
2
0

.0
0

0
 e

g
z
.

WYRY, UL. PSZCZYŃSKA 48 A (TEREN GIGU)

ZAPRASZAMY OD 7.00 DO 17.00 
W SOBOTY OD 8.00 DO 13.00

TRANSPORT POW. 1 TONY DO 15 KM. GRATIS

TEL. 536 512 512

www.PRESSPOL2.pl

KOSTKA · ORZECH 
MIAŁ · EKOGROSZEK
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Ogrodzenia
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l Wycinka drzew i krzewów,
l Wysokościowe ścinanie drzew,
l Wywóz powstałego urobku,
l Wywóz bio odpadów

Tel. 660 366 117

WYRY

Finiszujemy
z drogami

str. 17

ORZESZE

Dbamy 
o powietrze

str. 15

ORNONTOWICE

Patriotyczna 
mirabelka

str. 16

ŁAZISKA GÓRNE

Nagrodzono
najzdolniejszych

str. 14

MIKOŁÓW

Mamy
pumptrack

str. 12-13

Barwy walki
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Sensacją tych wyborów 
była porażka starosty 
Henryka Jaroszka. Pytanie 
za sto punktów brzmi, czy 
jego odejście zmieni coś 
w powiatowej polityce? 

Więcej o wyborach str. 4-9

Prezydent RP
Andrzej Duda

nagrodził 
naszych 

handballistów



MIĘDZY
NAMI

FILARAMI
Na trzy tygodnie delikatesom 
Zgoda w Mikołowie wstrzyma-
no koncesję na sprzedaż alkoho-
lu. Wszystko przez radnych, któ-
rzy uznali, że sklep leży za blisko 
przedszkola. Szybko połapali się, 
że strzelili gafę i podczas następ-
nej sesji naprawili błąd. Zostawił-
bym to w spokoju gdyby nie ironia 
sytuacji. Samorządowcy pogrozi-
li sklepowi, który od lat cieszy się 
uznaniem normalnych mikołowian. 
Zgoda, jako jedna z nielicznych pla-
cówek handlowych w okolicy, nie 
leży na szlaku meneli i pijaków, któ-
rzy czatują w śródmieściu Mikoło-
wa na przechodniów, aby dorzuci-
li się do flaszki. To jest prawdziwy 
problem miasta. Mikołów, zwłasz-
cza w okresie wiosenno-letnio-je-
siennym, czyli prawie przez cały 
rok, zamienia się w jedną, wielką, 
plenerową knajpę. Nie ma tygo-
dnia, aby jakiś Czytelnik nie dzwo-
nił do nas w tej sprawie. Przy apro-
bacie władz i służb porządkowych 
trwa program „menel plus”, czy-
li tolerancja dla zachowań, które  
w innych miastach są piętnowa-
ne i karane. Pijatyki organizowa-
ne są nawet na ławkach pod balko-
nem burmistrza. Jeżeli radni chcą 
walczyć z pijaństwem w mieście, 
niech pochylą się nad tym proble-
mem. Burmistrz remontuje skwery 
w mieście i chwała mu za to. Czar 
jednak pryska, kiedy w Internecie 
pojawia się zdjęcie pijanego włó-
częgi, śpiącego na odmalowanej 
ławce. W Nowym Jorku rządził kie-
dyś burmistrz Rudy Giuliani, który 
wprowadził program zero toleran-
cji dla chuligaństwa i drobnej prze-
stępczości. Doszło do tego, że lu-
dzie bali się wyrzucić papierek na 
ulicę. Może sprowadzimy Giulia-
niego do Mikołowa? 

Jerzy

I po wyborach. Jeszcze miesiąc 
temu pasjonowaliśmy się kto wej-
dzie, kogo zabraknie, a co się sta-
nie jeśli wygra nie ten, którego ob-
stawiamy? Kiedy opadł kurz i go-
rączka, jak co cztery lata doszli-
śmy do tego samego wniosku, 
że na wyborach świat się kończy.  
Z polityką jest podobnie jak z piłką 
nożną. Kiedy Polska odpadła z Mi-
strzostw Świata przez tydzień trwał 
lament w mediach i złorzeczenie na 
ulicach. Kto teraz o tym pamięta?  
Z wyborami samorządowymi jest 
podobnie, choć nie do końca. Da 
się żyć ze świadomością, że polski 
futbol przeżywa kryzys. Trudniej 
się pogodzić z faktem, że ktoś źle 
rządzi naszą małą ojczyzną. Jaka 
mądrość ludowa płynie z ostatnich 
wyborów? Przede wszystkim wie-
my już na pewno, że łaska miesz-
kańców na pstrym koniu jeździ. Nie 
chcę sięgać po przykłady z nasze-
go powiatu, aby nikogo nie urazić, 
ale niektóre sytuacje są uniwersal-
ne dla wszystkich polskich miast 
i gmin. W jednym z nieodległych 
miast wystartował młody, ambit-
ny, bardzo inteligentny kandydat, 
który zaproponował mieszkańcom 
program rozwoju oparty na inwe-
stycjach i lokalnej przedsiębiorczo-
ści. Jego rywalka, broniąca urzędu, 
postawiła na imprezy integracyjne  
i festyny. W czasie kampanii zaopa-
trzyła się w stertę parasolek, kape-
luszy, notesów i ruszyła w miasto. 
Prawie każdy mieszkaniec dostał 
jakiś drobiazg. Zgadnijcie Państwo, 
kto wygrał? Młody i ambitny plu-
je teraz sobie w brodę, że zamiast 
opowiadać o inwestycjach też mógł 
ruszyć w miasto z gadżetami.

Beata

Wydawca: F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18, 
redakcja@naszagazeta.info

tel.: 32 209 18 18, 509 797 881
Redaktor naczelny: Jerzy Filar 

Sport: Tadeusz Piątkowski

Promocja i reklama: 
Sebastian Sroślak 790 887 729, reklama@naszagazeta.info
Mariola Szołtys 606 221 496, reklama1@naszagazeta.info

Druk: Agora Poligrafia S.A. 
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. 
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.

RADIO TAXI
MIKOŁÓW

www.taxi-mikolow.pl

32/29-29-999
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#PODZIĘKOWANIA
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos  

w wyborach samorządowych. Dziękuję mojej rodzinie, przyjaciołom, znajomym oraz 
mieszkańcom Mikołowa. Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w moją 
kampanię wyborczą. A przede wszystkim kandydatom KWW Skuteczni Mikołów. To 
był intensywny czas, ogrom pracy, jaki wspólnie włożyliśmy na pewno nie pójdzie 
na marne. Niezmiernie się cieszą z odbytych spotkań i możliwości poznania 
cudownych ludzi. Mam również nadzieję, że zachęciliśmy mieszkańców w ten  
sposób do większej aktywności na rzecz lokalnej społeczności. Jesteśmy 
otwarci na współpracę, dlatego zapraszam wszystkich niezależnie od 
poglądów politycznych do wspólnego działania. 

Gratuluję wyniku Stanisławowi Piechuli i życzę sukcesów w rozwoju 
Mikołowa! Dziękuję wszystkim mieszkańcom Mikołowa, którzy ruszyli 
do lokali wyborczych i oddali swój głos w wyborach!

#IrenaRadomska 
#SkuteczniDlaMikołowa

R E K L A M A

R E K L A M A

- Nie ma chyba dyscypliny sportu  
w Polsce, która byłaby bardziej związa-
na z odzyskaniem niepodległości i ludź-
mi, którzy tę niepodległość dla nas od-
zyskali swoją krwią, swoją walką, swo-
im bohaterstwem - podkreślił Prezydent 
RP Andrzej Duda, podczas uroczystości 

wręczenia odznaczeń z okazji 100-lecia 
piłki ręcznej w Polsce. 

Odznaczeni zostali zasłużeni działa-
cze, trenerzy, sędziowie sportowi, na-
uczyciele i organizatorzy kadr piłki ręcz-
nej, a wśród nich nasi ludzie: Engelbert 
Szolc i Marian Olszówka. 

ENGELBERT SZOLC - piłkarz ręczny, olimpijczyk z Monachium 1972.  
W sezonach 1969/1970 i 1970/1971 król strzelców rozgrywek I ligi (był za-
wodnikiem Pogoni Zabrze). W reprezentacji Polski wystąpił 78 razy. Uczest-
nik mistrzostw świata w 1970 i 1974 roku. W roku 1974 wyjechał do Austrii 
do klubu Union Krems, z którym dwukrotnie zdobył tytuł mistrza Austrii. 
Po powrocie z Austrii w roku 1976 był grającym trenerem w klubie Grunwald 
Ruda Śląska. Od roku 1977 do 1981 grał w klubie Polonia Łaziska Górne.

MARIAN OLSZÓWKA - jeden z „klanu Olszówków”. Jako zawod-
nik grał w Polonii Łaziska, Pogoni Zabrze, AZS Katowice, Stali Mielec 
i Grunwaldzie Ruda Śląska. Po zakończeniu kariery zawodniczej, mi-
łość do tej dyscypliny pozostała. To on wpadł na pomysł organizowa-
nia Memoriału im. Jana Olszówki (jego starszego, przedwcześnie zmar-
łego brata) w kategorii weteranów, który przez lata przyciągał najwięk-
sze gwiazdy polskiej piłki ręcznej.

Są wielcy!Niebywałe wyróżnienie 
spotkało Engelberta Szolca  
i Mariana Olszówkę, znanych 
propagatorów piłki ręcznej 
z powiatu mikołowskiego. 
Znaleźli się wśród 
odznaczonych za zasługi dla 
handballa, w stulecie piłki 
ręcznej w Polsce. Stanęli 
w jednym rzędzie z Kimem 
Rasmusenem, Michaelem 
Biglerem i Bogdanem Wentą. 
Uroczystość patronatem objął 
Prezydent RP Andrzej Duda. Patronem 

uroczystości był 
Prezydent RP 
Andrzej Duda.

Marian 
Olszówka

Engelbert 
Szolc

1 listopada zmarł Klemens Ścierski, wie-
loletni dyrektor, a następnie wiceprezes 
Elektrowni Łaziska, były minister prze-

mysłu i handlu, poseł i senator.
Klemens Ścierski ukończył studia o specjalno-

ści energetyka jądrowa na Wydziale Mechanicz-
no-Energetycznym Politechniki Śląskiej (1963 r.).

W latach 1978-1995 był związany z Elektrownią 
Łaziska, do 1983 jako dyrektor techniczny, następ-
nie dyrektor naczelny.

Od marca 1995 do grudnia 1996 pełnił funkcję 
ministra przemysłu i handlu. W 1997 powrócił do 
pracy w Elektrowni Łaziska (już jako Elektrownia 
Łaziska S.A.), gdzie był wiceprezesem zarządu  

i dyrektorem; od 2001 dyrektor Południowego Kon-
cernu Energetycznego S.A. Elektrownia Łaziska.

W latach 1993-1997 był posłem na sejm RP,  
a w latach 2004-2005 senatorem. W kolejnych la-
tach został doradcą wicepremiera i ministra go-
spodarki Waldemara Pawlaka.

Klemens Ścierski odznaczony był między inny-
mi Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Grand Officeur Ordre National du 
Mérite (Wielkim Oficerskim Narodowym Orderem 
Zasługi) nadanym mu przez prezydenta Francji Ja-
cquesa Chiraca oraz jako pierwszy z Polaków - 
belgijskim Krzyżem Komandorskim za Zasługi dla 
Wynalazczości.

Zmarł Klemens Ścierski
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DRUK 
CYFROWY

ul. Słoneczna 2, Wyry
tel. 602 395 561

sklep@sportactive24.pl

� wizytówki
� ulotki
� plakaty
� banery
� rollupy
� fototapety

� odzież 
reklamowa
� gadżety 
reklamowe 
� puchary
� trofea
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Zgubić, to strata, często niepoweto-
wana. Znaleźć, to uśmiech losu, bo 
niespodziewanie staliśmy się po-

siadaczami czegoś, na co nie liczyliśmy.  
O ile w przypadku odzyskania zguby ra-

dość może być ogromna, to w drugim ist-
nieje pokusa, by stać się właścicielem zna-
leziska. Szczególnie w przypadku kłopo-
tów z odnalezieniem prawowitego właści-
ciela. A jeśli tym znaleziskiem są pieniądze, 

to dopiero można mieć powody do zastana-
wiania się „co z tym fantem zrobić”? Proble-
mów takich nie miała Pani Helena, pracow-
nica jednej z kafejek znajdujących się w pa-
sażu mikołowskiego marketu Auchan. 

Są na świecie 
uczciwi ludzie

Pracownica kafejki w Auchan znalazła portfel z dużą sumą 
pieniędzy, ale bez dokumentów. Mogła zabrać kasę i nikomu 
nic nie mówić. Oddała jednak zgubę właścicielowi.

Ta przygoda 
przytrafiła się 
naszemu ekspertowi 
motoryzacyjnemu, 
Jerzemu Pai. 

- W jedną z sobót ubie-
głego miesiącu, pojechałem  
z żoną na zakupy. Po ich za-

kończeniu małżonka ruszyła 
jeszcze na „obchód” butików, 
a ja usiadłem przy stoliku jed-
nej z kafejek, by się czegoś 
napić. Kończył się handlo-
wy dzień. Ruchu już nie było, 
światła powoli gasły, wypiłem 
swój napój i wyszedłem z za-
kupami z marketu. Wieczo-
rem zauważyłem brak portfe-
la. Przeszukałem samochód, 
torby, w których były zakupy, 
ale portfela ze znaczną sumą 
pieniędzy ani śladu. Była tam 
tylko gotówka, bo dokumen-
ty noszę w innym miejscu. Po-
nieważ nadchodząca niedzie-
la była „niehandlowa”, próbę 
odnalezienia portfela musia-
łem przełożyć na poniedzia-
łek. Pojechałem, ale w kafej-
ce pracowała inna zmiana, 
a zdobycie danych na temat 

obłożenia sobotniego okaza-
ło się niemożliwe. Wiadomo 
- RODO. Skierowano mnie do 
informacji marketu, bo tam 
oddaje się znalezione rzeczy. 
O moim portfelu nikt tam nie 
słyszał, ale udało mi się uzy-
skać numer kontaktowy do 
właścicielki kafejki. Ta pod-
czas spotkania obiecała „roz-
pytać” wszystkich pracowni-
ków. Zostawiłem telefonicz-
ny namiar na siebie z proś-
bą o sygnał, gdyby ktoś moją 
zgubę znalazł. Przez kilka dni 
mój telefon milczał, ale w so-
botę zadzwonił. Telefono-
wała Pani Helena, która naj-
pierw dokładnie przepytała 
mnie jak wyglądał mój port-
fel i jaka była jego zawartość,  
a potem powiedziała, że mo- 
gę przyjechać po odbiór zgu-

by. Pojechałem. Portfel był 
mój, a Pani Helena znalazła 
go pod stołem podczas robie-
nia porządków w kafejce. Nie 
bardzo wiedziała, co ma z nim 
zrobić, a największym zmar-
twieniem był brak czegokol-
wiek, co pomogłoby odnaleźć 
właściciela. Gdy dowiedzia-
ła się, że ktoś poszukuje zgu-
by, autentycznie się ucieszy-
ła. Podobnie jak ja, bo któż-
by się nie cieszył. Serdecznie 
podziękowałem Pani Helenie  
i opowiadam ten fakt, jako 
coś, co zdarza się dzisiaj 
rzadko i jest niejako testem 
ludzkiej uczciwości. Tylko czy  
takie sytuacje nie powinny być 
normalnością? Jeszcze raz,  
na łamach „Naszej Gazety” 
bardzo serdecznie i gorącą 
dziękuje Pani Helenie.
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BIEG PRZEZ

domowe wypieki, ciasta na zimno, 
desery, kawa, herbata

ZAPRASZAMY
ul. Okrzei 29, Mikołów, tel. 511 299 855

ZAMÓW TORTY I CIASTA 
na urodziny, wesele i inne okazje
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Na stronie mikołow-
skiego magistra-
tu opublikowano 

protokół z wrześniowego posie-
dzenia Komisji Gospodarki Rady 
Miejskiej. Jest tam o „Naszej Ga-
zecie”. Cytujemy: mieszkaniec 
Mikołowa pan B.M. (co za ma-

niera, aby dawać inicjały za-
miast pełnych danych - przyp. 
red.) odniósł się do artykułu 
prasowego oraz zawartych 
w nim zarzutów dotyczą-
cych uzyskania przez Gmi-
nę dofinansowania na wy-
mianę oświetlenia uliczne-

go - stwierdził, że zarzuty te 
są absurdalne i jest prowa-
dzona nagonka na pracowni-
ków Urzędu Miasta. Zaape-
lował, aby bronić pracowni-
ków, którzy wykonali dobrą 
pracę. Po roku od wymiany 
oświetlenia nie było żadnych 
awarii, jedynie dwie latarnie 
zostały uszkodzone mecha-
nicznie. Zastępca burmistrza 
Mateusz Handel - podzięko-
wał mieszkańcowi Mikołowa 
za jego opinię i stwierdził, 
m.in. że jest zbulwersowa-
ny sytuacją i postawą niektó-
rych mieszkańców. Kłamliwe 
artykuły zostały przesłane 
do Urzędu Marszałkowskie-
go. Urząd Miasta będzie bro-
nić tej inwestycji. Stwierdził, 
że sprawa jest dla niego tym 
bardziej przykra, bo całe 
miasto z tego powodu traci 
750 tys. zł.

Chodzi o artykuł, w któ-
rym zgodnie z prawdą napisa-
liśmy, że mikołowskim projek-
tem oświetleniowym interesuje 
się Prokuratura Katowice Połu-
dnie oraz policyjny wydział do 
Walki z Przestępczością Gospo-

darczą. Jeśli ktoś nie zna szcze-
gółów sprawy odsyłamy do na-
szych wydań z września i paź-
dziernika, dostępnych na stro-
nie internetowej www.naszaga-
zeta.info. Najbardziej fascynują-
ca i łechcząca naszą próżność 
jest końcówka protokołu, w któ-
rej wiceburmistrz sugeruje, że  
z powodu publikacji miasto traci  
750 tys. zł. We are the Cham-
pions! Nawet nie wiedzieliśmy, 
że jesteśmy tacy wielcy i wpły-
wowi. Wystarczy jeden artykuł w 
„Naszej Gazecie”, a Urząd Mar-
szałkowski tnie miasto po ka-
sie. Jeżeli dotacja faktycznie zo-

R edakcyjny telefon raczej milczy w nie-
dzielne poranki, ale 21 października 
już o godz. 7.00 rozpoczęła się gorą-

ca linia. Dzwonili zaaferowani wyborcy Pra-
wa i Sprawiedliwości z Mikołowa. Na karcie 
do głosowania ich partia zamiast ogólnokra-
jowej „dziesiątki” miała cyfrę 8. Afera zaczę-
ła nabierać rumieńców. W Mikołowie zamel-
dował się TVN, a o incydencie wspomniano 
podczas konferencji prasowej Państwowej 

Komisji Wyborczej. Próbowano ratować sytu-
ację. Około południa na wejściach do lokali 
wyborczych w Mikołowie pojawiły się infor-
macje o mylnym oznaczeniu listy PiS. Czy to 
jest powód do złożenia protestu wyborcze-
go? Czy ktoś skieruje taki wniosek do PKW? 
Czy w Mikołowie zostaną powtórzone wy-
bory do Rady Powiatu? Nie znamy odpowie-
dzi na te pytania, choć z dużym prawdopo-
dobieństwem można przyjąć, że nie będzie 

ciągu dalszego tej afery. Na pewno skargi 
nie złoży PiS. Nie można jednak wykluczyć, 
że ktoś zdecyduje się na to indywidualnie. 
PKW ma obowiązek rozpatrywać skargi tak-
że od osób prywatnych. Przeciwnicy PiS do-
wodzą, że ta wpadka nie miała znaczenia, bo 
każdy średnio rozgarnięty wyborca potra-
fi znaleźć na karcie wybrane ugrupowanie.  
Z drugiej jednak strony, skoro numery list nie 
mają znaczenia, to po co one są? Dlaczego 
partie tak się cieszą z wylosowanych „jedy-
nek” i „dziesiątek”, a kręcą nosem na nija-
kie „ósemki” albo „czwórki”? W Mikołowie 
nie rozstrzygniemy tego teoretycznego spo-
ru. PiS nie złożył skargi z czysto pragmatycz-
nych powodów. Partia uzyskała dobry wynik 
do Rady Powiatu, a powtórka byłaby wybor-
czą loterią, na której można zyskać, ale też 
stracić. Nie zmienia to faktu, że trzeba wyja-
śnić, gdzie został popełniony błąd i kto za-
winił. Pomyłka w oznaczeniu listy zdarza się 
tak rzadko, że nawet przeciwnicy PiS zasta-
nawiają się, czy ten chochlik drukarski nie 
ma czasami drugiego dna.

Czy w Mikołowie dojdzie do powtórki wyborów do Rady 
Powiatu? Chyba nie, choć nigdy nic nie wiadomo… 

KTOŚ ZMYLIŁ 
wyborców PiS

Z ostrożności procesowej 
nie komentujemy poniż-
szych informacji.

Urząd Miejski w Miko-
łowie zapłacił za catering  
z okazji uroczystości koro-
nowania obrazu Matki Bożej 
Mikołowskiej. Poczęstunek 

dla gości na Sośniej Górze 
kosztował mikołowskich po-
datników 33 tys. zł. 

Z kolei za przygotowanie 
wystawy „Rozkwitający Mi-
kołów”, zainstalowanej przed 
wyborami na rynku, mikoło-
wianie zapłacili 35 tys. zł.

A skoro jesteśmy przy 

pieniądzach…

No i wszystko jasne!
Nie chcieliśmy - póki co - pisać o przetargu na mikołowskie oświetlenie czekając, aż sprawę 
wyjaśnią organy ścigania. Zostaliśmy jednak wezwani do tablicy. No to jesteśmy.
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Serdecznie dziękuję mieszkańcom 
Mikołowa i sołectw za poparcie 
mojej kandydatury do Rady Powiatu 
z Koalicji Obywatelskiej PO.N. 

Henryk Stencel

R E K L A M A

BIEG PRZEZ PL TKI

Proces był ciekawy. Na początku października  
w mikołowskiej przestrzeni internetowej uka-
zała się przedwyborcza sonda. Artur Wnuk, li-

der Skutecznych, szybko odkrył, że została ona zain-
stalowana na domenie, której właścicielem jest Stani-
sław Piechula. Dowodził też, że licznik nie rejestruje 
faktycznie oddanych głosów. Piechula wytoczył Wnu-
kowi proces. Uzasadnił, że sonda została zamiesz-
czona na poddomenie, którą ktoś z zewnątrz wyna-
jął na jego domenie, a on sam nie ma nic wspólnego 
z sondażem. Oszczędzimy Czytelnikom szczegółów 
skupiając się na finale. Sąd oddalił wniosek Piechuli. 
Wnuk wypuścił w Internet tryumfalnego posta, że bur-
mistrz przegrał z nim proces. A jak widziało tę spra-
wę „naszemiasto.pl”? Komentator tego portalu napi-
sał, że… był remis. Do dziś nikt nie wie, jak redaktor 
doszedł do takiego wniosku. 

Podczas kampanii wybor-
czej Artura Wnuka zaata-
kował znienacka Mateusz 

Cieślak, śląski korespondent ty-
godnika „Nie” i dziennikarz niszo-
wego portalu w Katowicach. Wy-
szperał z jego życiorysu incydent 
sprzed dziesięciu lat związany  
z zawieszeniem na rok licencji ma-
klerskiej. Wnuk wyjaśnił, że spra-
wa dotyczyła bardziej biura, w któ-
rym wówczas pracował i zakończy-
ła się polubownym porozumieniem 
stron. Niezmordowany redaktor na 
tym jednak nie poprzestał i powią-
zał historię sprzed dziesięciu lat  
z tym, czym Wnuk zajmuje się 
obecnie. A pracuje on w firmie, któ-
ra broni interesów byłych pracow-
ników sektora energetycznego, 

którzy zostali poszkodowani przy 
prywatyzacji państwowych spółek 
tej branży. W grę wchodzą odszko-
dowania o łącznej wartości miliar-
da złotych. Na wieść o nagonce na 
Wnuka w jego obronie stanęły na-
wet związki zawodowe z Bełchato-
wa, ale jakie to ma znaczenie? Dwa 
niezwiązane z sobą wątki zostały 
pomieszane i podane internautom 
na jednym talerzu. Z tego galima-
tiasu wyłonił się obraz Wnuka, jako 
aferzysty wszechczasów, przy któ-
rym twórca Amber Gold to zwykły 
przedszkolak. Oczywiście ta histe-
ria opadła zaraz o wyborach. Szko-
da, że autor tych rewelacji zapo-
mniał, że media to broń obosiecz-
na. Ludzie zniesmaczeni agresyw-
ną publicystyką Cieślaka szybko 

odkryli, że kilka lat temu, w pozy-
tywnych kontekście pisał on na ła-
mach „Nie” o… Stanisławie Pie-
chuli, który był wówczas wicesze-
fem Izby Aptekarskiej. Nie musi to 
niczego oznaczać, bo o sporze ap-
tekarzy z rządem pisały przed laty 
wszystkie gazety. W każdym ra-
zie Cieślak może stać się jedyną, 
prawdziwą ofiarą kampanii wybor-
czej w Mikołowie. Podobno szy-
kują się na niego pozwy sądowe.  
W ramach solidarności zawodowej 
jesteśmy przeciwni targaniu dzien-
nikarzy po sądach. Z drugiej stro-
ny, nawet podczas kampanii trze-
ba uważać, co się pisze, bo granica 
między kłamstwem a sugestią jest 
bardzo cienka, a sprytne „papugi” 
nie mają litości.

stanie wstrzymana już Państwo 
wiecie, kto jest winien. Grupa 
niekochających miasta wichrzy-
cieli i podpuszczona przez nich 
gazeta. A teraz na poważnie. 
Skoro organy ścigania postano-
wiły przyjrzeć się mikołowskie-
mu oświetleniu, a Urząd Mar-
szałkowski przyblokował pie-
niądze do czasu wyjaśnienia 
sprawy, to widocznie coś jest na 
rzeczy. Wszyscy trzymamy kciu-
ki, aby skończyło się dobrze. 
Gorzej, jeśli śledczy wywęszą 
jakieś nieprawidłowości przy 
przetargu albo montażu oświe-
tlenia. Znów będzie na nas? 

A skoro jesteśmy przy 
dziennikarzach

No i wszystko jasne!
Nie chcieliśmy - póki co - pisać o przetargu na mikołowskie oświetlenie czekając, aż sprawę 
wyjaśnią organy ścigania. Zostaliśmy jednak wezwani do tablicy. No to jesteśmy.

Wisienką na torcie każdej kampanii jest proces w trybie wyborczym. W Mikołowie 
przed obliczem Temidy zmierzyli się Stanisław Piechula i Artur Wnuk.

Od czego zależy 
punkt widzenia?

R E K L A M A

ORZECZENIE
SĄDU

ORZECZENIE
DZIENNIKARZA
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Smaki i zapachy 
JESIENI

Od 13 lat gościmy w Państwa domach po-
przez sprzedaż naszych herbat i kaw. Zaczynaliśmy  
w 2005 roku tworząc miejsce szczególne - nasz sklep 
Mandarin. Cieszymy się, że do nas wracacie i rozkoszujecie się wspaniałymi zapachami i smakami. 

Przed nami kolejny sezon jesienno-zimowy, a wraz z nim powracają świetnie Wam znane herbaty 
rozgrzewające: Apejski Poncz, Adwentowa, Świąteczna. 

Proponujemy również nowości. Warte posmakowania są: Marsala Chai i Kaszmir - zaliczane do 
herbat Ajurwedyjskich z charakterystycznymi dodatkami cynamonu, goździków, imbiru i karamonu. 
Wśród nowości pojawiły się miody z Polskich Pasiek w różnych gramaturach i rodzajach stanowiące 
doskonały dodatek do herbat. 

Zapraszamy także do zakupu kaw, przypraw, konfitur, słodyczy oraz wszelkiego rodzaju akceso-
riów do parzenia kawy i herbaty.

DO ZOBACZENIA W SKLEPIE MANDARIN

KLAUDIA KLYSZCZ,
właścicielka sklepu Mandarin 
w Łaziskach Górnych.

Mykonos to grill 
bar serwujący  
potrawy ba-

zujące na mięsie 
GYROS oraz wege-
tariańskie. Poda-
jemy także orygi-
nalną grecką „pite” 
oraz potrawy przy-
rządzane ze świe-
żego mięsa i produk-
tów greckich - orygi-
nalnych i certyfikowanych 

- doprawiane oryginalnymi, 
greckimi przyprawami.  

W kuchni rządzi ku-
charz - Grek, a w loka-
lu panuje miła, domo-
wa atmosfera. Zjeść 
można tu także aro-
matyczną zupę oraz 
smakowite desery. 

Sprzedajemy także 
regionalne greckie pro-

dukty - oliwę, liście wino-
gron czy pieczoną fasolę. 

Orzesze, Centralna 268
tel. 732 796 090
facebook.com/mykonosorzesze
Godziny otwarcia: 
pn.-czw.: 10:00-22:00
pt.-so.: 10:00-23:00
nd.: 12:00-21:00

Szybko i zdrowo

R E K L A M A

N ajwiększych emocji, 
zgodnie z oczekiwa-
niami, dostarczyła ry-

walizacja w Mikołowie. 

Było tu wszystko 
czego nie znoszą 
mieszkańcy, ale lubią 
politycy, czyli brudna 
kampania, procesy 
sądowe, niszczenie 
materiałów 
wyborczych rywali. 

Mimo czwórki kandydatów 
nie doszło do drugiej tury. Bur-
mistrz obronił stanowisko. Moż-
na się zastanawiać, czy Stani-
sław Piechula był taki mocny 
czy też jego rywale słabi. Odpo-
wiedź, przynajmniej częściowa, 
tkwi też w wyborczej statystyce. 
Bardzo rzadko się zdarza, aby 
wójt, burmistrz czy prezydent 
tracił stanowisko już po pierw-
szej kadencji. Wyborcy nie nu-
dzą się tak szybko i generalnie 
mają krótką pamięć. Stanisław 
Piechula nie zaliczył w czasie 
swoich rządów większych wpa-
dek, a afera „endorfinowa”, któ-
ra mogła go pogrążyć, wyda-
rzyła się na początku 2016 roku, 
czyli dawno temu. Poniżej ocze-
kiwań wypadła ekipa Skutecz-
nych i ich kandydatki do fotela 
burmistrza, Ireny Radomskiej. 
Z socjologicznego punktu wi-
dzenia jest to ciekawa sytuacja. 
Skuteczni przeprowadzili cieka-
wą, przemyślaną i widowiskową 
kampanię. 

Bał się ich sam 
burmistrz, bo wiele 
akcji wyborczych 
przeprowadzał  
w kontrze do tego,  
co robią Artur Wnuk  
i Irena Radomska. 

Kto wie, czy do takiego roz-
woju sytuacji nie przyłożył rę-
ki PiS. Lokalni liderzy tej par-
tii, czyli poseł Izabela Kloc  
i Adam Lewandowski przez kil-
ka miesięcy deklarowali po-
parcie dla Radomskiej, aby  
w ostatnim dniu rejestracji kan-
dydatów zmienić zdanie i wy-
stawić do walki Adama Zawi-
szowskiego, wiceburmistrza 
w latach 2011-2014. Zdezorien-
towani wyborcy źle odebra-
li to posunięcie tym bardziej, 
że nikt do dziś nie wie, dlacze-
go do tego doszło. Obie strony 
milczą w tej sprawie i są odpor-
ne na „przecieki”. Tyle wiemy, 
że rozstali się w umiarkowanej 
zgodzie. Przy okazji, start Zawi-
szowskiego pokazał jak cenną 

wartością w wyborach jest zna-
czek partyjny. Szczerze trzeba 
przyznać, że były wiceburmistrz 
nie jest w Mikołowie zbyt po-
pularny, a w dodatku prowadził 
bardzo krótką kampanię wybor-
czą. Nawet miał problem z wy-
wieszeniem bilbordów i bane-
rów, bo wszystkie dobre miej-
sca były już zajęte. Mimo te-
go Zawiszowskiego poparło  
13 proc. wyborców. To w więk-
szości ludzie, którzy w ciemno 
głosowali na kandydata PiS.

Lepszego wyniku 
spodziewał się też 
chyba Michał Rupik 
i jego Górnośląscy 
Samorządowcy 
Lokalni. 

W wyścigu do fotela burmi-
strza zajął wprawdzie drugie 
miejsce, ale nawet nie otarł się 
o drugą turę. Do Rady Miejskiej 
GSL wprowadziło tylko jed-
nego człowieka. Reasumując, 
przez najbliższych pięć lat mia-
stem porządzi Stanisław Pie-
chula, który dzięki koalicji Ra-
zem dla Mikołowa i OKS ma sta-
bilną większość w Radzie Miej-
skiej. To duży sukces choć je-
go cena może okazać się wy-
soka. Obawiając się „Skutecz-
nych” Piechula sporo obiecał 
podczas tej kampanii. Ludzie  
o tym nie zapomną, a Mikołów 
nie ma budżetu jak Tychy czy 
Katowice. W Łaziskach Górnych 
przez dłuższy czas wszystko 
wskazywało na to, że zdecydo-
wany faworyt Aleksander Wyra 

zmierzy się sam z sobą. Nikt nie 
kwapił się, aby stanąć w szranki 
z popularnym burmistrzem. Tak 
się działo aż do wybuchu afery 
„podpisowej”. Przypomnijmy, 
że przy rejestracji listy Prawa  
i Sprawiedliwości pojawiło się 
podejrzenie, że kilka podpisów 
może być sfałszowanych. Nie 
miało to większego znaczenia 
organizacyjnego. PiS uzbierał 
dużą „górkę” podpisów i kilka 
podejrzanych nie miało wpły-
wu na rejestrację. Sprawa tra-
fiła do prokuratury, ale zanim 
zajęły się nią organy ścigania,  
w swoim charakterystycznym 
stylu incydent nagłośnił poseł 
Borys Budka z PO i nadał mu 
polityczny kontekst. 

Odpowiedź PiS mogła 
być tylko jedna. 

Partia wystawiła swojego 
kandydata do wyborów na bur-
mistrza Łazisk Górnych. An-
drzej Pacha nie zagroził Alek-
sandrowi Wyrze, ale PiS wpro-
wadził trzech ludzi do Ra-
dy Miejskiej. Zapewne nie bę-
dą siedzieć cicho przez naj-
bliższych pięć lat. W Łaziskach 
Górnych PiS popełnił ten sam 
błąd, co w Mikołowie. Za póź-
no zgłoszony kandydat nie 
ma szans na skuteczną i prze-
myślaną kampanię wyborczą.  
W Orzeszu zgodnie z oczeki-
wania wygrał obecny burmistrz 
Mirosław Blaski, ale jego zwy-
cięstwo trudno uznać za miaż-
dżące. Uzyskał wprawdzie  
68 proc., ale jego rywalem był 

Krajobraz po bitwie
Wybory na wójtów i burmistrzów w miejscowościach powiatu 
mikołowskiego przyniosły jedną sensację i kilka niespodzianek.

Artur Wnuk, lider Skutecznych, sporo „namieszał” w Mikołowie. Rządzący miastem mają go dosyć, mieszkańcy go znają, a przed  
wyborami rozpętano przeciwko niemu czarną kampanię z udziałem dziennikarza tygodnika „Nie”. Nic więcej Wnukowi nie  
trzeba, aby zbudować kapitał polityczny na wybory w 2023 roku.
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SKŁAD OPAŁU 
ORZESZE-WOSZCZYCE
Orzesze-Woszczyce, ul. Towarowa 5 

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

TRANSPORT DO KLIENTA 
- opał luzem i w workach, niewielkie ciężarówki

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

Węgiel z polskich kopalń:

EKO-GROSZEK, KOSTKA, 
ORZECH, GROSZEK, MIAŁ

duży wybór 

WĘGLA WORKOWANEGO 
różne asortymenty (składowany pod zadaszeniem)

Nie masz pomysłu
na aranżację łazienki?
Z nami znajdziesz inspirację.

SALON 
ŁAZIENEK 

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

*szczegóły w salonie

DO ZAKUPU PŁYTEK KLEJ - FLEX I TRANSPORT GRATIS*

Łaziska Górne, ul. Barlickiego 3 
Tel. : 32 224 17 83

Godziny otwarcia: pn.-pt. 9-17, sobota 9-13

Jedwabie, wełny, bawełny
Bawełny najwyższej jakości, je-

dwabie z Milanówka, Hiszpanii 
czy Holandii, flanele, materiały na 
płaszcze, garsonki i sukienki, dzia-
niny, a także tkaniny dekoracyjne 
możesz znaleźć w sklepie z teksty-
liami w Łaziskach Górnych. Tkaniny 
dekoracyjne są zarówno we wzorach 
klasycznych, żakardowych, jak i naj-
nowszych ,,ombre”. 

- Handlujemy tkaninami, w tym 
samym miejscu od 1920 roku. Mamy 
spore doświadczenie w tym fachu  
i dlatego oferta w naszym sklepie 
jest najlepsza na Śląsku - zapewnia-
ją właściciele.

Klienci znajdą tu tkaniny z naj-
wyższej jakości, a także dodatki kra-
wieckie i artykuły pasmanteryjne, 
m.in. kamelówki, flizeliny, nici, no-
życzki, szpilki, gumki wszelakich 
grubości, igły oraz taśmy do firan. 

U Nas można nie tylko kupić mate-
riał na wymarzoną kreację, ale także 
dodatki do nich. Sklep oferuje tak-
że gamę pościeli z bawełny, kory czy 
satyny, a także firan. Mamy w sprze-
daży narzuty w kompletach z fote-
lami do salonu, narzuty sypialniane 
oraz koce. Klienci znajdą u Nas rów-
nież szeroki wybór bielizny stołowej, 
serwetek, bieżników i obrusów cało-
rocznych oraz okolicznościowych np. 
na Święta Bożego Narodzenia. 

W sklepie znajdziecie Państwo 
szeroki wybór pierzastwa: jaśki, po-
duszki, kołdry antyalergiczne, pie-
rza i puchy z polskich gęsi produko-
wane przez zakład, którego tylko 8% 
produktu jest sprzedawany w Polsce, 
reszta jest wysyłana do Skandyna-
wii, Japonii i Australii. 

Sklep Tekstylia znajduje się  
(na przeciwko NEONETU).

TKANINY Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI, POŚCIEL, 
FIRANY, PODUSZKI, NARZUTY I KOCE

R E K L A M A

R E K L A M A

Mariusz Oleś, znany ze sztuk 
walki, ale bez żadnego do-
świadczenia w samorządzie. 
Mimo tego „urwał” burmistrzo-
wi ponad 30 proc. głosów. W li-
czącej 21 osób Radzie Miej-
skiej komitet Blaskiego zdobył 
11 mandatów. To krucha więk-
szość. Pozostałymi miejscami 
podzielili się: PiS (4), GSL (4)  
i PO (2). 

Ciekawie działo  
się w Wyrach. 

W powyborczy poniedzia-
łek bladym świtem gminę obie-
gła informacja, że w rywaliza-
cji o fotel wójta prowadzi Adam 
Myszor. I tak było, ponieważ naj-
pierw zliczano głosy z Gostyni, 
gdzie miał on sporą przewagę. 
Później zaczęły spływać dane  
z Wyr i wójt Barbara Prasoł nad-
robiła straty, a ostatecznie wygra-
ła wybory. Myszor wprowadził do 
Rady Gminy pięcioro ludzi i za-

pewne ponowi próbę za pięć lat. 
Dla pani wójt i jej rywala te wy-
bory powinny być cenną lekcją, 
bo pokazały, że podział na Wyry  
i Gostyń wcale nie jest fikcją. 
Obie miejscowości głosowały na 
„swoich”. To niedobry sygnał, je-
żeli gmina ma się rozwijać w spo-
sób zrównoważony i harmonijny, 
a na pewno tego chcą i Barbara 
Prasoł, i Adam Myszor.

W czterech opisanych miej-
scowościach wygrali dotych-
czasowi wójtowie i burmistrzo-
wie. Do tego grona nie dołączył 
Kazimierz Adamczyk, który „od 
zawsze” rządził Ornontowica-
mi. Nie ma w tym słowa prze-
sady. Ornontowice stały się sa-
modzielną gminą w 1991 roku  
i nieprzerwanie rządził od tego 
czasu wójt Adamczyk. To głów-
nie dzięki jego staraniom gmina 
weszła w 1999 roku w skład po-
wiatu mikołowskiego. Jeszcze 
cztery lata temu walczył w wy-
borach sam z sobą, bo nie było 

na niego mocnego. Co się sta-
ło teraz? Na pewno decydują-
cy wpływ na porażkę Kazimie-
rza Adamczyka miał jego rywal. 

Marcin Kotyczka  
z OKS wystartował 
bez kompleksów  
i po prostu spodobał 
się ludziom. 

To jest najprostsza, najbliższa 
prawdy odpowiedź. Na pewno 
jednak fenomen Adamczyka, je-
go długoletnich rządów i spek-
takularnej porażki, trafi do pod-
ręczników socjologii i politolo-
gii. Trudno o lepszy przykład na 
to, że nawet najlepszy wójt czy 
burmistrz, wcześniej czy później 
znudzi się ludziom. Jest to bole-
sna prawda, z którą powinien się 
liczyć każdy samorządowiec. Na 
szczęście dla nich, nowa ordy-
nacja wyborcza ogranicza urzę-
dowanie do dwóch kadencji. 

Jerzy Filar

Krajobraz po bitwie
Wybory na wójtów i burmistrzów w miejscowościach powiatu 
mikołowskiego przyniosły jedną sensację i kilka niespodzianek.

Artur Wnuk, lider Skutecznych, sporo „namieszał” w Mikołowie. Rządzący miastem mają go dosyć, mieszkańcy go znają, a przed  
wyborami rozpętano przeciwko niemu czarną kampanię z udziałem dziennikarza tygodnika „Nie”. Nic więcej Wnukowi nie  
trzeba, aby zbudować kapitał polityczny na wybory w 2023 roku.



Orzesze, ul. Rybnicka 186 | tel.: 573 406 575 | www.bud-lux.eu

l Panele ogrodzeniowe 3D
l Ogrodzenia
l Bramy i furtki
l Automatyka do bram
l Podmurówki i łączniki

PODMURÓWKI
Betonowa płyta fundamentowa dla ogrodzeń

wymiary: 30x246 wzór: cegła/gładka

wymiary: 20x246 wzór: cegła/gładka

ŁĄCZNIKI

łącznik płyty
wymiar: 20 cm

łącznik płyty
wymiar: 30 cm

PANELE 3D

SŁUPKI
Słupek
60x40
ocynk
ocynk+malowanie

ocynkowane 4/4 mm, 5/5 mm, 
ocynkowane+malowane 4/4 mm5/5 mm

ceny od:

ceny od: 18zł

49zł

25zł

20zł

8zł 10zł

R E K L A M A

Dziękuję za głosy oddane 
na mnie oraz wszystkich 

kandydalów Koalicji 
Obywatelskiej PO.N

MIROSŁAW DUŻY
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W październikowym, wybor-
czym numerze „Naszej 
Gazety” analizę politycz-

nej sytuacji w Radzie Powiatu zatytu-
łowaliśmy „Wszyscy na wszystkich”. 
Zostawiamy ten tytuł, ale nie z tego 
powodu, że brakuje nam inwencji. 
Henryk Jaroszek zdobył tak mało gło-
sów, że nie został nawet radnym po-
wiatowym. 

Zmienia to wszystko  
i nic. Na czym polega  
ten paradoks? 

Z odejściem Jaroszka kończy się 
cała epoka w lokalnym samorządzie. 
Nie ma w tym słowa przesady. Jaro-
szek urzędniczą karierę rozpoczął 
na początku lat 70. ubiegłego wieku  
w Łaziskach Górnych. Powoli, ale 
skutecznie piął się w górę, ale praw-
dziwym pokazem jego zdolności poli-
tycznych okazało się ostatnich osiem 
lat na stanowisku starosty. Najpierw 

rządził w koalicji z Platformą Obywa-
telską przeciwko Prawu i Sprawie-
dliwości. Po czterech latach zmienił 
partnera. Wszedł w konszach-
ty z PiS i odsunął od wła-
dzy PO. Po drodze pokłó-
cił się z PiS, ale zmonto-
wał taktyczny układ, 
która pozwolił mu 
przetrwać na stoł-
ku do końca ka-
dencji. Przez ostatnie 
osiem lat Jaroszek ro-
bił co chciał, ponie-
waż umiejętnie wyko-
rzystał jedyną stałą rzecz 
w polskiej polityce, czyli woj-
nę między PO i PiS. Czy na tym 
fundamencie zostanie zbudowa-
ny powiatowy układ sił w najbliż-
szej kadencji? Teoretycznie powinno 
tak być. Na pokój między Kaczyńskim 
i Schetyną nie ma co liczyć, a ponie-
waż jest to wojna plemienna, obejmu-
jąca wszystkie klany, możemy wyklu-
czyć powiatowe zbliżenie między PO 
i PiS. Partyjnym radnym możemy tyl-
ko współczuć z tego powodu. Z jed-
nej i drugiej strony barykady weszli 
do Rady Powiatu inteligentni, ciekawi 
i wartościowi ludzie. 

Gdyby nie polityczny bat 
zapewne usiedliby razem 
do stołu, ale… nie usiądą 
i szkoda nerwów, aby się 
nad tym rozwodzić. 

PiS i PO zdobyły po pięć manda-
tów. To bardzo dobry wynik, który 
każe poddać w wątpliwość teorię, 
że im niższy szczebel samorządu, 
tym mniej się liczy polityczny szyld. 
Dostali po równo mandatów, ale PiS 

ma słabszą zdolność koalicyjną. 
Taki wniosek można wysnuć patrząc 
na wcześniejsze powiatowe ukła-
danki. Dotychczas, wiernym dru-
hem i sprawdzonym koalicjantem 
PO był Obywatelski Komitet Samo-
rządowy, który zdobył sześć man-
datów. Jeżeli dodać do tego jedne-
go radnego z Forum Samorządowe-
go, trójca PO - OKS - FS może liczyć 
na 12 szabel i spokojnie rządzić. Na 
razie jednak liderzy tych ugrupowań 
milczą, a to znaczy, że mają problem 
z uzyskaniem wewnętrznego kon-
sensusu co do podziału łupów. Do-
tychczas spajała ich niechęć do Ja-
roszka i rządza odwetu na jego śro-
dowisku politycznym. Kiedy zniknął 
wspólny wróg, ostygła też wzajem-
na miłość. Nieoficjalnie mówi się, że 
swojego starostę chce mieć i OKS,  
i PO. Jeżeli chodzi o Platformę kan-
dydat jest oczywisty. 

- Proszę nie do mnie kierować te reklamacje, ale do 
premiera Mateusza Morawieckiego. Zgodnie z prawem 
kadencja samorządów trwa cztery lata. W tym wypad-
ku kończy się ona 16 listopada, a to znaczy, że do tego 
dnia faktycznie w samorządach rządzą radni, wójtowie, 
burmistrzowie, prezydenci i starostowie wybrani cztery 
lata temu. Z drugiej strony, mamy ordynację wyborczą 
przygotowaną przez PiS, która mówi, że w ciągu sied-
miu dni od ogłoszenia wyników wyborów, muszą się 

odbyć sesje rad gmin i powiatów, podczas których od-
będą się ślubowania nowo wybranych władz. Pan pre-
mier wiedział o tym i mimo to ogłosił wybory na 21 paź-
dziernika. W miejscowościach, gdzie zmienili się włoda-
rze, gdyby respektować oba przepisy, przez kilka dni 
trwałaby dwuwładza. Stąd Państwowa Komisja Wybor-
cza, chcą uniknąć chaosu, poinformowała, że sesje rad 
gminnych i powiatowych mogą się odbyć dopiero po 16 
listopada. 

Dlaczego tak długo trzymacie ludzi w niepewności? 
Nie możecie zwołać Rady Powiatu i wybrać starostę? 

MIROSŁAW DUŻY, radny powiatowy

Wszyscy na wszystkich
Na naszym podwórku za największy hit kampanii wyborczej bez wątpienia należy uznać porażkę starosty Henryka Jaroszka. Czy jego odejście jest jaskółką głębszych 
zmian w powiecie? Na razie jest wszystko po staremu. Na stanowisko starosty szykuje się kilku chętnych, a stabilne dotychczas sojusze przeżywają ciężkie chwile. 



Mirosław Duży przymierzał 
się do tego stanowiska 
cztery lata temu i nie 
ma powodu, aby nie 
spróbował po raz kolejny. 

Inaczej wygląda sprawa w OKS. Li-
derem tego ugrupowania jest Tade-

usz Marszolik, ale nieoczekiwanie 
wyrosła mu wewnętrzna konkuren-
cja w osobie Mateusza Handla, który 

osiągnął świetny wynik w wybo-
rach. Teoretycznie, nie powi-
nien on się ubiegać o posa-

dę starosty, ponieważ Sta-
nisław Piechula, bur-
mistrz Mikołowa, za-

powiedział podczas 
kampanii, że ponow-

nie chce go na swojego 
zastępcę. Kto im jednak 

zabroni dokonać nieocze-
kiwanego transferu do po-

wiatu? Następne wybory odbę-
dą się za pięć lat. Nikt nie będzie 

o tym pamiętał w 2023 roku. W każ-
dym razie z aktualnych „przecieków” 

wynika, że jeżeli starostą zostanie 
ktoś z OKS, będzie to Marszolik. W ta-
kim układzie nie mógłby on jednak li-
czyć na wsparcie radnych PO, któ-
rzy murem stoją za Dużym. Mikołow-
skie wiewiórki doniosły, że Marszolik 
spotkał się niedawno z Adamem Le-
wandowskim, liderem PiS w powie-
cie mikołowskim, który nie jest sa-
morządowcem, ale ma wpływ na tak-

tykę swoich kolegów z rady powiatu.  
O czym rozmawiali? Zapewne o moż-
liwym poparciu PiS dla Marszolika. 

To śmiały, 
ale ryzykowny ruch. 

W sześcioosobowej ekipie rad-
nych OKS na pewno są ludzie, któ-
rzy wolą złożyć mandat, niż wcho-
dzić w konszachty z PiS. Wewnętrz-
ne rozbicie tej grupy na pewno słu-
żyłoby Dużemu. Z oczywistych 
względów lider PO nie może poga-
dać z Lewandowskim, ale nie wolno 
zapominać o radnych z mniejszych 
ugrupowań. Być może to oni ode-
grają rolę języczka u wagi. W radzie 
jest dwóch przedstawicieli Dla Gmi-
ny i Powiatu, w tym Henryk Zawi-
szowski, którego syn bez powodze-
nia, w barwach PiS, walczył o fotel 
burmistrza Mikołowa. Czy politycz-
ne sympatie przejdą z syna na ojca? 
Drugim radnym z tego ugrupowa-
nia jest Bartłomiej Marek, sołtys Za-
wady, znany, m.in. z braku zaufania 
do partii politycznych. Dwa manda-
ty wywalczyli Górnośląscy Samo-

rządowcy Lokalni, ugrupowanie Mi-
chała Rupika, w mijającej kadencji 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Mikołowa. GSL startował pod sztan-
darem poszanowania śląskich war-
tości. To jest bardzo pojemny wo-
rek, do którego można wrzucić po-
parcie zarówno dla Marszolika, Du-
żego albo innego kandydata. Czy  
w stawce pojawi się trzeci gracz? Nie 
jest tajemnicą, że PiS też rozpuszcza 
wici wśród radnych, sondując możli-
wość poparcia dla ich człowieka.

Naturalnym, a raczej 
universalnym kandydatem 
tego środowiska jest 
Henryk Czich.

Oczywiście, to nie są jedyne 
możliwości i warianty brane pod 
uwagę. Można o tym pisać, aż za-
braknie stron w gazecie. Na sam 
koniec zostawiliśmy wisienkę na 
tym przekładańcu. Otóż pojawił 
się człowiek, który sonduje sa-
morządowych liderów i oferuje 
swoje fachowe usługi. Jest gotów 
wznieść się ponad podziały, pogo-
dzić zwaśnione strony i wziąć po-
wiatowe stery w swoje ręce. Czy 
domyślacie się Państwo, kim jest 
ten rycerz na białym koniu? Od-
powiedzieć może być tylko jedna: 
Henryk Jaroszek. 

Jerzy Filar
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Wszyscy na wszystkich
Na naszym podwórku za największy hit kampanii wyborczej bez wątpienia należy uznać porażkę starosty Henryka Jaroszka. Czy jego odejście jest jaskółką głębszych 
zmian w powiecie? Na razie jest wszystko po staremu. Na stanowisko starosty szykuje się kilku chętnych, a stabilne dotychczas sojusze przeżywają ciężkie chwile. 

część II
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PSS Społem „ZGODA” Mikołów | www.spolem-mikolow.pl

Dane kontaktowe:
PSS Społem „ZGODA”
43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 11

Mikołów, ul. K. Miarki 11
Mikołów, ul. Jana Pawła II 19
Mikołów-Kamionka, ul. Paprotek 7

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

Zapraszamy na I piętro DH „ Zgoda”
Oferujemy szeroki asortyment akcesoriów kuchennych oraz szkła i porcelany.

W placówkach PSS Społem akceptujemy kar-
ty:

PROMOCJA WAŻNA DO 30 LISTOPADA LUB WYCZERPANIA ZAPASÓW

Oferta ważna od 2-17.11.2018r.

Oferta ważna od 19-30.11.2018r.

Producent „PSS Zgoda” Mikołów

Koncentrat 
pomidorowy

200g

Kiełbasa śląska 1kg

Franfuterki
1kg

Od 1921r.

Szynka rolowana
1 kg

Chleb razowy 
i z słonecznikiem

500 g

Paluch rustica
70g

0,95

2,49

Bułka 
orkiszowa 

80g

0,69 Chleb 
graham

500 g

2,29

Zastrzega się prawo do pomyłek i błędów w druku.

18,99

23,99

23,993,19

Pomidory 
krojone w puszce

400g

Pomidory 
całe w puszce

400g
3,49

3,49

R E K L A M A

- Na tym wyjątkowym koncer-
cie w Łaziskach Górnych wystą-
piły osoby, z którymi od dawna 
występujemy i współpracujemy. 
Można było zobaczyć Mirosława 
Buczka i jego syn Konrada - mu-
zyków orkiestry rozrywkowej 
z Chrzanowa. Trio wokalne zło-
żone ze mnie i moich sióstr Le-
okadii i Ireny Brzezińskich. Ze-
spół wokalny Krystynki. Grupa 
kabaretowa Ligi Kobiet, orkie-
stra dęta KWK „Bolesław Śmia-
ły”, Grupa regionalna działkow-
ców z ROD 1 Maja. Na scenie 
wystąpiły również Krystyny ze 
Stowarzyszenia Krystyn im. Kry-
styny Bochenek z Katowic, Sto-
warzyszenie Osób Niepełno-

sprawnych Białe Misie oraz De-
bra Polska Kruchy Dotyk. Kon-
cert uświetnili sopranistka Joan-
na Trafas z mężem Aleksandrem 
Brzezińskim (prywatnie moim 
chrześniakiem) - zdradza powią-
zania rodzinne i obsadę koncertu 
Krystyna Pucher. 

Widzowie, jak zawsze 
dopisali. 

Trudno się dziwić, bowiem 
„Optima” i małżeństwo Puche-
rów to w naszym powiecie wręcz 
instytucja kulturalne. Wspierają 
koncerty charytatywne, imprezy 
dla dzieci oraz wydarzenia kul-
turalne, a ich pojawienie się na 

scenie jest gwarancją dobrej za-
bawy. 

Na koncercie było wspól-
ne śpiewanie. Edmund Pucher  
z Aleksandrem Brzezińskim 
skomponowali piosenkę: „Dla 
was zabawa a dla nas brawa. Pro-
sta wymiana i równe prawa. Dzi-
siaj nie będzie nikt zawiedziony. 
Ten układ działa na obie strony”. 

Na zakończenie 
orkiestra dęta zagrała 
100 lat, widzowie 
zaśpiewali na stojąco!

Zespół instrumentalno wokal-
ny „Optima” powstał na w 1973 
roku przy Zakładowym Domu 
Kultury KWK „Bolesław Śmiały” 
w Łaziskach Górnych. Szybko 
zdobył popularność w lokalnym 
środowisku grając tzw. muzykę 
młodzieżową, głównie światowe 
i polskie przeboje. Liderem ze-
społu jest Edmund Pucher, a au-
torami tekstów piosenek są: Kry-
styna Pucher - solistka zespołu  
i Krzysztof Myszor - perkusista. 

Zespół dużo koncertował, wy-
stępował na licznych imprezach 
na Śląsku, ale także w Czecho-
słowacji i Niemczech. W latach 
70. nagrał kilka piosenek w stu-
diu PR w Katowicach oraz wystą-
pił w programie rozrywkowym  

TV Katowice. Obecnie współ-
pracuje z MDK w Łaziskach 
Górnych oraz z Ligą Kobiet Pol-
skich przy KWK „Bolesław Śmia-
ły”, gdzie od 30 lat współorgani-
zuje Babski Comber. Soliści ze-
społu koncertują również z Or-
kiestrą Dętą kopalnią Bolesław 
Śmiały. Każdego roku zespół 
charytatywnie uświetnia uroczy-
stości kościelne oraz koncertuje 
na rzecz Fundacji Osób Niepeł-
nosprawnych „Białe Misie”, „De-
bra”, dla której skomponował 
hymn Domu Pomocy Społecz-
nej w Orzeszu i Sośnicowicach. 
Z inicjatywy solistki zespołu Kry-
styny Pucher, stworzony został 
młodzieżowy Zespół Regionalny 
„Łaziska”. 

Tym sposobem 
członkowie zespołu 
„OPTIMA” dzielą 
się swoją wiedzą 
i doświadczeniem 
scenicznym  
z młodzieżą. 

Zainicjował także Dożynki 
Miejskie. Oceną poziomu arty-
stycznego zespołu regionalnego 
jest zaproszenie na koncert do 
Teatru Śląskiego im. S. Wyspiań-
skiego w Katowicach, czy udział 
w obchodach Dni Polskich w Ra-

wennie (Włochy). W 2007 roku 
„Optima” nakręciła teledysk 
do własnej piosenki pt. „Na na-
szym placu”. Teledysk ten przez 
2 miesiące zajmował I miejsce 
na Telewizyjnej Śląskiej Liście 
Przebojów TV Katowice. Za swo-
ją działalność zespół został od-
znaczony w 2007 roku nagrodą 

Burmistrza Miasta Łaziska Gór-
ne - Zasłużony Twórca i Animator 
Kultury. Obecnie zespół współ-
pracuje jeszcze ze Stowarzysze-
niem Krystyn Śląskich w Katowi-
cach. Zespół nagrał 5 płyt i 1 te-
ledysk. W przygotowaniu jest 
jeszcze wiele projektów, ale to 
niespodzianka.

ZESPÓŁ „OPTIMA” ŚWIĘTOWAŁ 45 LAT ISTNIENIA

Dla Was zabawa, a dla nas brawa

Druga z lewej Krystyna Pucher z siostrami.

Przewodniczący RM, Tadeusz Król i burmistrz Łazisk Górnych, Aleksander Wyra 
gratulują Krystynie i Edmundowi Pucherom oraz „Optimie” jubileuszu.

ul. Staszica 25, Łaziska Górne
tel. 32 736 78 59, tel. 501 414 584

STACJA PALIW
hurt - detal

dostawa paliwa
upusty dla firm

 
UNI-NAFT

olej opałowy z dostawą 

R E K L A M A
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Trójkąt Weimarski w 1991 roku utwo-
rzyły Polska, Niemcy i Francja. To 
jedno z najważniejszych porozumień 
między państwami Europy Zachod-

niej, a krajami dawnego bloku wschodniego. 
Od kilku lat nie doszło w tym gronie do spo-
tkania przywódców, co nie oznacza, że Trójkąt 
Weimarski jest „martwy”, „nie do odzyskania”, 
„bez przyszłości” - to tylko kilka cytatów za-
czerpniętych z polskiej prasy. Wolę inną narra-
cję. W internetowym wydaniu niemieckiej ga-
zety Frankfurter Algemeine Zeitung ukazał się 
niedawno artykuł pod wszystko mówiącym ty-
tułem: „Trójkąt Weimarski jest tak ważny jak ni-
gdy przedtem”.

Jest to głos nie tylko pojedynczego dzien-
nikarza, ale opinia podzielana przez więk-
szość środowisk politycznych i eksperckich 
w Niemczech, Francji oraz Polsce. W targanej 
wewnętrznymi problemami Unii Europejskiej, 
Trójkąt Weimarski mógłby stać się miejsce do 
szukania kompromisów. 

W październiku, w polskim Sejmie odby-
ło się spotkanie, w którym wzięli udział człon-

kowie „mojej” komisji oraz nasze koleżanki  
i koledzy z Niemiec oraz Francji. Rozmawiali-
śmy o przyszłości Unii Europejskiej, unijnych 
finansach, cyberbezpieczeństwie, ale nie tyl-
ko o tym. Pojawiła się też, m.in. kwestia prawo-
rządności. Poseł Vincent Bru z Francji przyznał, 
że wszystkie kraje UE w pewnym stopniu nie 
respektują prawa. Z kolei jego kolega Pierre- 
Henri Dumont podkreślił, że Komisja Europej-
ska nie może podejmować decyzji o urucha-
mianiu procedur dyscyplinujących poszcze-
gólne państwa. 

Większość mówców opowiedziała 
się za zacieśnioną współpracą  
w ramach Trójkąta Weimarskiego 
i wskazała na bezpieczeństwo, 
obronność i politykę klimatyczną, 
jako najważniejsze problemy, 
z jakimi musi się zmierzyć 
wspólnota europejska.
 
W dyskusji na temat Wieloletnich Ram Fi-

nansowych na lata 2021-2027 większość gości 

zwracała uwagę, iż nowy budżet UE musi od-
zwierciedlać wyzwania, przed którymi stoi Eu-
ropa. Stąd konieczność wzmocnienia ochrony 
granic zewnętrznych, polityki obronnej, finan-
sowania innowacyjności i nowych technologii, 
które pomogą UE konkurować na rynku global-
nym. Przedstawiciele niemieckiego Bundesta-
gu podkreślali, że budżet unijny powinien za-
pewniać europejską wartość dodaną, a obecna 
koniunktura gospodarcza jest dobrym momen-
tem do takich zmian. Podkreślali, że Polska ma 
za sobą szybki rozwój i dobrą sytuację na rynku 
pracy, czego nie można o powiedzieć o np. po-
łudniu Włoch.

Za szczególnie istotny dla polskiej 
opinii publicznej należy uznać 
zgodny głos delegacji niemieckich 
i francuskich, iż przekazywania 
środków unijnych nie można 
warunkować i łączyć z zasadą 
praworządności.

Izabela Kloc

Widziane z Brukseli, Warszawy i... Ziemi Mikołowskiej
Coraz więcej w naszym życiu zależy od Unii Europejskiej, a coraz mniej o niej wiemy. Sporą winę ponoszą sami politycy,  

a także media, które zamiast wyjaśniać sprawy ważne skupiają się na pojedynczych problemach, które wcześniej czy później 
zostaną rozwiązane. Nadrabiamy te zaległości na naszym lokalnym podwórku.  Do współpracy, w roli stałej felietonistki, 

zaprosiliśmy IZABELĘ KLOC, poseł Ziemi Mikołowskiej i przewodniczącą Sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej.

Trójkąt Weimerski jest ważny jak nigdy przedtem

R E K L A M A

Druga z lewej Izabela Kloc w towarzystwie koleżanki 
i kolegów z parlamentów Niemiec i Francji.

Dziękujemy serdecznie Wyborcom Powiatu Mikołowskiego 
za mandaty zaufania dla 17 radnych KW Prawo i Sprawiedliwość

Radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego
Julia Kloc-Kondracka

Radni Powiatu Mikołowskiego
Henryk Czich

Jan Gizdoń 
Przemysław Marek

Damian Spyra
Marek Szafraniec

Radni Miasta Mikołowa
Anna Chrapek-Budacz

Stanisława Hajduk - Bies
Grażyna Ostafin

Adam Zawiszowski

Radni Miasta Łaziska Górne
Rafał Babiński
Andrzej Pacha

Michał Piwoński

Radni Miasta Orzesze
Wojciech Dudek

Grzegorz Kaczmarczyk
Adam Ratka

Mateusz Szweda
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Plac Karpeckiego w Mi-
kołowie - czy większość 
mieszkańców potrafi od 

razu wskazać to miejsce na ma-
pie, czy nazwa ta mówi nam coś 
więcej? Odpowiedź nie jest taka 
oczywista. Przez ostatnie lata 
plac Karpeckiego poza usytu-
owanym tam zabytkowym Krzy-
żem Męki Pańskiej, właściwie 
nie wyróżniał się wśród innych 
skwerów w mieście. 

Właśnie się to zmienia. Miasto od-
restaurowało fontannę, która niegdyś 

upiększała plac. Tak było w latach 50. 
ubiegłego wieku. Fontanna była jedną  
z głównych ozdób przy wjeździe do 
Mikołowa od strony Katowic. Po tym, 
jak przestała działać, służyła jako 
klomb, później jednak zupełnie zniknę-
ła w gąszczu krzaków i popadła w ru-
inę. Teraz powraca w nowej odsłonie, 
by upiększyć ten fragment miasta. 

A w ostatnim czasie sporo się tu dzie-
je - całą powierzchnię ściany szczyto-
wej budynku przy ul. Prusa 3 przezna-
czono na mural ukazujący scenkę z ży-
cia dawnego Mikołowa. Właśnie dobie-
ga końca termomodernizacja budyn-

ku przy ul. Prusa 5c-f, która też popra-
wi estetykę przestrzeni publicznej tego 
miejsca. Wreszcie samo otoczenie no-
wej fontanny pięknieje - zniknął stary 
„pająk”, czyli wysoki pordzewiały słup 
oświetleniowy, a w jego miejsce poja-
wiły się nowe, estetyczne latarnie, od-
nowiono kamienny mur oporowy, uło-
żono ścieżki, wykonano nowe nasadze-
nia, ustawiono ławki. Plac Karpeckie-
go jest doskonale usytuowany. To miej-
sce witające wjeżdżających do Mikoło-
wa od strony Katowic - istotne jest, by 
pierwsze wrażenie o mieście było po-
zytywne. 

Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami, miasto 
wybudowało pumptrack, 

czyli rowerowy plac zabaw. 

Znajduje się on przy komplek-
sie sportowym na ul. Grażyńskiego. 
Nowy obiekt świetnie uzupełnia ist-
niejącą już infrastrukturę: Boisko Or-
lik, nowy plac zabaw i siłownię. Koszt 
to ok. 300 tys. złotych. 

Pumptrack posiada dwa tory jazdy. 
Dłuższy 163 metrowy dla zaawanso-
wanych i krótszy dla początkujących 
- 50 metrów. Tor skonstruowany jest 
tak, że można na nim jeździć właści-
wie bez pedałowania, wykonując intu-
icyjne ruchy jak na huśtawce. To gwa-
rantowana zabawa dla każdego ama-
tora dwóch kółek. Początek listopada 
zapowiada się słonecznie, warto więc 
wybrać się na rowerowy trening.

Organizatorzy (Stowarzyszenie 
Batut i Urząd Miasta Mikołów) za-
dbali, by uczestnicy mogli korzy-
stać z licznych atrakcji. Oprócz wy-
stępów artystycznych i Śląskiej Gali 
Biesiadnej (wystąpili m.in. Mirek Ję-
drowski Show, Leszek i Monika Fi-
lec, Tomasz Coral i Michalina Sta-
rosta) seniorzy mogli skorzystać  
z trzech stref: zdrowia (lekarze, die-
tetyk, psycholog, diabetolog, pomiar 
poziomu cukru we krwi), uro-
dy (wizaż, stylizacja, ko-
smetologia) i porad 
(ZUS, NFZ, Urząd 
Pracy, prawnik, 
policja, powiato-
wy rzecznik kon-
sumentów, projek-

towanie przestrzeni dla osób star-
szych i niepełnosprawnych).

Zaprezentowano również integra-
cyjny pokaz mody, w którym udział 
wzięli seniorzy, osoby niepełnospraw-
ne i dzieci. Imprezę prowadziła Inga 
Papkala, prezenterka Radia Piekary. 
Na wszystkich uczestników czekał po-
częstunek. Dzień Seniora był również 
okazją do świętowania przez Miko-
łowską Radę Seniorów swoich pierw-

szych urodzin oraz wyróżnie-
nia przez Burmistrza Sta-

nisława Piechulę mi-
kołowskich instytucji  
i organizacji poza-
rządowych działa-
jących aktywnie na 

rzecz seniorów.

Świętowali seniorzy
19 października seniorzy w Mikołowie po raz czwarty 

obchodzili swoje święto. Mikołowski Dzień Seniora 
zgromadził w Miejskim Domu Kultury tłumy. 

W związku z rezygnacją Janiny Sojka z udziału w pracach Rady 
Seniorów w Mikołowie, rada wybrała nowego członka - Alicję Janota, 
przedstawicielkę Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych koło nr 17  
w Mikołowie. Nową przewodniczącą Rady Seniorów w Mikoło-
wie została Dorota Podlodowska-Graczyńska (dziennikarka, pu-
blicystka, działaczka społeczna). Rada zaprasza na swoje dyżury  
w każdy poniedziałek miesiąca (oprócz 12.11) od godz. 10:00  
do 12:00 w sali 21 Miejskiego Domu Kultury (Rynek 19). Podczas dyżuru rada 
wydaje również Ogólnopolskie Karty Seniora, uprawniające do zniżek w ponad 
1400 podmiotach na terenie całego kraju.

Zapraszamy również na popołudniowy dyżur Rady Senio-
rów, który odbędzie się 30.11 od godz. 16:00 do 17:00 w holu 
MDK, przed Andrzejkowym Dancingiem dla Seniorów, który 
rozpocznie się o godz. 17:00.

Plac Karpeckiego znów piękny

MATEUSZ HANDEL, 
Zastępca Burmistrza Mikołowa

- Rowerzyści już cieszą się no-
wym torem. Pierwszego dnia po 
oddaniu inwestycji było ich tu kil-
kudziesięciu. Świetnie, że miko-
łowianie tak garną się do czynne-
go wypoczynku. To nie koniec spor-
towych inwestycji w tym miejsku.  
W przyszłym roku miejsce to chce-
my dopełnić skateparkiem.

Mikołów ma pumptrack
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u Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Mikołowie ser-
decznie zaprasza dzie-

ci ze szkół podstawowych oraz mło-
dzież ze szkół ponadgimnazjalnych 
do wzięcia udziału w XI Mikołow-
skiej Jesieni z Badmintonem z okazji 
100-lecia odzyskania Niepodległości 
RP. Turniej odbędzie się 17 listopada. 
w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Ban-
durskiego 1A, o godzinie 10:00. Na 

zwycięzców czekają atrakcyjne na-
grody. Szczegóły na stronie interne-
towej MOSiR.

Jesień z badmintonem

Tego w ostatni week-
end października 
zabraknąć nie mo-

gło. To coś, to daleko-
wschodni klimat wpro-
wadzany przez miłośni-
ków sztuk walki pocho-
dzących z tamtego rejo-
nu, którzy corocznie zjeż-
dżają do Mikołowa, by za-
prezentować swoje umiejęt-
ności, podczas Międzynaro-
dowego Otwartego Pucha-
ru Kong Sao. W tym roku na-
stępcy legendarnego Bruce’a 
Lee sprawdzali się w konku-
rencjach: Kata, Kata z bro-
nią, Kata synchroniczne, Semi 
Contact, Kong Sao Mix Kumi-
te, Kong Sao K1 oraz Kong Sao 
Open Combat.

W zawodach wzięło udział prawie 
200 zawodników ze Słowacji, Czech, 
Ukrainy, Azerbejdżanu oraz klubów  
z całej Polski. Startujący zawodni-
cy w wieku od lat kilku do kilkudzie-

sięciu demonstrowali wysoki kunszt 
sportowy, a ich pokazy przebiega-
ły według schematów rodem z Da-
lekiego Wschodu. Harmonia ruchów, 
dynamika oraz kunszt władania bro-
nią przypadały do gustu nawet mal-
kontentom. Amatorzy mocniejszych 
wrażeń czekali na walki w oktagonie, 
gdzie rozgrywano konkurencje kon-
taktowe, czyli K1 i MMA.

W sumie wręczono 64 komple-
ty medali, a z dobrej strony pokazali 
się zawodnicy z mikołowskiego fight- 
clubu. Ogólnie wywalczyli 14 meda-
li (Marcin Skoczykłoda, Justyna Cza-
chorowska, Artur Fojcik - złote, Nicole 
Tłoczek, Justyna Czachorowska, Bar-
tosz Skoczykłoda, Marcel Posmyk, 

Dawid Budacz, Oliwier Jaworski, 
Dawid Półtorak - srebrne, Bartosz 
Skoczykłoda, Mateusz Budacz, 
Nicole Tłoczek, Dawid Półtorak 
- brązowe), a Artur Fojcik i Ju-
styna Czachorowska zdobyli pu-

chary dla najlepszych techników 
w swych konkurencjach.

Tadeusz Piątkowski

Mikołowskie „Wejście Smoka”



OKRĘG nr 1 - Andrzej Chrószcz, Mateusz Eichner, Grzegorz  
Musioł. Tadeusz Król, Andrzej Pacha, Jolanta Ucka.

OKRĘG nr 2 - Mikołaj Halski, Józef Kaleta, Michał Piwoński,  
Arkadiusz Skowron, Bogusław Żurek.

OKRĘG nr 3 - Bożena Knieżyk, Grzegorz Nowok, Franciszek Rola, 
Małgorzata Szuła, Zbigniew Szer. 

OKRĘG nr 4 - Rafał Babiński, Adam Chwieralski, Krystian  
Czardybon, Robert Janecki, Michał Słowioczek.

Radnymi Rady Powiatu Mikołowskiego z Łazisk Górnych  
zostali: Mirosław Duży, Adam Ficek, Iwona Gejdel, Jan Gizdoń,  
Elżbieta Piecha.

Burmistrz Miasta serdecznie za-
prasza mieszkańców na ob-
chody Święta Niepodległości 

w naszym mieście. Uroczysta Msza 
Św. w intencji Ojczyzny sprawowa-
na będzie w niedzielę 11 listopada  
w kościele p.w. Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela w Łaziskach Średnich  

o godzinie 11.00. W tym dniu zapra-
szamy na taras przed Miejskim Do-
mem Kultury w Łaziskach Górnych, 
gdzie w godzinach 10.00-16.00 bę-
dzie można pod okiem specjalistów 
zwiedzić kopię samolotu Hansa Bran-
denburg C.I, a także zobaczyć film hi-
storyczny „Znak Niepodległej”.

W tym roku Święto Drzewa 
zainaugurowali ucznio-
wie SP nr 4 im. Przyja-

ciół Ziemi w Łaziskach Górnych. 
Na terenie szkoły posadzono jarząb 
szwedzki. Był program artystycz-
ny poświęcony tematyce drzew, 
a także rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego „Drzewa naszych la-
sów”. Wszyscy najmłodsi uczestni-
cy święta otrzymali książkę „Drze-
wa leśne”. W programie uroczysto-
ści znalazła się też ekologiczna po-
gadanka Weroniki Papiesz z Go-
spodarstwa Edukacyjnego „Niezłe 
Ziółka” w Mikołowie. 

Urząd Miejski w Łaziskach 
Górnych zwraca się z proś-
bą do mieszkańców miasta 

o wzięcie udziału w badaniu ankie-
towym dotyczącym „Termomoder-
nizacji obiektów użyteczności pu-
blicznej w dzielnicy Łaziska Dolne”.  

Ankieta jest dostępna w wersji papie-
rowej w Kancelarii Urzędu Miejskie-
go, w wersji elektronicznej do pobra-
nia ze strony www.laziska.pl oraz on- 
line (na fanpage’u Miasto Łaziska 
Górne). Badanie ankietowe trwa do 
16 listopada 2018r.

Wybory samorządowe
W Łaziskach Górnych w wybo-

rach samorządowych wzię-
ło udział 9356 łaziszczan  

(z 17027 uprawnionych). Frekwencja 
wyborcza wyniosła 54,95%. W wy-
borach Burmistrza Miasta na kadencję 

2018-2023 wybrany został Aleksander 
Wyra uzyskując poparcie 7239 głosu-
jących (78,46% głosujących). 

Radnymi Rady Miejskiej w Łaziskach 
Górnych w poszczególnych okręgach 
zostali:

100 lat Niepodległej

Wypełnij ankietę

Święto Drzewa

Hitowe Pod Górę

Łaziski Festiwal Górski „Pod górę” tłumnie odwie-
dzili pasjonaci gór, wspinaczki, podróży. W tym 
roku wśród wielu znakomitych gości był, m.in. 

legendarny himalaista Krzysztof Wielicki i członek zi-
mowej wyprawy na K2 Artur Małek. Organizatorami im-
prezy są Michał Słowioczek, Krzysztof Szala oraz Miej-
ski Dom Kultury.

Aż 77 uczniów, mieszkańców Łazisk Górnych, 
odebrało stypendia burmistrza za wysokie 
wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, spor-

towe, artystyczne oraz indywidualny tok nauczania w roku 
szkolnym 2017/2018. Uroczysta gala odbyła się w Miej-
skim Domu Kultury.

Łaziska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Piastów Ślą-
skich obchodziła w październiku uroczystość 80 lat 
istnienia szkoły. To jedna z najstarszych placówek 

oświatowych w naszym mieście. Uroczystość była połą-
czona z miejskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrodzono najzdolniejszych

Oświatowa 
Jubilatka

Zdjęcia dzięki uprzejmości Gazety Łaziskiej

Z udziałem władz miasta oraz 
przedstawicieli Grupy Tau-
ron została otwarta Sala Przy-

rody w SP nr 1 im. Ks. Prałata Konra-
da Szwedy. Łaziska placówka otrzy-
mała od Grupy Tauron 40 tys. zł na 
wyposażenie sali. Zakupiono, m.in. 
odczynniki, mikroskop, nowoczesne 
plansze dydaktyczne, mapy, globu-
sy, preparaty, zestawy eksperymen-
talne. Nowoczesna sala służyć bę-
dzie dzieciom i młodzieży zarówno 
podczas zajęć dydaktycznych, jak  
i w czasie realizacji zajęć w ramach 
kółek zainteresowań.

Pracownia TAURON

ŁAZISKA GÓRNE14
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Sfinansowano ze środków Gminy Orzesze

W Sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Orze-

szu odbył się koncert Or-
kiestry Kameralnej ARTIS 
pod dyrekcją Jean-Claude’a 
Hauptmanna. 

Orkiestra wykonała utwory 
polskich kompozytorów oraz sa-

mego Jean Claude’a Hauptman-
na. Zaprezentowane zostały naj-
bardziej znane polskie pieśni 
patriotyczne i żołnierskie, wśród 
nich, m.in.: „O mój rozmarynie”, 
„Legiony”, „Rota”, Szara pie-
chota”. W repertuarze nie zabra-
kło także utworów muzyki po-
ważnej czy filmowej jak np. walc 
z filmu „Ziemia Obiecana”.

Koncert stanowił podsumo-
wanie szeregu wydarzeń reali-
zowanych przez MOK w związ-
ku z obchodami setnej roczni-
cy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 

Koncert stanowił okazję do 
wspólnego zaśpiewania zna-
nych i lubianych pieśni patrio-
tycznych i żołnierskich.

Na patriotyczną nutę

Miasto Orzesze aktywnie przyłącza się 
do walki ze smogiem dając mieszkań-
com możliwość ubiegania się o dofi-

nansowanie w ramach programu likwidacji ni-
skiej emisji. O dotację mogą ubiegać się oso-
by fizyczne zamieszkałe i zameldowane na tere-
nie Miasta Orzesze, które są właścicielami bu-
dynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługo-
wych w mieście. Dofinansowanie obejmuje mię-
dzy innymi wymianę starego podstawowego źró-
dła na nowe ekologiczne źródło ciepła, tj. nisko-
emisyjny kocioł spełniający minimum standard 

emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem gra-
nicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy  
PN-EN 303-5:2012, kocioł gazowy, kocioł elek-
tryczny, kocioł olejowy czy kocioł na biomasę. 
Ponadto dotacja obejmuje również montaż ukła-
du solarnego, pompy ciepła, paneli fotowolta-
icznych lub rekuperatora. Wysokość dotacji jaką 
można uzyskać to 40% poniesionych wydatków 
na zakup oraz montaż wyżej wymienionych urzą-
dzeń. Maksymalna kwota przyznanej dotacji nie 
może jednak zgodnie z regulaminem udzielania 
dotacji przekroczyć 4 000,00 zł.

Kolejnym działaniem mającym na celu popra-
wę jakości powietrza jest wniosek złożony do 
konkursu w zakresie pozyskania dotacji na przed-
sięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami 
energii (OZE) w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Program ten daje mieszkańcom moż-
liwość uzyskania bezzwrotnego dofinansowania 
(do 85%) do kosztów związanych z budową/prze-
budową infrastruktury produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym instalacji fotowoltaicznych, 
dzięki którym możliwa jest produkcja energii 
elektrycznej na potrzeby własne gospodarstwa. 
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego to 
listopad 2018 roku.

Częścią walki ze smogiem jest również Plan 
Działań Krótkoterminowych (PDK) opracowany 
przez Urząd Miejski. Wprowadza on trzy poziomy 
reagowania. 

POZIOM I
(informacyjny i edukacyjny)

Powiadomienie o wystąpieniu 
przekroczenia 

POZIOM II
(informacyjny i operacyjny)

Ostrzeżenie 
POZIOM III

(operacyjny, informacyjny, nakazowo/zakazowy)
Alarm smogowy 

Na stronie internetowej miasta www.orzesze.pl  
założona została zakładka „JAKOŚĆ POWIE-
TRZA”, gdzie będą zamieszczane informacje o 
ogłoszeniu POZIOMU II i III.

BURMISTRZ MIASTA INFORMUJE, 
że w ramach poziomu II i II będą realizowane 

następujące działania:
n Intensywne kontrole instalacji spalania paliw 

stałych pod katem spalania odpadów oraz re-
alizacji zapisów uchwały antysmogowej,

n Kontrole w zakresie zakazu spalania pozo-
stałości roślinnych na powierzchni ziemi.
Wobec powyższego kontrole, w przypadku 

wprowadzenia poziomu II i III, będą przeprowa-
dzane przez pracowników urzędu wraz z Strażą 
Miejską w indywidualnych domach. Możliwość 
prowadzenia kontroli obejmuje każdy dzień tygo-
dnia, w tym weekendy i święta.

Daty graniczne wymiany starych kotłów węglowych, których eksploatacja rozpoczęła się 
przed 1 września 2017 r. w zależności od wieku urządzenia.

Kotły powyżej 10 lat Konieczna wymiana do 31.12.2021 r.

Kotły od 5 do 10 lat Konieczna wymiana do 31.12.2023 r.

Kotły poniżej 5 lat Konieczna wymiana do 31.12.2025 r.

Kotły spełniające wymagania dla klasy 
3 lub 4 według normy PN_EN 303-5:2012

Konieczna wymiana do 31.12.2027 r.

MIROSŁAW BLASKI, burmistrz Orzesza
Dbanie o zdrowie mieszkańców to jedno z prio-

rytetowych zadań, dlatego stale aktywnie działamy 
w kwestii walki ze smogiem. Kolejne projekty unij-
ne i dofinansowania dla orzeszan dają ogromne 
możliwości w tym zakresie, ponieważ dzięki temu 
wymiana pieca czy termomodernizacja to obecnie 
spory wydatek, a dzięki zewnętrznemu wsparciu 
mieszkańcy nie muszą bać się o koszty.

Dbamy o powietrze
W związku z rozpoczęciem okresu grzewczego i nadchodzącą zimą, w Orzeszu 
zintensyfikowano działania mające na celu walkę ze smogiem. Urząd Miejski 
stale wspiera i edukuje mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza  
w gminie, m.in. poprzez wsparcie finansowe wymiany pieców.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego ,,Niepodległa’’. 



K ampania edukacyjna 
ma na celu przybliże-
nie mieszkańcom na-

szej Gminy problematyki jako-
ści powietrza i jego zanieczysz-
czeń, które generują określo-
ne zagrożenia dla życia i zdro-
wia organizmów żywych, a tak-
że przedstawienie najważniej-
szych zapisów tzw. uchwały 
antysmogowej oraz Programu 
ochrony powietrza dla terenu 
województwa śląskiego. Z in-
formacjami na ten temat moż-
na się zapoznać na wywieszo-
nych plakatach, a także w bro-
szurach informacyjnych. W ra-
mach kampanii odbyły się pre-
lekcje dla dzieci i młodzieży  
w Zespole Szkolno-Przedszkol-

nym. Uczniowie dowiedzie-
li się, m.in. o wpływie zanie-
czyszczeń powietrza na zdro-
wie człowieka, o źródłach ni-
skiej emisji, jak przeciwdziałać 
smogowi, czy czego nie spalać 
w piecu. Na zakończenie dzie-

ciom i młodzieży zostały prze-
kazane materiały edukacyjne.

Kampania jest dofinansowa-
na w części ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach.
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Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

Bardzo dziękuję wszystkim za udział w wyborach samorzą-
dowych i oddane głosy.

W tym miejscu chciałbym również serdecznie podzięko-
wać za zrozumienie, życzliwość i sympatię, a przede wszystkim 
za współpracę w minionych 27 latach oraz wspieranie mnie we 
wspólnym dążeniu do przemyślanego i zrównoważonego roz-
woju Ornontowic.

Mojemu następcy, jak i Radzie Gminy nowej kadencji, gra-
tuluję sukcesu wyborczego oraz życzę determinacji i zapału do 
działania na rzecz dalszego rozkwitu naszej Małej Ojczyzny.

Kazimierz Adamczyk
Wójt Gminy

W Sali Kolumnowej Sej-
mu RP przedstawi-
ciele Gminy Ornon-

towice wzięli udział w Ogólno-
polskiej Konferencji Naukowej, 
podczas której został ogłoszony 
Ranking Zrównoważonego Roz-
woju Społeczno-Gospodarczego 
Jednostek Samorządu Terytorial-
nego 2017. Został on przygoto-
wany przez Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regio-
nalnej Sejmu RP, Wydział Admini-
stracji i Nauk Społecznych Poli-
techniki Warszawskiej oraz Fun-
dację Polskiego Godła Promo-
cyjnego „Teraz Polska”. Ranking 
ma na celu monitorowanie zrów-
noważonego rozwoju społecz-
no-ekonomicznego gmin i re-
gionów jako jednostek samorzą-
du terytorialnego oraz promo-
cję rozwoju na bazie opracowa-
nych wzorców. Na 1555 diagno-
zowanych gmin wiejskich Or-
nontowice uplasowały się na 15. 
miejscu w kraju oraz 2. miejscu  
w Województwie Śląskim.

CO CIĘ KRĘCI ?
POKAŻ SWOJE HOBBY

szczegóły konkursu na www.centrumarteria.pl 

NAKRĘĆ FILM I WYGRAJ  BONY DO EMPIKU 
I BILETY DO KINA
  

EKIPA - DO 3 OSÓB
CZAS TRWANIA FILMU - DO 3 MINUT
TERMIN ODDANIA - DO 16 LISTOPADA

Biblioteczna 
Akademia Malucha

W ramach obchodów 
Stulecia Niepodle-
głości, Gminna Bi-

blioteka Publiczna w Ornontowi-
cach wzięła udział w akcji czy-
telniczej organizowanej przez 
Lustro Biblioteki „Mirabelka- 
kiełkująca historia w 100licy”. 

W jej ramach - na podstawie 
książki „Mirabelka” Cezarego 
Harasimowicza - zostały zorga-
nizowane warsztaty dla uczniów 
klas IV Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Gminie Ornonto-
wice.

Dzieci poznały historię 
drzewka, odpowiadały na py-
tania prowadzącego dotyczą-
ce przerabianej treści, a potem 
wzięły udział w działaniach pla-
stycznych, podczas których wy-

konały z bibuły owoce mira-
belki i wspólnie umieściły je 
na wcześniej przygotowanym 
drzewku. Na zakończenie każ-
dy uczestnik otrzymał pamiąt-
kowy dyplom i zakładkę do 
książki. Celami akcji były: pro-

mocja czytelnictwa, rozbudza-
nie zainteresowania historią Pol-
ski, zwiększenie świadomości 
na temat wydarzeń związanych  
z wojną, włączenie społeczno-
ści do świętowania 100-lecia 
Niepodległości.

W Tarnogrodzie odbył się ju-
bileuszowy XXXV Ogólnopolski 
Sejmik Teatrów Wsi Polskiej.

Zjechały tam zespoły teatral-
ne z całego kraju, aby przez trzy 
dni prezentować spektakle, któ-
re ocalą od zapomnienia ludo-
we obrzędy i tradycje.

Udział w Sejmiku wziął tak-
że Teatr Naumiony i zespół Ru-
be Świnie. Miło nam poinformo-
wać, że spektakl „Szac” zdobył 
tam nagrodę Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego i tym  
samym został nominowany do 
udziału w festiwalu Zwyki.

Chwalimy się także wyróżnieniami dla Bronisławy Porembskiej 
i Stefana Owczarek w ramach konkursu Ambasador/Ambasadorka 
Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego.

Nasi seniorzy wyróżnieni!

Minister nagrodził „Szaca”

R uszyła organizowana 
przez Gminną Bibliote-
kę Publiczną w Ornonto-

wicach  Akademia Malucha - rok 
szkolny 2018/2019. Jest to cykl 
spotkań dla przedszkolaków, któ-
rego celem jest popularyzacja 
książki dziecięcej. W zajęciach 
biorą udział grupy z Przedszko-

la im. Kubusia Puchatka i Przed-
szkola Aniołów Stróżów w Or-
nontowicach. Tematami pierw-
szych spotkań były: „Jaki ja je-
stem dzielny” i „Książki to przy-
goda”, dzieci wysłuchały bajek: 
„Dzielna małpka”, „Koala, który 
się trzymał”, „O dzieciach, które 
kochają książki”.

W czołówce 
liderów rozwoju

Patriotyczna mirabelka

Jak walczyć 
ze smogiem?

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał Gminie 
Ornontowice dofinansowanie na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej „W zdrowym środowisku, zdrowy oddech”. 
Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 3 456,00 zł, co stanowi ok. 50 % kosztów całego zadania.

Szanowni 
Mieszkańcy, 
Sympatycy 
Ornontowic!



W październiku zakończono re-
mont ul. Rybnicka - boczna - 
dojazd do cmentarza w Gosty-

ni. W ramach inwestycji została wykonana 
częściowo wymiana podbudowy oraz uło-
żono nową nawierzchnię asfaltową. 

Także w minionym miesiącu zo-
stał wykonany remont pierwszego od-
cinka ulicy Dwór w Wyrach - od wjaz-
du z ul. Zjednoczenia do skrzyżowa-
nia z ul. Słoneczną. Podczas robót po-
łożono nowy asfalt, wykonano nową za-

tokę postojową o na-
wierzchni z kostki dro-
gowej oraz po jednej 
stronie drogi utwardzo-
no pobocze kruszywem 
łamanym. Remont dru-
giego odcinka ul. Dwór 
będzie kontynuowany  

w listopadzie. Na początek remontu 
prace będą prowadzone od skrzyżowa-
nia z ul. Słoneczną po budynki ul. Dwór 

1B,1C. Na tym odcinku również metodą 
odtworzeniową zostanie wykonana na-
wierzchnia asfaltowa wraz z utwardzo-
nymi poboczami. 

Trwają prace związane z przebudową 
ul. Głównej bocznej w Wyrach. Zakończo-
no roboty budowlane związane z kanali-
zacją deszczową. Wykonywana jest rewi-

talizacja rowu PKP, 
który odwadnia to-
rowisko kolejowe  
i jednocześnie przej-
muje wodę opado-
wą z wykonanej ka-
nalizacji deszczowej. 
Obecnie główny wy-
konawca, Wojewódz-
kie Przedsiębior-
stwo Robót Drogo-
wych prowadzi pra-
ce związane z wy-

konywaniem podbudowy pod nawierzch-
nię asfaltową i zabudowywane są krawęż-
niki betonowe. 

Sfinansowano ze środków Gminy Wyry
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Gmina Wyry otrzymała dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki do budowy sali gimna-

stycznej, boiska wielofunkcyjnego i bo-
iska do siatkówki przy Szkole Podstawo-

wej w Wyrach przy ul. Puszkina 10 w kwo-
cie 4 855 100 zł. Środki przekazane zosta-
ną z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w trzech transzach w latach 2019-2021. 
Łączny koszt inwestycji 7 662 188 zł.

Nowa sala 
gimnastyczna

Finiszujemy z drogami

Uroczystą galę z okazji Dnia Se-
niora odbyła się w Domu Kul-
tury uświetnił występ gminne-

go chóru „Zorza”. W tym roku publicz-
ność zabawiał również Marian Makula 
- satyryk i artysta estradowy nazywany 
w naszym regionie piewcą śląskiej kul-
tury. Wprowadził on wszystkich w do-

skonały nastrój, więc nasi seniorzy ba-
wili się na parkiecie do późnych godzin 
wieczornych.

Organizatorami wydarzenia był Dom 
Kultury w Gostyni przy współpracy  
z Klubem Kobiet Aktywnych oraz Gmi-
ną Wyry.

Karolina Kopacz

Dzień Seniora

Jesień wcale nie musi 
być szara i smutna! Udo-
wodniły to dzieci z gmin-

nych przedszkoli, szkół, 
podopieczni OREWu oraz 
członkowie Klubu Senior + 
i Klubu Kobiet Aktywnych, 
którzy wspólnie stworzy-
li przepełniony barwami je-
sienny obraz. - Po sukce-
sie wiosennego biennale, postanowiliśmy zorganizować 
edycję jesienną. Uważam, że jest to nie tylko dobry spo-
sób rozwijania artystycznych pasji mieszkańców, ale tak-

że integracja naszej gmin-
nej społeczności - podkre-
śla Jolanta Rynkiewicz-Ko-
twasińska, dyrektor Domu 
Kultury w Gostyni. - Dzięku-
jemy wszystkim uczestni-
kom za wspólne zaangażo-
wanie. Bez choćby jedne-
go z Was, obraz posiadałby 
brakujące elementy.

Organizatorami wydarzenia był Dom Kultury w Gostyni 
oraz Gmina Wyry.

Karolina Kopacz

Jesień z pasją

Wśród spotkań oferowa-
nych w ostatniej turze pro-
jektu znalazły się głów-

nie spotkania z pisarzami i autora-
mi ciekawych książek. Podczas spo-
tkania z Michałem Rusinkiem, byłym 
sekretarzem Wisławy Szymborskiej. 
Młodzież szkolna oraz dorośli mo-
gli wysłuchać prelekcji pt. „O reto-
ryce wczoraj i dziś”. Gość przedsta-
wił w formie prezentacji multimedial-
nej komiks, który przybliżył uczest-
nikom znaczenie tej dziedziny na-
uki. Wśród książek jego autorstwa 
znajdziemy m.in. „Jak się dogadać? 
Czyli retoryka codzienna”, „Wierszy-
ki domowe. Sześć i pół tuzinka wier-
szyków Rusinka”, „Nic zwyczajnego.  
O Wisławie Szymborskiej”, „Kefir w 
Kairze. Rymowany przewodnik po 
miastach świata”.

Następnym gościem zaproszonym 
do biblioteki w Gostyni był pisarz po-
wieści fantasy Andrzej Pilipiuk. Znany 
z cyklu o „Jakubie Wędrowyczu”, „Oko 
jelenia”, „Kuzynki” czy zbiorów opo-
wiadań „Carska manierka” i komik-
sów. O swojej pracy mówi - pisanie to 
trochę jak składanie klocków lub le-
pienie z plasteliny, zawsze coś można 
dopisać, usunąć czy przestawić.

Natomiast gostyńska biblioteka 
gościła Małgorzatę Karolinę Piekar-

ską pisarkę, dziennikarkę, bloger-
kę. Na swoim koncie ma 9 książek, 
w tym: powieści młodzieżowe: „Kla-
sa Pani Czajki”, „Tropiciele”, „Dzika” 
oraz książki dokumentalne „Dziewięt-
nastoletni marynarz”oraz „Syn dwóch 
matek”. Na spotkaniu z młodzieżą 
opowiadała o swojej twórczości zwią-
zanej z pisaniem książek oraz pracy 
w mediach. 

Na spotkaniu z przedszkolakami 
pisarka Zofia Stanecka, autorka ba-
jeczek o przygodach lubianej przez 
dzieci Basi. Na spotkaniu opowia-
dała o książce, etapach jej powsta-
wania, a także o samym zawodzie 
pisarza. Czytała fragmenty swoich 
bajek. 

Jako ostatnie ze spotkań w ramach 
zadania „Mały i duży w książce się du-
rzy” odbyło się w bibliotece w Wyrach 
spotkanie z Pawłem Beręsewiczem. 
Autor powieści, opowiadań i wierszy 
dla dzieci, znany przede wszystkim  
z książek o rodzinie Ciumków. Laureat 
nagrody „Guliwera”, konkursu literac-
kiego Polskiego Towarzystwa Wydaw-
ców Książek, Nagrody Literackiej im. 
Kornela Makuszyńskiego. 

Wszystkie spotkania z zadania 
„Mały i duży w książce się durzy” od-
były się w ramach programu „Part-
nerstwo dla książki 2018” dofinanso-
wanego ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury.

Realizacja zadania „Mały i duży w książce się durzy” w gminnych bibliotekach dobiega końca.

Spotkania z autorami

Ul. Dwór w Wyrach.

Ul. Rybnicka w Gostyni.
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Salon Pszczyna 
Studzienice, ul. Jaskółek 21   
tel. 32 326 39 90 

Salon Tychy
Tychy, ul. Katowicka 35   
tel. 32 326 22 80 - 87

R E K L A M A

HOROSKOP
WODNIK (20.01-18.02) 

Pamiętaj, że nie samym chlebem 
człowiek żyje. Jeśli jesteś przemę-
czony, przestań wykonywać powie-
rzone Ci zadania za wszelką cenę. 
Od czasu do czasu trzeba odpocząć. 
To, czego dokonałeś w poprzednich 
miesiącach, jest już na tyle ważne, 
że sprawy będą się toczyć w sposób 
pozytywny same z siebie. Osoba, 
która jest Ci bardzo bliska, zaczyna 
się od Ciebie oddalać. Zrób coś, aby 
ten trend odwrócić.

RYBY (19.02-20.03) 
Musisz wykazać się zdecydowa-

nym działaniem, bo ktoś będzie 
chciał Ci odebrać to, na czym bardzo 
Ci zależy. Nie stój z boku, nie cze-
kaj na rozwój wypadków, bo stracisz 
na tym bardzo wiele. Weź sprawy  
w swoje ręce i z człowieka broniące-
go się, zamień się w agresora. Tyl-
ko w ten sposób obronisz się przed 
zakusami osoby, która chce Twoim 
kosztem zyskać szczęście.

BARAN (20.03-20.04) 
Bardzo pozytywne efekty przy-

niosą działania, które podjąłeś  
w poprzednich miesiącach roku. Być 
może nawet zwątpiłeś w słuszność 
swoich działań, ale to co sobie za-
planowałeś, właśnie się ziści. Nie 
popadaj w euforię, bo jeden nieprze-
myślany krok może spowodować, że 
misternie budowana konstrukcja za-
wali się jak domek z kart.

BYK (21.04-21.05) 
Podejmiesz się bardzo ambit-

nych zadań. Z początku wszystko 
będzie szło jak po grudzie i z tego 
powodu będziesz się zniechęcał. 
Zupełnie niepotrzebnie, bo reali-
zacja Twoich planów będzie się roz-
wijała powoli, ale systematycznie  
i z każdym kolejnym tygodniem 
będzie nabierała przyspieszenia.  
Ty jednak nie spiesz się za bardzo. 
Pozwól wszystkim sprawom iść 
swoim torem, a wszystko będzie 
doskonale się układało.

BLIŹNIĘTA (22.05-22.06) 
Listopad to miesiąc podczas które-

go będziesz się trochę nudził. Jednak 
te nieciekawe chwile będą przeplatane 
wieloma pomyłkami tak z Twojej stro-
ny, jak ze strony innych. Efekt będzie 
czasami zabawny, a czasami przygnę-
biający. Pamiętaj, że wcześniej czy 
później każda pomyłka wyjaśnia się  
i wszystko skończy się dobrze.

RAK (21.06-22.07) 
Przez listopad przejdziesz jak bu-

rza. Mimo że w Twoim bliskim oto-
czeniu jest osoba (lub osoby), która 
bardzo chciałaby Ci zaszkodzić, to 
jednak nie uda się jej pokrzyżować 
Twoich zamierzeń. Zwróć uwagę na 
ludzi, którzy się do Ciebie uśmiecha-
ją, ale w ich oczach widać zazdrość. 
Uważaj na nich. Nie patrz jednak 
na wszystkich jak na potencjalnych 
wrogów. Są bowiem ludzie bardzo Ci 
przyjaźni. Zbytnia nieufność może 
ich zrazić do Ciebie.

LEW (23.07-22.08) 
Jest coraz lepiej! I będzie jesz-

cze lepiej!!! Twoja szczęśliwa gwiaz-
da powróciła do Ciebie i czuwa, abyś 
w każdej sytuacji wychodził na swo-
je. W związku z tym spadnie na Cie-
bie obowiązek opiekowania się ja-
kąś osobą, która w przeciwieństwie 
do Ciebie, ma słabszy okres. Zrób to  
z pełnym zaangażowaniem, bo nie-
bawem to Ty będziesz potrzebował 
rewanżu tego człowieka.

PANNA (23.08-22.09) 
Mimo że to Ty będziesz miał ra-

cję, to czeka Cię fala nieporozumień 
i kłótni. Za wszelką cenę zachowaj 
spokój i nie wdawaj się w awantu-
ry. Lepiej jest odczekać i dopiero na 
spokojnie przekonywać innych do 
swoich racji. W końcu wszyscy, co 
Cię krytykowali zaczną rozumieć, że 
prawda jest po Twojej stronie. Nie 
zapominaj o sobie. Daj sobie odrobi-
nę swobody, pozwól sobie na trochę 
szaleństwa. Pozwoli Ci to odreago-
wać wszystko to, co było przykre.

WAGA (23.09-23.10) 
Wygląda na to, że zapomnisz  

o tym, że oprócz przyjemności masz 
też obowiązki. To spowoduje, że na 
krótki czas wpadniesz w niewielkie 
kłopoty, będziesz oceniany i kryty-
kowany. Na szczęście dość szybko 
zreflektujesz się i zaczniesz napra-
wiać swoje błędy. Będzie to doce-
nione przez tych wszystkich, którym 
na Tobie zależy i którzy w Ciebie wie-
rzą. Wbrew pozorom jest kilkoro ta-
kich ludzi.

SKORPION (24.10-22.11) 
Wszystko dobre, co się dobrze 

kończy. To, co miało się stać złe-
go, już się stało. Dlatego też listo-
pad będzie dla Ciebie miesiącem 
permanentnej szczęśliwości. Pro-
blemy, kłopoty, rozterki i zły nastrój 
odejdzie w zapomnienie, a to dzięki 
temu, że obok Ciebie będą tylko tacy 
ludzie, którzy Ci dobrze życzą, a co 
najmniej tacy ludzie, którzy Cię sza-
nują i czują do Ciebie sympatię. Baw 
się dobrze, bo to jest Twój czas!

STRZELEC (23.11-21.12) 
Chociaż listopad zacznie się tak 

jakby nijako, to każdy kolejny dzień 
będzie dla Ciebie coraz bardziej in-
tensywny. Z jednaj strony praca lub 
nauka, z drugiej zabawa. Nie przesa-
dzaj, ani z jednym, ani z drugim, bo 
to przynajmniej na razie nie ma sen-
su. Najlepiej by było, abyś czasami 
oddawał się błogiemu lenistwu i to 
najlepiej w samotności. Z lenistwem 
jednak też nie przesadzaj!

KOZIOROŻEC (22.12-19.01) 
Jest coraz lepiej! I będzie jesz-

cze lepiej!!! Twoja szczęśliwa gwiaz-
da powróciła do Ciebie i czuwa, abyś 
w każdej sytuacji wychodził na swo-
je. W związku z tym spadnie na Cie-
bie obowiązek opiekowania się ja-
kąś osobą, która w przeciwieństwie 
do Ciebie, ma słabszy okres. Zrób to  
z pełnym zaangażowaniem, bo nie-
bawem to Ty będziesz potrzebował 
rewanżu tego człowieka.

Wśród osób, które do 30 listopada nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzy-
żówki rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki 
jest Zofia Wierzbicka z Mikołowa. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!
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* tylko dla osób rozpoczynających standardowe kuracje.
Oferta nie dotyczy planów 2 i 3-tygodniowych. Oferta
ważna od 11 października 2018 lub do wyczerpania zapasów.

17 lat na rynku ubezpieczeń w Polsce

Nowe ubezpieczenia w Twoim mieście!

RCU UBEZPIECZENIA ZAANGAŻOWANIE / JAKOŚĆ / PROFESJONALIZM

Możemy Ci zaproponować:

oferty wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych

dodatkową zniżkę z kartą Automobil Club

upominek, jeżeli nas odwiedzisz

ciekawe rabaty w wielu towarzystwach

i w sumie będzie taniej niż u znajomego!

ORNONTOWICE
ul. Zamkowa 8

(obok wjazdu na Kopalnię, naprzeciwko stacji paliw)

pon.- pt. 09.30 - 17.00
tel. 793 788 642

R E K L A M A

R E K L A M A

Michał Zając, znany 
mikołowski wojow-
nik walczący w kick-

boxingu spróbował swoich sił 
w boksie. Wziął udział w to-
warzyskim meczu bokserskim 
Polska - Włochy. Ogólna kla-
syfikacja zakończyła się remi-

sem, ale Michał wygrał swoją 
walkę na punkty. Pojedynek od-
był się na dystansie trzech rund 
po trzy minuty. Michał spełnił 
swoje marzenie. Zawsze inte-
resował się boksem, a od naj-
młodszych lat jego idolem jest 
Mike Tyson. Udział w meczu 

zaproponował Michałowi je-
den z najlepszych trenerów, 
Ryszard Dziopa. W wyprawie 
do Rzymu mikołowskiemu za-
wodnikowi towarzyszył jego oj-
ciec, Dariusz Zając. W naroż-
niku stał też Eugeniusz Sarota 
były zawodnik oraz trener bok-
su, który dał Michałowi cenne 
wskazówki, bez których byłby 
problem ze zwycięstwem, po-
nieważ rywal okazał się lewo-
ręczny. Michał, jak zawsze miał 
ze sobą flagę narodową z napi-
sem Mikołów.

Michał Zając

W BOKSIE
też jest dobry
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1. Położonej w Świętochłowicach przy ul. 1 Maja będącej 
własnością Gminy Świętochłowice, stanowiącej działkę 
oznaczoną numerem ewidencyjnym 4417 o powierzch-
ni 330 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
KA1C/00007489/4 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Chorzowie. Działy III i IV w/w Księgi wolne 
są od wpisów.

2. Nieruchomość niezabudowana, stanowi teren po wyburzo-
nej kamienicy. Na nieruchomości znajduje się mur oporowy 
zabezpieczający budynek sąsiedni. Otoczenie stanowi za-
budowa mieszkaniowa wielorodzinna - kamienice. Działka 
znajduje się bezpośrednio przy drodze publicznej ul. 1 Maja. 
Możliwość pełnego uzbrojenia.

3. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta teren oznaczony jako: MW - tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

4. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się  
w wysokości: 16 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście ty-
sięcy). Do w/w będzie doliczony podatek VAT.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 1000 
w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.

6. Wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy ty-
siące) należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez 
PKO BP nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 
19 listopada 2018 r. (za datę wpłaty wadium przyjmuje się 
datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego)  
z dopiskiem „GN/2017/wadium do przetargu ul. 1-go Maja”.  
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym 
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 
prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości  
i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetar-
gowej najpóźniej w dniu przetargu:

- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodar-
czych - aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu 
rejestru,

- kopię dowodu wniesienia wadium,
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, praw-

nym i technicznym nieruchomości, o przyjęciu go bez za-
strzeżeń oraz wyrażeniu gotowości nabycia nieruchomości 
bez zastrzeżeń w obecnym stanie, 

- oświadczenie, iż w przypadku potrzeby wznowienia granic 
nieruchomości lub wycinki drzew, uczestnik zobowiązuje się 
do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt,

- oświadczenie, że podmiot nie będzie wnosić żadnych rosz-
czeń z tego tytułu wobec Miasta,

- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych, w tym również udostępnienie 
ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze 
przetargu w/w. nieruchomości”.

8. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli speł-
nią warunki wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 
2017 r., poz. 2278).

9. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który prze-
targ wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomo-
ści, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się 
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.

10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestni-
ka, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, je-
żeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

12. Cenę nabycia nieruchomości, należy wpłacić przelewem na 
konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach prowadzone 
przez PKO BP nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545,  
na 3 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

13. Nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie umowy za-
wartej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej  
w terminie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umo-
wy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

14. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba, która wygrała 
przetarg zostanie powiadomiona na piśmie.

15. Uczestnik, który wygra przetarg nabywa nieruchomość na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 
z późn. zm.).

16. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie 
pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP.

17. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świętochło-
wicach, tel. 32 349 19 31.

18. Prezydent Miasta może odwołać przetarg z uzasadnionej 
przyczyny.

Z up. Prezydenta Miasta
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

/-/ Bartosz Karcz

Prezydent Miasta 
Świętochłowice

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E



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

Podczas Międzynarodowych Targów Po-
znańskich POL-ECO SYSTEM odbył się 
Młodzieżowy Kongres Klimatyczny, bę-

dący finałem Konkursu „Młodzieżowe Przesła-
nie Klimatyczne dla przyszłości” ogłoszone-
go we wrześniu 2018 roku. Jego organizatorem 
są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem 
- Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partne-
rem - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Ideą konkursu i Kongresu (MKK 2018) jest za-
chęcenie młodzieży szkół średnich do sformu-
łowania swojego punktu widzenia na zmiany kli-

matyczne oraz oczekiwań względem rządzących  
w tym zakresie, poprzez opracowanie „Młodzieżo-
wego Przesłania Klimatycznego dla przyszłości”.

Kapituła Konkursu złożona z przedstawi-
cieli WFOŚiGW i NFOŚiGW oraz naukowców 
wyłoniła zwycięzców:

I miejsce - III LO im. J. Słowackiego  
w Piotrkowie Trybunalskim

II miejsce - Zespół Szkół Akademickich 
Politechniki Wrocławskiej

III miejsce - LO w Boguchwale
Laureatem Konkursu na szczeblu wo-

jewództwa śląskiego został zespół uczniów  
z Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości

W debacie „Polska bez smogu” 
wzięli udział Tomasz Bedna-
rek, prezes zarządu Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, Henryk Kowalczyk, minister Śro-
dowiska, Anna Król, zastępca prezesa 
zarządu Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, Henryk Mucha, prezes 
zarządu PGNiG Obrót Detaliczny, Ma-
riusz Skiba, wiceprezydent Miasta Ka-
towice, prof. dr hab. Piotr Skubała, Sto-
warzyszenie Biznes - Nauka - Samo-
rząd „Pro Silesia” z Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, Grzegorz Tobi-
szowski, sekretarz stanu w Minister-
stwie Energii oraz Piotr Woźny, zastęp-
ca prezesa zarządu Narodowego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie.

Minister zachwalał

- Program będzie realizowany 
przez dziesięć lat. Zakładamy, że ter-
momodernizacji zostanie poddanych 
ponad 3 mln domów jednorodzinnych. 
Jest to pole dla przedsiębiorców, któ-
rzy mogą oferować beneficjentom 
programu wydajne, ekologiczne ko-
tły, materiały budowlane czy stolarkę 
okienną - mówił na panelu minister Ko-
walczyk.

Minister Henryk Kowalczyk wspo-
mniał także, że trwa cykl spotkań  
w gminach na temat Programu Czyste 
powietrze, podczas których przyszli 
beneficjenci zapoznają się z zasadami 
programu priorytetowego. A Fundusze 
już rozpoczęły przyjmowanie pierw-
szych wniosków.

Podczas dyskusji paneliści rozma-
wiali o korzyściach z Programu „Czy-
ste Powietrze” dla przedsiębiorców,  
o wspieraniu ich w podnoszeniu efek-
tywności energetycznej oraz o tym, jak 
pozyskiwać środki unijne na likwido-
wanie niskiej emisji w aglomeracji ślą-
sko-dąbrowskiej. 

Program, jak mówił minister Henryk 
Kowalczyk, o potężnej skali finansowej. 

- 103 miliardy złotych rozłożone na  
12 lat - wyliczał. - Żaden program rzą-
dowy, za wyjątkiem programu „500 
plus”, nie jest tak ogromny - dodawał. 

Cele projektu

Zasadniczo są dwa: walka z niską 
emisją, która przede wszystkim odpo-
wiada za zanieczyszczenie powietrza 
oraz obniżenie kosztów ogrzewania, 
a co za tym idzie zapotrzebowania na 
energię. W ramach programu właści-
ciele domów jednorodzinnych mogą 
ubiegać się o dofinansowanie na ocie-
plenie domu, wymianę okien czy na 
wymianę starego, wysoko-emisyjnego 
kotła grzewczego.

- To program, który jest ogromną 
szansą nie tylko na osiągnięcie tych 
celów, ale i ogromną szansą dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Te 
103 mld zł „wejdą” w gospodarkę i to 
w tym segmencie, który dotyczy ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, bo 
ktoś musi termomodernizację wyko-
nać, ktoś musi wyprodukować styro-
pian. To miejsca pracy, które są roz-
rzucone w terenie - oceniał minister 
Kowalczyk. 

Grzegorz Tobiszewski przekony-
wał, że znaczącym uzupełnieniem pro-
gramu „Czyste powietrze” jest ure-

gulowanie rynku paliw stałych w Pol-
sce. - Ustawa, później rozporządzenia, 
były rozważane w poprzedniej kaden-
cji, ale Sejm nie zdążył z tym uregulo-
waniem. Myśmy je uszczegółowili, za-
ostrzyliśmy pewne zapisy i rozbudo-
waliśmy rozporządzenia do tej ustawy 
- wyjaśniał wiceminister. - Jakbyśmy się 
przesiedli z malucha do mercedesa. 

Program Czyste powietrze chwalił 
Henryk Mucha. - Takiego programu ni-
gdy w historii Polski nie było, ale to też 
projekt unikatowy na skale europej-
ską - komentował. A działania PGNiG  
w walce o czyste powietrze? To pro-
gram „Dofinansowanie nawet do 3000 
zł”, w ramach którego na wymianę 
„kopciucha” na kocioł gazowy moż-
na otrzymać 1000 zł dofinansowania,  
a w przypadku posiadaczy Kart Dużej 
Rodziny - można wnioskować o 3000 zł. 
Program ruszył w maju. 

Naukowcy tonowali 
entuzjazm

- Działania rządu w walce ze smo-
giem są zbyt zachowawcze - optymizm 
panelistów stopował nieco prof. Piotr 
Skubała. - Optymistą nie jestem. Ten 
program pomoże, ale czy diametral-
nie zmieni sytuację? Istnieje poważ-
na obawa, że lepiej może nie być - mó-
wił. Jak przekonywał wszystkie działa-

nia podejmowane przez rząd są zbyt 
zachowawcze. - Istnieje groźny roz-
dźwięk między tym, co świat nauki 
mówi o sytuacji powietrza i środowi-
ska w Polsce, a tym co robią politycy. 
Naukowcy nie potrafią przekonać na-
szych obywateli, nie potrafią też do-
trzeć do polityków z informacją, że 
jest bardzo źle. Że trzeba te działania 
podejmować szybciej. Ten program 
wydaje się świetny, ale jeśli brać pod 
uwagę powagę sytuacji, to zdecydo-
wanie za mało - oceniał. 

Prezes zachęcał 
do działania

Tomasz Bednarek, prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, odpowiadał, że Czyste powietrze 
to jednak rewolucja. - To, że mamy zły 
stan powietrza to wiemy, ale nie mogę 
się zgodzić z tezą, że program jest zły. 
W 16 lat, jako fundusz, wsparliśmy wy-
mianę ok. 32 tys. źródeł ciepła. Nato-
miast w ramach programu Czyste po-
wietrze planujemy w ciągu 11 lat na te-
renie województwa śląskiego objąć 
tym programem 560 tys. źródeł ciepła. 
To skala nieporównywalna - twierdził. 

Minister Kowalczyk zapewniał, że 
rząd zamierza stworzyć podobny pro-
gram dla domów wielorodzinnych.

W ramach programu wpłynęło już 1000 wniosków od mieszkańców województwa.

„Czyste Powietrze” 
i przedsiębiorcy

„Polska bez smogu” to  
temat panelu dyskusyjnego,  
który odbył się podczas  
8. Europejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw  
w Katowicach. Organizatorem był 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, który 
wraz z innymi wojewódzkimi 
funduszami, Narodowym 
Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i Bankiem Ochrony 
Środowiska biorą udział  
w Programie Czyste powietrze. 
W spotkaniu uczestniczyło 
ponad 100 zainteresowanych 
tą tematyką osób oraz 
przedstawiciele mediów.
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PIŁKA NOŻNA
W rozegranych meczach mistrzowskich 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej, drużyny 
powiatu mikołowskiego uzyskały rezultaty:

IV LIGA
Gwarek Ornontowice zremisował z Sar-

macją Będzin 1:1, przegrał z Zielonymi Żarki 
2:4, zremisował z Unią Dąbrowa Górnicza 1:1, 
przegrał z Polonią Bytom 0:2, pokonał Gór-
nika Piaski 7:0.

Polonia Łaziska przegrała z Kuźnią 
Ustroń 1:3, zremisowała z LKS-em Goczał-
kowice 1:1, pokonała Odrę Wodzisław 2:1, 
Unię Racibórz 3:2, zremisowała z MKS-em 
Czechowice-Dziedzice 1:1.

LIGA OKRĘGOWA
AKS Mikołów pokonał MKS Lędziny 

2:1, Uranię Kochłowice 4:1, Iskrę Pszczyna 
1:0, przegrał z Sokołem Wola 0:1, pokonał 
Ogrodnika Tychy 1:0.

Fortuna Wyry uległa Pogoni Imielin 0:2, 
zremisowała z MK Katowice 1:1, pokonała 
LKS Łąka 3:0, Piasta Bieruń 1:0, przegrała  
z Podlesianką Katowice 3:8.

Orzeł Mokre przegrał z Rymerem Rybnik 
0:3, rezerwami ROW-u Rybnik 1:8, pokonał 
Przyszłość Ciochowice 2:1, uległ Sośnicy Gli-
wice 0:3, przegrał z Jednością Przyszowice 2:4.

KLASA „A”
Burza Borowa Wieś zremisowała z Gwiaz-

dą Chudów 0:0, pokonała Zamkowca Toszek 
5:3, zremisowała z Zaborzem Zabrze 2:2, 
pokonała Społem Zabrze 4:0, Carbo Gliwice 
4:1.

LKS Woszczyce przegrał z JUWE Jaro-
szowice 1:2, zremisował z rezerwami Iskry 
Pszczyna 4:4, pokonał LKS Studzionka 3:0, 
przegrał z LKS-em Brzeźce 0:5, Zniczem 
Jankowice 0:1.

Rezerwy AKS-u Mikołów przegrały ze 
Strażakiem Mikołów 1:2, pokonały drugi ze-
spół Uranii Kochłowice 3:1, Wawel Wirek 1:0, 

uległy Grunwaldowi Halemba 0:2, pokonały 
Józefkę Chorzów 2:1.

Strażak Mikołów pokonał drugi zespół 
AKS-u Mikołów 2:1, uległ UKS-owi Szopienice 
2:5, wygrał z rezerwami Śląska Świętochło-
wice 5:2, zremisował ze Stadionem Chorzów 
1:1, uległ rezerwom Uranii Kochłowice 1:2.

KLASA „B”
LKS 45 Bujaków pokonał Start Kleszczów 

3:1, przegrał z Pogonią Zamięcice 4:3, wygrał 
z Piastem Pawłów 2:1, zremisował z Ama-
torem Rudziniec 3:3, pokonał drugą drużynę 
Wilków Wilcza 5:2.

Druga drużyna Polonii Łaziska pokonała 
rezerwy LKS-u Goczałkowiece 4:1, rezerwy 
MKS-u Lędziny 1:0, UKS Warszowice 8:3.

LKS Gardawice uległ Czułowiance Tychy 
1:4, zremisował z Leśnikiem Kobiór 0:0, wy-
grał z Unią Bieruń 5:0.

Kamionka Mikołów pokonała Górnika 
Mysłowice 4:2, przegrała z Zantką Chorzów 
2:3, Gwiazdą Halemba 1:7, wygrała z rezer-
wami Podlesianki Katowice 1:0.

KLASA „C”
Drugi zespół Burzy Borowa Wieś pokonał 

rezerwy Concordii Knurów 5:2, uległ MSPN- 
owi Górnik Zabrze 0:2, Ślązakowi Bycina 1:4, 
zremisował z Naprzodem Łubie 1:1.

III LIGA KOBIET
Gwarek Ornontowice pokonał AKS Mi-

kołów 1:0, przegrał ze Stradomiem Często-
chowa 2:3, zremisował z Polonią Tychy 0:0, 
uległ rezerwom Czarnych Sosnowiec 2:5. 

AKS Mikołów uległ Gwarkowi Ornontowi-
ce 0:1, zremisował z ROW-em II 3:3, wygrał  
z MTS-em Knurów 4:0, zremisował z MKS-em 
Myszków 1:1, zremisował z Polonią Poraj 2:2.

TENIS STOŁOWY
W rozegranych meczach drugiej ligi, dru-

żyny z powiatu mikołowskiego uzyskały 
rezultaty:

KOBIETY
Sokół Orzesze przegrał z Huraganem So-

snowiec 3:7, Ruchem Pniów 4:6. 

MĘŻCZYŹNI
UKTS Sokół Orzesze przegrał z KTS-em 

Gliwice 0:10, pokonał MKS Czechowice- 
Dziedzice 6:4, KS Mysław 6:4, AKS Mikołów 
8:2.

AKS Mikołów zremisował z Huraganem 
Sosnowiec 5:5, przegrał z LZS-em BLYSS 
Kujakowice 0:10, Sokołem Orzesze 2:8.

SIATKÓWKA
W rozgrywkach I ligi śląskiej w siatkówce 

drużyny mikołowskie uzyskały rezultaty:

KOBIETY
Polonia Łaziska pokonała Sokoła Kato-

wice 3:2, MKS Imielin 3:0, Zorzę Wodzisław 
3:2, Victorię Cieszyn 3:1. 

Burza Borowa Wieś przegrała z JKS-em 
SMS Jastrzębie 0:3, pokonała UKS Jedynką 
Rybnik 3:1, UKSG Blachownia 3:0, Sokoła 
Katowice 3:2. 

MĘŻCZYŹNI
UKS Trójka Mikołów pokonała Norwida 

Częstochowa 3:1, Winnera Czechowice-Dzie-
dzice 3:2, Płomienia Przystajń 3:1, Górnika 
Radlin 3:0.

ZŁOTY IGOR
14 października w Bytomiu rozegrano 

Mistrzostwach Polski Ju Jitsu Ne Waza No 
Gi. W imprezie tej wystartowali zawodni-
cy Stowarzyszenia Sportów i Sztuk Walki 
Kong Sao z Mikołowa. Wrócili z tarczą, 
jako że Igor Wiśniewski po raz kolejny 
udowodnił swoją moc, zostając Mistrzem 
Polski. Z kolei Marcin Skoczykłoda wy-
walczył w swojej konkurencji medal brą-
zowy, a Bartosz Skoczykłoda uplasował 
się tuż za podium.

Tapi

Sprintem przez sportowe areny

Mikołowskie Stowarzyszenie Kong Sao od niedaw-
na jest członkiem Polskiego Związku Ju-Jitsu. Wy-
bijającym się zawodnikiem tej sekcji jest Igor 

Wiśniewski. Ciężką pracą i wynikami pokazał się na za-
wodach krajowych. Wraz z trenerem Sylwestrem Czarnotą 
brał udział w turniejach kwalifikacyjnych, gdzie wygrywał 
wszystkie walki i w sierpniu tego roku został powołany do 
kadry Polski w fighting, ne-waza i grapplingu, a odnoszo-
ne sukcesy sprawiły, że znalazł się też w reprezentacji Pol-
ski wyjeżdżającej na Mistrzostwa Europy Ju-Jitsu U-18, U-21  
w Bolonii. Wyjazd na Mistrzostwa Europy miał być dla za-
wodnika z Mikołowa okazją do „przetarcia się” i zdobycia 
doświadczenia na arenie międzynarodowej. Tymczasem 
udowodnił, że jest w doskonałej formie, zdobywając brązo-
wy medal w kategorii do 50 kg. Brawa dla Igora i trenera 
Sylwestra Czarnoty. Tapi

Zawodnicy wyrskiego „Wojownika” widoczni są nie 
tylko w turniejach klubowych i na arenach krajo-
wych, ale również poza granicami Polski. Prezento-

wane przez nich umiejętności sprawiają, że są etatowymi 
reprezentantami Polski. W październiku w holenderskim 
Dalfsen rozgrywane były Otwarte Mistrzostwa Świata kra-
jów zrzeszonych w International Budo Federation (należy 
do niej 37 federacji krajowych całego świata), w których 
startowała również Polska. W składzie National Team of 
Poland znalazła się szóstka zawodniczek i zawodników 
„Wojownika”: Zuzanna Mamok, Kinga Haśko, Paweł Rygu-
ła, Kamil Ulman, Martin Śmiłowski oraz Krzysztof Pilszek. 

Walczący o medale światowego championatu zawodnicy 
prezentowali swoje umiejętności w walkach full contact, 
semi contact, duo-system, kata tradycyjne oraz kata z bro-
nią. A że były to Mistrzostwa Świata, więc i poziom walk 
stał na najwyższym poziomie. I taki poziom zaprezento-
wali zawodnicy z Wyr, a dowodem na to są wywalczo-
ne medale. Dwa srebrne i jeden brązowy. Srebrne krążki 
wywalczyli: Zuzanna Mamok w konkurencji kata z bronią  
i Krzysztof Pilszek w semi-contact w kat. - 90 kg. Brązowy 
medal w kata z bronią zdobył Martin Śmiłowski. Gratula-
cje dla medalistów i pozostałych reprezentantów oraz ich 
trenerów. Tapi

Europejski sukces 
Igora Wiśniewskiego

Wojownicy na medal

Orzesze, ul. Żorska 44 pn-pt: 8-19, so: 9-15
(+48) 515 505 525, (+48) 797 610 122
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www.kia.comDla Przyjaciół.
Dla Rodziny.
Dla Ciebie.

Kia Ceed. Pełna zaskakujących rozwiązań.

7 lat / 150 000 km gwarancji. Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej. 
Każdy nowy samochód marki Kia, fabrycznie wyposażony w system nawigacji, umożliwia korzystanie przez 7 lat 
z najnowszych wersji map bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Nowa Kia Ceed już od

61 990 PLN

ETRANS | Autoryzowany Dealer

Te, które rozpoczęły się  
w sierpniu tego roku, to edy-
cja PP 2020. Drużyny powiatu 
mikołowskiego pierwszą fazę 
rozgrywały na szczeblu trzech 
podokręgów: Katowice, Tychy 
i Zabrze. „Naszym” zespołom 
poszło całkiem, całkiem, jako 
że dwa (Gwarek Ornontowice 
i Polonia Łaziska) zagrają w fi-
nałach, a Orzeł Mokre skoń-
czył na półfinale.

PODOKRĘG  
ZABRZE

Górnik Zabrze III - Gwa-
rek Ornontowice 1:1 (0:1). 
Rzuty karne: 3:5

Gwarek: Woźnica - Sewe-
rin, Ferensztain, Oleksy (62 
Rajca), Witkowski, Gajek (46 
Zdrzałek), Tomecki, Ruda, Il-
nicki, Mąka (70 Kasprzyk), Ja-
worski.

Bramka dla Gwarka: Ruda 
- 32 min.

Zagrali również: Rajca, 
Zdrzałek, Kasprzyk.

PODOKRĘG  
TYCHY

Iskra Pszczyna - Polonia 
Łaziska 1:3 (1:0)

Polonia: Dawid Witek - 
Gersok, Widuch (46 Adam-
czyk), Fabisiak, Bajor (46 Ka-
rol Nierząd), Habor, Jikia, No-
wak, Smyla, Uniejewski, Badu-
ra (78 Rafał Nierząd).

Bramki dla Polonii: Smyla 
- 56 min., Uniejewski - 60 min. 

PODOKRĘG 
KATOWICE

Orzeł Mokre - Podlesian-
ka Katowice 2:5 (1:2)

Orzeł: Kisielewicz - Simon 
(46 Kobiesa), Pilc, Poloczek, 
Magner (46 Mateusz Mikul-
ski), Maciejewski, Thiel, Mno-
chy, Dura, Nogal, Poznański.

Bramki dla Orła: Poznań-
ski - 34 min., Maciejewski -  
80 min.  Tapi

W nocy z soboty na 
niedzielę lało, w nie- 
dzielę od rana rów-

nież, więc ustawiona przez or-
ganizatorów trasa rozmiękła 
niczym łąki na mokradłach. 
Taka rozmiękła trasa cyklistów 
uprawiających tę dyscyplinę 
sportu cieszy. - To są prawdzi-
we warunki do ścigania - po-
wtarzali wyjadacze kolarskich 
imprez przełajowych, a tych w 
Mikołowie nie brakowało. Ot, 
choćby olimpijczyk z Londy-
nu w MTB - Marek Konwa. Na 
zawody w Mikołowie zjecha-
ły ekipy amatorskie i zawodo-
we z całej Polski. Wyścigi na 
różnych dystansach rozgrywa-
ne były w kategoriach: Żakini, 
Żak, Młodzik, Młodziczka, Ju-
nior Młodszy, Juniorka Młod-
sza, Junior, Juniorka, Orlik, Or-
liczka, Elita, Elita Kobiet i Ma-
sters.

Impreza rozpoczęła się od 
zabaw rowerowych dla dzie-
ci. Pogoda sprawiła, że chęt-
nych była tylko dziewiątka. 
Potem było już tylko ściganie. 
Jako pierwsi i to w strugach 
deszczu startowali najmłod-
si. Po nich kolejno coraz star-
sze kategorie, które systema-
tycznie rozjeżdżały trasę, two-
rząc na niektórych odcinkach 
prawdziwe topiele, przez któ-
re trzeba było przejeżdżać lub 
przebiegać z rowerem na ple-

cach, a na dodatek pokony-
wać przeszkody. Zawodniczki 
i zawodnicy starszych katego-
rii, mający do pokonania dłuż-
sze dystanse, podczas wyści-
gu wymieniali rowery, a to ze 
względu na ilość zebranego 
po drodze błota. Serwisanci 
szybko spłukiwali błoto i przy-
gotowywali sprzęt do ponow-
nej zmiany. Kiedy do wyści-
gu szykowali się najmocniej-
si, czyli Orlicy i Elita, przestał 
padać deszcz, co poprawi-
ło warunki, ale chyba dla kibi-
ców, którzy mogli zwinąć pa-
rasole. Zawodnicy już po kil-
kudziesięciu metrach jazdy  
w terenie byli zabłoceni od 
stóp po głowy. Nie przeszka-
dzało im to w żywym tempie 
pokonywać trudne podjazdy  
i karkołomne zjazdy. Część 
trasy obowiązkowo trzeba 
było pokonać na nogach, nio-

są rower, bo w takim tere-
nie jechać się nie dało. Jako 
pierwszy metę głównego wy-
ścigu przekroczył Bartosz Mi-
kler, wyprzedzając Wojcie-
cha Ceniuch i Adama Żubera.  
W sumie we wszystkich katego-
riach wystartowało 292 zawod-
ników, z których do mety nie 
dojechało 83. Zwycięzcami po-
szczególnych kategorii zosta-
li: Milena Tokarska, Aleksan-
der Auguścik, Filip Gruszczyń-
ski, Joanna Muskus, Michał Wa-

loszek, Malwina Mul, Ewa Mi-
łek, Karolina Witek, Małgorzata 
Mazurek, Jakub Musiałek, Woj-
ciech Ceniuch, Bartosz Mikler, 
Marek Ciastoń, Marek Bonecki 
i Bogdan Czarnota.

Gorąca herbata po wyści-
gu smakowała jak nigdy, a go-
rąca kąpiel była prawdziwym 
rajem dla ciała! Niestety, licz-
ba miejsc na podium dla każ-
dej kategorii była ograniczona 
do trzech.

Tadeusz Piątkowski

R E K L A M A

Dwa finały
„Piłkarska jesień”, to nie tylko rozgrywki ligowe, 
ale zespołów niższych klas rozgrywkowych, również 
pierwsza faza rozgrywek o Puchar Polski.

Drugi rok z rzędu pogoda nie rozpieszczała kolarzy - przełajowców, którzy  
w ostatnią niedzielę października zjechali do Mikołowa na BMC TAURUS CUP -  
III Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie Przełajowym o Puchar Burmistrza Mikołowa.

Błotny wyścig
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