzie Gminy Wyry (pokój nr 11) 

z podaniem imienia i nazwiska oraz wieku.

Serdecznie zapraszamy całe rodziny!!!
Marsz odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych !

Mapka trasy dostępna na stronie www.wyry.pl
Wójt Gminy Wyry

Rada Sportu Gminy Wyry
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I miejsce Lidia Perlich. W krainie baśni. II miejsce ex Boguta Grażyna. Przy torach

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornonto-
wicach, po ubiegłorocznym sukcesie, po 
raz drugi zorganizowała dla mieszkań-

ców powiatu mikołowskiego konkurs fotogra-
ficzny pt. „Przyłapani na czytaniu”. Do bibliote-
ki wpłynęło 29 fotografii w formie elektronicz-
nej i papierowej. Komisja konkursowa, wybiera-
jąc najlepsze zdjęcia, oceniała przede wszystkim 
pomysłowość, zaskakujące, nietypowe sytuacje 
oraz ogólne wrażenie artystyczne. I tak przyzna-
no następujące miejsca i wyróżnienia: I miej-
sce Lidia Perlich z Orzesza, II miejsce ex aequo: 

Krzysztof Dziekan z Łazisk Górnych i Grażyna 
Boguta z Orzesza, III miejsce Robert Krupiń-
ski z Ornontowic. Wyróżnienia otrzymali: Mał-
gorzata Ogrodowczyk z Orzesza i Mariusz Filla z 
Ornontowic. Natomiast w kategorii dzieci i mło-
dzieży przyznano wyróżnienie Paulinie Bonczyk 
z Mikołowa.

Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane  
w formie wystawy, która będzie miała miejsce  
w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Or-
nontowicach. Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!

20 września odbyła się „XVI 
Edycja Jesiennych Biegów 
Przełajowych” o Puchar 
Przewodniczącego Rady 
Gminy Ornontowice.

W biegach udział 
wzięło 111 osób. 
Uczestnicy biega-

li w następujących grupach: 
przedszkole, klasy I-II, kla-
sy III-IV, klasy V-VI, gimna-
zjum i klasa „open”. Zawody 
przeprowadzono w poszcze-
gólnych grupach wiekowych, 
osobno dla dziewcząt i chłop-
ców. Najmłodszą zawodnicz-
ką była Maja Malczyk, zaś naj-
starszym po raz ósmy z rzędu 
Pan Paweł Krupa.

Najbardziej usportowioną 
rodziną okazała się rodzina 
Szwiec (Wiktor, Dawid, San-
dra, Łukasz).

Zwycięzcy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, medale, 
puchary oraz upominki, zaś 
na wszystkich przybyłych cze-
kał także gorący posiłek.

Gminna Bibliote-
ka Publiczna 
w Ornontowi-
cach po raz 
drugi zor -
ganizowała 
N a r o d o w e 
Czytanie - ak-
cję zainicjowa-
ną przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskie-
go, której celem jest po-
pularyzacja czytelnictwa 
i przybliżenie najwybit-
niejszych dzieł polskiej 
literatury. 5 września 
2014r. mieszkańcy spotka-
li się w sali ARTerii w Or-
nontowicach, by wspólnie 
wysłuchać „Trylogii” Hen-
ryka Sienkiewicza.

Podczas spotkania odby-
ła się prezentacja nt. 
twórczości i życia Sien-

kiewicza, przygotowana przez 
nauczycielkę gimnazjum Sa-
binę Ziebura-Kuduk. Następ-
nie, fragmenty „Trylogii” czy-
tali przedstawiciele władz lo-
kalnych i zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Ornontowice Ka-
zimierz Adamczyk, emery-
towana nauczycielka historii  
i muzyki Urszula Pala i Wice-
przewodniczący Rady Gminy 

Ornontowice Ry-
szard Milanow-

ski. Po lektu-
rze odbyła się 
krótka insce-
nizacja - ada-

ptacja fragmen-
tu „Pana Woło-

dyjowskiego”, wy-
konana przez młodzież 

gimnazjalną, a przygotowa-
na przez nauczycielki gimna-
zjum: Sabinę Ziebura-Kuduk 
i Bożenę Kasprzycką. Dodat-
kową atrakcją akcji był kon-
kurs-krzyżówka dot. twórczo-
ści Sienkiewicza, którą można 
było rozwiązać i wysłać do bi-
blioteki. Konkurs ten i nagro-
dę książkową wygrała miesz-
kanka Knurowa.

Na utworach Sienkiewicza 
wychowało się niejedno poko-
lenie Polaków. Narodowe Czy-
tanie było wspaniałą okazją, 
by jeszcze raz przeżyć przygo-
dy sienkiewiczowskich bohate-
rów, a wspólna lektura pozwoli-
ła nam odkryć teksty na nowo.

Gminna Biblioteka Publicz-
na w Ornontowicach kieru-
je podziękowania do osób i in-
stytucji, którzy przyczynili się 
do organizacji i uświetnienia 
tego wydarzenia oraz wszyst-
kich, którzy licznie przybyli na 
spotkanie.

Czytali trylogię 
Sienkiewicza

„Przyłapani na czytaniu” po raz drugi!

I miejsce Lidia Perlich. Od wschodu do zachodu.

II miejsce ex Dziekan Krzysztof
II miejsce ex Krzysztof 
Dziekan. Natura z książką

III miejsce Krupiński 
Robert

III miejsce Krupiński Robert

Pobiegli po puchar



- Jak zobaczyłam tę kwotę, to zdę-
białam. Do tej pory Tauron rzetelnie 
wystawiał faktury za zużycie prą-
du. Mam dom, ale przecież tak samo 
go oświetlam, jak w poprzednim okre-
sie rozliczeniowym i na dodatek jesz-
cze kupiłam nową, energooszczęd-
ną lodówkę. Teoretycznie powinnam 
zużyć prądu mniej - opowiada nasza 

Czytelniczka. - Zadzwoniłam na info-
linię. Powiedziano mi, że faktura zo-
stanie przeliczona, kiedy podam stan 

licznika. Zapytałam wtedy, na jakiej 
podstawie wyliczyli te ponad 4,5 tys. 
złotych skoro nie znają stanu liczni-
ka. Na co pani odpowiada, że to sys-
tem wygenerował… Aż mnie zatkało, 
jak można rozliczać zużycie za minio-
ne 12 miesięcy bez stanu licznika??? 
Pani powiedziała, że oni odczytują 
liczniki w moim terenie w paździer-

niku, a płatności kończą się u mnie 
we wrześniu i dlatego tak jest. Lo-
giki w tym nie ma żadnej, jest za to 

naciągactwo. Trudno jest zużyć prąd 
za taką kwotę w domu, gdzie nie ma 
elektrycznego ogrzewania. I tu zaczy-
nają się moje problemy, bowiem robot-
nicy budujący mi dom zgubili ten nie-
szczęsny kluczyk do licznika. A du-
plikat załatwiam od kilku tygodni  
i nie mogę otrzymać, bo pani w infor-
macji w biurze obsługi Tauron stwier-

dziła, że na pewno będzie pasował 
kluczyk od sąsiada. Oczywiście była 
to nieprawda, bo próbowałam i nic. 

Znajomi pod-
p o w i e d z i e l i , 
żeby skontakto-
wać się z dzia-
łem technicznym 
Tauron, bo może 
przez te struktu-
ry coś się da za-
łatwić. Chciałam 

zapłacić za duplikat, ale w Tauronie 
nie da się nawet tak prostej sprawy 
załatwić. Nie zamierzał płacić tej wy-
górowanej faktury. Domyślam się za 
to, o co chodzi Tauronowi. Zanim zwe-
ryfikują kwotę, to będą nią obracać,  
a przecież pieniędzy z odsetkami nie 
oddadzą. Czyżby Tauron zaciągał dar-
mowy kredyt u klientów? - pyta zde-
nerwowana Czytelniczka. 

Nasza Czytelniczka zapowiedzia-
ła, że pójdzie do rzecznika konsumen-
tów i złoży skargę na praktyki koncer-
nu Tauron. 

- Przysyłają informacje, że po do-
mach chodzą naciągacze, którzy na-
mawiają ludzi na zmianę dostawcy 
prądu i że to nieuczciwe, a oni sami co 
robią? - pyta Czytelniczka. 

Sytuacja jest jak z filmu Barei - fir-
mie pomyliło się znaczenie słowa „roz-
liczenie”, które oznacza jedno: do 
wcześniej wpłaconych kwot za zuży-
cie prądu (prognozowanych - szacun-
kowych) porównujemy kwoty wynika-
jące z faktycznego zużycia i wówczas 
albo żądamy dopłaty, albo zwracamy 
nadwyżkę. Nie ma pojęcia szacunko-
we rozliczenie, bo przecież Tauron nie 
wie, czy klient przebywał w domu przez 
cały rok, a może przez 6 miesięcy stał 
on pusty i nikt z prądu nie korzystał.

Czytelniczka obiecała, że poinformu-
je redakcję, jak się sprawa z Tauronem 
zakończyła. Mamy nadzieję, że pracow-
nicy Tauronu staną na wysokości zada-
nia i uda się im rozliczyć faktycznie zu-
żyty przez Czytelniczkę prąd.  (wt)

10 NASZA GAZETA • październik 2014r.INTERWENCJE

Bazylika Grobu Pańskiego 
w Jerozolimie, Sanktuarium 
Matki Bożej w Fatimie oraz 
Bazylika i Plac św. Piotra 
w Rzymie oraz kilkanaście 
innych najsłynniejszych bu-
dowli sakralnych na świecie 
można obejrzeć z bliska - 
wystarczy wybrać się do 
Olszowej na Opolszczyźnie, 
gdzie powstał Park Miniatur 
Sakralnych. 

Wszystkie budowle wyko-
nane są w skali 1:25, 
co pozwala porównać 

wielkość poszczególnych obiek-
tów. Największa ma prawie pięć 
metrów wysokości. Ta niezwykła 
ekspozycja architektoniczna znaj-
duje się w przepięknym parku  

i w bliskim sąsiedztwie z Sanktu-
arium „Góra Św. Anny”.

Oprócz miniatur, na terenie 
ogrodu znajdują się przepiękne 
zabytkowe budynki z przełomu 
XIX/XX wieku. Przed laty nale-
żały do hrabiego Renarda, w któ-
rych była słynna stadnina koni. 
Obecnie zostały odrestaurowane 
i zaadaptowane na lokale użyt-
kowe: „Spichlerz” dwupoziomo-
wa restauracją z antresolą, „Pod 
Złotym Rogiem” - sala bankieto-
wa, „Złota Podkowa”- pensjonat 
z noclegami. Wystrój pomiesz-
czeń to połączenie klasyki z no-
woczesnością. Starannie prze-
prowadzone prace remontowe 
pozwoliły zachować pierwotny 
wygląd zabytków. Dzieci w wie-
ku od 3 do 13 lat mogą również 

skorzystać ze stumetrowego par-
ku linowego z domkami na drze-
wach, przeszkodami linowymi, 
huśtawkami oraz zjeżdżalnią. 
Na najmłodszych czeka Bajko-
wy Sad, duża bawialnia, w któ-
rej można spotkać ulubione baj-
kowe postacie.

Olszowa leży w powiecie strze-
leckim na Opolszczyźnie, bezpo-
średnio przy zjeździe z autostrady 
A4 o tej samej nazwie - około 45 
minut jazdy od Mikołowa.  

Park Miniatur czynny 
codziennie w godz. 10-18

Szczegółowe informacje na 
www.miniaturyolszowa.pl 
i pod nr tel. 607 609 307

Wizyta w Olszowej to idealny pomysł na jednodniową 
wycieczkę i aktywny wypoczynek

Sanktuaria w miniaturze

W kilka dni po koncercie Krzysztofa Kiljań-
skiego w Mikołowie przyszła do redakcji 
„Naszej Gazety” bardzo zdenerwowana Czy-
telniczka.

- To skandal, żeby w trakcie normalnego, bi-
letowanego koncertu miasto i dyrektorka domu 
kultury „odstawiała” akademię - zaczęła swoją 
relację Czytelniczka.

- Proszę sobie wyobrazić, że koleżanka chcia-
ła nam zrobić przyjemność, bo wiedziała, że lu-
bimy Kiljańskiego. Kupiła bilety i poszłyśmy  
z koleżankami. Myślałyśmy, że będzie to fajny 
koncert i miło spędzimy czas, a tu taki pasz-
tet. Wyszła Pani dyrektor i przez ponad godzinę 
opowiadała o sponsorach, władzach i składa-
ła podziękowania. Potem wręczali jakieś statu-
etki. Poczułam się, jak wynajęty klakier, który 
ma klaskać po tym, jak dyrektorka podzięku-
je. Później zaczął się koncert i trwał koło godzi-
ny. Nagłośnienie było fatalne, bo chyba ktoś je 
dostosował do przemówień. Po co sprzedają bi-

lety na coś takiego? A jak już chcą trochę zaro-
bić, to powinni ostrzec, że to nie tylko koncert, 
ale akademia z koncertem. Wówczas pewnie 
byśmy zrezygnowały - powiedziała nam Czytel-
niczka z Mikołowa.

Faktem jest, że zarówno Miejski Dom Kultury, 
jak i Urząd Miasta w Mikołowie zapraszali miesz-
kańców na inaugurację nowego sezonu kultural-
nego, którego gwiazdą miał być Krzysztof Kiljański. 
Dla fanów tego wykonawcy była to nie lada gratka, 
bowiem bilet kosztował 50 zł, a sala mała, wręcz 
kameralna - artysta blisko na wyciągnięcie ręki. 
Bilety rozeszły się szybko, ale nikt na plakatach,  
w Internecie czy w kasie biletowej nie poinformo-
wał mieszkańców, że koncert poprzedzi gala. Or-
ganizatorzy tej imprezy trochę się chyba zapo-
mnieli, bowiem sponsoring imprez kulturalnych 
jest bardzo potrzebny, a darczyńcom należą się 
słowa podziękowania i uznania, ale może warto 
robić to na imprezach zamkniętych lub przynaj-
mniej uprzedzać kupujących bilety, że to impreza 
łączona, a koncert jest tylko jej dodatkiem.  (bl)
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Władze Mikołowa wykorzystały koncert znanego  
i popularnego muzyka do uświetnienia akademii ku własnej czci. 
Fani Kiljańskiego są zbulwersowani i zdegustowani.

Kulturalne(?) 
zamieszanie z Kiljańskim
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Tauron wystawia faktury bez odczytu licznika

Na oko panie…
Dziwna rzecz przytrafiła się naszej Czytelniczce, klientce spółki 
Tauron. Dostała szacunkową(!) fakturę rozliczeniową za dostawy 
prądu za ostanie dwanaście miesięcy. I może zostawiłaby tę 
sprawę, gdyby nie kwota. Ponad 4,5 tys. zł! A do tego kolejna rata 
za prąd, płatna w tym samym czasie, wynosząca tysiąc złotych. 
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Stowarzyszenie Pomocna 
Dłoń Krystyn i Sympatyków, 
któremu przewodzi Krystyna 
Świerkot, jak zawsze przygo-
towało wiele imprez. W po-
łowie września w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Mi-
kołowie odbyło się pierwsze 
w sezonie jesiennym „Spo-
tkanie ze zdrowiem”. 

Prelegentem spotkania była 
Pani Ewa Mika Kowalik - 
dietetyk kliniczny, certyfiko-

wany trener Nordic Walking. Pa-
sjonatka i orędowniczka zdrowego 
stylu życia. Twórczyni autorskiego 
programu „Dieta pozytywna”. 

A po kilku dniach, bo 20 wrze-
śnia odbyła się wycieczka do miej-
scowości Chrusty w województwie 

świętokrzyskim. Zwiedzano ośro-
dek „Polanika”, gdzie uczestnicy 
mieli okazję zapoznać się z atrak-
cjami tego kompleksu, jak również 
byli przy słynnym drzewie „Bar-
tek” w Zagnańsku, który jest naj-
bardziej znanym dębem w Polsce, 
a popularność zawdzięcza swej 
budowie. Na przełomie września 
i października podopieczni, oso-
by niepełnosprawne oraz członko-
wie naszego Stowarzyszenia prze-
bywali na turnusie rehabilitacyj-
nym w Jastrzębiej Górze. Pogoda 
i humory dopisały, a czas spędzili-
bardzo miło na różnych zajęciach 
i rehabilitacji.

- Nasze Stowarzyszenie działa na 
rzecz osób wymagających naszego 

wsparcia. Organizujemy wyjazdy, 
turnusy rehabilitacyjny, spotkania 
prozdrowotne. Na bieżąco wspie-
ramy naszą podopieczną Karolin-
kę, która robi postępy w leczeniu 
i rehabilitacji, ale również wspo-
magamy inne inicjatywy i społecz-

ność lokalną - zapewnia Krystyna 
Świerkot, prezes Stowarzyszenia. 

I tak było pod koniec września. 
Członkinie Stowarzyszenia uczest-
niczyły w imprezie charytatywnej 
na rzecz Małgosi z Łazisk Śred-
nich.  (BL) 

W imieniu dzieci, jak i nauczycieli klasy III A w Mikołowie chciałem 
podziękować Pani Krystynie Świerkot oraz Stowarzyszeniu Po-
mocna Dłoń Krystyn i Sympatyków za przekazanie darowizny 

potrzebnej na wyjazd w góry uczniów.
- Dzieci, jak się dowiedziały, że mogą jechać, były zachwycone, a ich 

rodzice zaskoczeni, a ja zadowolony, że mogłem dzięki waszej darowiź-
nie wywołać ten uśmiech na twarzach dzieciaków - napisał do „Naszej 
Gazety” jeden z rodziców. 

Ogólnopolska akcja 
„Dzień bez samo-
chodu” zyskuje co-

raz większą popularność, 
a organizatorzy różnego ro-
dzaju imprez, najczęściej 
proponują, by w takim dniu 
zamienić samochód na ro-
wer. W sobotę, 4 październi-
ka w ramach tej akcji z placu 
przy Domku Parkowym wy-
ruszył IX Mikołowski Rodzin-
ny Rajd Rowerowy. W rajdzie 
wzięło udział ponad 90 cy-
klistów, co jest rekordem tej 
imprezy. Na półmetku raj-
du, na terenie CEPiE w Mo-
krem, na uczestników cze-

kało ognisko z kiełbaskami, 
a posiłek uatrakcyjniły kon-
kursy i zabawy związane 
z turystyką i cyklistyką. 

Najliczniejszą rodziną pod-
czas rajdu była rodzina Bry-
szów, największą reprezenta-
cję wydelegowała Szkoła Pod-
stawowa nr 5. Z kolei naj-
młodszą uczestniczką rajdu 
była Martyna Trzensiok. 

Dla całego rajdowego pele-
tonu była to doskonała zaba-
wa, po której rowerowi wę-
drowcy dopytywali o następ-
ną. Ta odbędzie się wiosną 
w ramach akcji „Polska na ro-
wery”.  Tapi

Podziękowanie za dar

Krystyny zawsze w ruchu

Rower 
zamiast 
samochodu
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- Kiedy słyszymy „pole magnetycz-
ne” to raczej myślimy o czymś szko-
dliwym…

- Często spotykamy się z takim podej-
ściem, ale chciałabym tu od razu podkre-
ślić, że są dwa rodzaje pola magnetyczne-
go. Jedno, które nam szkodzi - wytwarza-
ne przez różnego rodzaju urządzenia oraz 
to dobre o niskiej częstotliwości i o tym 
tutaj mówimy. Ma ono zbawienny wręcz 
wpływ na nasz organizm, bowiem pobu-
dza nasze komórki do odnowy.

- W jakich dolegliwościach można 
stosować magnetoterapię?

- Prawie we wszystkich. Nie mogą się 
jej jednak poddać kobiety w ciąży, oso-
by z czynną chorobą nowotworową, cho-
rzy na gruźlicę, epilepsję, posiadający roz-
rusznik serca czy też chorzy na ciężkie in-
fekcje wirusowe, grzybicze oraz bakteryj-
ne. Chciałabym tu zaznaczyć, że metalo-
we implanty nie stanowią przeciwwska-
zania do zabiegu. Magnetoterapia wspo-
maga i przyspiesza leczenie wielu chorób, 
w tych najbardziej nam doskwierających, 
m.in. kostnych - osteoporozy, zwyrodnień 
skórnych - owrzodzeń i ran (np. stopy cu-
krzycowej), obrzęków. Doskonale radzi so-
bie z bólem. Tylko osoby borykające się 

z notorycznym, uciążliwym bólem wystę-
pującym m.in. przy zwyrodnieniach sta-
wów czy kręgosłupa wiedzą jaka to ulga, 
kiedy ból przemija. Trudno tu wyliczać 
wszystkie dolegliwości, w jakich może-
my wspomagać leczenie magnetoterapią, 
ale szczególnie polecamy ją osobom cho-
rującym na stwardnienie rozsiane, choro-
bę Parkinsona i Alzheimera, bowiem łago-
dzi objawy i hamuje rozwój tych chorób. 
Pole magnetyczne o niskiej częstotliwości 
ma wręcz zbawienny wpływ na nasz or-
ganizm. Regularne stosowanie tej terapii 
pozwala nam na dłużej zachować wital-
ność oraz dobre samopoczucie. 

- Czy można magnetoterapię sto-
sować jako metodę leczniczą?

- W niektórych przypadkach tak. Głów-
nie, jeżeli chodzi o procesy gojenia się 
tkanek (zmiany skórne, złamania), regu-
luje bowiem metabolizm organizmu, do-
tlenia i odżywia. Dodatkowo obniża po-
ziom cholesterolu oraz reguluje ciśnienie 
tętnicze krwi i poziom cukru, zapobiega-
jąc tym samym występowaniu incydentów 
mózgowo-sercowych (udar mózgu, zawał 
serca). Ponadto normalizuje procesy fizjo-
logiczne i biochemiczne obniżając poziom 
stresu. Magnetoterapia leczy również dłu-
gotrwałe stany zapalne, m.in. zatok, ucha 
środkowego czy stawów. 

- Czy magnetoterapię można by 
było także wykorzystywać do elimi-
nacji zmarszczek?

- Oczywiście, powiem więcej - dosko-
nale działa na cellulit, a przy zastosowa-
niu światła spolaryzowanego efekty w eli-
minowaniu zmarszczek są wręcz rewela-
cyjne dzięki wzmożonej syntezie kolage-
nu (zwiększonej elastyczności skóry). Ma-
gnetoterapia to także forma łagodnej pro-
filaktyki. Dlatego warto zadbać o zdro-
wie i urodę już dziś, gdy jeszcze jesteśmy 
„w formie”. 

Zapraszamy wszystkich do skorzy-
stania z naszych zabiegów. 

Magnetoterapia to zabieg fizykoterapeutyczny wykonywany przy pomocy impulsowego pola magnetycznego niskiej częstotliwości.

ABC magnetoterapii 

Rozmowa z DR JOANNĄ SZYMAŃSKĄ, fi zjoterapeutą z Instytutu Magnetoterapii, gdzie wykorzysty-
wane są aparaty Biomag z opatentowaną technologią 3D i światłem spolaryzowanym.

Ostatnie miejsce na liście PiS

Nasz Kandydat do Rady Powiatu
Przemysław 

Przemysław Marek urodził się 8 czerwca 1985 roku w Mikołowie. Przez całe życie ściśle 
związany z miastem Mikołów. Jest przedsiębiorcą i od roku 2006 prowadzi działalność na 
śląskim rynku usług elektroinstalacyjnych. Posiada też szerokie doświadczenie w branży 
budowlanej. Przynależy do mikołowskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Mikołowie 
z tytułem mistrzowskim. 

W ramach ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych studiuje obecnie na 
3 roku studiów „Zarządzanie i inżynieria produkcji” w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną 
Pracy w Katowicach.

Prywatnie mąż i ojciec córki Julci oraz syna Stasia. Aktywnie wspiera 
rozmaite akcje społeczne na rzecz szkół czy hospicjów. Do rady Powiatu 
Mikołowskiego kandyduje, pragnąc wykorzystać posiadane zdolności 
organizacyjne w pracy na rzecz mieszkańców swojej Małej Ojczyzny.
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16 listopada 
zmieniamy samorządy

KIEDY?

Wybory samorządowe odbędą 
się 16 listopada. 

JAK?

Sam akt głosowania wydaje się 
czynnością banalnie prostą, ale 
liczba głosów nieważnych podczas 
każdych wyborów świadczy o tym, 
że nie wszyscy radzimy sobie przy 
urnie wyborczej. Nadchodzące wy-
bory mogą okazać się skompliko-
wane, ponieważ wybieramy burmi-
strzów, radnych miejskich i gmin-
nych, radnych powiatowych oraz do 
sejmiku wojewódzkiego. W sumie, 
podejmiemy cztery decyzje wybor-
cze. Każdy wyborca otrzyma dwie 
kartki i dwie książeczki.

BIAŁA 
KARTKA 
zawierać będzie nazwiska 

kandydatów do rad miejskich i gmin-
nych. 

RÓŻOWA 
KARTKA 
przypisana jest wyborom na 

burmistrzów i wójtów.

ŻÓŁTA 
KSIĄŻECZKA 
dotyczy wyborów do Rady 

Powiatu. Zawierać będzie listy po-
szczególnych ugrupowań z nazwiska-
mi ich kandydatów.

NIEBIESKA 
KSIĄŻECZKA 

służy do wyborów rad-
nych Sejmiku Samorządowego Wo-
jewództwa Śląskiego. Obowiązują ta-
kie same zasady, jak przy wyborach 
do Rady Powiatu.

UWAGA!
NA KAżDEJ Z KARTEK 
I KSIĄżECZEK WYBIERAMY 
TYLKO JEDNEGO KANDYDATA.

Swój wybór zaznaczamy przez po-
stawienie krzyżyka w kratce obok na-
zwiska. Każda inna forma jest nie-
ważna (nie stawiamy „ptaszków” 
obok nazwisk, niczego nie skreślamy 
i nie podkreślamy).

1) Jan Kowalski  

2)Jerzy Nowak  

3) Marek Wiśniewski  

BURMISTRZOWIE 
I WÓJTOWIE

W powiecie mikołowskim na te 
stanowiska wybierzemy pięć osób.

Mikołów - burmistrz
Łaziska Górne - burmistrz
Orzesze - burmistrz

Wyry - wójt
Ornontowice - wójt

Jeżeli w pierwszej turze kandyda-
ci na burmistrzów i wójtów nie uzy-
skają wymaganej większości głosów 
(50 proc. plus jeden głos) w dwa ty-
godnie później (30 listopada) jesz-
cze raz pójdziemy do urn. Do drugiej 
tury przechodzi dwóch kandydatów 
z największą liczbą głosów. Wygrywa 
ten, kto uzyska więcej głosów.

RADNI DO 
MIAST I GMIN

Wszystkich radnych miejskich 
i gminnych wybierzemy w pierw-
szej turze, 16 listopada. Od tego 
roku obowiązuje inna ordynacja wy-
borcza, niż cztery lata temu. Nie 
ma już progu wyborczego (5 proc. 
ogólnej sumy głosów), który musia-
ły przekroczyć startujące ugrupowa-
nia, aby ich przedstawiciele znaleź-
li się w Radzie Miejskiej albo Gminy. 
Od tego roku radnych wybieramy w 
taki sam sposób, jak senatorów. Mia-
sta i gminy podzielono na jednoman-
datowe okręgi. To znaczy, że z jedne-
go okręgu do Rady może wejść tyl-
ko jeden radny. Zwycięża ten kandy-
dat, który uzyska największa liczbę 
głosów. Nowa ordynacja radykalnie 
zmieni niepisane zasady rządzące 
dotychczas lokalną polityką. Na tym 

szczeblu demokracji samorządowej 
znaczenie traci partyjny czy stowa-
rzyszeniowy szyld, a liczy się przede 
wszystkim prestiż, uznanie i reputa-
cja wśród samych wyborców.

RADNI DO POWIATU 
MIKOŁOWSKIEGO

Radnych powiatowych wybieramy 
według innej ordynacji, niż przy wy-
borach do rady miejskiej.

W Radzie Powiatu zasiądzie 21 
radnych. Powiat Mikołowski podzie-
lono na cztery okręgi. Każdemu przy-
pada inna liczba radnych, uzależnio-
na od liczby mieszkańców.

1) Mikołów - 9 
2) Łaziska Górne - 5
3) Orzesze - 4
4) Wyry i Ornontowice - 3

Oddając głos na konkretnego kan-
dydata, głosujemy także na listę, 
z której on startuje. Do Rady Powia-
tu wchodzą reprezentanci list, które 
przekroczyły pięcioprocentowy próg 
wyborczy. Miejsca w Radzie Powia-
tu dzielone są proporcjonalnie. Im 
większy procent głosów zdobyła lista, 
tym więcej przypadnie jej mandatów. 
Do Rady Powiatu wchodzą kandydaci 
z największą liczbą głosów na swojej 
liście. Od tego roku obowiązują pary-
tety wyborcze. Na każdej z list, co naj-

mniej 35 proc. miejsc musi być zare-
zerwowana dla kobiet lub mężczyzn.

STAROSTA

Starosta Powiatu Mikołowskiego 
jest jedyną ważną osobą w struktu-
rze lokalnej władzy, której nie wybie-
rają bezpośrednio sami mieszkań-
cy. Nominacja na to stanowisko wy-
gląda podobnie, jak wyznaczanie pre-
miera rządu. Starostę wybierają rad-
ni powiatu. Po wyborach 16 listopa-
da, będziemy znali podział manda-
tów w Radzie Powiatu. Wtedy dowie-
my się, kto jest typowany na starostę 
i kto ma największe szanse.

SEJMIK SAMORZĄDOWY

Po wyborach 16 listopada, w Sej-
miku Województwa Śląskiego zasią-
dzie 45 radnych. To o jednego mniej, 
niż w poprzedniej kadencji. Woje-
wództwo Śląskie „straciło” jednego 
radnego, ponieważ w naszym regio-
nie ubywa mieszkańców. Liczba rad-
nych zależy od liczby ludności w wo-
jewództwie. W wyborach do Sejmiku 
liczą się przede wszystkim duże par-
tie. Całe Województwo Śląskie zosta-
ło podzielone na kilka okręgów wy-
borczych. Z okręgu obejmującego 
Rybnik, Wodzisław, Jastrzębie-Zdrój, 
Racibórz, Żory i powiat mikołowski 
wchodzi 7 radnych.  (fil)

O czym każdy wyborca wiedzieć powinien?



Kto nie bierze udziału w wyborach, ten nie ma moralnego 
prawa narzekać na władze gminy, miasta czy powiatu.

Wyników wyborów samorządowych nie możemy 
przewidzieć, ale jedno jest pewne. Po 
16 listopada nic już nie będzie takie, jak dawniej. 
Samorządową rewolucję gwarantuje, 
m.in. zmiana sposobu wybierania radnych, która 
promuje autentycznych lokalnych liderów. Poza 
tym od wielu kadencji nie było tak wielu i tak 
mocnych list do Rady Powiatu mikołowskiego. 
Czeka nas pasjonujący pojedynek wyborczy. 
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MIKOŁÓW 
- GDZIE TRZECH SIę BIJE

Te wybory będą przełomo-
we dla Marka Balcera, obec-
nego burmistrza miasta, po-
nieważ zadecydują o jego poli-
tycznej przyszłości. Nie jest ta-
jemnicą, że zawsze zabiegał on 
o miejsce w Parlamencie. Ale 
droga na ulicę Wiejską w War-
szawie nie jest prosta ani łatwa. 
Przepustką do Sejmu i Senatu 
jest dobre zaplecze wyborcze. 
Jeżeli Balcer w listopadzie prze-
gra batalię o fotel burmistrza, 
raczej nikt nie zaproponuje mu 
startu w przyszłorocznych wy-
borach parlamentarnych. Sy-
tuacja nie sprzyja burmistrzowi. 
W ciągu ostatniego roku spadło na 
niego, jako polityka i samorządowca, 
kilka nieszczęść. Po pierwsze, posy-
pała się współpraca z Platformą Oby-
watelską. Gwarantem jego dobrych 
relacji z PO był Adam Putkowski, były 
lider tej partii w powiecie mikołow-
skim i człowiek orkiestra w samym 
Mikołowie, pełniący przez lata funk-
cję wiceburmistrza i wiceprezesa Za-
kładu Inżynierii Miejskiej. Pierwszy 
sygnał, że coś jest nie tak, pojawił się 
w ubiegłym roku. Putkowski przestał 
być szefem powiatowej PO, przegry-
wając wewnętrzne wybory z Mirosła-
wem Dużym. W każdej partii obowią-
zuje demokracja, ale porządek też 
musi być. Taka roszada personalna 
nie mogła się odbyć bez zgody i ak-
ceptacji regionalnej „góry” w Kato-
wicach. A później wybuchła tajemni-
cza i głośna afera urzędnicza z udzia-

łem Adama Putkowskiego. Balcer nie 
miał innego wyjścia, jak zwolnić swo-
jego zastępcę. Była to szczera chęć 

n a p r a -
wy skomplikowa-
nych relacji wewnątrz 
mikołowskiego magistratu, czy 
przedwyborcza gra pod „publiczkę”? 
Wielu obserwatorów lokalnej sceny 
politycznej nie wyklucza, że po zwy-
cięskich dla obecnego burmistrza 
wyborach, sytuacja w magistracie 
wróci na stare tory, czyli miastem bę-
dzie znów rządzić duet Balcer - Put-
kowski. Wygranie wyborów nie bę-
dzie jednak takie proste. Konsekwen-
cją ochłodzenia stosunków z PO jest 
start Stanisława Piechuli, popularne-
go i lubianego w mieście radnego po-
wiatowego. Może on liczyć na głosy 
nie tylko sympatyków PO, ale także 
mieszkańców, którzy poczuli się zmę-
czeni kilkunastoletnimi rządami Bal-

cera. Na tym nie kończy się li-
sta nieszczęść obecnego burmi-
strza. Dwa lata temu powstało 

Stowarzy-
szenie Rozwoju 
i Promocji Ziemi Miko-
łowskiej, które ostro krytyku-
je poczynania władz miasta. Adam 
Lewandowski, prezes Stowarzysze-
nia, szybko zdobył sobie sympatię 
i zaufanie mieszkańców, interweniu-
jąc w ich sprawach nie tylko w mi-
kołowskim magistracie. Na tle słabej 
i podporządkowanej burmistrzowi 
Rady Miejskiej, Stowarzyszenie pełni 
rolę jedynej w mieście opozycji. Na 
dodatek, Adam Lewandowski ściśle 

w s p ó ł -
pracuje z Prawem 

i Sprawiedliwością. A PiS jest 
teraz znacznie mocniejszy, niż czte-
ry lata temu. Wyborcy ziemi miko-
łowskiej mają świeżo w pamięci wy-
raźne zwycięstwo mikołowskiej par-
lamentarzystki Izabeli Kloc, w wybo-
rach uzupełniających do Senatu. Na 
Lewandowskiego zagłosują zapew-
ne wyborcy PiS oraz mieszkańcy Mi-
kołowa, którzy mają dosyć obecnego 

układu władzy 
w mieście. O fotel bur-

mistrza powalczy trzech kandydatów, 
z których każdy ma równe szanse na 
zwycięstwo.

ŁAZISKA GÓRNE 
- STAWKA ROŚNIE

Jeszcze kilka miesięcy temu pisa-
liśmy na łamach „Naszej Gazety”, że 
Aleksander Wyra, burmistrz Łazisk 
Górnych, ma zwycięstwo w kiesze-
ni. Jego rządy przebiegają spokojnie. 

W wyborach samorządowych najwięcej emocji dostarczają zawsze zmagania o najważniejsze   stołki w miastach i gminach, czyli stanowiska burmistrzów 
i wójtów.  Co cztery lata jest ciekawe, ale takich wrażeń, jakich możemy spodziewać się    16 listopada, nie było jeszcze nigdy.

Krajobraz prz ed bitwą



Oferujemy tylko
polski węgiel ! 
- kostka 
- orzech I 
- orzech 
- orzech II 
- groszek 
- ekogroszek 
- flotokoncentrat 
- miały 
oraz duży wybór 
węgli workowanych

tel. 500 106 698, 503 158 543
tel./fax (32) 322 73 70,  www.besttrans.pl

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ! NAJLEPSZA CENA!

Autoryzowany 
sprzedawca:

Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 48a (obok Huty)

PROMOCJA!!!
ORZECH II ZG SOBIESKI - cena 550,00 zł/t* !!!

*promocja ważna 
do wyczerpania zapasów

DREWNO KOMINKOWE

www.drewno-kominkowe.info
tel. 515 477 660, woj-let@wp.pl

BUK 195 zł 
DĄB 185 zł 

BRZOZA 175 zł 
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W wyborach samorządowych najwięcej emocji dostarczają zawsze zmagania o najważniejsze   stołki w miastach i gminach, czyli stanowiska burmistrzów 
i wójtów.  Co cztery lata jest ciekawe, ale takich wrażeń, jakich możemy spodziewać się    16 listopada, nie było jeszcze nigdy.

Krajobraz prz ed bitwą
O jego sile świadczy także brak we-
wnętrznej, politycznej konkurencji. 
Sytuacja w Łaziskach nabrała jed-
nak ostatnio tempa. Prawdopodobnie 

(piszemy 
przed upływem re-

jestracji kandydatów na burmi-
strzów) o najważniejsze stanowisko 

w mieście powalczy Andrzej Pacha, 
startujący z listy dla Gminy i Powia-
tu, którą firmuje Henryk Jaroszek, 
starosta powiatowy. W całym powie-

cie, a zwłaszcza w Łazi-
skach Górnych, jest to 
jedna z najmocniejszych 
rekomendacji. Ale na 
tym nie koniec. Swojego 
kandydata wystawia tak-
że Prawo i Sprawiedli-
wość. Sygnalizowaliśmy 
w ubiegłym miesiącu, że 
Bogdan Tkocz prawdo-
podobnie zamierza ubie-
gać się o to stanowisko. 
Teraz wiemy już na pew-
no, że szef „Solidarno-
ści” w jednej ze spółek 
należących do koncernu 
Tauron, powalczy o urząd 

burmistrza. Atutem Tkocza 
jest nie tylko mocna, polityczna mar-
ka, ale także działalność związkowa. 
Żyjemy w trudnych czasach, kiedy 
państwo nie potrafi zagwarantować 
stabilności branży surowcowo-ener-

getycznej. W Łaziskach Górnych jest 
to temat ważny i poważny ze wzglę-
du na trzy, duże przemysłowe zakła-
dy pracy. Obecność związkowców na 
liście PiS do łaziskiej Rady Miejskiej, 
dowodzi, że Tkocza i jego zaplecza 
nie można lekceważyć.

ORZESZE 
- SAMI SWOI?

Burmistrz Andrzej Szafraniec na-
leży do grona samorządowców, któ-
rzy specjalnie nie muszą się martwić 
o reelekcję. Na jego szczęście w 
Orzeszu nie ma silnej i dobrze zorga-
nizowanej opozycji. Chociaż, o mały 
włos nie doszłoby tam do małej sen-
sacji. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy 
się, że Prawo i Sprawiedliwość złożyło 
propozycję kandydowania na burmi-
strza Markowi Szafrańcowi, znane-
mu w Orzeszu społecznikowi i… bra-
tu obecnego burmistrza. Senator Iza-
bela Kloc, która w powiecie mikołow-
skim układa PiS-owe karty, nie chcia-

ła nam zdradzić szczegółów tej spra-
wy. Stanęło na tym, że Marek Sza-
franiec kandyduje z listy PiS do Rady 
Powiatu. W sumie szkoda. Bratobój-
czy pojedynek o fotel burmistrza stał-
by się zapewne medialnym hitem.

WYRY 
- DO WYBORÓW TRZEBA DWOJGA

Cztery lata temu Barbarze Pra-
soł, wójtowi gminy Wyry, spadł z nie-
ba prezent, o jakim mogą jedynie 
marzyć samorządowcy. Nikt nie sta-
nął z nią w wyborcze szranki. Barba-
ra Prasoł walczyła tylko z frekwencją. 
W tym sezonie politycznym już nie 
będzie tak miło. O stanowisko wójta 
ubiega się także Adam Myszor, radny 
powiatowy, który kampanię wyborczą 
chce oprzeć, m.in. na krytyce złego - 
jego zdaniem - zarządzania finansa-
mi gminy. Pani wójt chwali się inwe-
stycjami, radny kwestionuje ich za-
sadność. Pani wójt organizuje dla wy-
borców śniadanie na trawie, radny 

zaprasza na festyn z „myszorkami”. 
Już na półtora miesiąca przed wy-
borami, Wyry kipią od politycznych 
emocji. A napięcie rośnie…

ORNONTOWICE 
- NIC NIE MOżE PRZECIEż 

WIECZNIE TRWAć

Kazimierz Adamczyk, wójt Or-
nontowic, już przeszedł do histo-
rii polskiego samorządu. Należy do 
grona najdłużej urzędujących wój-
tów w wolnej Polsce. Na fotelu wój-
ta zasiadł na samym początku pol-
skiej, demokratycznej samorządno-
ści, w 1992 roku. I tak jest do dziś. 
Zmieniają się rządy, upadają partie, 
a wójt Ornontowic jest. Listopado-
we wybory Kazimierz Adamczyk za-
pewne też dopisze do trwającego od 
ponad 20 lat pasma samorządowych 
sukcesów. Warto jednak pamiętać, że 
w życiu i w polityce, wszystko, co do-
bre, kiedyś się kończy.

Jerzy Filar



OKRęG NR 1

KRYSTIAN 
CZARDYBON

OKRęG NR 2

EWALD 
BŁASZCZYK

OKRęG NR 3

IWONA 
GIEMRA

OKRęG NR 4

MICHAŁ 
SŁOWIOCZEK

OKRęG NR 5

MARIUSZ 
PIWOWARCZYK

OKRęG NR 8

JOLANTA 
KORNATOWSKA

OKRęG NR 9

MAŁGORZATA 
SZUŁA

OKRęG NR 10

JOLANTA 
UCKA

OKRęG NR 11

TADEUSZ 
KRÓl

OKRęG NR 12

MIROSŁAW 
JAREK

OKRęG NR 13

KRYSTIAN 
LOSKA

OKRęG NR 14

MATEUSZ 
EICHNER

OKRęG NR 7

FRANCISZEK 
ROLA

OKRęG NR 6

GRZEGORZ 
NOWOK 

OKRęG NR 15

MARIAN 
AUGUSTYNIAK

OKRęG NR 16

DOROTA 
PAWlęCZYK-GASZ

OKRęG NR 17

ANDRZEJ 
CHRÓSZCZ

OKRęG NR 18

FRANCISZEK 
RZYTKA

OKRęG NR 19

ARKADIUSZ 
SKOWRON

OKRęG NR 20

JÓZEF 
KALETA

OKRęG NR 21

BOGUSŁAW 
żUREK

Szanowni Mieszkańcy!
Kiedy cztery lata temu, dzięki Państwa głosom, ob-

jąłem po raz pierwszy urząd burmistrza, przyświe-
cał mi jeden cel: aby nasze miasto uczynić przyjazne 
mieszkańcom i abyśmy wszyscy czuli się w Łaziskach 
Górnych po prostu dobrze. 

Wraz z radnymi mijającej kadencji oraz moimi 
współpracownikami przeprowadziliśmy w Łaziskach 
Górnych szereg inwestycji. Dobre zmiany w Łaziskach 
Górnych to jednak proces ciągły, który nie zamyka 
się w ramach jednej kadencji. Przed nami wielkie wy-
zwania związane z pozyskiwaniem środków unijnych 
z nowej perspektywy finansowej. 

Wiem, jak zmieniać Łaziska Górne. Nasze mia-
sto żyje rytmem inwestycji, ulepszeń, moderniza-
cji, lecz jego bogactwem są przede wszystkim miesz-
kańcy - rodziny, które od lat związane są z Łaziska-
mi oraz nasi nowi mieszkańcy, którzy wiążą z nami 

przyszłość, bo wiedzą, że u nas żyje się dobrze. Wie-
lu z Państwa zna mnie i moją rodzinę. Wiecie, że je-
stem człowiekiem dialogu, a sprawowanie urzędu 
burmistrza pojmuję jako pracę dla ludzi i z ludźmi, 
z Wami, z łaziszczanami. To jest dla mnie sprawa 
pierwszorzędna.

16 listopada proszę Was o pójście na wy-
bory. Każdy głos, Wasz głos to szansa dla 
Łazisk Górnych na rozwój, na stabilność, na 
dobre zarządzanie. 

Zaangażowanie oraz aktywność miesz-
kańców zawsze były i są wizytówką nasze-
go miasta. Niech tak będzie i tym razem.

Zapraszam na moją stronę internetową: 
www.aleksanderwyra.pl

Aleksander Wyra

Dobre zmiany w Łaziskach Górnych nie są dziełem jednego człowieka. Skuteczność burmistrza jest 
miarą zaangażowania osób, które go wspierają i działają na rzecz miasta. Ci ludzie będą się starali zdo-
być Państwa poparcie i uzyskać mandat radnego w Państwa okręgach. Część z nich sprawdziła się już 
w pracy samorządowej. Cztery lata temu znaleźli się oni na listach dwóch komitetów: KWW Forum Samo-
rządowego i KWW Obywatelskiego Komitetu Samorządowego. W najbliższych wyborach samorządowych 
utworzą oni jedną listę - KWW Forum Samorządowe. Są wśród nich doświadczeni samorządowcy, ludzie 
którzy od lat służą wiedzą i kompetencjami naszemu miastu. Są też nowi kandydaci, z wizją, nowymi po-
mysłami, zapałem i zaangażowaniem, których energia na pewno przysłuży się Łaziskom Górnym.

Kandydaci KWW Forum Samorządowego 
do Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

ALEKSANDER WYRA 
kandydat na burmistrza Łazisk Górnych

Szanowni Mieszkańcy!
Kiedy cztery lata temu, dzięki Państwa głosom, ob-

jąłem po raz pierwszy urząd burmistrza, przyświe-
cał mi jeden cel: aby nasze miasto uczynić przyjazne 
mieszkańcom i abyśmy wszyscy czuli się w Łaziskach 
Górnych po prostu dobrze. Górnych po prostu dobrze. 

Wraz z radnymi mijającej kadencji oraz moimi 
współpracownikami przeprowadziliśmy w Łaziskach 
Górnych szereg inwestycji. Dobre zmiany w Łaziskach 
Górnych to jednak proces ciągły, który nie zamyka 
się w ramach jednej kadencji. Przed nami wielkie wy-
zwania związane z pozyskiwaniem środków unijnych 
z nowej perspektywy finansowej. 

Wiem, jak zmieniać Łaziska Górne. Nasze mia-
sto żyje rytmem inwestycji, ulepszeń, moderniza-
cji, lecz jego bogactwem są przede wszystkim miesz-
kańcy - rodziny, które od lat związane są z Łaziska-
mi oraz nasi nowi mieszkańcy, którzy wiążą z nami 

ALEKSANDER WYRA ALEKSANDER WYRA 
kandydat na burmistrza Łazisk Górnych
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MARIA 

BZDURA
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KWW Forum Samorządowe
kandydaci do Rady Powiatu Mikołowskiego

KWW Obywatelski Komitet Samorządowy 
kandydaci do Rady Powiatu Mikołowskiego

RADA POWIATU
Ważnym elementem działania samorządu jest powiat. 16 listopada, oprócz Burmistrza i Rady Miej-

skiej, wybierzemy też Radę Powiatu. Współpraca miasta i powiatu jest kwestią niezwykle istotną. 
Mamy znakomitych kandydatów. Ludzi, którzy potrafią dbać o sprawy Łazisk Górnych w powiecie. To 
osoby znane i skuteczne w działaniu. Aby dać Państwu jak najszerszą możliwość wyboru, będą one kan-
dydować z dwóch list: listy KWW Forum Samorządowe i KWW Obywatelski Komitet Samorządowy.

ALEKSANDER WYRA

1
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JAN RATKA

1
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Andrzej 

SZAFRANIEC
burmistrz Orzesza

Szanowni Państwo!
Mamy dobry plan zrównoważonego rozwoju Orzesza na kolejne lata. Stawiamy 

na rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz pozyskanie inwestorów zewnętrznych. 
Dzięki nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej chcemy podnieść jakość 
i standard życia w naszym mieście. Kiedy osiem lat temu powierzyliście mi Pań-
stwo urząd burmistrza, za jedno z głównych zadań postawiłem sobie zbudowanie 
marki Orzesza jako miejscowości przyjaznej mieszkańcom, gdzie można dobrze, 
spokojnie i wygodnie mieszkać, pracować oraz wypoczywać. Myślę, że dzięki Pań-
stwa pomocy, wsparciu i zaangażowaniu udało się zrealizować ten cel. Urząd bur-
mistrza zawsze traktowałem jako zobowiązanie wobec mieszkańców, którzy mi za-
ufali. Proszę Was o mandat zaufania na kolejne lata mojej pracy na rzecz Orzesza.
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Zapraszam na stronę: andrzejszafraniec.pl

W polskiej demo-
kracji nie wszyst-
kie, ważne sta-
nowiska są wy-

bieralne. Obywatele nie mają 
bezpośredniego wpływu na wy-
bór premiera, marszałków wo-
jewództw i starostów powiato-
wych. Ten przywilej pozostawia-
no politykom. Z wyborem pre-
miera nie ma większego pro-
blemu. Jeżeli rządzi PO-PSL, 
wskazują premiera spośród sie-
bie, bo mają większość w parla-
mencie, która im to przegłosuje. 
Jeśli przyszłoroczne wybory wy-
gra PiS, to też nie będzie proble-
mu. Partia Jarosława Kaczyń-
skiego zaprosi do współpracy 
chętnych na takie układy ludo-
wców i stworzą sejmową więk-
szość, pozwalającą wyłonić pre-
miera. Niestety, życie politycz-
ne w powiecie mikołowskim nie 

układa się według tak prostych 
schematów. Starostę wybie-
rze spośród siebie 21 radnych 
powiatowych. Kto znajdzie się 
w tym gronie? Na rozwiązanie 
tej zagadki przyjdzie nam po-
czekać aż do 16 listopada. 

TYPOWANIE 
ZWYCIęZCÓW 
I PRZEGRANYCH 
W POWIECIE 
MIKOŁOWSKIM JEST 
WIęKSZĄ lOTERIĄ, NIż 
WRÓżENIE Z FUSÓW. 

Krajowa i regionalne sceny 
polityczne są w miarę ustabili-
zowane i przewidywalne. Anali-
tycy mogą bawić się w progno-
zowanie przewagi PO nad PiS 
lub odwrotnie. W powiecie nic 
nie jest proste. Listy z kandy-
datami przygotowało aż sie-

dem ugrupowań. Przynajmniej 
pięć, nie kryje apetytów na fo-
tel starosty. Problem w tym, że 
żadne z nich nie jest w stanie 
uzyskać większości gwaran-
tującej samodzielnie rzą-
dzenie w powiecie. Nie 
obejdzie się bez koali-
cji. Nic więc dziwne-
go, że podskórne ży-
cie polityczne po-
wiatu mikołowskie-
go gęstnieje od spe-
kulacji, podchodów, 
umów, zachęt, ostrze-
żeń, obietnic, deklaracji 
itp. W życiu i polityce czę-
sto sprawdza się przysłowie, 
aby nie dzielić skóry na niedź-
wiedziu, który jeszcze rządzi 
w puszczy. Ludowa mądrość 
dobrze przystaje do sytuacji w 
powiecie mikołowskim. Funk-
cję starosty sprawuje Hen-

ryk Jaroszek, wspierany przez 
ugrupowanie Dla Gminy i Po-
wiatu. To człowiek z kilkudzie-

sięciolet-
nim stażem 
w pracy samorzą-
dowej. Przeciwnicy 
krytykują jego wiek i naj-
chętniej wysłaliby starostę na 
emeryturę. Zwolennicy pod-

k r e -
ślają, że 

metryka jest 
atutem Henry-

ka Jaroszka, bo dowodzi o jego 
wielkim doświadczeniu zawo-

d o -
w y m . 
W każ-
dym razie 
obecny starosta jest człowie-
kiem znanym, rozpoznawal-

ZACHĘCAM DO GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW Z LISTY FORUM SAMORZĄDOWEGO

Starosta powiatowy jest tylko jeden. Już choćby z tego powodu ugrupowania startujące w wyborach samorządowych za punkt honoru stawiają zdobycie dla siebie 
tego prestiżowego stanowiska. W powiecie mikołowskim o urząd starosty powalczy kilka ugrupowań. Trudno w tej stawce wytypować lidera. Prawie wszystkie koalicje 
są możliwe. Jedno wydaje się tylko pewne. Prościej jest wybrać premiera polskiego rządu, niż starostę mikołowskiego.

Trochę szachy, 
trochę boks



nym o ugruntowanej pozycji 
towarzysko-politycznej w na-
szym regionie. Na razie może 
liczyć na poparcie GiP w sta-
raniach o reelekcję. Wszyst-
ko może się jednak zmienić po 
16 listopada. Kandydatem GiP 

na bur-
mistrza 

Mikołowa jest 
sprawujący ten urząd od 

kilku kadencji Marek Balcer. 
Czy obroni urząd? Notowania 
Balcera ostatnio mocno spadły. 
Przyjdzie mu zmierzyć się nie 
tylko z malejącym poparciem, 

ale także z dwoma konkuren-
tami, za którymi stoją mocne 
środowiska polityczne i spo-
łeczna popularność. 

NIEOFICJAlNIE MÓWI 
SIę, żE W RAZIE 
PORAżKI, BAlCER 
BęDZIE FORSOWANY NA 
FOTEl STAROSTY, CO 
MOżE DOPROWADZIć DO 

KONFlIKTU 
Z JAROSZKIEM 

I ROZŁAMU 
W GIP. 

Największym sojusznikiem 
tego ugrupowania są Gminy 
Ziemi Mikołowskiej, firmowa-

ne przez Adama Myszora, ubie-
gającego się o fotel wójta w Wy-
rach oraz Adama Putkowskie-
go, do niedawna zastępcy bur-
mistrza Mikołowa. Ceną tego 
sojuszu będzie zapewne stano-
wisko wicestarosty dla jedne-
go z nich. Którego? Myszor li-
czy na sukces w Wyrach, a sta-
nowisk łączyć nie można. Po-
zostaje Putkowski, który jest 
postacią dosyć kontrowersyj-
ną i trudną do zaakceptowania 
przez niektóre środowiska po-
lityczne. Nie zmienia to faktu, 
że poparcie Gmin Ziemi Miko-
łowskiej może okazać się przy-
słowiowym języczkiem u wagi 
podczas układania powiato-

wych puzzli. Obydwa ugru-
powania będą miały 

problem, aby po-
zyskać do koalicji 
Forum Samorzą-

dowe i Obywatel-
ski Komitet Samorządo-
wy. FS i OKS tworzą silne 
struktury, zwłaszcza w Ła-
ziskach Górnych i Orze-
szu. W obu miastach z listy 

Forum kandydują obecni bur-
mistrzowie (Aleksander Wyra 
w Łaziskach Górnych i Andrzej 
Szafraniec w Orzeszu). Są fa-
worytami, a ich ugrupowania 
zapewne zbudują silne repre-
zentacje w radach miejskich 

i powiatowej. Z FS i OKS zwią-
zana jest także Barbara Pra-
soł, wójt Wyr. Jeżeli nie powtó-
rzy sukcesu sprzed czterech 
lat, nie można wykluczyć, że 
FS i OKS wysuną jej kandyda-
turę na stanowisko starosty. Co 
się stanie, jeżeli Barbara Prasoł 
wygra wybory na wójta? 

DZIAŁACZY FS I OKS 
ŁĄCZĄ DOBRE RElACJE 
Z MIROSŁAWEM DUżYM, 
lIDEREM PlATFORMY 
OBYWATElSKIEJ 
W POWIECIE 
MIKOŁOWSKIM. 

Jest on także kandydatem 
PO na stanowisko starosty. So-
jusz między tymi ugrupowa-
niami wydaje się więc oczy-
wisty. Wielką niewiadomą 
jest strategia Prawa i Spra-
wiedliwości. PiS wystawia sil-
ną drużynę do Rady Powiatu, 
a jej lokomotywami są kandy-
dujący na burmistrza Łazisk 
Górnych Bogdan Tkocz oraz 
Adam Lewandowski z Miko-
łowa, cieszący się w mieście 
coraz większą popularnością 
prezes Stowarzyszenia Rozwo-
ju i Promocji Ziemi Mikołow-
skiej. Trudno oczekiwać, że 
PiS zdobędzie wynik pozwa-
lający na samodzielne rozda-

wanie kart w powiecie. Zde-
cydowane, a miejscami wręcz 
miażdżące zwycięstwo Izabe-
li Kloc w niedawnych wybo-
rach uzupełniających do Se-
natu, świadczy jednak, że par-
tia ta ma w powiecie mikołow-
skim spory potencjał wybor-
czy i duże zdolności mobiliza-
cyjne. 

PÓKI CO, PIS CZEKA 
I NIE UJAWNIA SWOICH 
PlANÓW. 

Do żadnego z wymienio-
nych ugrupowań, mikołow-
ski PiS nie czuje specjalne 
sentymentu, co oznacza też, 
że każda taktyczna koalicja 
jest możliwa. Każde wybory 
samorządowe mają w sobie 
coś ze sportowej rywalizacji. 
Starania o fotel starosty mi-
kołowskiego są specyficznym 
dwubojem, łączącym ele-
menty boksu i szachów.

Jerzy Filar
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Starosta powiatowy jest tylko jeden. Już choćby z tego powodu ugrupowania startujące w wyborach samorządowych za punkt honoru stawiają zdobycie dla siebie 
tego prestiżowego stanowiska. W powiecie mikołowskim o urząd starosty powalczy kilka ugrupowań. Trudno w tej stawce wytypować lidera. Prawie wszystkie koalicje 
są możliwe. Jedno wydaje się tylko pewne. Prościej jest wybrać premiera polskiego rządu, niż starostę mikołowskiego.
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- Dlaczego chce Pan zostać 
burmistrzem Mikołowa?

- Ponieważ Mikołów potrzebu-
je zmian. Nasze miasto ma wielkie 
możliwości rozwojowe oraz wspa-
niałych i kreatywnych mieszkań-
ców. Ale ten potencjał drzemie, 
uśpiony polityką obecnych władz, 
które nie robią nic, zgodnie z zasa-
dą, że kto nic nie robi to przynaj-
mniej nie popełnia błędów. Niestety, 
w samorządzie obowiązuje także re-

guła mówiąca, że kto stoi w miejscu, 
ten się cofa.

- Mikołów się cofa?
- Mikołów grzęźnie w gąszczu proble-

mów, które wygenerowała obecna wła-
dza, przez kilkanaście lat nieprzerwa-
nego rządzenia. Burmistrz chwali się, że 
zbudował w Mikołowie kanalizację, ale 
nie wspomina, że przy okazji zafundował 
nam najdroższą na Śląsku (z wyjątkiem 
wsi Suszec) taryfę wodno-kanalizacyjną.

- Zawsze tak jest, że za kanali-
zację płacą mieszkańcy.

- Nie zawsze, a jeżeli już, to nie 
wszędzie jest tak drogo. Prawie każ-
de śląskie miasto za unijne pienią-
dze uporządkowało gospodarkę wod-
no-ściekową, lecz tylko mikołowianie 
ponoszą tak wysokie, społeczne kosz-
ta tej inwestycji. Aby zminimalizować 
skutki tak wysokiej taryfy, burmistrz 
dopłaca do rachunku za wodę i ście-
ki. Problem w tym, że to też są nasze 

pieniądze. Źle rozwiązany problem 
kanalizacji spowodował, że zamrożo-
ne zostały środki na inne, ważne dla 
miasta inwestycje.

- Jakie?
- Proszę przespacerować się na 

osiedle Mickiewicza. Nie rozu-
miem, jak można zaniedbać tak waż-
ną część miasta, zamieszkaną przez 
kilka tysięcy mikołowian. Czy ktoś 
z mieszkańców pamięta, kiedy tam 
odmalowano jakiś dom? Sami pisa-
liście w gazecie o płynących do wa-
szej redakcji skargach na temat nie-
remontowanych budynków, nieścią-
gniętym azbeście, braku miejsc par-
kingowych. Uporządkowanie osiedle 
Mickiewicza będzie ogromnym wy-
zwaniem dla przyszłych władz Mi-
kołowa, a to nie jest jedyny problem. 
Natychmiastowej rewitalizacji wy-
maga centrum Mikołowa.

- Rynek uchodzi za bardzo 
ładny.

- Rynek jest piękny, ale wystarczy 
przejść się w głąb jednej z bocznych 
uliczek, aby znaleźć się w realiach 

żywcem wyjętych z czasów głębokie-
go PRL. Zaniedbane stare kamieni-
ce, zniszczone elewacje „nowych” 
bloków, brak ładu architektonicznego 
w centrum miasta. Symbolem zanie-
dbań obecnych władz jest niszczejący 
w centrum miasta budynek po daw-
nej komendzie policji. Nie rozumiem, 
że burmistrzowi nie przeszkadza takie 
sąsiedztwo. Przecież to przynosi wstyd 
nie tylko jemu, ale całemu miastu, bo 
świadczy o tym, że w Mikołowie nie 
ma dobrego gospodarza. 

- Pan będzie dobrym gospoda-
rzem? Co Pan może obiecać wy-
borcom?

- Jeden z „klasyków” polskiej sceny 
politycznej mawia, że jeżeli jego partia 
obieca gruszki na drzewie, to one tam 
wyrosną. Ja nie obiecuję cudów i fa-
jerwerków. Mogę zadeklarować ciężką 
pracę i dobry plan dla Mikołowa. Na-
sze miasto potrzebuje dobrego mene-
dżera, który potrafi dobrze wykorzy-
stać potencjał Mikołowa i jego miesz-
kańców. Jestem człowiekiem konkret-
nym i zadaniowym. Nie zawiodę. 

Rozmawiał: Jan Ostoja

Materiał sfinansowany przez KWW Stowarzyszenie Ziemi Mikołowskiej

CZEGO CHCEMY?
l Doprowadzić do obniżenia ceny wody.
l Dać mieszkańcom więcej władzy: budżet obywatelski i prawo inicjatywy uchwałodawczej dla mikołowian.
l Zahamować degradację dzielnic, w tym osiedle Mickiewicza.
l Zagospodarować w centrum miasta budynek po dawnej komendzie policji.
l lepiej wykorzystać potencjał spółek miejskich, a zwłaszcza ZIM, ZGl, ZUK, DDP.
l Zbudować sieć przyjaznych dzieciom placów zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu.
l Zbudować od podstaw politykę promocyjną miasta, która pozwoli wykreować silną i rozpoznawalną markę Mikołowa.
l Z wykorzystaniem środków unijnych uruchomić program usuwania azbestu z budynków mieszkalnych.
l Stworzyć od podstaw program socjalnej polityki mieszkaniowej.
l Wspierać mikołowskie kluby sportowe.
l We współpracy z policją zadbać o większe bezpieczeństwo w mieście.

Łączy nas Mikołów
Adam  

LEWANDOWSKI

Stowarzyszenie Rozwoju   i Promocji Ziemi Mikołowskiej

kandydat na burmistrza Mikołowa 
Stowarzyszenia Rozwoju 
i Promocji Ziemi Mikołowskiej 
oraz Prawa i Sprawiedliwości.
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Łączy nas Mikołów
Stowarzyszenie Rozwoju   i Promocji Ziemi Mikołowskiej

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ
Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej

Wykształcenie wyższe - filolo-
gia angielska, matka dwojga dzie-
ci, działalność gospodarcza o pro-
filu fotograficzno-filmowym. W ra-
dzie chciałaby się zająć tematyką 
kulturalno-społeczną.

Magdalena Puto

Okręg 1

Żonaty, dwóch synów i dwo-
je wnuków. Emeryt o zaintereso-
waniach technicznych. Interesu-
je się najnowszymi technologami. 
W Radzie Miejskiej chciałby zająć 
się inwestycjami. 

Jan Marek

Okręg 4

Działa w zarządzie Stowarzy-
szenia Pomocna Dłoń Krystyn 
i Sympatyków. Jej priorytetem są 
osoby niepełnosprawne. 

Krystyna Zielonka

Okręg 5

Prezes Stowarzyszenia Pomoc-
na Dłoń Krystyn i Sympatyków, 
znana działaczka społeczna. Dzia-
ła na rzecz dzieci oraz osób star-
szych i wymagających wsparcia.

Krystyna Świerkot

Okręg 6

Lider legendarnego zespołu 
Universe oraz założyciel Centrum 
Terapii Jąkania w Mikołowie. Chce 
poprzez przedsięwzięcia kultu-
ralne odbudować markę miasta 
i jego klimat.

Henryk Czich

Okręg 7

Doświadczony urzędnik samo-
rządowy, matka dwóch synów. 
Otwarta na problemy mieszkań-
ców i zainteresowana problema-
mi społecznymi.

Anna Chrapek-Budacz 

Okręg 8

Prezes Koła Polskiego Związku Nie-
widomych w Mikołowie. Zasłynęła ak-
cją jazdy na rowerach osób niewido-
mych z przewodnikami. W radzie bę-
dzie chciała się zająć problemami 
osób niepełnosprawnych. 

Dorota Chmiel

Okręg 9

Doświadczony urzędnik staro-
stwa powiatowego, zamężna, tro-
je dzieci i wnuk. Ekonomistka za-
interesowana sprawami społecz-
nymi. 

Anna Poczontek 

Okręg 10

Emerytowany, prywatny przedsię-
biorca, który jest zainteresowany spra-
wami ekonomicznymi gminy. Żonaty, 
dwoje dzieci i dwie wnuczki. Społecz-
nik, który zorganizował akcję przeciw-
ko podwyżce cen wody w Mikołowie. 

Reinhard Miler

Okręg 12

Wielokrotny Mistrz Polski w raj-
dach samochodowych. Żonaty, 
troje dzieci, czworo wnuków. Zna-
ny społecznik, mechanik samo-
chodowy i przedsiębiorca miko-
łowski. 

Henryk Mandera

Okręg 13

Na co dzień zajmuje się admi-
nistrowaniem w prywatnej firmie. 
W Radzie będzie miał na uwadze 
kwestie zarządzania mieszkania-
mi. Żonaty, jedno dziecko.  

Marcin Wróbel 

Okręg 14

Z wykształcenia inżynier trans-
portu, absolwent Politechniki Ślą-
skiej. Pracuje w Zakładzie Usług 
Komunalnych w Mikołowie. Ma 
dobre pomysły, jak zadbać o nasz 
wspólny, gminny majątek.

Wojciech Kowalik

Okręg 15

Znany młodszej części miesz-
kańców Mikołowa. W Radzie zaj-
mie się sportem, rekreacją i pro-
mocją miasta. 

Łukasz Wita 

Okręg 16

Absolwent Wydziału Mecha-
niczno - Technologicznego Poli-
techniki Śląskiej. Audytor energe-
tyczny budynków. Jeżeli zostanie 
radnym, zadba o to, aby miasto 
oszczędzało energię. 

Jan Przewoźnik

Okręg 17

Żonaty, dwoje dzieci i trzech 
wnuków. Emeryt i społecznik, 
były radny, chce zmieniać oblicze 
Borowej Wsi. 

Jan Majowski 

Okręg 20
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- Prawo i Sprawiedliwość było 
kiedyś zwolennikiem kadencyjno-
ści władz samorządowych. Prezy-
denci, burmistrzowie i wójtowie 
mogliby rządzić najwyżej dwie ka-
dencje.

- Nadal jesteśmy zwolennikami ka-
dencyjności władz samorządowych, 
ale nie da się zrealizować tego pomy-
słu przy obecnym układzie sił w parla-
mencie. 

- Koalicja PO-PSL zagłosuje 
przeciw?

- Rządząca koalicja przyblokuje każ-
dy pomysł, który niesie za sobą zmiany 
w funkcjonowaniu samorządów. Kaden-
cyjność władz byłaby zamachem na to-
warzysko-biznesowe układy, jakie dzia-
łacze tych partii zbudowali przez ostat-
nie lata w samorządach. Ale nie podda-
jemy się. Czego nie da się przeprowa-
dzić w parlamencie, spróbujemy zreali-
zować z udziałem i pomocą samych wy-
borców. Czas na zmiany w samorządach 
jest nie tylko jednym z haseł wyborczych 
PiS, ale także naszym planem działania 
w miastach, powiatach i gminach.

- Czas na zmiany także w powie-
cie mikołowskim?

- W niektórych urzędach od kilkuna-
stu a nawet kilkudziesięciu lat widzimy 

wciąż te same twarze. To nie jest dobre 
dla demokracji lokalnej, bo tworzy się 
zamknięty układ wzajemnych zależno-
ści i powiązań. Społecznicy, ludzie am-
bitni i chętni do działania mają problem 
z przebiciem się z własnymi pomysłami. 
A to jest groźne dla życia wspólnoty lo-
kalnej, bo zamiast rozwijać się, grozi jej 
stagnacja.

- Ma Pani na myśli jakiś konkret-
ny samorząd w powiecie mikołow-
skim?

- Mam na myśli konkretny samorząd 
i to nie jeden, ale nie chcę skupiać się 
na negatywnych przykładach. Przekaz 
Prawa i Sprawiedliwości jest pozytyw-
ny. Chcemy zmian nie po to, aby rozli-
czać poprzedników, lecz by zapropono-
wać mieszkańcom nową jakość w samo-
rządach.

- PiS w powiecie mikołowskim 
od dawna nie miał tak silnych list 
wyborczych. 

- To jest najlepszy sygnał, że miesz-
kańcy ziemi mikołowskiej oczeku-
ją zmian. Zebraliśmy pod naszym 
sztandarem zespół wartościowych, 
zaangażowanych i odważnych lu-
dzi, którzy nie boją się, chcą i potra-
fią wziąć odpowiedzialność za naszą 
małą ojczyznę. 

- Listy PiS do samorządów po-
wiatu mikołowskiego wzbudzają 
sporo emocji. Niespodzianką jest 
kandydatura Bogdana Tkocza na 
burmistrza Łazisk Górnych.

- Łaziska Górne są miastem, w którym, 
jak w soczewce, skupiają się szanse i za-
grożenia stojące przed Górnym Śląskiem. 
Wielką wartością i symbolem tego miasta 
są zakłady pracy, kopalnia, huta i elektrow-
nia. Niestety, obecny rząd zdaje się nie do-
strzegać strategicznego znaczenia śląskie-
go węgla dla polskiego bezpieczeństwa 
energetycznego. Musimy dbać i bronić ła-
ziskiego przemysłu oraz miejsc pracy. Nikt 
nie nadaje się do tej roli lepiej, niż Bogdan 
Tkocz, który jest szefem „Solidarności” 
w spółce Tauron Wytwarzanie Serwis.

- W Mikołowie PiS nie wystawia 
swojego kandydata, lecz popiera 
Adama Lewandowskiego, prezesa 
Stowarzyszenia Rozwoju i Promo-
cji Ziemi Mikołowskiej.

- Od początku istnienia Stowarzy-
szenia współpracuję z Adamem Le-
wandowskim, jako parlamentarzyst-
ka a także prezes ogólnopolskiej Aka-
demii Samorządności. Zresztą wśród 
założycieli Stowarzyszenia są tak-
że członkowie Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Nie ma nic złego w łączeniu ak-
tywności politycznej z pracą na rzecz 

społeczności lokalnej. Poparcie PiS dla 
Adama Lewandowskiego jest natural-
ną konsekwencją naszej ścisłej i dobrej 
współpracy. Adam Lewandowski zaim-
ponował mi odwagą w krytycznej i bez-
kompromisowej ocenie władz Mikoło-
wa, a jest to miasto które niewątpliwie 
potrzebuje zmian. 

- Stowarzyszenie Adama Lewan-
dowskiego jest jedyną opozycją 
w mieście.

- To jest dobra przedwyborcza reko-
mendacja, ponieważ wielu mieszkań-
ców Mikołowa jest niezadowolonych 
ze sposobu, w jaki zarządzane jest ich 
miasto. Adam Lewandowski, popierany 
przez PiS, jest jedyną, dobrą alternaty-
wą dla mikołowian, którzy martwią się 
losem swojego miasta.

- Niedawno wygrała Pan wybory 
uzupełniające do Senatu. Traktuje 
Pani ten sukces, jako dobrą wróżbę 
przed wyborami samorządowymi?

- W życiu i polityce nie kieruję się 
dobrymi wróżbami. Wierzę natomiast 
w rozsądek i mądrość wyborców. Jestem 
przekonana, że mieszkańcy ziemi miko-
łowskiej potrafią odróżnić puste obietni-
ce i wyborcze banały od dobrego progra-
mu rozwoju, jaki oferuje PiS.

Rozmawiał: Jan Ostoja

Krzysztof Pyrek

ŁAZISKA GÓRNE

Przemysław Barchanski

ORZESZE

Sebastian Siwek

ORZESZE

Bogusława Barchańska

ORZESZE

Mateusz Szweda

ORZESZE

Władysław Bossard

ORZESZE

Adam Piekarz

ORNONTOWICE

Monika 
Maruszewska-Pieczykolan

ŁAZISKA GÓRNE

Sebastian Wieczorek

ŁAZISKA GÓRNE

Ryszard Wojnowski

ŁAZISKA GÓRNE

Jan Guz

ŁAZISKA GÓRNE

Lidia Częstochowska

ŁAZISKA GÓRNE

Alojzy Roj

ŁAZISKA GÓRNE

Leon Korus

ŁAZISKA GÓRNE

Adam Walasek

MIKOŁÓW

Beata Szlejter

ŁAZISKA GÓRNE

Mirosław Lizoń

ŁAZISKA GÓRNE

Jarosław Augustyniok

ŁAZISKA GÓRNE

Kazimierz Biegajło

ŁAZISKA GÓRNE

Jan Kiecka

ŁAZISKA GÓRNE

Andrzej Kubica

ŁAZISKA GÓRNE

Stanisława Hajduk-Bies

MIKOŁÓW 

Grażyna Ostafin

MIKOŁÓW

Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości 
do Rad Miejskich i Gminnych

Zmiany zaczynamy od samorządu

Rozmowa 
z senator 

IZABELĄ KLOC, 
pełnomocnikiem 
Prawa i Sprawiedliwości 
w okręgu 
rybnicko-mikołowskim.

Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość
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Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu
OKRęG NR 1 - MIKOŁÓW OKRęG NR 2 - ŁAZISKA GÓRNE

OKRęG NR 3 - ORZESZE

OKRęG NR 4 - WYRY I ORNONTOWICE

Materiał sfinansowany przez KW Prawo i Sprawiedliwość

Adam Lewandowski 

1

Beata 
Leśniewska - Filar

2

Marian Pająk

3

Irena Malec

4

 Michał Łoskot

5

Jan Staśkiewicz

6

Alicja Bromboszcz

7

Eryk Kaczmarczyk

8

Grzegorz Bubała

9

Edyta Nietupska

10

Jerzy Borówka

11
Tamara 

Szymczak-Wojciechowska

12

Joanna Książek

13

Lechosław Zawierta

14

Urszula Tkocz

15

Marzena Godlewska

16

Mariola Szołtys

17

Przemysław Marek

18

Damian Spyra

1

Marian Gasz

2

Monika Hyła-Piekarz

3

Teodor Ciwis

4

Marian Borowski

5

Beata Kempa

6

Marek Szafraniec

1

Benedykt Tkocz

2

Elżbieta Wojciechowska

3

Katarzyna Kurpas

4

Krzysztof Dąbek

5

 Iwona Mzyk

6

Łucjan Barchański

7

Ewa Masny

8

Bogdan Tkocz

1

Bogdan Syposz

2

Danuta Danielczyk

3

Pelagia Buczek

4

Jakub Cofała

5

Zofia Kozyra

6

Irena Misiukiewicz

7

Wiesław Borowski

8

Agnieszka Surmak

9

Krystian Raszka

10
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KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY I�POWIATU

Okręg�wyborczy�nr�2

Lista�kandydatów�do�Rady�Powiatu
Mikołowskiego

Henryk�JAROSZEK
Rodowity łaziszczanin.
Wykształcenie�wyższe.�Burmistrz
Miasta Łaziska�Górne�1990-1998.
Radny�Powiatu�Mikołowskiego,
Starosta�Powiatu
Mikołowskiego�od�2001�roku.

Jerzy�Krystian MORYC
D

By

Od�marca�2011�roku�prezes�Zarz

ługoletni�Przewodniczący�NSZZ
„Solidarność"�w�Elektrowni Łaziska
(17�lat).

ły�Dyrektor�ds.�Pracowniczych
w�Elektrowni Łaziska.

ądu
Fundacji�Pracowniczej�PRO-EKO
Lat�53. .Żonaty,�trzech�synów

Krystyna�BANACH
Lat�60,�mężatka.
Łaziszczanka�od�urodzenia.
Wykształcenie�wyższe,
długoletni�pracownik�samorządowy.

Horst�GIBIEC
Żonaty,�troje�dorosłych�dzieci.
Radny�Rady�Miejskiej Łaziska
Górne�w�latach�1990��-�1994
i�1998�-�2002.�Rolnik.�Prowadzi
rodzinne�gospodarstwo�rolne.

Andrzej�PACHA
Wiek�44�lata. Żonaty,�dwoje�dzieci,
mgr�inż.�-�absolwent�dwóch
wydziałów�Politechniki Śląskiej
w�Gliwicach, Wydziału Transportu
oraz Wydziału�Organizacji
i�Zarządzania. W latach�1988-94
pracownik�PME�Elektrobudowa
Mikołów. W latach�1994��do�1999

pracownik�ZEG Tychy.�Od�1999�pracownik�Urzędu
Miasta�Mikołowa�na�stanowisku�inspektor�do�spraw
energetycznych.

Sabina�KONTNY
Mam�38�lat.�Z Łaziskami�jestem
związana�od�33�lat.�Jestem�mężatką
mam�dwie�córki�w�wieku�15�i�8�lat.
Ukończyłam�studia�na Wydziale
Nauk�Społeczno�-�Pedagogicznych
w�Katowicach.�Z�zawodu�jestem
doradcą zawodowym,�socjoterapeutą.
Na�co�dzień pomagam�młodym

ludziom�w�podejmowaniu�decyzji�edukacyjno�-
zawodowych.

Sylwia�BIEGAŃSKA-SOROKA
Urodzona�w�Mikołowie,�zamieszkała
w Łaziskach�Górnych.
Mężatka,�razem�z�mężem�Mirosławem
wychowują kilkunastoletniego�syna.
Pracę zawodową rozpoczęła�w
Miejskiej�Bibliotece�Publicznej
w Łaziskach�Górnych.�Później
związała�się z�przedsiębiorstwem

Polskie�Koleje�Państwowe,�gdzie�pracuje�do�chwili
obecnej. Wolny�czas�poświęca�rodzinie.

Andrzej�CHROST
Emerytowany�nauczyciel.
Żonaty,�trzech�synów.
Członek�zarządu�Spółdzielni
Mieszkaniowej�"Łaziska".
Jako�Radny�chciałbym�się zająć
sprawami�oświaty,�wychowania,
sportu�i�turystyki.

Absolwent Wydziału�Nauk�Społecznych�Uniwersytet
Śląski.

Krystyna�PUCHER
Łaziszczanka�od�46�lat,�animatorka
życia�kulturalnego�w�powiecie,
współzałożycielka�zespołu
“Optima”.�Scenarzystka�i�reżyser
programów�artystycznych.
Wolontariuszka�stowarzyszeń:
“Debra�Polska” i “Białe�Misie”.
V-ce�prezes�stowarzyszenia

“Krystyn�i�Sympatyków”.�Założycielka�zespołu
“Krystynki”.�Prywatnie�- żona,�matka�trzech�synów,
babcia�trójki�wnucząt.

Genowefa�HANKE-PEPRNIK
Lat�54,�mężatka,�rodowita
łaziszczanka. Wykształcenie�wyższe
ekonomiczne.�Biegła�znajomość
języka�angielskiego,�czeskiego
i�rosyjskiego. Walczę ze�stereotypem
"czarnego Śląska"�promując
atrybuty�miasta Łaziska,�powiatu
mikołowskiego�i�całego�regionu

w�kraju�i�za�granicą w�ramach�prowadzonego�od�25�lat
biura�podróży�Hanke Travel.

Lista�kandydatów�do�Rady�Powiatu
Mikołowskiego
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IZABElA KlOC – senator, szefowa okrę-
gu rybnicko-mikołowskiego PiS. Wtajemni-
czeni twierdzą, że jeżeli Jarosław Ka-
czyński zdecyduje się na scentralizo-
wanie struktur partyjnych, Izabela 
Kloc zostanie szefową PiS na ca-
łym Śląsku.
PIOTR ZIENC – jedyny 
radny z powiatu mikołow-
skiego w Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego. Na podstawie stosun-
ku liczby ludności do przysługujących mandatów, 
ktoś policzył, że do śląskiego sejmiku jest się trud-
niej dostać, niż do Sejmu. 
HENRYK JAROSZEK – starosta powiatu mikołow-
skiego. W samorządzie działa od kilkudziesięciu lat. 
Kto mówi, że mieszka w powiecie mikołowskim i nie 
zna Jaroszka, to znaczy, że nie mieszka tutaj.
MIROSŁAW DUżY – lider Platformy Obywatelskiej 
w powiecie mikołowskim, a dawniej burmistrz Łazisk 
Górnych. Pan Mirosław nosi idealne nazwisko do 
uprawiania polityki. Inni głowią się nad hasłami wy-
borczymi, a on powie, że Duży może dużo i wszyst-
ko jest jasne.
MAREK BAlCER – burmistrz Mikołowa od bardzo 
dawna. Jedni go lubią, inni trochę mniej. Bez względu 
na oceny, jedno mu trzeba przyznać. Burmistrz Bal-
cer jest człowiekiem inteligentnym, a ta cecha nie to-
warzyszy wszystkim politykom i samorządowcom.
ALEKSANDER WYRA – burmistrz Łazisk Gór-
nych. Społecznikiem jest od 20 lat, ale na najważ-
niejszym stanowisku w mieście zadebiutował cztery 
lata temu. Razem z Andrzejem Szafrańcem, burmi-
strzem Orzesza, tworzą silny i liczący się tandem na 
lokalnej scenie samorządowej.

ANDRZEJ SZAFRANIEC – bur-
mistrz Orzesza. Na początku kaden-

cji jego miasto znajdowało się 
na samym dole tabeli, w ze-
stawieniu gmin pod wzglę-
dem zamożności. Po czte-

rech latach Orzesze nie otwie-
ra tego rankingu, ale powolutku 

pnie się do góry.
BARBARA PRASOŁ – wójt gmi-

ny Wyry. Jedyna kobieta wśród sa-
morządowców powiatu mikołowskiego, 

ale stanowiska nie zawdzięcza płci. W jej miej-
scowości, zawsze w maju organizowana jest in-
scenizacja „Bitwy Wyrskiej”. W listopadzie odbę-
dzie się jeszcze jedna bitwa.
KAZIMIERZ ADAMCZYK – wójt Ornontowic. Sa-
motny biały żagiel wśród samorządowej flotylli. Rzą-
dzi Ornontowicami od początku demokratycznej Pol-
ski. O początkach jego rządów trudno poczytać w In-
ternecie, bo wtedy elektroniczna sieć była w Polsce 
nowinką techniczną. 
ADAM PUTKOWSKI – były zastępca i wielolet-
ni współpracownik burmistrza Mikołowa. Jest czło-
wiekiem – delikatnie rzecz ujmując – bardzo wy-
razistym. Są tacy, którzy go szanują, jest też spo-
ra grupa, która się go boi, albo żywi jeszcze inne 
uczucia. W każdym razie, bez niego nic się nie 
dzieje w Mikołowie.
ADAM MYSZOR – radny powiatowy, pretendent 
do fotela wójta gminy Wyry. Postać barwna i cha-
rakterystyczna. Doskonale wie, na czym polega no-
woczesny marketing polityczny i sztuka autopre-
zentacji. Terminował u mistrza w tej dziedzinie – 
Jerzego Buzka. 

Polityczne „who is who” 
powiatu mikołowskiego
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- Minął termin zgłasza-
nia kandydatów na rad-
nych wszystkich szczebli 
samorządu. Bez nich nie 
można startować na wój-
ta, burmistrza, prezyden-
ta miasta. 

- Zgadza się. Polskie pra-
wo wyborcze jest w tym zakre-
sie jednoznaczne. To komitety 
zgłaszają kandydatów na wło-
darzy naszych miast i gmin. 
Mnie udało się już dużo wcze-
śniej zbudować wokół siebie 
mocną ekipę, zarówno w Wy-
rach jak i Gostyni, która będzie 
wspierać mnie w kampanii i - 
daj Boże po zwycięstwie 16 li-
stopada - już jako radni gmin-
ni. Warto zaznaczyć, że wy-
stawiamy kandydatów na rad-
nych we wszystkich 15 okrę-
gach Gminy Wyry, a w ostat-
nim czasie zebraliśmy grubo 
ponad 1000 podpisów popar-
cia. To dobrze wróży, ale pod-
pisy to jeszcze nie głosy, dlate-
go musimy cały czas mobilizo-
wać naszych mieszkańców, by 
poszli na wybory i poparli nas.

- Poza kilkoma obecny-
mi i byłymi radnymi, spora 
część Pańskiej drużyny to 
nowe twarze, również lu-
dzie młodzi.

- To prawda. Trzeba sta-
wiać na osoby młode, pręż-
ne, które idą do samorządu 
działać, a nie odcinać kupo-
ny od sławy. Mimo, iż część 
moich kandydatów na rad-
nych startuje po raz pierw-
szy w wyborach, to są dobrze 
znani ze swojej wcześniejszej 
działalności społecznej, kul-
turalnej, sportowej. Zawsze 
mogą również liczyć na po-
moc starszych kolegów z na-
szego ugrupowania. 

- Spójrzmy prawdzie w 
oczy, nawet najlepszy Wójt, 
z radą gminy nastawio-
ną na obstrukcję i perma-
nentną opozycję, nic nie 
zdziała mimo najlepszych 
chęci. Mamy takie przykła-
dy również w miastach na-
szego regionu… 

- To fakt, dlatego apeluję do 
mieszkańców naszej gminy, 
aby poparli również kandyda-
turę na radnych ludzi z mojej 
drużyny. Prezentacji całej eki-

py do Rady Gminy Wyry doko-
nam już wkrótce.

- Komitet Wyborczy Wy-
borców Gminy Ziemi Miko-
łowskiej, który Pan repre-
zentuje wystawia również 
maksymalną liczbę kandy-
datów do Rady Powiatu Mi-
kołowskiego. Czy o Powiat 
również warto się bić?

- Powiat jest naszym wspól-
nym dobrem i trzeba o nie-
go dbać. To przecież nie kto 

inny jak 5 naszych gmin wal-
czyło o jego utworzenie w Mi-
kołowie, żeby nasi mieszkań-
cy nie musieli załatwiać urzę-
dowych spraw w Pszczynie czy 
Rybniku. Współpracę Gminy 
Wyry i Powiatu Mikołowskie-
go uważam za absolutnie stra-
tegiczną z perspektywy wspól-
nego rozwoju. Dlatego zgodzi-
łem się zostać liderem listy do 
Rady Powiatu w okręgu Gostyń 
- Wyry - Ornontowice. Muszę 
mieć pewność, że w powiecie 

Gminę Wyry będzie reprezen-
tować osoba zdolna do współ-
pracy i aktywna w załatwianiu 
spraw mieszkańców Wyr i Go-
styni.

- Starostę i Zarząd w po-
wiecie wybierają radni. 
Czy spodziewa się Pan du-
żych przetasowań po obec-
nej elekcji w składzie per-
sonalnym tych organów?

- Mam nadzieję, że nie. Obec-
ny Starosta Henryk Jaroszek ma 
ogromne doświadczenie i chęć 
do działania, wiele się od nie-
go nauczyłem przez ostatnie 4 
lata jako przewodniczący Ko-
misji Budżetu i Mienia. Koali-
cja samorządowych ugrupowań; 
Dla Gminy i Powiatu oraz Gmi-
ny Ziemi Mikołowskiej spraw-
dziła się. Przykładami mogą być 
chociażby inwestycje przepro-
wadzone oraz zakończone w tej 
kadencji, takie jak termomoder-
nizacja Domu Pomocy Społecz-
nej w Orzeszu, kapitalny remont 
Zakładu Pielęgnacyjno - Opie-
kuńczego w Łaziskach Górnych, 
liczne inwestycje drogowe w Go-
styni i Wyrach czy ukończenie 
przebudowy Powiatowej Komen-
dy Państwowej Straży Pożarnej 
w Mikołowie.

Rozmawiał: Jan Ostoja

Powiat i gmina - jedna drużyna
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Rozmowa z ADAMEM MYSZOREM, kandydatem na Wójta Gminy Wyry

Wprowadzenie jednomandatowej ordy-
nacji wyborczej do gmin i miast, które 
nie mają statusu powiatu, jest najlep-
szym dowodem na to, że na niższych 
szczeblach demokratycznej 
drabiny bardziej liczy 
się człowiek, 
niż partyjny 
szyld. Czy wy-
nika z tego, 
że członko-
wie i sym-
patycy partii 
są gorszymi 
samorządow-
cami, niż dzia-
łacze, którzy 
mają na sztan-
darach wypisane 
tylko „małe ojczyzny”? 
Raczej nie. 

Kandydaci ze stowarzyszeń lo-
kalnych zarzucają kolegom star-
tującym z list partyjnych, że za-
miast wyborców słuchają swo-

ich liderów. Samorządowcy, za którymi stoi 
mocna partyjna marka, nie pozostają dłuż-
ni. Podkreślają, że wójtowie i burmistrzo-
wie, których popierają tylko lokalne stowa-

rzyszenia, nic nie załatwią, bo nikogo nie 
znają w Katowicach czy Warszawie. Praw-
da, jak zawsze, leży po środku. Można wy-
mieniać wiele przykładów niezależnych 
samorządowców, którzy bez żadnych zna-

jomości dopro-
wadzili swoje 
miejscowości 
do rozkwitu. 
Równie dłu-
ga jest lista 
prezyden-

tów, burmi-
strzów i wój-
tów, którzy 
dobrze rzą-

dzą nie 
wstydząc 
się poli-

t y c z n y c h 
sympatii. I na 

odwrót. Jeże-
li ktoś jest nie-
udacznikiem, to 

i tak straci stanowisko, bo nie wygra wy-
borów i nie obronią go najmocniejsze „ple-
cy”. Recepta na dobrego samorządowca 
jest prosta. Musi być organizacyjnie spraw-
ny oraz odważny i rozważny w podejmowa-
niu decyzji. Powinien łączyć cechy mene-

dżera z korporacji i gospodarza kierującego 
rodzinnym gospodarstwem rolnym. I rzecz 
najważniejsza, dobry burmistrz czy wójt 
musi dobrze traktować mieszkańców, bo 
to oni mu płacą, a pracodawcę się szanu-
je. Do tego skróconego modelu idealnego 
samorządowca można wpisać członków lo-
kalnych ugrupowań, jak i partyjnych dzia-

łaczy. Oczywiście, pod warunkiem, że chcą 
naprawiać nie tylko Polskę, ale także naj-
bliższe otoczenie. Jedna sytuacja przema-
wia na korzyść samorządowców z partyj-
nym zapleczem w tle. Ich działania są pod-
dawane podwójnej weryfikacji. Jeżeli zro-
bią coś źle, podpadną nie tylko wyborcom, 
ale także partyjnym liderom.  (fil)

Nasz Kandydat do Sejmiku Województwa Śląskiego

Julia

KLOC
Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

3
na liście PiS
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Wątek partyjny zawsze pojawia się w wyborach samorządowych. Część kandydatów 
straszy wyborców wielką polityką. Inni wręcz odwrotnie, powołują się na związki 
z ogólnopolskimi partiami zgodnie z zasadą, że duży może więcej obiecać. 

Z polityką źle, bez niej jeszcze gorzej
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- Przed Panem pierwszy poważny sprawdzian jako prze-
wodniczącego Platformy Obywatelskiej w powiecie miko-
łowskim.

- Nie powiem, że jestem spokojny o wynik wyborów, bo takiej de-
klaracji nie złoży żaden odpowiedzialny polityk czy samorządowiec. 
Kampania wyborcza trwa praktycznie przez cztery lata, od wybo-
rów do wyborów. To mieszkańcy muszą ocenić jej skutecznośc.

- Jak Pan ocenia wasze listy wyborcze?
- Przygotowaliśmy silne i dobre listy do Rady Powiatu. Kandydu-

je w naszych barwach wielu doświadczonych samorządowców, któ-
rzy dali się poznać, jako ludzie aktywni, skuteczni i oddani sprawie 
swoich małych ojczyzn. Pojawiły się także nowe osoby, których naj-
większym atutem jest młodość, aktywność, zaangażowanie społecz-
ne. Takich ludzi potrzebujemy i takich ludzi mamy na listach. 

- Najciekawszy i najtrudniejszy pojedynek wyborczy ro-
zegra się o fotel burmistrza Mikołowa. Platforma Obywa-
telska popiera Stanisława Piechulę. To dobry kandydat?

- Stasia Piechulę nie trzeba przedstawiać mieszkańcom Mikoło-
wa. Dał się poznać jako dobry radny powiatowy. To nie jest czło-
wiek, który lubi chwalić się swoją działalnością, ale proszę mi wie-
rzyć, że sporo instytucji, środowisk, a także zwykłych mieszkańców 
miasta i powiatu, dużo mu zawdzięcza. Do dobry kandydat, który 
łączy, a nie dzieli.

- Pan otwiera listę do Rady Powiatu z okręgu łaziskiego. 
Co Pan oferuje wyborcom?

- Tak, jak dotychczas mogę oferować jedynie ciężką pracę, a wy-
borcy sami ocenią jej efekty.

- W wyborach do Sejmiku Samorządowego województwa 
śląskiego kandydatem PO po raz kolejny jest Piotr Zienc.

- Piotr Zienc jest jednym z najlepszych radnych wojewódzkich. 
Nie mówię tego tylko dlatego, że to jest „nasz” człowiek, mieszka-
niec ziemi mikołowskiej. Imponująca jest jego aktywność i skutecz-
ność. Praktycznie nie ma w naszym powiecie inwestycji finansowej 
ze środków unijnych, której realizacji nie wspierałby Piotr Zienc. 

- Wasza oferta samorządowa adresowana jest głównie do 
wyborców Platformy Obywatelskiej?

- Oferta Platformy Obywatelskiej, zarówno na szczeblu central-
nym, regionalnym jak i lokalnym, adresowana jest do wszystkich. 
Przymiotnik „obywatelska” w naszej nazwie nie jest chwytliwym 
sloganem, ale wskazówką, na jakich wartościach opiera się nasza 
partia. Rządzimy Polską od ponad siedmiu lat. Oczywiście, jest to 
wielki sukces polityczny, ale także - a raczej przede wszystkim - 
kwestia ogromnej odpowiedzialności za kraj i obywateli. Gdybyśmy 
się skupiali tylko na własnej partii, Polacy by nam nie zaufali.

- Kampania Platformy Obywatelskiej przebiega pod ha-
słem „miliardy dla samorządów”. Kolejny worek z obietni-
cami?

- Dzięki rządom Platformy Obywatelskiej, Polska może liczyć 
w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na 400 miliar-
dów złotych. Spora część tej astronomicznej kwoty powędruje do 
samorządów. W haśle „miliardy dla samorządów” nie ma pustej 
obietnicy, lecz jest zapowiedź planu, który zostanie zrealizowany. 
Rzecz jasna, te pieniądze nie trafią do miast, gmin i powiatów na 
zasadzie rozdawnictwa. O środki unijne trzeba zabiegać, a najwię-
cej dostają najlepsi. Dlatego tak ważne jest, kto zasiada w samorzą-
dach. Czy rządzą nami ludzie, dla których liczy się tylko ich własny 
interes, czy kompetentni fachowcy, którzy potrafią pozyskać i mą-
drze wydać środki unijne. 

- Liderzy wszystkich ugrupowań walczących o miejsca 
w Radzie Powiatu, budują już zapewne koalicyjne ukła-
danki…

- Poczekajmy do 17 listopada, kiedy będziemy znali wyniki wybo-
rów. O kształcie ewentualnych koalicji i tak zadecydują wyborcy, bo 
to od nich zależy, kto zasiądzie w Radzie Powiatu. Jedno jest pew-
ne, radni Platformy Obywatelskiej zrobią wszystko, aby powiat mi-
kołowski realizował politykę prorozwojową, nowoczesną, przyjazną 
mieszkańcom. 

Rozmawiał: Jan Ostoja

Skutecznie pracujemy  dla gmin i powiatu

Rozmowa z 

Mirosławem 

Dużym
liderem Platformy Obywatelskiej 
w Powiecie Mikołowskim

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP
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   2. Iwona, Danuta PULIŃSKA-LESZCZYSZYN
   3. Henryk, Jerzy STENCEL
   4. Halina, Barbara GŁOŚNA
   5. Andrzej, Piotr JÓZEF
   6. Irena, Krystyna URBAŃCZYK
   7. Wacław, Jakub CYBULSKI
   8. Dorota FRĄCZEK
   9. Michał, Stefan URBANEK
10. Mirosława, Teresa LEWICKA
11. Beata, Sabina WRÓBEL
12. Łukasz, Piotr SOBCZAK
13. Beata, Joanna ŚMIAŁEK
14. Nikodem, Janusz COFAŁA
15. Bogusława, Róża PAŹDZIOR
16. Grzegorz, Jan WERNER
17. Jolanta, Maria SIENKIEWICZ
18. Ireneusz, Jan OLSZÓWKA

OKRĘG NR 1
Mikołów

   2. Irena, Joanna WALNY
   3. Marian, Andrzej OLSZÓWKA
   4. Eugenia, Wanda SŁOWIK
   5. Tadeusz, Jan WITA
   6. Teresa BIERNOT
   7. Henryk, Eugeniusz SIWIŃSKI
   8. Marta, Małgorzata ŚCIESZKA
   9. Tomasz, Mateusz ZIEMIAN
10. Karolina, Anna WIŚNIEWSKA

2. Urszula, Małgorzata ZIENC
3. Marek, Andrzej HALSKI
4. Artur, Rafał BRANDYS
5. Krystyna, Maria KIEŚ
6. Olga KANIEWSKA
7. Joanna, Maria LANGER-GÓRNY
8. Józef, Zygmunt ZIMNOL

2. Mateusz, Adam MYSZOR
3. Ilona, Katarzyna SEWERIN
4. Iwona, Barbara TOMCZYK
5. Monika, Barbara JARZYNA
6. Bartosz, Jakub MUSZER

OKRĘG NR 2
Łaziska Górne

Stanisław, Maksymilian 
PIECHULA

OKRĘG NR 3
Orzesze

OKRĘG NR 4 
Wyry/Ornontowice

Mirosław, Piotr 
DUŻY

Andrzej, Paweł 
BUJOK

Krzysztof, Józef 
RYBKA

Kandydaci do Rady Powiatu

1 1 1 1

Nasz kandydat do 
Sejmiku Województwa Śląskiego

Piotr
ZIENC

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP
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- Twoim partnerem
     w interesach

ERG System S.A. istnieje od ponad 100 lat. Początki 
zakładu sięgają roku 1910, kiedy to powstała Fa-
bryka Materiałów Wybuchowych, własność Księcia 
Pszczyńskiego, mająca na celu zaopatrywanie jego 
kopalni w materiał wybuchowy.

Po modernizacji zakład zmienił całkowicie profil produkcji i od 
roku 1974 rozpoczął produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych me-
todą wtrysku, która jest kontynuowana do dnia dzisiejszego.

40-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji opakowań 
transportowych w połączeniu z nowoczesnym systemem zarządza-

nia ISO 9001 i wykorzystaniem najnowszych technologii sprawiło, że 
dzisiaj ERG System S.A. to wiodący producent w tej branży w Polsce.

Szczycimy się tym, że nasze opakowania świetnie sprawdzają się 
na co dzień jako podstawowy składnik logistyki w Browarach, Roz-
lewniach Napojów i Wód Mineralnych, Piekarniach i Cukierniach, 
a także w Zakładach Mięsnych i Zakładach Przetwórstwa Owocowo-
-Warzywnego.

Powszechnie stosujemy uszlachetnianie wyrobów poprzez nano-
szenie kolorowych nadruków technikami sitodruku, gorącego stem-
pla oraz zastosowanie wymiennych, indywidualnych elementów for-
my (tzw. wkładek).

Nasza oferta w tym zakresie została poszerzona o urządzenie do 
druku hybrydowego w technologii sitodruku i druku cyfrowego.

Posiadamy laboratorium techniczne wyposażone w sprzęt kontro-
lno-pomiarowy, w którym prowadzimy kompleksowe badania wytrzy-
małościowe produkowanych wyrobów.

Wieloletnia działalność oraz szeroki asortyment wyrobów pozwo-
liły nam zdobyć doświadczenie i wiedzę pozwalające sprostać pro-
dukcji nietypowej, wymagającej zastosowania nieszablonowych roz-
wiązań.

ERG SYSTEM S.A. to:
n ponad 100 lat tradycji
n 40-letnie doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych
n kilka pokoleń pracowników
n tysiące zadowolonych klientów
n setki milionów wyprodukowanych skrzynek

Jesteśmy pewnym partnerem i dostawcą rozwiązań dla tysięcy firm 
z wielu gałęzi przemysłu, nie tylko spożywczego, w kraju i poza jego 
granicami.

Nasze wyroby trafiają prawie do wszystkich krajów Unii Europej-
skiej.

Jakość, tradycja, wiedza, doświadczenie, 
nowoczesna technologia, ERG System...

ZWIĘKSZYSZ
WYBORCZĄ SZANSĘ

REKLAMUJĄC SIĘ
W

„NASZEJ GAZECIE”



Dla kierowców nadchodzą 
trudniejsze czasy. Mgła, 
mokre i zabrudzone drogi, 
wichury, zmiana kierunku 
wiatru i ciemność wpły-
wają na wzrost zagroże-
nia, co może skończyć 
się wypadkiem. Dlatego 
też podczas prowadzenia 
samochodu zalecane jest 
zachowanie szczególnej 
ostrożności. Statystyki 
wskazują, że w okresie 
od września do grudnia 
zwiększa się ilość wypad-
ków. By zachować bez-
pieczeństwo na drodze, 
powinniśmy pamiętać 
o kilku podstawowych za-
sadach przydatnych pod-
czas prowadzenia pojazdu 
w trudnych warunkach.

ZAPIęTE PASY 
BEZPIECZEŃSTWA
Zapinanie pasów to obowią-

zek kierowcy i każdego pasa-
żera samochodu, często jed-
nak lekceważony albo baga-
telizowany. Choć dzisiejsze 
samochody wyposażone są 
w całą gamę poduszek i kur-
tyn, to pasy są najważniejszym 
systemem ratującym życie 
i o tym musimy pamiętać, 
szczególnie wtedy, gdy warun-
ki jazdy są trudne.

ODSTęPY I NOGA 
Z GAZU 
To podstawowa zasada jazdy 

na mokrej i śliskiej nawierzch-
ni. Nawet niewielkie opady 
deszczu sprawiają, że droga 
staje się śliska, a tym samym 

wydłuża się droga hamowa-
nia. Samochód na suchej jezd-
ni przy prędkości 80 km/h po-

trzebuje 53 metrów do zatrzy-
mania, a na mokrej już 72 me-
try, a więc droga hamowania 
wydłuża się o około 30 procent. 
Na zabrudzonej nawierzchni 
(a mamy roboty polowe i błoto 
z kół maszyn rolniczych), odci-
nek ten może być jeszcze dłuż-

szy. Stąd też powinniśmy pa-
miętać o zwiększeniu i zacho-
waniu odległości pomiędzy po-
jazdami oraz delikatniejszym 
operowaniu pedałem przy-
śpieszenia. W poślizg na mo-
krej i śliskiej nawierzchni mo-
żemy wpaść zarówno podczas 
gwałtownego hamowania, jak i 
przyśpieszania.

OGUMIENIE
Dopóki mamy „złotą je-

sień”, jeździmy na ogumie-
niu letnim, kiedy tempera-
tury spadną poniżej siedmiu 
stopni Celsjusza, pamiętaj-
my o założeniu opon zimo-
wych.

WIDZę I JESTEM 
WIDZIANY
Podczas jazdy w trudnych 

warunkach, dobra widoczność 
może uchronić nas od kłopotów. 
Stąd też przypominam o kon-
troli stanu oświetlenia. Spraw-
ne światła powodują, że nie tyl-
ko my dobrze widzimy, ale i je-
steśmy widziani przez innych. 

Pamiętajmy przy tym również 
o czystych szybach, sprawnych 
wycieraczkach i płynie w zbior-
niku spryskiwacza (wlewać już 
niezamarzający) oraz spraw-
nym nawiewie na szyby w kabi-
nie, który wyeliminuje osiada-
nie na nich pary.

CIERPlIWOŚć
Jazda jesienią często wią-

że się z napotykaniem na 
drodze jadących ciągników 
i maszyn rolniczym. To 
znacznie spowalnia ruch 
i powoduje tworzenie się kor-
ków. W tej sytuacji zalecam 
cierpliwość. Używanie klak-
sonu i ponaglenie nie po-

mogą, a próby wyprzedza-
nia na zasadzie „może się 
zmieszczę” mogą doprowa-
dzić do tragedii. Podobnie 
będzie podczas wyjazdów na 
Wszystkich Świętych.

Szerokiej, jesiennej drogi!
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Dorabianie kluczy
Systemy zamkowe 

MASTER KEY
Tychy, ul. Barona 22d

Tel. 601-074-635

Naprawa zamków  
i stacyjek 

samochodowych
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Jerzy Paja

Moto 
rady JESIENNE 

JAZDY

UWAGA KONKURS!
Ani się obejrzeliśmy, a nasz kącik „Moto - rady” skończył rok. Z tej okazji 

Redakcja organizuje okolicznościowy konkurs. Dla pięciu laureatów na-
grodą będzie zimowe zabezpieczenie karoserii powłoką teflonową w „Au-
toklinice” przy ulicy Świętojańskiej 2 w Rudzie Śląskiej. Aby wziąć udział 
w naszym konkursie wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na pytanie:

CZY WYMIANA OPON Z LETNICH NA ZIMOWE 
JEST W POLSCE OBOWIĄZKOWA?

Prawidłowe odpowiedzi prosimy wysłać mailem na adres:
redakcja@naszagazeta.info bądź pocztą: Rynek 18 43-190 Mikołów.

Redakcja umówi laureatów konkursu z Jerzym Pają 
w sprawie ustalenia terminu lakierowania. 

Mikołów, ul. Ludwika Musioła 12
(poniżej skrzyżowania ul. Beskidzkiej i ul. Podleskiej)

NOWOCZESNA 
myjnia samoobsługowa

Zapraszamy!
Nowość! 

Program 
do osuszania 
samochodu

h
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PIŁKA NOżNA
We wrześniu mikołowskie drużyny piłkarskie w meczach ligo-
wych uzyskały rezultaty:

III liga
Polonia Łaziska przegrała z Rekordem Bielsko 1:2, pokonała 
rezerwy Piasta Gliwice 3:2, zremisowała ze Śwornicą Czarno-
wąsy 1:1, przegrała z Odrą Opole 1:6, pokonała Górnika We-
soła 1:0.

IV liga
Gwarek Ornontowice pokonał Iskrę Pszczyna 2:1, uległ Górni-
kowi Pszów 1:2, wygrał z Jednością Przyszowice 3:1, zremiso-
wał z Fortecą Świerklany 0:0.

V liga
AKS Mikołów zremisował z Piastem Bieruń Nowy 1:1, pokonał 
Spartę Katowice 4:0, zremisował z Unią Kosztowy 2:2, poko-
nał KS Żory 3:0,
Sokół Orzesze przegrał z rezerwami Energetyka Rybnik 0:3,  
z Zamkowcem Toszek 0:3, z Wilkami Wilcza 0:4, 0:3 z Wyzwo-
leniem Chorzów.
Orzeł Mokre pokonał Buk Rudy Wielkie 2:1, przegrał z rezer-
wami Energetyka Rybnik 0:2, pokonał Zamkowca Toszek 2:0, 
uległ Wilkom Wilcza 0:3.

Puchar Polski
Drugi zespół AKS-u Mikołów przegrał w drugiej rundzie Pucha-
ru Polski na szczeblu podokręgu Katowice z rezerwami Gie-
sy Katowice 1:4 i odpadł z rozgrywek, a Strażak Mikołów prze-
grał z Reprezentacją Śląska Oldbojów 0:6 i również znalazł się 
za burtą tych rozgrywek. Do półfinału Pucharu Polski w pod-
okręgu Tychy po walkowerze z Piastem Bieruń awansował So-
kół Orzesze. Z kolei w ćwierćfinale podokręgu Zabrze Gwarek 
Ornontowice pokonał Tempo Paniówki 3:0 i również awanso-
wał do półfinału. W półfinale Sokół przegrał z GTS-em Bojszo-
wy 0:1, a Gwarek Ornontowice wygrał z Gwarkiem Zabrze 6:2  
i awansował do finału na szczeblu podokręgu Zabrze.

FUTSAl
Pierwszoligowy sezon w futsalu rozpoczęła Kamionka Miko-
łów. W meczu inauguracyjnym pokonała Berland OSiR Kom-
prachcice 7:2, przegrała z Futsalem Tychy 0:7, 

TENIS STOŁOWY
12 września rozpoczęły się rozgrywki II ligi tenisa stołowego. 
W meczach wrześniowych drużyny mikołowskie uzyskały re-
zultaty:

W lidze pań:
LKS 45 Bujaków przegrał z Dwójką Sosnowiec 4:6, z KTS 
MOKSiR Zawadzkie 4:6, z MKS-em Czechowice - Dziedzice 
1:9, z JKS-em Jastrzębie 0:10.
AKS Mikołów uległ Orłowi Stanica 2:8, Dwójce Sosnowiec 2:8, 
MOKSiR-wi Zawadzkie 3:7, MKS-owi Czechowice - Dziedzice 1:9.

W rozgrywkach męskich:
AKS Mikołów wygrał z Andersem Żywiec 7:3, przegrał z Na-
przodem Borucin 4:6, pokonał LKS Liswartę Lisów 10:0  
i LUKS MGOKSiR Korfantów 8:2.
Sokół Orzesze pokonał LKS Liswartę Lisów 7:3, zremisował  
z LUKS-em MGOKSiR Korfantów 5:5, LUKS-em Węgierska 
Górka 5:5, wygrał z Wolejem Bielszowice 8:2.

***
Rozegrano pierwszą rundę Pucharu Polski mężczyzn na 
szczeblu województwa śląskiego. Drużyny powiatu mikołow-
skiego startowały ze zmiennym szczęściem, uzyskując wyniki:
MUKS Jedynka II Pszów - UKTS Sokół II Orzesze 4:1
UKS Quo Vadis Makoszowy II Zabrze - LKS 45 Bujaków 0:4
LKS Strażak II Mikołów - LKS Naprzód II Żernica 4:1
Polonia MOSiR Łaziska Górne - MUKS Jedynka Pszów 0:4
MKS Siemianowiczanka - KS Burza Borowa Wieś 0:4
ULKS Pławniowice - LKS Strażak Mikołów 1:4
LKS Naprzód Świbie - GKS Gwarek Ornontowice 4:0

Tapi

Sprintem przez 
sportowe areny

Trudy biegu nie zła-
mały hartu ducha 
walczących, gdyż 
do mety nie dobie-

gła tylko jedna osoba. Najstar-
szym zawodnikiem był 87-let-
ni Edward Mucha z Rudy Ślą-
skiej, a najmłodszego uczest-
nika w wózeczku pchała 
mama. Zwycięzcą biegu został 
Wojciech Czernek z Mikoło-
wa, a w kategorii pań - Mario-
la Sojda z Częstochowy.

Podobne jak w Mikołowie, 
biegi w innych miastach spra-
wiły, że na starcie nie stawiło 
się kilku awizowanych wcze-
śniej zawodników. Niemniej 
jednak na liście startowej wid-
niało wiele znanych nazwisk 
z tras biegowych. Znakomi-
ta większość startujących, to 
mieszkańcy Śląska, ale byli 
też biegacze z Podbeskidzia, 
Opolszczyzny, Pomorza, Wiel-
kopolski czy Mazowsza. Znala-
zło się też dwóch obcokrajow-
ców. Przed startem zza chmur 
wyjrzało słońce, co zwiasto-
wało dobre warunki na trasie.  
I takie były, choć trasa z Miko-
łowa do Łazisk i z powrotem 
była mocno pofałdowana, co 
już na początku wyselekcjo-
nowało biegających. Ci moc-
ni szybko usadowili się na cze-
le, słabsi w środku i na końcu 
stawki. Ton walce od pierw-
szego kilometra nadawała trój-
ka: Wojciech Czernek, To-
masz Wróbel Goleszów i Wi-
told Bulik. Dwóch pierwszych 
wbiegło na stadion razem, ale 
tam szybko do przodu wysfo-

rował się Wojciech Czer-
nek. Końcówka należa-
ła do niego i wyprze-
dził Tomasza Wróbla  
o 19 sekund oraz Wi-
tolda Bulika o 35 se-
kund. Dla Wojtka było 
to domowe zwycięstwo, 
ponieważ mieszka w Mi-
kołowie, więc wygrał na „swo-
ich śmieciach”, zostając jed-
nocześnie najlepszym mikoło-
wianinem startującym w tym 
biegu. Po dwóch minutach li-
nię mety mijali kolejni zawod-
nicy, a najwięcej emocji przy-

sporzył finisz pań, w którym 
Mariola Sojda rzutem na ta-

śmę wyprzedziła Michalinę 
Mendecką. Efektem tej rywa-
lizacji był rekord trasy w ka-
tegorii pań. Ostatni sklasyfi-
kowany zawodnik minął linię 
mety 43 minuty i 50 sekund 
po zwycięzcy.

Zwycięzca biegu, Wojciech 
Czernek: Choć trasa wy-
ścigu jest znana, bo prowa-
dzi tymi samymi drogami, co  
w poprzednich edycjach, to 
jest trudna. Oceniam ją jako 
jedną z trudniejszych tras bie-
gów ulicznych rozgrywanych 
na Śląsku. Rywale byli trudni, 
bo do Mikołowa zjeżdża sporo 
uznanych nazwisk. Od począt-
ku biegliśmy w trójkę. Nie for-
sowałem tempa, bo wiedzia-
łem, że finisz jest na bieżni. 

Ja z reguły biegam na bież-
ni, więc postanowiłem cze-
kać na końcówkę. Okaza-
ło się, że można było za-
atakować trochę wcze-
śniej i wbiegając na owal 

stadionu, miałem już prze-
wagę nad Tomkiem Wró-

blem. Biegło mi się bardzo 
dobrze, nie przeżywałem żad-
nych katuszy ani kryzysów. 
Nie pojawiły się żadne bóle, co 
w takich biegach się zdarza. 
Najzwyczajniej miałem dobry 
dzień. Czy w przyszłym roku 
wystartuję w biegu Biskupia-
ka? Na sto procent obiecać nie 
mogę, ale planuję być.

Biegowi otwartemu towarzy-
szyły biegi dla dzieci i młodzie-
ży. Te rozgrywano na stadionie 
lekkoatletycznym. W czterech 
kategoriach wiekowych chłop-
ców i dziewcząt wystartowało 
ponad 80 biegaczy. W tej rywa-
lizacji taktyki nie było. Każdy 
ze startujących jak najszybciej 
„rwał” do mety, by potem móc 
stanąć na podium dla zwycięz-
ców. A ze do tego były jeszcze 
nagrody, więc frajda była po-
dwójna.

Tadeusz Piątkowski

Open:
1. Wojciech Czernek Mikołów 00:34:05
2. Tomasz Wróbel Goleszów 00:34:24
3. Witold Bulik Gilowice 00:34:40
4. Jakub Lysko Katowice 00:36:15
5. Oleksandr Kazymrov Makeevka (RU) 00:36:25
6. Marcin Gajda Tychy 00:36:33
7. Aztem Miller Khazkiv 00:36:51
8. Ryszard Kobajło Gródek 00:37:13
9. Andrzej Grzesik Kuźnia Rac. 00:37:20
10. Damian Połeć Ruda Śląska 00:37:53

Kobiety
1. Mariola Sojda Częstochowa 00:38:22
2. Michalina Mendecka Łaziska Górne 00:38:23
3. Sylwia Ślęzak Częstochowa 00:40:21
4. Agata Długosz Tychy 00:41:56
5. Janina Malska Bolesław 00:42:51
6. Dorota Wyleciał Katowice 00:43:59
Zwycięzcy kategorii wiekowych

Kobiety:
K 19 Sylwia Ślęzak - Częstochowa
K 20-29 Michalina Mendecka - Łaziska Górne
K 30-39 Mariola Sojda - Częstochowa
K 40-49 Janina Malska - Bolesław
K 50+ Dorota Wyleciał - Katowice

Mężczyźni:
M 19 Aztem Miller - Khazkiv
M 20-29 Wojciech Czernek - Mikołów
M 30-39 Oleksandr Kazymrov - Makeevka (RU)
M 40-49 Tomasz Wróbel - Goleszów
M 50-59 Ryszard Kobajło - Gródek nad Dunajcem
M 60-69 Jan Dońca - Rudnik
M 70+ Zygfryd Liban - Tczew

Biegi Dzieci i Młodzieży
2008 i młodsi

1. Zuzanna Kowalczyk 1. Dawid Ceremuga
2. Martyna Trzensiok 2. Michał Stolarz
3. Maria Surowy. 3. Tadeusz Jastrzębski

2007 - 2006
1. Magdalena Słomska 1. Klaudiusz Boguń
2. Oliwia Porwolik 2. Mateusz Trzensiok
3. Wiktoria Absyl 3. Bartosz Kasprzyszyn
2005 - 2004
1. Bernadeta Porwolik 1. Dominik Smołka
2. Daria Lisowska 2. Antoni Surowy
3. Wiktoria Radek 3. Wojciech Jackowski

2003 - 2002
1. Klaudia Wróbel 1. Norbert Hajduk
2. Małgosia Polakowska 2. Łukasz Mańdok
3. Zuzanna Surowy 3. Łukasz Kamp

WYNIKI

Domowe zwycięstwo Wojtka
309 zawodników, 
w tym 65 kobiet  
w siedmiu katego-
riach wiekowych 
dla panów  
i pięciu dla pań 
wystartowało w XII 
Mikołowskim Biegu 
Ulicznym im. Hen-
ryka Biskupiaka. 
Na trudnej trasie 
ulicami Mikołowa  
i Łazisk można 
było podziwiać 
walkę biegaczy 
nie tylko z rywala-
mi, ale i z własnymi 
słabościami. 
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W biegu głównym na dy-
stansie 10 kilometrów 
wystartowało 124 za-
wodników i zawodni-

czek w czterech kategoriach męskich 
i trzech kobiecych. Bieg rozegrano  
w bardzo szybkim tempie, a rywaliza-
cja była ostra. Jako pierwszy metę osią-
gnął chorzowianin reprezentujący bar-
wy AGH Kraków - Bartosz Świerczyń-
ski, uzyskując czas 35 minut i 47 se-
kund, wyprzedzając drugiego na me-
cie Pawła Wojtka o 12 sekund. Jako 15 
minął linię mety Zbigniew Fijałkow-
ski, który był najlepszym zawodnikiem  
z Orzesza i zwycięzcą kategorii +50. 
Na 39 miejscu sklasyfikowana została 
najszybsza „białogłowa”, Monika Bie-
lińska z Przyszowic, uzyskując czas 45 
minut i 2 sekundy.

Z kolei w biegu na dystansie 5 ki-
lometrów wystartowało 73 biegaczek  
i biegaczy, a najszybszy był Bartłomiej 
Bajon z Gliwic. 20 miejsce zajął naj-
szybszy zawodnik z Orzesza - Marcin 
Posada.

Jako że w ostatnich latach coraz 
modniejsze jest chodzenie z kijkami, 
więc i tę konkurencję umieszcza się  
w programach zawodów biegowych. 
Nie inaczej było też i w Orzeszu. W tym 

biegu, a raczej marszu na dystansie 
pięciu kilometrów wystartowało 25 pie-
churów z kijkami, z których najszybciej 
ten dystans pokonał Leszek Mielcarek 
z Bytomia. Jako ósma linię mety minęła 
orzeszanka, Anna Bezak.

Swoją konkurencję mieli też niepeł-
nosprawni. W wyścigu na wózkach wy-
startowała siódemka zawodników z Bo-
rowej Wsi, a najszybszym okazał się 
Kacper Węgiel.

Najmłodsi adepci biegania rywalizo-
wali na stadionie Sokoła w biegach na 
dystansie 600, 1200 i 1500 metrów. 
Zwycięzcami w poszczególnych kon-

kurencjach zostali: Anna Paterman 
(Orzesze), Emilia Bielke (Bożanowice), 
Dawid Mielke (Bożanowice), Filip Flie-
gertt (Rybnik).

Zbigniew Fijałkowski, najlepszy za-
wodnik Orzesza: Bieg w Orzeszu nie 

należy do łatwych. Niby to tylko 10 km, 
ale trasa dość pofałdowana, więc o do-
bry czas nie jest łatwo. Obserwuję, że 
organizatorzy z roku na rok starają 
się by był on coraz bardziej atrakcyjny  
i myślę, że im się to udaje. Mamy już 
kategorie wiekowe, chipy, losowanie 
upominków - wszystko idzie w dobrym 
kierunku. 

Swoją postawą jestem mile zaskoczo-
ny. Niedawno wróciłem z dalekiej wy-
prawy rowerowej i nie przypuszczałem, 
że nogi już przestawiły się na bieganie. 
A jednak udało mi się wygrać moją ka-
tegorię wiekową i byłem najszybszym 
mieszkańcem Orzesza. To chyba suk-
ces, by zasłużyć na uścisk dłoni Burmi-
strza miasta.

Dyrektor biegu, Tomasz Mrowiec: 
Była to już III edycja naszego biegu  
i uważam ją jak dotąd zdecydowanie 
za najlepszą. Ustanowiliśmy po raz ko-
lejny nowy rekord liczby uczestników, 
a co najbardziej mnie cieszy, z roku na 
rok wzrasta liczba startujących miesz-
kańców Orzesza jak i świadomości 

zdrowego sposobu na życie właśnie po-
przez bieganie. 

Nowe miejsce biura zawodów, pakiet 
startowy dla uczestników, wolontariu-
sze z SP2 Orzesze, jak i wyjątkowo za-
projektowany medal, który cieszył się 
ogromnym powodzeniem, to jedne ze 
zmian, które udało nam się przeprowa-
dzić w tegorocznej edycji. We wszyst-
kich naszych imprezach staramy się 
jako organizatorzy podnosić poziom 
zarówno sportowy jak i organizacyj-
ny, stąd tegoroczna edycja była dla nas 
dużym wyzwaniem, ale sądząc po opi-
niach zawodników - daliśmy radę.

Tadeusz Piątkowski, 
foto: Małgorzata Szymańczyk

W trakcie rozgrywanych 
w Polsce mistrzostw świata 
w siatkówce, w Mikołowie 
rozegrano turniej dla adep-
tów tej dyscypliny sportu. 

Z okazji czwartej rocznicy 
otwarcia hali sportowej 
MOSiR w Mikołowie po 

raz czwarty zorganizowano Tur-
niej o Puchar Burmistrza Mia-
sta Mikołowa w Piłce Siatko-
wej Chłopców. W turnieju wzię-
ło udział dziewięć najlepszych 
drużyn siatkarskich na Śląsku 
w kategorii kadetów. W Miko-
łowskim mini mundialu zwycię-
żyli młodzi siatkarze MKSR Py-
skowice, którzy wyprzedzili UKS 
Olimpię Katowice oraz Sikret 
Gliwice. 

W pierwszej fazie turnie-
ju startujące zespoły podzielo-
no na trzy grupy, w których gra-
ły systemem „każdy z każdym”.  
W zależności od zajętego miejsca 
w grupie eliminacyjnej, w fazie 
finałowej trafiały do grupy wal-
czącej o miejsca 1-3, 4-6 i 7-9. 
W grupie walczącej o zwycięstwo 
w turnieju padły rezultaty: 

Sikret Gliwice - UKS Olimpia 
Katowice 0:2

Sikret Gliwice - MKSR Pysko-
wice 1:2

UKS Olimpia Katowice - 
MKSR Pyskowice 1:2

Klasyfikacja końcowa tur-
nieju:

1. MKSR Pyskowice
2. UKS Olimpia Katowic
3. Sikret Gliwice

4. SMUKS Orzesze
5. MCKiS Jaworzno II
6. KS AZS Rafako Racibórz
7. UKS Trójka Mikołów
8. MCKiS Jaworzno I
9. MKS MOS Interpromex 

Będzin
Wyłoniono również najlep-

szych zawodników na poszcze-
gólnych pozycjach:

MVP Turnieju - Szymon 
Wiża (MKSR Pyskowice)

Najlepszy rozgrywający - Ar-
kadiusz Sołtysek (MCKIS Ja-
worzno II)

Najlepszy atakujący - Piotr 
Gruszecki (UKS Olimpia Kato-
wice)

Najlepszy przyjmujący - Kaje-
tan Suchy (Sikret Gliwice).

 Tapi

Mały mundial siatkarski w Mikołowie

10 km
1. Bartosz Świerczyński - AGH Kraków, Chorzów 35,47 min.
2. Paweł Wojtek - UKS Olimpia Zabrze, Zabrze 35,59
3. Michał Kwieciński - Siemianowice 36,09
4. Panchyrz Tomasz - Chorzów 36,18
5. Bartłomiej Mordyński - OKS Olimpia Zabrze, 36,39
6. Jarosław Prokop - Silesia Racing Team, Ruda Śl. 36,45 
15. Zbigniew Fijałkowski - najlepszy zawodnik Orzesza, zwycięzca w kategorii +50

5 km
1. Bartłomiej Bajon - GKS Piast Gliwice, 17,18 min.
2. Robert Zielonka - Chrzanów 17,21
3. Adrian Połeć - Ruda Śląska 17,31
4. Michał Garczarczyk - Ruda Śląska 17,36
5. Robert Łukasiak - UKS „Czwórka” Żory, Żory 17,57
6. Bartosz Kowalski - Politechnika Śląska, Żory 18,46
20. Marcin Posada - Orzesze 21,38 - najlepszy zawodnik Orzesza

Nordic Walking 5 km
1. Leszek Mielcarek - Bytom
2. Krzysztof Duda - NW SPEED MIKOŁOW, Mikołów
3. Stanisław Sitko - Uciechowice
4. Jacek Weżgowiec - TKKF Morsy.pl, Jastrzębie-Zdrój
5. Dariusz Różewicz - Tychy 
6. Grzegorz Zrobczyński - Zabrze
15. Anna Bezak - Orzesze 

Niepełnosprawni na wózkach
1. Kacper Węgiel - Tur Borówka, Borowa Wieś
2. Katarzyna Graba - Tur Borówka, Borowa Wieś
3. Karolina Pająk - Tur Borówka, Borowa Wieś
4. Aleksandra Maksymowicz - Tur Borówka, Borowa Wieś
5. Aleksander Suseł - Cała Naprzód, Mikołów
6. Krystyna Szczęśniak - Tur Borówka, Borowa Wieś
7. Agata Błędzka - Tur Borówka, Borowa Wieś

W biegach dzieci starszych i młodzieży zwyciężyli: 
Anna Paterman (Orzesze), Emilia Bielke (Bożanowice), Dawid Mielke (Bożanowice), 
Filip Fliegertt (Rybnik).

WYNIKI:

Orzeski „festiwal biegowy”

14 sierpnia stadion Sokoła i ulice Orzesza na kilka godzin zamieniły się 
na areny „festiwalu biegowego” powiatu mikołowskiego. I nie tylko, 
ponieważ na starcie III Orzeskiego Biegu Ulicznego stanęło 244 biegaczy 
nie tylko powiatu mikołowskiego, ale i z innych regionów Polski. Na listach 
startowych, a tym samym i na trasie widoczni byli uznani biegacze  
z małopolski, wielkopolski czy z opolszczyzny. Organizatorem wyścigu była 
Fundacja „Aktywni”, a patronem - burmistrz Orzesza, Andrzej Szafraniec.



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

Gabriela lenartowicz, Pre-
zes WFOŚiGW w Katowicach 
wzięła udział w uroczystości 
podpisania Kontraktu Tery-
torialnego dla Województwa 
Śląskiego. Umowę w tej spra-
wie podpisali w Katowicach 
Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Infrastruktury i Roz-
woju Adam Zdziebło oraz 
Marszałek Mirosław Sekuła 
i Członek Zarządu Wojewódz-
twa Arkadiusz Chęciński.

 

Dokument, który będzie 
obowiązywał w latach 
2014-2023 dotyczy ko-

ordynacji inwestycji kluczowych 

z perspektywy regionu. Źró-
dłami finansowania projektów  
w nim ujętych będą m.in. środ-
ki krajowe, budżet województwa 
oraz środki przeznaczone na 
realizację właściwych progra-
mów operacyjnych. To odejście 
od formuły poprzedniego kon-
traktu zawartego na lata 2007-
2013.

- Pierwszy kontrakt otworzył 
przed nami szereg szans i moż-
liwości. Jestem przekonany, że 
tym razem będzie podobnie, 
a projekty zawarte w nowym 
kontrakcie za dziesięć lat będą 
oceniane równie dobrze. Cieszę 
się, że w rozwiązywaniu proble-

mów i wyzwań stojących przed 
samorządami, nasz region nie-
zmiennie jest liderem - zauwa-
żył marszałek Mirosław Sekuła.

Kontrakt obejmuje najważ-
niejsze przedsięwzięcia dla re-
gionu, istotne dla jego dyna-
micznego rozwoju i poprawy ży-
cia jego mieszkańców. Zakres  
i warunki realizacji poszczegól-
nych inwestycji zostaną dookre-
ślone po ostatecznym uzgodnie-
niu z Komisją Europejską krajo-
wych programów operacyjnych 
oraz innych dokumentów stra-
tegicznych.

- Najistotniejsze w tym 
kontrakcie jest to, że ten doku-

ment jest żywy, to otwarta lista 
projektów, która będzie aktuali-
zowana, zmieniana w razie po-
trzeb. Województwo Śląskie po-
stawiło wysoko poprzeczkę, jeśli 
chodzi o negocjacje, ale to jest 
dzięki temu dokument konkret-
ny, a nie życzeniowy - stwier-
dził Adam Zdziebło Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury i Rozwoju.

W Kontrakcie zapisano naj-
istotniejsze przedsięwzięcia, 
służące realizacji celów rozwo-
jowych kraju i regionu, takie 
m.in. jak: poprawa jakości ba-
dań oraz wzmocnienie współ-
pracy sektora nauki i gospodar-

ki, rozwój współpracy instytucji 
nauki, B+R i przedsiębiorstw 
na rzecz tworzenia i wdrażania 
rozwiązań innowacyjnych i kre-
atywnych, w tym patentów czy 
modernizacja istniejących sys-
temów transportowych oraz lep-
sze skomunikowanie obszarów 
południowej i północnej czę-
ści województwa i zwiększenie 
mocy wytwórczych energii elek-

trycznej w województwie. Nie 
zapomniano także o środowisku 
i postawiono na zapobieganie 
negatywnym skutkom zmian 
klimatu; zachowanie dziedzic-
twa kulturowego i naturalne-
go. Ponadto wskazano na ob-
szary społeczne, przeciwdziała-
nia bezrobociu, rozwój szkolnic-
twa czy też rewitalizację obsza-
rów miejskich.

W każdym śląskim mieście 
stoją osiedla z wielkiej płyty. 
Wielu z nas, niestety mieszka 
właśnie w takich budynkach 
także w Mikołowie, Orzeszu 
czy Łaziskach. O przyszłości 
bloków z wielkiej płyty dysku-
towali uczestnicy VI Śląskiego 
Forum Inwestycji, Budownictwa, 
Nieruchomości, które odbywało 
się w Auli Wyższej Szkoły Tech-
nicznej w Katowicach. Szacuje 
się, że w technologii wielkiej 
płyty powstało prawie 4 mln 
lokali, w których mieszka dziś 
25% Polaków. Największa kon-
centracja budownictwa wiel-
kopłytowego miała miejsce na 
terenie obecnego województwa 
śląskiego - w blokach mieszka 
tu około 1,5 mln osób.

Wśród prelegentów była m.in. Ga-
briela Lenartowicz, prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, która przedstawiła plano-
wane formy i instrumenty finanso-
wania dalszej modernizacji i rewita-
lizacji budownictwa wielkopłytowego 
przez Fundusz.

MODERNIZACJA TAKIEGO 
BUDYNKU TO KOSZT OKOŁO 
1,1 MIlIONA ZŁOTYCH, 

bowiem by dostosować go do obo-
wiązujących obecnie norm, należy 
wykonać termoizolację przegród ze-
wnętrznych, ale przy tym należy brać 
pod uwagę lokalizację i usytuowanie 
danego bloku. Po właściwym wyko-
naniu tych prac, zapotrzebowanie na 
energię powinno spaść o połowę. Co 

spowoduje wymierne korzyści nie tyl-
ko dla mieszkańców, zarządców bu-
dynków, ale także środowiska. Oto 
przykładowe wyliczenia:

TERMOIZOlACJA TEGO 
BUDYNKU SPOWODUJE: 

l mniejsze zużycie węgla w ciepłow-
ni o ponad 50 ton rocznie, 

l zmniejszenie emisji zanieczysz-
czeń pyłowo - gazowych do at-
mosfery, 

l emisję ponad 130 ton mniej dwu-
tlenku węgla rocznie,

l zmniejszenie opłat za zużyte cie-
pło w wysokości ponad 50 tysię-
cy złotych w skali roku dla całe-

go budynku (około 900 zł na jed-
no mieszkanie).

W trakcie trwania VI Śląskiego Fo-
rum Inwestycji, Budownictwa, Nie-
ruchomości odbyła się m.in. dysku-
sja na temat form finansowania mo-
dernizacji i rewitalizacji budynków 
i osiedli z wielkiej płyty na przykła-
dzie województwa śląskiego w latach 
2014-2020. Moderatorami sesji byli: 
Gabriela Lenartowicz, prezes WFO-
ŚiGW w Katowicach oraz prof. dr 
hab. Andrzej S. Barczak z Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach.

Prezes Lenartowicz przypo-
mniała, że w katowickim oddziale 
Funduszu dofinansowanie moder-
nizacji budynków wielkopłytowych 

odbywa się na następujących zasa-
dach:

- Pożyczka do 80% kosztów kwalifi-
kowanych, w zależności od: 

a) efektów ekologicznych zadania; 
b) możliwości finansowych Fun-

duszu.
Oprocentowanie pożyczek wyno-

si 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3,5%  
w stosunku rocznym.

POżYCZKA UDZIElONA 
PRZEZ FUNDUSZ MOżE BYć 
CZęŚCIOWO UMORZONA NA 
WNIOSEK POżYCZKOBIORCY.

Warunki spłaty są ustalane przez 
Fundusz na podstawie analizy eko-

nomiczno-finansowej wnioskodawcy 
i zadania, z uwzględnieniem przepi-
sów dotyczących udzielania pomocy 
publicznej i określane w umowie.
l okres spłaty nie może być krótszy 

niż 3 lata i dłuższy niż 12 lat od 
wynikającej z umowy daty zakoń-
czenia zadania, w tym okres ka-
rencji; 

l karencja nie może być dłuższa 
niż 12 miesięcy, po wynikającym  
z umowy terminie zakończenia 
zadania.

Ponadto do udziału w dyskusji za-
proszeni byli przedstawiciele: Mi-
nisterstwa Infrastruktury i Rozwo-
ju, Ministerstwa Gospodarki, Urzę-
du Marszałkowskiego w Katowicach, 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego i Banku 
Ochrony Środowiska S.A. oraz Spół-
dzielni Mieszkaniowych.

W nowym kontrakcie nie zapomniano i o ekologii

Postawiono na rozwój

GABRIElA lENARTOWICZ, 
prezes WFOŚI GW w Katowicach

- Z wyliczeń ekspertów wynika, że 
przykładowy dziesięciopiętrowy budy-
nek mieszkalny wielorodzinny wykona-
ny w technologii wielkopłytowej zasi-
lany z sieci cieplnej zużywa rocznie na 
potrzeby ogrzewania i wentylacji po-
mieszczeń około 2.000 GJ. To bardzo 
dużo w porównaniu z obecnymi norma-
mi, które wprowadziły inne standardy  
w budownictwie wielorodzinnym.

Energochłonne, często wciąż pokryte azbestem wymagają modernizacji

Co dalej z wielką płytą?

W Mikołowie są bloki, które czekają na usunięcie azbestu i termomodernizację. 
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Wśród osób, które do końca października nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżów-
ki rozlosujemy nagrody książkowe. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Jolanta 
Stolarczyk z Mikołowa. Prosimy o odbiór nagrody, w siedzibie redakcji, ul. Rynek 18, 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.!
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ul. Gliwicka 1, Mikołów, tel. +48 533 818 601, 
e-mail: biuro@prospectum.com.pl, www.prospectum.com.pl

Profesjonalne Sprzątanie Obiektów
PROSPECTUM

HALE PRODUKCYJNE BIURA I KANCELARIE SALONY I SERWISY SAMOCHODOWE

DOMY I MIESZKANIA DOCZYSZCZANIE POBUDOWLANE
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Jastrzębie-Zdrój
ul. Beskidzka PU 137 nr 1 
tel: 32 476 10 25
ul. Zdrojowa 5 
tel: 32 733 10 53
www.logopeda.net.pl 
www.logopedia.pl

l Weryfikowany od ponad 25 lat, stale wzbogacany
    program autorski Jolanty Falany-Kozłowskiej.

l Niepubliczne Przedszkole Centrum logopedycznego 
    z oddziałem integracyjnym.

l Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia 
    Centrum logopedyczne.

l Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
    (od 0 do 7 roku życia).

l Studia Podyplomowe: 
   - Logopedia (surdologopedia, neurologopedia) 
   - Wczesne Wspomaganie Rozwoju 
   - Terapia Pedagogiczna, inne.

l Praktyczna Akademia Zdrowia i Holistycznej Terapii 
    (Akademia Rodzica, Uniwersytet Otwarty).

Prowadzimy szkolenia, warsztaty, staże, 
zapewniamy praktyki, uczymy praktycznych 

umiejętności, wydajemy certyfikaty.



Prezydent Miasta Świętochłowice 
ogłasza

1. Lokal użytkowy nr 03 usytuowany w budynku przy  
ul. Chopina 39 w Świętochłowicach składający się z 6 pomieszczeń  
w kondygnacji podziemnej połączonych ciągiem komunikacyjnym o łącz-
nej powierzchni użytkowej 105,82 m2. 

Cena wywoławcza do drugiego przetargu: 145 000 zł
Wysokość wadium: 29 000 zł
Termin przetargu: 14 listopada 2014 r. godz. 11.00 w Urzędzie 
Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

2. Lokal użytkowy nr 1 usytuowany w segmencie oznaczo-
nym numerem 11B budynku przy ul. Hutniczej 11A-11B  
w Świętochłowicach o powierzchni użytkowej 129,31 m2, do którego 
przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 9,08 m2. Lokal zajmuje po-
mieszczenia na podwyższonym parterze 4,5-kondygnacyjnego budynku 
(wejście po schodkach). Lokal składa się z 6 pomieszczeń, z czego 2 sa-
nitariaty i biuro usytuowane są na poziomie wyższym niż pozostałe - po-
mieszczenia te mieszczą się w budynku przy ul. Hutniczej 11A. 

Cena wywoławcza do piątego przetargu: 120 000 zł
Wysokość wadium: 24 000 zł
Termin przetargu: 14 listopada 2014 r. godz. 12.00 w Urzędzie 
Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

Powyższe przetargi odbędą się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Postąpienie - nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 5) lub winno wpłynąć na konto Urzędu 
nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178 prowadzone przez ING Bank Śląski O/Świętochłowice w terminie do 03 listopada 2014 r. 

(za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM). 
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 118), tel. 32/3491-931. 

Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny. 

1) Katowicka 3/9 - pow. użyt. 58,30 m2

    cena wywoławcza - 65 000 zł
    wadium - 7 200 zł
    termin przetargu - 07 listopada 2014 r. godz. 11.00

2) Katowicka 3/10 - pow. użyt. 26,20 m2

    cena wywoławcza - 25 000 zł 
    wadium - 2 800 zł
    termin przetargu - 07 listopada 2014 r. godz. 11.30

trzeci publiczny przetarg ustny n i e o g r a n i c z o n y  w sprawie sprzedaży 2 wolnych lokali mieszkalnych 
położonych w Świętochłowicach przy ulicach:

Sprzedaż lokali użytkowych zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Nabywca nie płaci również podat-
ku od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 2 pkt 1 ppkt g) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od 
czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.).

Wadium uprawniające do licytacji należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez ING Bank Śląski S.A. O/Świętochłowice nr 54 1050 
1373 1000 0022 8149 7178 do dnia 10 listopada 2014 r. w opisie podając: wpłata wadium na przetarg - lokal użytkowy przy ul. …………..  
Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

Ogłoszenia o przetargach dostępne są na stronie internetowej www.swietochlowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostały wywieszone na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji na temat warunków przetargu i wymogów składania oferty udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-

skiego w Świętochłowicach, pokój 113, tel. 32-3491-935.

Lokale użytkowe na sprzedaż 
w Świętochłowicach


