
2
5

.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

TWÓJ SKŁAD OPAŁU
str. 3

� październik�2018r.Nr�10�(80)�

str. 9

str. 64

Ogrodzenia

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

w gwarantowanej cenie 45 zł
v lekkie szkła okularowe 

plastikowe 60 zł komplet
v szeroki asortyment modnych 

oraz eleganckich opraw okularowych

ul. Krakowska 7 

Mikołów

tel. 32 307 29 41
www.ekstraoptyk.pl

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

MEBLE NA WYMIAR
kuchNIE � szAfY � gARdERoBY 
Mikołów, ul. Towarowa 17

tel. 501 560 635
tel. 32 738 35 51

www.meblenawymiar.az.pl
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A teraz idziemy na wybory!
Kolejna taka „Nasza Gazeta" 
ukaże się za pięć lat.

l Jak głosować? 
l KaNdydaci 
l Programy 
l UgrUPowania

Miny na polu 
golfowym
Czy Skarb Państwa upomni się o swoją ziemię?  str. 62-63

I kto tu ściemnia?
Mikołowskim oświetleniem zajmuje się Prokuratura Katowice Południe 
i policyjny Wydział ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą.  str. 64-65
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Zastanawiałem się, w jaki spo-
sób „ugryźć” w felietonie te-
mat wyborów. Na szczęście 

pomysł nasunął się sam, a raczej 
wyskoczył z przepastnych czelu-
ści Internetu. Oto na swojej face-
bookowej witrynie jeden z miko-
łowskich sołtysów chwali pod nie-
biosa radnego za to, że po latach 
oczekiwania pojawiła się wiata na 
przystanku autobusowym. Z za-
chwytu szczęka z głośnym łosko-
tem opadła mi do samej ziemi. 
Szukałem celnej pointy dla kondy-
cji polskiego samorządu i oto jest! 
Zamiast opieprzyć władze mia-
sta, że ludzie marzną na wietrze  
i mokną na deszczu, trzeba im 
dziękować, że w natłoku zadań  
i obowiązków znalazły czas dla ta-
kiej bzdury, jak przystanek komu-
nikacji publicznej. Chcemy, aby 
było u nas, jak w Szwajcarii albo 
Niemczech, ale mentalnie tkwimy 
w słonecznej Grecji. Tam też, za-
nim padła im gospodarka, nagra-
dzało się kierowców autobusów 
za to, że punktualnie przyjeżdża-
li zamiast wywalić z roboty tych, 
którzy się spóźniali. Takie podej-
ście do życia jest, jak miód dla sa-
morządowców, bo zdejmuje z nich 
ciężar kreatywnego myślenia, bra-
nia odpowiedzialności za losy spo-
łeczności, planowania rozwoju  
i tym podobnych nudnych spraw. 
Wystarczy, że zrobi wiatę, wyre-
montuje chodnik albo wyasfaltu-
je ulicę, a pamięć o nim przetrwa 
wieki. Nie apeluję do samorzą-
dowców o umiar w tym co robią  
i mówią, bo ich nic nie zmieni. Za to 
my się możemy zmienić. Zacznijmy 
siebie traktować poważnie.

Jerzy

Drogie Panie!
Postanowiłam tym razem ująć 

sprawę po babsku. Wszyscy mówią 
i piszą, że kobiety są bardziej wy-
kształcone, mądrzejsze, ale jedno-
cześnie, że mniej zarabiają, mają 
trudniejszą drogę awansu itp. itd. 
A czemu tak jest? Bo nie uczestni-
czymy w najważniejszym „wyścigu 
szczurów” jaki mamy w obecnym 
świecie - w wyborach. Mamy pa-
rytet, który gwarantuje nam okre-
śloną liczbę miejsc na liście. Czyli 
wszystko jest OK? A nie, bo często 
panie godzą się na wpisanie ich na 
listę, ale nie robią kampanii, nie za-
biegają o głosy i co najgorsze - ko-
biety nie głosują na kobiety. Szanow-
ne Panie, nie bądźcie maszynką do 
głosowania - zagłosujcie na kobie-
tę. Po raz pierwszy w dziejach Mi-
kołowa na stanowisko burmistrza 
kandyduje jedna z nas. Może ożyw-
czy wiatr zmian i nowości przewieje 
Mikołów? Może zbudujemy wresz-
cie u nas pełnowymiarowe społe-
czeństwo obywatelskie? Zamiast na-
rzekać na urodzinach u ciotki - idź-
my na wybory! Postawmy na zaanga-
żowane kobiety, które działają i chcą 
zmian dla siebie, swoich rodzin. No, 
cóż drogie Panie, sufrażystki walczy-
ły o nasze prawa wyborcze, czasem 
ginęły, a My teraz machamy na to 
ręką. Uwaga! Jak nie będziemy czuj-
ne to może ktoś, kiedyś wpadnie na 
pomysł, by nam te odebrać. Niemoż-
liwe? Polecam książkę i serial „Opo-
wieści podręcznej” i choć to fantasy, 
to jednak skłania do refleksji. Chwila 
nieuwagi wystarczy i… stajemy się 
niewolnikami bez praw - ktoś inny za 
nas decyduje. Spotkajmy się 21 paź-
dziernika przy urnach.

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

721 303 003
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Cztery lata temu doszło 
do jednego z najwięk-
szych skandali w hi-

storii wolnych wyborów. Dzięki 
sławnej już książeczce do gło-
sowania, startujące z numerem 
pierwszym PSL osiągnęło re-
kordowy wynik, niewspółmier-
ny do sondażowego poparcia. 

Zmieniła się władza, 
książeczki zostaną 
zastąpione przez 
płachty, ale bez 
wpadki i tak się nie 
obeszło. 

Logika nakazuje, aby każ-
de ugrupowanie startujące 
w wyborach miało jeden nu-
mer, który będzie informacją 
porządkującą dla mieszkań-
ców i elementem identyfika-
cji wizualnej podczas kampa-
nii. Okazuje się, że taki przy-
wilej dotyczy tylko partii ogól-
nopolskich. Jak sobie wyloso-
wali w Warszawie, tak mają 
wszędzie. PiS może strzelać 
w „dziesiątkę” na każdym po-
ziomie samorządu, co pozwa-

la prowadzić spójną kampa-
nię wyborczą. Platforma Oby-
watelska i Polskie Stronnictwo 
Ludowe, które prowadzą woj-
nę totalną z partią Jarosława 
Kaczyńskiego, ten front sobie 
odpuściły. Dlaczego? Bo też 
korzystają z tego przywileju. 

Za to lokalnym 
ugrupowaniom 
politycy zafundowali 
chaos. 

Numery list do Rady Po-
wiatu mikołowskiego loso-
wano 28 września, późnym 

wieczorem. Szybko zaczęły 
krążyć sms-y: Forum Samo-
rządowe - 18, GSL - 19, Sku-

R E K L A M A

Partie zrobiły pod siebie
Miało być miło podczas tych wyborów, ale nie będzie. Jak zawsze „warszawka” pokazała 
środkowy palec społecznościom lokalnym. Ogólnopolskie partie przyznały sobie 
stałe numery list do wszystkich szczebli samorządu. Natomiast lokalne ugrupowania 
co innego wylosowały do powiatu, a co innego do rad miejskich i gminnych. Utrudnia 
to prowadzenie kampanii i myli mieszkańców. Błąd? Przeoczenie? Raczej partyjna 
„ustawka”, aby zmniejszyć szanse lokalnych, niezależnych ugrupowań. 

Liczby kampanii

Sondaż dla radia ZET przeprowadzony przez 

IBRiS w połowie września tego roku.

44,2 proc. 

wyborców chce 

głosować na nowe 
twarze.

30,9 proc. 

zamierza oddać głos 

na urzędujących 
samorządowców.

Program 
partii,

programem 
narodu



teczni - 20, OKS - 21, GIP - 22. 
Wszystkie te ugrupowania 
wystawiły także listy do rad 
miejskich. Do pracy ruszy-
li graficy, aby wkomponować 
numery do projektów plaka-
tów i ulotek. Większość przy-
gotowała wspólne materia-
ły wyborcze, do obu szcze-
bli samorządu. Na placu boju 
pozostały jeszcze ugrupowa-
nia, które wystawiły listy tylko 
do rad miejskich, jak np. Ra-
zem dla Mikołowa burmistrza 
Stanisława Piechuli. 

Logika nakazywała, 
aby losować dla nich 
numery niezajęte 
przez ogólnopolskie 
partie i ugrupowania 
startujące do 
powiatu. 

Tymczasem wyborcza ma-
szyna losująca wrzuciła do 
bębna wszystkich, poza uprzy-
wilejowaną listą krajową.  
W efekcie Skuteczni do po-
wiatu mają nr 20, ale do Rady 
Miejskiej Mikołowa ich szczę-
śliwą liczbą jest 25. Jeszcze 
gorzej wyszedł na tym OKS, 

który wystawił listy do kilku 
rad. W powiecie mają nr 21,  
w Mikołowie i Ornontowicach 
- 23, w Łaziskach Górnych - 24,  
a w Wyrach - 27. Utrudnia to 
prowadzenie kampanii, ale 
wprowadza też zamieszanie 
wśród wyborców. Mieszkań-
cy przemieszczają się mię-
dzy miejscowościami nasze-
go powiatu i na plakatach 
tych samych ugrupowań wi-
dzą inne numery. Ludzie, któ-
rych interesuje polityka i sa-
morząd, szybko połapią się 
o co chodzi. Trzeba jednak 
pamiętać, że zdecydowana 
większość osób, które pójdą 
21 października do urn, może 
się w tym pogubić i znie-

chęcić do wyborów, widząc  
w tym - całkiem słusznie - 
próbę oszustwa. Teoretycz-
nie, partie wygrywają na tym 
zamieszaniu, bo nikt nie po-
myli numerów ich list. 

W praktyce, 
ogólnopolskim 
politykom może się 
to odbić czkawką, bo 
wyborcami można 
manipulować, ale 
tylko do pewnego 
stopnia. 

Ludzie nie lubią, kiedy 
warszawska polityka wcho-
dzi z buciorami w ich lokalne 
sprawy.  (fil)

TWÓJ SKŁAD OPAŁU

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

W ofercie:
- kostka 
- orzech I 
- orzech 
- orzech II 
- groszek 
- ekogroszek 
- miały 
oraz duży wybór 
węgli konfekcjonowanych

Autoryzowany sprzedawca:

*od 1 tony
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TYLKO DO

16 października

Promocja „Meble, kuchnie i dodatki taniej o VAT” (dot. wybranego asortymentu) obowiązuje od 4.10.2018 do 16.10.2018r. albo do wyczerpania zapasów. 
Promocja nie łączy się i nie pokrywa z inną promocją lub wyprzedażą. Kuchnie na wymiar objęte promocją dostępne w salonach ze Studiem Kuchni. Oferty 
obowiązują w wybranych salonach. Szczegółowy regulamin promocji w salonach Black Red White i na www.brw.pl. Niniejsza informacja nie stanowi oferty 
w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

MEBLE, KUCHNIE
I DODATKI TANIEJ

Salon Meblowy Leonardo
Wyry, ul. Pszczyńska 20 (budynek Instalatora) 

tel. 510 710 505
Katowice, ul. Hetmańska 3 (przedłużenie ul. Rolnej) 

tel. 510 071 101

Partie zrobiły pod siebie
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W Radzie Powiatu zasiądzie 21 radnych. 
Powiat Mikołowski podzielono na cztery okręgi. 
W każdym z nich wybierzemy inną liczbę radnych.
Mikołów - 9, Łaziska Górne - 5, Orzesze - 4, 

Wyry i Ornontowice - 3.
Do Rady Powiatu wejdą reprezentanci list, które przekroczyły 

pięcioprocentowy próg wyborczy.
W tegorocznych wyborach zgłoszono osiem list:

Koalicja Obywatelska (KO), 
Forum Samorządowe Powiatu Mikołowskiego (FS PM)

Kukiz 15,
Prawo i Sprawiedliwość (PiS),

Górnośląscy Samorządowcy Lokalni (GSL),
Skuteczni,

Obywatelski Komitet Samorządowy (OKS),
Dla Gminy i Powiatu (GiP).

W tegorocznych wyborach o mandat ubiega się 193 kandydatów.
Radni wybiorą starostę powiatowego.

RaDa POWiatu

O stanowisko burmistrza ubiega się dwóch kandydatów
anDRzej Pacha

aLeKSanDeR WyRa
Rada Miejska liczy 21 osób. 

Łaziska Górne podzielono na 4 okręgi wyborcze.
Do Rady Miejskiej wejdą przedstawiciele ugrupowań, 

które przekroczyły próg 5 proc. głosów.
Listy kandydatów przygotowały cztery ugrupowania

PiS, nasza ziemia, OKS, FS PM.
O mandat ubiega się 115 kandydatów.

ŁaziSKa GóRne

O stanowisko wójta ubiega się dwóch kandydatów
MaRcin KOtyczKa

KaziMieRz aDaMczyK 
Rada Gminy liczy 15 osób. 

Gminę podzielono na 15 okręgów.
Okręgi są jednomandatowe, to znaczy, że z jednego okręgu 

do Rady Gminy wchodzi jeden radny.
Zwycięża ten kandydat, który uzyska największą liczbę głosów.

Kandydatów zgłosiły dwa ugrupowania OKS, GiP.
O mandat ubiega się 30 osób.

ORnOntOWice
O stanowiska burmistrza ubiega się dwóch kandydatów

MiROSŁaW BLaSKi,
MaRiuSz OLeś.

Rada Miejska liczy 21 osób. 
Orzesze podzielono na cztery okręgi wyborcze.

Do Rady Miejskiej wejdą przedstawiciele ugrupowań, 
które przekroczyły próg 5 proc. głosów.

Listy kandydatów przygotowało pięć ugrupowań
KO, PiS, GSL, KWW Mirosława Blaskiego, 

KWW Mariusza Olesia.
O mandat ubiega się 117 kandydatów.

ORzeSze
O stanowisko wójta ubiega się troje kandydatów

aDaM MySzOR
BaRBaRa PRaSOŁ

KRzySztOF RyBczyńSKi
Rada Gminy liczy 15 osób. 

Gminę podzielono na 15 okręgów.
Okręgi są jednomandatowe, to znaczy, że z jednego okręgu do Rady Gminy wcho-

dzi jeden radny. Zwycięża ten kandydat, który uzyska największą liczbę głosów.
Listy przygotowało siedem ugrupowań.

Kukiz 15, PiS, Gmina Wyry 2023, GSL, Gminny związek  
Mieszkańców adama Myszora, śląska Partia Regionalna, OKS.

O mandat ubiega się 47 osób.

GMina WyRy

O fotel burmistrza ubiega się czworo kandydatów
StaniSŁaW PiechuLa,

iRena RaDOMSKa,
MichaŁ RuPiK,

aDaM zaWiSzKOWSKi.
Rada Miejska liczy 21 osób. 

Mikołów podzielono ma 3 okręgi wyborcze.
Do Rady Miejskiej wejdą przedstawiciele ugrupowań, 

które przekroczyły próg 5 proc. głosów.
Listy kandydatów wystawiło sześć ugrupowań

PiS, OKS, GSL, Skuteczni, GiP, Razem dla Mikołowa 
Stanisława Piechuli.

O mandat ubiega się 151 kandydatów.

MiKOŁóW

Jak głosujemy?
Dostaniemy cztery zestawy do głosowania: do Sejmiku Województwa 
Śląskiego, do Rady Powiatu Mikołowskiego, na burmistrza lub wójta, 
do rady miejskiej lub gminnej. Głosujemy cztery razy. Za każdym razem 
możemy postawić krzyżyk tylko przy jednym nazwisku.



Bełk, ul. Główna 133 | tel. 511-087-251 | www.sklep.kamienieogrodowe.com | www.dobrywegiel.com

Orzech SILeSIA 27 MJ Orzech MArceL 32 MJ Orzech hALeMBA 29 MJ 

eKOGrOSzeK 
SKArBeK 

OrYGINALNIe 
PAKOWANY NA 
KOPALNI 28 MJ BrYKIeT KOMINKOWY rUF PeLLeT SOSNOWY LAVA PreMIUM 

OFerUJeMY TrANSPOrT Od 1 TONY

Pełną ofertę 
znajdziesz 

na naszej stronie
www.dobrywegiel.com

ceny za 1 tonę
przy zamówieniach 

powyżej 2 ton 
transport do 10 km 
od naszego składu 

jest GrATIS.
 

Oferta ważna do końca października.

690 zł
730 zł

799 zł
830 zł

700 zł
799 zł

1050 zł
1070 zł

799 zł 975 zł
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Jak czytać 
„Naszą Gazetę”?
Z powodu wyborów bieżący numer jest inny od wszystkich poprzednich. Zwiększyliśmy 
objętość do 72 stron. To już nie jest gazeta, ale prawie katalog, który warto zachować 
przynajmniej do 21 października. Z „Naszej Gazety” dowiecie się Państwo wszystkiego 
na temat zasada głosowania, kandydatów, startujących ugrupowań oraz ich progra-
mów. Do przeczytania październikowego wydania potrzebny jest przewodnik. Wymusi-
ły to na nas same sztaby wyborcze. Prawie wszystkie zadeklarowały chęć zamieszczenia 
u nas ogłoszeń, ale stawiały też warunki. Większość chciała być z początku gazety, inni 

na końcu. Niektórzy nie chcieli sąsiadować z rywalami, byli też tacy, którzy życzyli so-
bie ciekawy artykuł redakcyjny na stronie obok. Niestety, nie dało się spełnić wszystkich 
wymagań. Przyjęliśmy więc jedyne - naszym zdaniem - sprawiedliwe i rozsądne roz-
wiązanie. Ogłoszenia wyborcze publikujemy zgodnie z numerami list. Prezentacje kan-
dydatów przedzieliliśmy artykułami redakcyjnymi oraz informacjami z gmin.
Proszę przeczytać i zachować to wydanie „Naszej Gazety”, bo kolejne takie ukaże się 
dopiero za pięć lat.

Koalicja Obywatelska ................................................................................................ str. 6-7
Prawo i Sprawiedliwość ......................................................................................... str. 10-16
Forum Samorządowe Powiatu Mikołowskiego ................................................ str. 18-21
Górnośląscy Samorządowcy Lokalni ................................................................. str. 24-29
Skuteczni .................................................................................................................. str. 31-35
Obywatelski Komitet Samorządowy ....................................................................... str. 38-42
Dla Gminy i Powiatu (Kazimierz adamczyk) ................................................................. str. 45
Dla Gminy i Powiatu (Bartłomiej Marek) ..................................................................... str. 46
Gmina Wyry 2023 (Barbara Prasoł) ................................................................ str. 50-51
KWW Mirosława Blaskiego .......................................................................................... str. 52
Gminny związek Mieszkańców adama Myszora ................................................ str. 56-57
Razem dla Mikołowa Stanisława Piechuli .......................................................... str. 61-62
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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*
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Uważni Czytelnicy naszej gazety zapew-
ne pamiętają tekst sprzed kilku miesięcy, 
opublikowany na stronach wykupionych 

przez mikołowski magistrat. Burmistrz i jego za-
stępca pochwalili się, że zrobią porządek z cha-
osem reklamowym w mieście. Brzydkie, wie-
szane „na dziko” banery i bilboardy mają znik-
nąć, a nad ładem przestrzennym zapanuje spe-
cjalna uchwała. Brawo, po trzykroć brawo, szko-
da jedynie, że tych rewolucyjnych zmian obaj pa-
nowie nie chcą zacząć od siebie. Kampania wy-
borcza rządzi się swoimi prawami, ale w pomy-
słowości na zawłaszczanie przestrzeni publicz-
nej prym wiedzie OKS, którego gwiazdą jest Ma-

teusz Handel, wiceburmistrz Mikołowa. Baner 
jego ugrupowania pojawił się nawet na remon-
towanej siedzibie Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa przy ul. Karola Miarki. Był to zgrzyt 
podwójny. Po pierwsze, baner na rusztowaniach 
wygląda - mówiąc oględnie - średnio ciekawie. 
Po drugie i najważniejsze, budynek KOWR należy 
do administracji państwowej. To własność rządu  
i z oczywistych powodów takiej nieruchomości 
nie wolno obklejać reklamami, nawet jeżeli jest 
to tak znana marka jak OKS. Wybuchł mały skan-
dal, a sprawa oparła się aż o Warszawę. Baner jak 
szybko się pojawił, tak szybko znikł, ale zdążyli-
śmy jeszcze „cyknąć” fotkę. 

W konkursie na najlepszy 
gadżet kampanii 
zdecydowanie 

wygrywają „Skuteczni”.  
Z każdymi, kolejnymi 
wyborami, ludzie robią 
się coraz bardziej wy-
bredni. Minęły cza-
sy, kiedy wystarczyło 
dać człowiekowi dłu-
gopis, aby zjednać so-
bie jego wdzięczność  
i głos. Apetyty wyborców 
rosną. „Skuteczni” potrak-
towali to wyzwanie dosłownie. 
Pojawili się na targu z firmowymi 

przecierami pomidorowymi. Zamó-
wiono je u mikołowskiego pro-

ducenta, co ma podkreślać 
lokalny patriotyzm i sza-

cunek dla miejscowych 
firm. W każdym razie 
pomysł chwycił. Po-
dobno ludzie pyta-
li, czy jak dojdzie do 
drugiej tury mogą li-

czyć na kolejny rzut 
przecierów. Z tego, 

co wiemy, jak Radom-
ska wejdzie do drugiej tury 

będą dawali nie tylko przecier, 
ale nawet ketchup. 

J eśli kandydatka do 
Rady Powiatu z komite-
tu wyborczego Górno-

śląskich Samorządowców 
Lokalnych (GSL) już te-
raz nie przestrzega prawa, 
to czy jako radna będzie je 
szanowała? Ogłoszenia wy-
borcze na barierkach przy 
mikołowskich drogach po-
wieszone zostały nielegal-
nie, bez zgody zarządcy 
drogi. Co na to mikołow-
ska straż miejska, czy będą 
kary za złamanie prawa?

Facebooczku powiedź przecie 
kto jest najpiękniejszy na świecie?

Powiesił się 
na rusztowaniach

Skutecznie się przetarli

Nie dla nich bariery



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
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Pl tki WYBOrCze

W konkursie na naj-
brzydszy mate-
riał wyborczy tej 

kampanii zdecydowanie wy-
grywa bilbord Koalicji Oby-
watelskiej zatytułowany „Pol-
ska ma przyszłość”. Wisi on 
przy drogach, czyli adresa-
tem są ludzie jadący samo-
chodem. Czasu jest mało na 
czytanie. Oko zdąży zareje-
strować jedynie czarno-białe 
zdjęcie smutnej rodziny i ty-
tułowy napis. Pierwsze skoja-
rzenie podpowiada, że cho-
dzi o reklamę jakiegoś towa-

rzystwa ubezpieczeniowego 
albo banku. W stylu: zapisz-
cie się do nas, a przestanie-
cie być tacy ponurzy. Tym-
czasem chodzi o najbardziej 
proeuropejską partię w tej 
części galaktyki, a przecież 
Unia Europejska kojarzy się 
z wolnością, radością, rów-
nością, szczęściem, bogac-
twem, szybkim Internetem, 
miłością bez ograniczeń. 
Chyba, że jest to plakat z klu-
czem. Rodzina jest smutna 
bo się boi, że ich partia prze-
rżnie wybory. 

W ybory są poważną sprawą, ale sama 
kampania to prawdziwy festiwal 
śmiesznych gaf, wesołych gagów  

i niezapomnianych wpadek. Kandydaci są 
przekonani, że użytkownicy Internetu są 
kretynami i można im wcisnąć każdy kit. 
Oczywiście, tak nie jest, ale nie wypro-
wadzajmy ich z błędu, bo przestaną się 
wygłupiać i będzie nudno. 

Wiele gazet i portali, aby podrepe-
rować finanse organizuje konkursy, 
gdzie czytelnicy za pomocą płatnych 

form głosowania, mogą wybierać swoje-
go ulubionego samorządowca. Takie ple-

biscyty są naciąganą bzdurą, bo nikt nor-
malny nie ma czasu, kasy ani ochoty, aby 

obcemu człowiekowi nabijać punkty. Z za-
łożenia są to konkursy adresowane do sa-

mych samorządowców. Wielu z nich daje się 
w to wciągnąć, ku rozpaczy podwładnych, bo 

zamiast spokojnie pracować muszą klikać  
i wysyłać sms-y. Prawdziwym mistrzem w 

tej konkurencji okazał się Stanisław Piechula.  
W plebiscycie „Dziennika Zachodniego” na go-
dzinę przed zamknięciem konkursu miał zaledwie 
81 głosów, część na „tak”, inne na „nie”. Wystar-
czyło kilkadziesiąt minut, aby wskaźnik pozytyw-
nych opinii podskoczył aż do 1175, co wywindowa-
ło burmistrza na szczyt tabeli. Czyż to nie jest fe-
nomenalne? Mamy propozycję, aby Stanisław Pie-
chula przy swoich zdolnościach reprezentował 
Polskę podczas festiwalu Eurowizji. Tam klasyfika-
cja częściowo zależy od głosowania widzów. Miał-
by lepszy wynik, niż Edyta Górniak w 1994 roku. 

K ażda kampania wyborcza, oprócz 
elementów humorystycznych, ob-
fituje też w incydenty, którymi in-

teresują się organy ścigania. Zanosi się 
na to, że w tym roku prokuratorzy w po-
wiecie mikołowskim będą mieli obfite 
żniwa. Obiektem zmasowanych ataków 
stała się ekipa Skutecznych, co dowodzi 
jedynie, że konkurencja się ich boi. Do-
szło do tego, że ujawniono nawet adre-

sy domowe Ireny Radomskiej i jej współ-
pracowników, a w czasach RODO jest to 
surowo ścigane przestępstwo. Z tego, 
co wiemy, sprawa została zgłoszona po-
licji. Jeśli prokuratura poważnie podej-
dzie do tej sprawy, wkrótce poznamy, 
kto jest autorem tej czarnej kampanii. Bę-
dzie wstyd na całe miasto. Hejterzy upa-
trzyli sobie nie tylko ekipę Radomskiej. 
Wiele internetowego brudu wylało się na 

Annę Chrapek-Budacz, dyrektorkę biura 
poselskiego Izabeli Kloc i kandydatki do 
Rady Miejskiej w Mikołowie. Jest to strzał 
kulą w płot. Wielu ludzi nie lubi PiS, ale 
wszyscy lubią popularną w mieście panią 
Anię. Ten kto anonimowo obraża takich 
ludzi niech lepiej nie wychodzi ze swo-
jej internetowej nory, bo w świecie real-
nym, ktoś go potraktuje tak, jak on innych 
w sieci. 

Uwaga na szczury w sieci

Facebooczku powiedź przecie 
kto jest najpiękniejszy na świecie?

Coś smutna 
ta przyszłość

K ilka tygodni temu burmistrz Stanisław Pie-
chula opublikował „sweet fotkę” sprzed dy-
rekcji Tauronu. Zapewnił, że podsumował  

z dyrekcją koncernu zmiany zapewniające Mikoło-
wowi stabilną energię elektryczną. 

- Szczególnie dotkliwe do niedawna w sołec-
twach spadki i przerwy w dostawach energii elek-
trycznej przestają występować - napisał burmistrz.

Tymczasem 10 października wieczorem, w czasie 
wysyłki gazety do druku, w centrum Mikołowa wy-
siadł prąd. W mieście zapadły egipskie ciemności, 
a przy okazji został przerwany transfer plików do 
drukarni, a w konsekwencji „Nasza Gazeta” ukaza-
ła się z jednodniowym poślizgiem. Panie burmistrzu! 
Uprzejmie meldujemy, że w elektrowni chyba nie 
czytają pańskiego facebooka i nie wiedzą, że Miko-
łów ma zapewnioną stabilną energię elektryczną.

Ciemność 
widzę!
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#DOBRAZMIANA #POWIATMIKOŁOWSKI
Inwestycje w powiecie mikołowskim zrealizowane dzięki dotacjom rządowym z rekomendacji Poseł Izabeli Kloc:
1. ZDROWIE
• Szpital Powiatowy w Mikołowie Karetka Pogotowia i doposażenie szpitala - 350 tys. zł
2. DROGI 
• Przebudowa ul. Dojazdowej w Orzeszu, - 437 tys. zł
• Remont ul. Staszica w Orzeszu - 348 tys. zł
• Przebudowa ul. Górnej w Mikołowie, - 919 tys. zł
3. EDUKACJA
• Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie - 3,2 mln zł 
• Budowa budynku sali gimnastycznej z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Wy-

rach przy ul. Puszkina 10 - 5 mln zł
4. ROLNICTWO
• Modernizacja budynku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z elewacją i parkingiem przy ul. Miarki 15 - 2 mln zł
• Modernizacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie - Śmiłowicach - 1 mln zł

Patriotyzm mamy w genach
- Sporo osiągnęła Pani w polityce. Tym 

śladem z sukcesami idzie Pani córka. Ma-
cie politykę w genach?

- Polityki nie można mieć w genach. Polityka i wła-
dza to ważne narzędzia, ale tylko narzędzia, które  
w dobrych rękach mogą zrobić wiele dobrego. W ge-
nach można mieć patriotyzm, oddanie służbie pu-
blicznej…

- Mieliście w rodzinie kogoś takiego?
- Mieliśmy, a jego biografię można znaleźć w in-

ternetowych archiwach Sejmu. Mój prapradziadek, 
Walenty Cieślik był posłem w latach 1922-27 i pierw-
szym naczelnikiem gminy Łaziska Średnie. Zasłynął 
z tego, że całą sumę ze sprzedaży swojego gospo-
darstwa rolnego ofiarował na cele państwowe.

- Wróćmy do współczesności. Prawo  
i Sprawiedliwość wystawiło kandydatów 
na burmistrzów w Mikołowie i Łaziskach 
Górnych. Jeżeli wygrają, sprawdzą się na 
tych stanowiskach?

- Jestem o tym przekonana. Adam Zawiszow-
ski jest doświadczonym samorządowcem i czło-
wiekiem znanym w Mikołowie. Rząd Prawa i Spra-
wiedliwości przygotował dla samorządów szeroką 
ofertę programów inwestycyjnych, społecz-
nych i środowiskowych, jak choćby cie-
szące się ogromnym zainteresowaniem 
„Czyste powietrze”. Adam Zawiszowski 
doskonale sobie poradzi z wykorzysta-
niem tych możliwości dla rozwoju 
Mikołowa.

- A Andrzej Pacha w Ła-
ziskach Górnych?

- Mieszkańcy Łazisk Gór-
nych obawiają się o los 
kopalni i elektrowni, 
które mają kluczowe 
znaczenie dla miasta. 
Andrzej Pacha nie po-
zwoli, aby tym zakła-
dom stała się krzyw-
da. Łaziskom Górnym po-
trzebny jest aktywny bur-
mistrz, który potrafi pojechać 
do Sejmu albo konkretnego minister-
stwa i powiedzieć, jaki jest problem i cze-
go oczekują ludzie. Od tego jesteśmy, posło-
wie i pracownicy ministerstw, aby reagować, działać 
i pomagać. Potrzebujemy jednak partnera w samo-
rządzie, aby skutecznie interweniować. W takiej roli 
na pewno sprawdzi się Andrzej Pacha.

- To jest dla Pani nie-
zwykły rok. Jesienią 
wybory, a latem urodził 
się Wojtuś.

- Na urodzenie dziecka każ-
dy czas jest dobry. Jak każdej 
młodej matce towarzyszą mi 
ogromne emocje, obawy, na-
dzieje, ale to jest pozytywna 
energia. Pojawienie się dziec-
ka nadaje życiu nowy sens. 
Wszystko co teraz robimy  
w samorządzie, a przypomnę, 
że rząd Prawa i Sprawiedli-
wości ponad 55 mld zł prze-
znaczył na rozwój Śląska, jest 
waźne dla nas i dla pokolenia 
Wojtusia.

- Mama Pani pomaga 
przy dziecku?

- Narodziny Wojtusia były 
ogromnym przeżyciem tak-
że dla mamy. Ma za sobą kil-
ka kadencji w Sejmie, a w roli  
babci wystąpiła po raz pierw-
szy. Mama bardzo dobrze 
zdała ten życiowy egzamin 
i mimo natłoku zadań oraz 
obowiązków zawsze mogę 
na nią liczyć. 

- Nowa kadencja, 
nowe wyzwania. Jeżeli 
ponownie zostanie Pani 
radną wojewódzką, na 
co mogą liczyć miesz-
kańcy powiatu miko-
łowskiego?

- W mijającej kadencji sku-
tecznie zabiegałam, między 
innymi o pieniądze dla szpi-
tala powiatowego w Miko-
łowie. Wspierałam rozwój 
dróg lokalnych. Zajmowa-
łam się promocją zdrowej, 
polskiej żywności. W nad- 
chodzącej kadencji chcę 
rozszerzyć listę priorytetów  
o zadania, które można zre-
alizować dzięki rządowym 
programom, mam na myśli 
przede wszystkim „Mieszka-
nie plus”, „Dostępność plus” 
i „Czyste powietrze”. Będę 
także zabiegać o moderniza-
cję Elektrowni Łaziska.

Julia Kloc-Kondracka. Szczęśliwa żona i matka kilkumiesięcznego Wojtusia. Jest absolwentką filologii germańskiej na 

Uniwersytecie Śląskim oraz psychologii zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu. Pracuje w Krajowym Ośrodku Wspar-

cia Rolnictwa w Mikołowie. Jest wojewódzkim koordynatorem projektu „Polska Smakuje” i współinicjatorem cyklicz-

nej imprezy promującej zdrowe odżywianie „ENERGIA DLA ZDROWIA” w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. 

Udzielała się w ruchu Światło-Życie. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Kolonii pełniła role tłumacza grupy ze Ślą-

ska. Uczestniczyła w Europejskich Spotkaniach Młodych w różnych miastach Europy. Już w wieku 16 lat założyła dziew-

częcą drużynę piłki nożnej: „PPROMNICE KOBIÓR”, która brała udział w halowych eliminacjach Mistrzostw Polski w piłce 

nożnej kobiet. Członek Prawa i Sprawiedliwości. Radna V kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego. Zastępca przewod-

niczącego Komisji Statutowo - Regulaminowej oraz członek Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego i Ko-

misji Sportu, Turystyki i Rekreacji. 

JuliA Kloc-KoNdrAcKA
radna PiS Sejmiku 

Województwa Śląskiego

izAbelA Kloc
poseł PiS, przewodnicząca Sejmowej 

Komisji ds. Unii Europejskiej

W rodzinie jest posłanka 
i radna wojewódzka, ale i tak rządzi Wojtuś.

Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
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Wspólnie możemy wiecej
dla

Danuta 

tuczKOWSKa
Okreg 1 miejsce 7

Damian

tuczKOWSKi
okreg 3 miejsce 8

BĘDzieMy DOStePni DLa KazDeGO
zauFaj MŁODyM

POWiatu i GMiny

Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
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Jako dyrektor Biura Poselskiego Izabeli Kloc po-
dejmuje wiele interwencji, aby pomóc mieszkań-
com w trudnych sprawach życiowych, czy ich kło-
potach z instytucjami. Całe życie angażuje się  
w sprawy społeczne. Zaczęła od samorządu szkol-
nego, była nawet radną Parlamentu Dzieci i Mło-
dzieży Województwa Śląskiego. Ma doświadczenie 
w pracy w samorządzie lokalnym, jako pracownik re-
feratu ds. organizacyjnych i społecznych. Znana jest 
z 10 letniej pracy i działalności edukacyjnej w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie, również jako 
wolontariusz Biblioteki Parafialnej Św. Wojciecha  
i organizator corocznej pielgrzymki kobiet do Piekar 
Śląskich... Współtworzyła regulamin naszego Budże-
tu Obywatelskiego w Mikołowie, przypominała po-
trzebę i dopilnowała realizację nowej nawierzchni  
drugiej części ulicy Młyńskiej oraz starała się o zwięk-
szenie jej bezpieczeństwa. Była negocjatorem i gło-
sem rodziców we wdrożeniu reformy edukacji bez 
rozdzielania klas przy przeniesieniu z SP 3 do SP 1 
oraz przy staraniach o nowe zatoczki i parking na 
osiedlu Słowackiego. Popierała utworzenie depta-
ka na ulicy Szafranka niedaleko Rynku.

Angażowała się w wiele akcji w mediach spo-
łecznościowych na Facebooku m.in.: promowa-
ła wydarzenia charytatywne i kulturalne, w tym ta-
neczne które są jej pasją. Ale również ostatnio in-
formowała mieszkańców o projekcie unijnym z do-
finansowaniem do kursu języka angielskiego i nie-
mieckiego oraz programie rządowym „Czyste Po-
wietrze” z dofinansowaniem do wymiany pieców  
i termomodernizacji budynków mieszkalnych...

aktualnie prosi gorąco o wasz cenny głos na 
radną miasta mikołowa, aby być godnym repre-
zentantem i głosem mieszkańców mikołowa!

Lista nr 10 LiDEr LisTy

Temat niszczejących dworców 
na trasie Rybnik-Katowice, 
wzdłuż której leżą miejscowo-

ści naszego powiatu, to temat każdej 
kampanii wyborczej. Sporo się mówi, 
niewiele robi. Teraz pojawiła się 
szansa, aby w końcu zrealizować te 
inwestycje, na które czekają pasaże-
rowie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości 
uruchomił zakrojony na szeroką ska-
lę program rewitalizacji dworców. 
Poseł Izabela Kloc zabiega o te inwe-

stycje w Ministerstwie Infrastruktury. 
Oto list, jaki skierowała do Krzysztofa 
Mamińskiego, prezesa PKP.

Szanowny Panie Prezesie,
Zwracam się do Pana z prośbą  

o uwzględnienie w Programie Rewi-
talizacji Dworców Kolejowych dwor-
ca kolejowego w Mikołowie oraz 
dworca kolejowego w Łaziskach 
Górnych. Miasta Mikołów i Łazi-
ska Górne leżą na trasie kursowa-

nia wielu ważnych połączeń lokal-
nych i międzynarodowych. M.in. na 
stacji w Mikołowie mają swój przy-
stanek pociągi relacji Chałupki-Bo-
humin-Praga. 

Dworce kolejowe stanowią ważny 
element struktury funkcjonalno-prze-
strzennej miejscowości, są też ich 
„wizytówkami”, z którymi spotykają 
się podróżni wyrabiając sobie dzięki 
nim pierwsze opinie na temat dane-
go obszaru. Ważne jest więc, aby ich 

wygląd i zagospodarowanie spełnia-
ły oczekiwania podróżnych, jak rów-
nież mieszkańców tych terenów. 

W ostatnich latach Polskie Kole-
je Państwowe S.A. zainicjowały sze-
roko zakrojony program moderni-
zacji dworców kolejowych. Cieszy, 
że zostają one dostosowane do po-
trzeb podróżnych, na bieżąco od-
dawane są do dyspozycji pasaże-
rów odnowione i nowoczesne dwor-
ce. Tym bardziej istotnym jest, aby  

w tym programie znalazły swoje 
miejsce dworce w Mikołowie i Łazi-
skach Górnych. W nawiązaniu do in-
formacji uzyskanych od Ministra In-
frastruktury Pana Andrzeja Adamczy-
ka o rozszerzaniu listy dworców, któ-
re mogą wejść w w/w program bar-
dzo proszę Pana Prezesa o dołącze-
nie do Programu Rewitalizacji Dwor-
ców Kolejowych dworca kolejowego 
w Mikołowie i Łaziskach Górnych.

Z poważaniem Izabela Kloc

Dworce w Mikołowie i Łaziskach Górnych 
odzyskają dawny blask
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Sfinansowano ze środków Gminy Łaziska Górne
/MiastoLaziskaGorne

Na starcie, który miał 
miejsce przy Szkole 
Podstawowej nr 2 sta-

nęło 10 drużyn: Rodzinka.pl, Łaziskie 
jaguary, Chipsy, Krzyś i przyjacie-
le, Frytki, Szlękacze, Delta szwadron 
super cool komando wilków alfa, 
Supermocni odkrywcy, Dzikie pyry  
i Gang słodziaków. Pytania z języ-
ka polskiego, angielskiego, niemiec-
kiego, matematyki, geografii oraz w-f 
przygotowali: Iwona Gorol (nauczy-
cielka SP 2), Tatiana Ryczko (nauczy-
cielka II LO w Mikołowie), Mario-
la Kopiec (nauczycielka SP 2), Piotr 
Widuch oraz M&M Językowy Dom. 
Zabawa zakończyła się przy Urzę-
dzie Miejskim, gdzie na wszystkich 
uczestników czekały medale, dy-
plomy, nagrody i… kartoflanka. Po-
mysłodawcą i realizatorem gry była 
Aleksandra Widuch, a organizatorem 
Urząd Miejski.

Na terenie naszego miasta znajduje się wiele przy-
drożnych krzyży i kapliczek. Niektóre z nich to 
już wiekowe, zabytkowe obiekty. Jednym z najbar-

dziej znanych i rozpoznawalnych jest wybudowany w 1893 roku 
krzyż kamienny znajdujący się przed wejściem do kościoła pod 
wezwaniem M.B. Królowej Różańca Św. w Łaziskach Górnych od 
strony cmentarza. W tym roku w oparciu o dokumentację konser-
watorską dokonano konserwacji krzyża.

Renowacja zabytku
Krzyż przed... i po renowacji.

M iasto Łaziska Gór-
ne podpisało poro-
zumienie z uzdro-

wiskiem w Goczałkowicach- 
Zdroju. W tym roku szkolnym 
uczniowie klas 4-6 wszystkich 

łaziskich szkół zostaną obję-
ci badaniami przesiewowy-
mi wad postawy. Badania już 
się rozpoczęły w październiku  
i prowadzone są w Szkole 
Podstawowej nr 1.

Diagnozują wady postawy
Siłownie zewnętrzne to 

bardzo cenione przez 
mieszkańców elemen-

ty miejskiej infrastruktury.  
W naszym mieście było ich 
do tej pory osiem, a teraz po-
wstały kolejne dwie - na uli-
cy Wyzwolenia i połączona ze 
strefą aktywności siłownia ze-
wnętrzna na Bradzie. Oprócz 
urządzeń siłowni mamy tu też 
mini street workout i stoliki 
do gier.

Kolejne 
siłownie

Więcej miejsc parkingowych przy Mickiewicza

Przybywa miejsc parkingowych w naszym mieście. W ubie-
głym roku wykonano parking przy ulicy Mickiewicza 
wzdłuż bloku nr 3, teraz oddano do użytku kierowców ko-

lejne miejsca parkingowe pomiędzy blokami nr 3 i 1. Dodatkowo 
zaaranżowano skwer oraz wyremontowano chodnik przy skwe-
rze. Koszt tegorocznych prac to 86 700 zł.

Miejskie kartoflisko
Kartoflisko, pod takim 
hasłem odbyła się 
pierwsza edycja łaziskiej 
integracyjnej gry 
miejskiej, która rozegrana 
została w słoneczną 
sobotę 6 października. 
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Dlatego PROSZĘ O WASZ GŁOS
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Szanowni Mieszkańcy Łazisk Górnych

Chciałbym serdecznie zaprosić Was, do udziału w wyborach 
samorządowych 21 października 2018 roku. Każde wybory są ważne, 
ale te są najważniejsze, bo dotyczą Naszej Małej Ojczyzny, naszego 
miasta, najbliższej okolicy.

PProszę Was o poparcie mojej kandydatury w wyborach na Burmistrza 
Miasta Łaziska Górne. W dotychczasowej pracy burmistrza przyświecał 
i przyświeca mi jeden cel – aby nasze miasto było przyjazne 
dla mieszkańców. Temu służą przeprowadzane inwestycje, które 
unowocześniają Łaziska Górne. Dbałość o finanse miasta, działania 
proekologiczne, oferta dla młodych ludzi i seniorów, oferta kulturalna 
i sportowa, rozwój przestrzeni miejskich, modernizacje budynków 
użyteczności publicznej, dróg gminużyteczności publicznej, dróg gminnych, sprawne funkcjonowanie 
miasta – to moje priorytety. 

Dziękuję za nieustanne wsparcie, którego doświadczam w codziennej 
pracy, za inspirację do działania, za sugestie, pomysły, które staramy się 
w Łaziskach wraz z Waszymi reprezentantami – radnymi Rady Miejskiej 
– wcielać w życie. Działamy zawsze dla mieszkańców i z mieszkańcami, 
bo to Wy jesteście największym bogactwem miasta. 

Z Z Wami chcę tworzyć teraźniejszość i przyszłość Łazisk Górnych.

Najlepsza przyszłość dla Łazisk Górnych

Kandydat na Burmistrza Miasta Łaziska Górne

Aleksander  WYRA



Forum 
smorządowe
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POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

 FORUM
SAMORZĄDOWE

Materiał sfinansowany przez KWW Forum Samorządowe PM

Andrzej Bujok
Nr 2 na liście 
KWW FORUM SAMORZĄDOWE PM

NAJLEPSZY WYBÓR 
Z ORZESZA 
DO RADY POWIATU

Proszę Państwa 
o głos 
w wyborach.

KANDYDAT RADY MIEJSKIEJ

Na początku chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście
i wybór mojej osoby na Radnego Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych w kadencji 2014-2018.
Te cztery lata pracy na rzecz rozwoju mojego miasta, z którym jestem silnie od urodzenia związany,
były dla mnie wielkim zaszczytem i honorem.
 
Jestem szczególnie dumny, że moja osoba oraz moje działania w Łaziskach Górnych i dla Łazisk
zyskały poparcie Burmistrza Miasta Pana  Aleksandra Wyry, w którego „drużynie” gram
od samego początku. 
 
Jako najmłodszy Radny w Radzie ciągle się uczę i nabieram doświadczenia w działaniu samorządowym.
Młodość, skuteczność, aktywność i otwartość dla Was to moje priorytety działania.
Najbardziej cenię sobie rozmowy i spotkania z Wami, mieszkańcami, którym mogłem pomóc
rozwiązać mniejsze i większe problemy.
 
Moje plany na lepsze Łaziska opieram na jasnym i konkretnym działaniu w porozumieniu z Wami.
 
Nasze Miasto się zmienia na lepsze i można śmiało powiedzieć, że mieszka się tu bardzo dobrze.
 
Zrealizowaliśmy wiele dużych inwestycji,  takich jak: nowy ośrodek zdrowia, rewitalizacja terenów zielonych
za kąpieliskiem Żabka, Ynzla, Małpi Gaj, Centrum Frajdy Ogrodowa,
Powstanie wielu placów zabaw i siłowni zewnętrznych,
bezpłatna komunikacja, Uniwersytet Trzeciego Wieku,
przedsięwzięcia ekologiczne - popularna wymiana pieców
czy solarów, to efekt wspólnej pracy łaziszczan, burmistrza oraz
Rady Miejskiej. Łaziska Górne to nasze miejsce na ziemi,
dlatego moim głównym celem jest zwiększanie WASZEGO
udziału w wyznaczaniu kierunków dalszego działania,
gdyż miasto jest dla mieszkańców i ich dobra, a nie odwrotnie.
 

Zapraszam na dyżur Radnego dla dzielnic:
Ameryka, Leśne Zacisze, Łaziska Dolne i Łaziska Średnie
pod numerem telefonu 664 917 947.

Zapraszam do śledzenia moich bieżących działań
na profilu fejsbukowym:
FB/RadnyMichalSlowioczek

Bardzo proszę 21 października o Wasz głos.
Obiecuję, że Was nie zawiodę.

W wyborach na Burmistrza proszę o głos
na Aleksandra Wyrę.



Market to nie zawsze 
ZNaCZy tO SaMO
Miasta zazwyczaj lu-

bią chwalić się wy-
granymi procesa-

mi sądowymi. Zwłaszcza je-
żeli w starciu z nimi poległ pa-
zerny przedsiębiorca. W tym 
wypadku jednak nie słyszymy 
fanfar, choć Mikołów wygrał 
proces z inwestorem, który 
domagał się zgody na wybu-
dowanie drogi do planowane-
go marketu w centrum miasta. 

Wiele wskazuje na 
to, że proces został 
wygrany wbrew 
intencjom magistratu. 

To głośna i znana sprawa. 
Do Inwestora należy działka 
między „Białym Domkiem”  
a starostwem powiatowym. 
Ma tam powstać market. Od 

poprzednich władz miasta in-
westor otrzymał teren pod do-
prowadzenie drogi do plano-
wanej placówki. Teraz oka-
zuje się, że to za mało. Dro-
ga jest za wąska, aby mogły 
przejechać ciężkie pojazdy 
budowlane. Kłopot będą mia-
ły też w przyszłości TIR-y do-
wożące towar. 

W tej sytuacji inwestor 
zażądał kolejnej 
miejskiej działki, która 
pozwoli poszerzyć 
drogę. 

Burmistrz Stanisław Piechula 
naciskał na Radę Miejską, aby 
zgodziła się na sprzedaż tere-
nu. Argumentował, że inwestor 
skieruje sprawę do sądu i wy-
gra, co narazi Mikołów tylko 

na niepotrzebne koszty proce-
sowe. W lutym ubiegłego roku 
radni, wierząc w sądowy stra-
szak, przegłosowali uchwałę  
o przeznaczeniu gruntu pod 
drogę do marketu. W miesiąc 
później uchylili tę decyzję, po-
nieważ - jak się okazało - zosta-
ła podjęta pod wpływem błę-
du. Zaczęła się też dyskusja 
nad zasadnością nowego mar-
ketu, który na pewno doprowa-
dziłby do upadku dom towaro-
wy „Zgoda”. 

Burmistrz jednak nie 
odpuścił. 

W lutym tego roku znów po-
straszył radnych rozprawą z in-
westorem, która - jego zdaniem 
- jest przegrana dla Mikołowa. 
Tymczasem burmistrza spotka-

ła niespodzianka. Sąd Okręgo-
wy w Katowicach orzekł, że in-
westor ma już dojazd do swo-
jej działki i nie ma podstaw do 
przyznawania mu nowej, szer-
szej drogi.

To jest przykład na to, jak 
magistrat wspiera interesy in-
westora choć korzyść dla mia-
sta wydaje się wątpliwa. 

Z mikołowskiego 
podwórka znamy też 
sytuacje odwrotne. 

Pisaliśmy o tym w ubiegłym 
roku. Pojawił się inwestor, któ-
ry ma pomysł na zagospoda-
rowanie starej papierni przy 
ul. Rybnickiej 5. Podobno Ma-
rek Balcer, poprzedni bur-
mistrz, obiecał mu nawet ty-
tuł honorowego mikołowiani-

na, jeżeli uda się zburzyć pu-
sty, bezużyteczny i zrujnowa-
ny budynek. Stanisław Piechu-
la, po zwycięskich wyborach, 
nie wycofał decyzji poprzed-
nika. Inwestor, jak obiecał, 
tak zrobił. Budynek został wy-
burzony. Pojawił się plan wy-
budowania tam nowoczesnej  
i estetycznej galerii handlo-
wej. Podpisano nawet wstęp-
ne porozumienia z firmami, 
które chcą uruchomić usługi 
w Mikołowie. Finansowo i or-

ganizacyjnie wszystko zostało 
dopięte na ostatni guzik. Bra-
kowało tylko jednego. Dobrej 
woli ze strony samorządu. 

Zaczęły się 
mnożyć i piętrzyć 
biurokratyczne 
przeszkody. 

W efekcie przy wjeździe 
do centrum Mikołowa straszy 
gruzowisko, a mogło tam stać 
kino i galeria. (bl)
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Biuro przeniesione z budynku starostwa na 

ul. Żwirki i Wigury 5
(w podwórzu przychodni weterynaryjnej) 

tel. 32 2264392, 32 7384388, 600214367

Reprezentujemy wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe

KOMUNIKACYJNE
OC, AC, ASS, NNW, SZYBY

 

MAJĄTKOWE
DOMY, MIESZKANIA, DOMKI LETNISKOWE

 

FIRMOWE
NNW, KOSZTY LECZENIA

 

ZDROWOTNE
KOSZTY LECZENIA ZA GRANICĄ, NA ŻYCIE

tanie 
uBezPieczenia MiKOŁóW

R E K L A M A

W lutym 22-letni chłopak zastrze-
lił się na ogródku przy stadio-
nie AKS Mikołów. Syna znalazł 
ojciec. Leżał w altance w ka-

łuży krwi. Ojciec zadzwonił na alarmowy 112. 
Zrelacjonował dyspozytorowi pogotowia, jaka 
jest sytuacja i że nie ma sensu podejmować 

reanimacji. Służ-
by przyjecha-
ły bardzo szyb-
ko. Policja, pro-
kurator i pogo-
towie. W karet-
ce było dwóch 
ratowników me-

dycznych. Na potrzeby śledztwa potwierdzili, 
że chłopak nie żyje, ale nie mieli uprawnień, 
aby wystawić kartę zgonu. To może zrobić tyl-
ko lekarz. Ratownicy odjechali. Tymczasem 
policjanci pojechali do domu zmarłego, aby 
poszukać listu pożegnalnego albo innego śla-
du sugerującego, że chłopak chciał popełnić 
samobójstwo. W tym czasie inna ekipa mun-
durowych, którzy została przy zwłokach, jesz-
cze raz wezwała pogotowie. Znów przyjecha-

li ratownicy medyczni, którzy w niczym nie 
mogli pomóc. Był środek lutowej nocy. Minus 
14 stopni. Chłopak leżał w kałuży zakrzepłej 
krwi. Rodzina nie chciała opuścić tego miej-
sca, policja nie mogła. 

W prawie stutysięcznym  
powiecie mikołowskim nie było 
lekarza, który mógłby przyjechać  
i stwierdzić zgon. 

W końcu ojciec zmarłego pojechał ze 
szwagrem do znajomej lekarki. Dała się na-
mówić choć miała wątpliwości, czy nie łamie 
procedur i nie wchodzi w czyjeś kompeten-
cje. Wystawiła kartę zgonu. O wpół do pią-
tej nad ranem ciało zabrała firma pogrzebo-
wa. Ile czekaliby, gdyby nie mieli znajomej 
lekarki? Aż się obudzi jakiś lekarz w Miko-
łowie? Artykuł wzbudził sporo emocji i wąt-
pliwości. Niektórzy czytelnicy sugerowali, że 
historia jest trochę naciągana, bo przecież  
w powiecie mikołowskim działa nocna  
i świąteczna opieka medyczna. Mamy dla 
nich kolejną historię. 

W sobotę w nocy naszej 
Czytelniczce zmarła teściowa.

Zadzwoniła do świątecznej opieki medycz-
nej. Tam jej powiedziano, że kartę zgonu po-
winien wystawić lekarz opieki paliatywnej. Za-
dzwoniła do niego. Okazało się, że jest na szko-
leniu w Zakopanem i powiedział, że taki doku-
ment powinien wystawić lekarz z mikołowskiej 
opieki świątecznej. Zadzwoniła tam ponownie. 
I znów odprawiono ją z kwitkiem. Spróbowała 
u innych lekarzy. Żaden nie chciał przyjechać. 
Wszyscy odsyłali do mikołowskiej opieki świą-
tecznej. W końcu nasza Czytelniczka zagroziła, 
że zgłosi sprawę na policję. To poskutkowało. 

Przyjechał lekarz, ale z… Knurowa. 
Od śmierci teściowej minęło 
siedem godzin. 

Nie komentujemy tej sytuacji. Bo co tu moż-
na jeszcze dodać. Być może po wyborach, ko-
lejne władze powiatu dojdą do wniosku, że  
w prawie stutysięcznej społeczności przydał-
by się etatowy koroner.  (jf)

W lipcu opublikowaliśmy bulwersujący artykuł o tym, jak rodzice z Mikołowa godzinami czekali na przyjazd lekarza, 
aby potwierdził zgon ich syna, który popełnił samobójstwa. Publikacja nosiła tytuł „W powiecie mikołowskim lepiej 
nie umierać”. W tym numerze podajemy kolejny przykład na to, że nie ma w tym ani słowa przesady.

Wieczne odpoczywanie, 
ale najpierw długie oczekiwanie

A ty jeszcze 
nie w niebie?

Czekam aż mi 
wystawią 

kartę zgonu.

Mikołów wygrał proces z inwestorem, który chce 
zbudować market koło „Białego Domku”. Radości 
władz miasta jakoś z tego powodu nie widać. 



Orzesze, ul. Żorska 44 pn-pt: 9-17, so: 9-13
(+48) 515 505 525, (+48) 797 610 122
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Jak mawia klasyk polskiej polityki, mężczyznę poznaje się nie po tym jak zaczyna, 
ale jak kończy. Jeśli wierzyć tej regule, starosta Henryk Jaroszek kończy źle. Na 
finiszu swojego urzędowania straszy i grozi ludziom. I takim go zapamiętamy.

R E K L A M A

tylKO StRaSZyć POtRafI

M irosław Chmiel jest liderem mikołowskiego Sto-
warzyszenia „Wymyślanka”, tak się mówi na oko-
lice ul. Nowy Świat. Mieści się tam mikołowska 

strefa przemysłowa. O problemach z tym związanych pi-
saliśmy już wielokrotnie na naszych łamach. Stosunki są-
siedzkie między przemysłowcami i mieszkańcami nie ukła-
dają się najlepiej. Spora w tym wina władz miasta i powia-
tu. Plany przestrzenne miasta są nieprecyzyjne albo błęd-
nie interpretowane przez urzędników. Chmiel nie walczy  
z przemysłowcami, ale z bierną postawą miejskich i powia-
towych władz, które nie potrafią tak uregulować spornych 
kwestii, aby obie strony były zadowolone. Jego aktywności 
nie mógł zdzierżyć starosta Henryk Ja-
roszek i przysłał list z pogróżkami. Jest 
to pismo kuriozalne. Jeżeli straszenie 
sądem ma być skuteczne, to trzeba na-
pisać konkretnie, gdzie, kiedy i jak do-
szło do naruszenia dóbr osobistych. 
Tymczasem z pisma starosty nie wyni-
ka nic oprócz tego, że Chmiel ma za-
przestać działalności szkalującej do 
10 października. Czyli do tej daty szef 
„Wymyślanki” może sobie poużywać 
na staroście.

W dniu 20.09.2018 roku o godz. 17:00 na 
sali gimnastycznej w Szkole podsta-
wowej nr 8 w Paniowach odbyło się ze-

branie rodziców, jednym z punktów tego zebra-
nia było zagadnienie rozbudowy szkoły, na zebra-
nie zostali zaproszeni członkowie Rady Sołeckiej 
wraz z sołtysem i zarazem radnym tego okręgu, 
przybył także Burmistrz Stanisław Piechula w asy-
ście Naczelnika Marcina Stokłosy.

Zebranie otworzyła Dyrektor szkoły witając za-
proszonych, po powitaniu przeszła do zaprezen-
towania koncepcji rozbudowy szkoły (podkreśle-
niu podlega fakt koncepcji nie projektu), oczywi-
ście organ nadzorującym jakim jest Burmistrz do-
starczył wizualizację dodać należy, że ujmującą 
może z racji zastosowanej kolorystyki samej pre-
zentacji. Po zakończeniu dyrektor szkoły przekaza-
ła głos Panu Burmistrzowi, a ten z kolei poprosił ze-
branych o zadawanie pytań z racji tego, że takich 
pytań nie było Burmistrz rozpoczął swego rodzaju 
kampanię wyborczą wykorzystując fakt zebrania ro-
dziców i grając potrzebą rozbudowy szkoły oficjal-
nie zapraszał do urn wskazując jednoznacznie jakie 

powinno podjąć się kroki przy urnie, nawiasem po-
wiedziawszy patrząc z boku nie dało się nie odnieś 
wrażenia, iż zebranie było jednym wielkim wiecem 
wyborczym mając na uwadze że o mandat radnego 
rady powiatu stara się obecna dyrektor szkoły Jani-
na Szołtysek, o reelekcję stara się Burmistrz Stani-
sław Piechula, jak również o mandat radnego sta-
ra się Mateusz Handel, który nieco zdyszany i spóź-
niony również postarał się dotrzeć na to zebranie. 
Burmistrz Piechula niczym czarodziej roztaczał 
wizję szybkiej rozbudowy szkoły nie mając jesz-
cze zrealizowanego projektu sypał z rękawa kwo-
tą około 7 mln zł, jako koszt tej inwestycji, czy zo-
stanie ona zrealizowana? Trudno na chwilę obec-
ną powiedzieć, jedno co z całą stanowczością moż-
na stwierdzić to to że Stanisław Piechula jako Bur-
mistrz w obecnym czasie zapewnia wszystkich na 
różnego rodzaju zebraniach że zrealizuje, wycho-
dzi na to że wszystko o co mieszkańcy poproszą 
jednakże czy te obietnice nie pociągną za sobą ko-
lejnej emisji obligacji na kolejne 20 mln zł? Kto wie, 
szkoda tylko, że obietnice wyborcze nie są objęte 
sądową klauzulą nakazu wykonalności.

u ZŁAPANE W SIECI

W Paniowach sypią obietnicami
Na jednym z mikołowskich profili facebookowych ukazał 
się list dobrze oddający wyborczy klimat w mieście

Mirosław ChMiel
Zarzucam Staroście jako organowi Pań-

stwa Polskiego, że z premedytacją utrzy-
muje i rozwija zagrożenie dla zdrowia i ży-
cia ludzi w Mikołowie. Przykładem tego 
stanu jest wydawanie zezwoleń budow-
lanych na rozwój fabryk w magazynach 
bez jakichkolwiek ograniczeń i obostrzeń  
z uwagi na bliskość siedlisk ludzi. Obostrze-
nia ograniczenia winny być obligatoryj-
nym obowiązkiem Starosty jeśli działal-
ność przedsiębiorcza jest w pobliżu lub są-
siedztwie zabudowań mieszkalnych. Mia-
sto to przede wszystkim mieszkańcy, o wa-
runki życia których nie dba na dzień dzisiej-
szy starosta, burmistrz też nie jest bez winy. 

R E K L A M A



BEZPIECZNE MIASTO
Bezpieczeństwo:
• budowa przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną na żądanie  

wraz z czujnikiem prędkości przy szkołach podstawowych,
• doświetlenie przejść dla pieszych,
• wprowadzenie całodobowych patroli Straży Miejskiej w weekendy  

i święta oraz nocnych w dni powszednie,
• uruchomienie ogrzewalni w okresie zimowym,
• rozpoczęcie budowy nowego budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Mikołowie oraz garażu dla OSP Kamionka.
Infrastruktura drogowa: 
• remonty dróg – wymiana nawierzchni gruntowych na asfaltowe  

w ich obecnym przebiegu i szerokości.

CZYSTY MIKOŁÓW
Gospodarka odpadami:
• działania mające na celu dołączenie do grupy samorządów będących  

udziałowcami spółki Master w Tychach, co zapewni realny wpływ na ceny śmieci,
• realizacja we własnym zakresie wywozu odpadów, zakup taboru samochodowego 

i stworzenie nowych miejsc pracy w Zakładzie Usług Komunalnych.

POZNAJ MIKOŁÓW POKOCHAJ ŚLĄSK
Kultura, sport, turystyka i rekreacja:
• budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej na 800-lecie Mikołowa,
• budowa skateparku i toru do jazdy na rolkach i deskorolkach,
• budowa wybiegu dla psów w centrum miasta,
• realizacja koncepcji Macieja Thorza przystosowania przestrzeni zielonej  

na potrzeby lądowiska dla motolotni i modeli latających,
• budowa tras rowerowych,
• uruchomienie profesjonalnego punktu obsługi turystycznej,
• utworzenie trasy turystycznej pod nazwą „Mikołowski Szlak Świętego Wojciecha”,  

trasa obejmowałaby swoim zakresem zabytki sakralne w centrum miasta  
oraz w sołectwach, kapliczki przydrożne, zabytkowe budynki, zabytki techniki  
i miejsca widokowe.

DOBRA SZKOŁA – LEPSZY START
Oświata i wychowanie:
• rozbudowa szkoły w Paniowach,
• budowa przedszkola,
• budowa boiska szkolnego i placu zabaw na potrzeby szkoły podstawowej nr 1 i 3,
• pozyskanie środków zewnętrznych na budowę i modernizację infrastruktury  

sportowej przy szkołach podstawowych,
• utworzenie wydziału edukacji w ramach struktur Urzędu Miasta,
• utworzenie klas o profilu sportowym w szkołach podstawowych,
• zrównanie zarobków pracowników administracji i obsługi placówek oświaty  

z zarobkami pracowników Urzędu Miasta.

ZDROWY MIKOŁÓW
Ochrona środowiska, gospodarka wodno-ściekowa:
• walka z niską emisją poprzez dopłaty do wymiany źródeł ciepła,
• opracowanie długofalowego planu modernizacji i rozwoju kotłowni  

przy ul. Grażyńskiego 17 oraz przełączenie do niej części odbiorców  
zaopatrywanych w ciepło z kotłowni na ul Rybnickiej,

• ochrona i zagospodarowanie terenów zielonych,
• zmiana niekorzystnego dla gminy i inwestorów regulaminu wymuszającego  

budowę kanalizacji i wodociągów z bardzo drogich materiałów, co w negatywny 
sposób przekłada się na cenę wody i ścieków,

• działania mające na celu obniżenie ceny za odprowadzanie ścieków.

HISTORIĘ MIASTA TWORZĄ LUDZIE Z HISTORIĄ
Polityka senioralna:
• rozwój działalności Uniwersytetu III Wieku oraz Dziennego Domu Pomocy,
• wspieranie inicjatyw senioralnych.

MIKOŁÓW DOBRE MIEJSCE
Gospodarka mieszkaniowa:
• umożliwienie obecnym najemcom wykupu mieszkań po-zakładowych  

i tworzenie nowych wspólnot mieszkaniowych,
• termomodernizacja budynków oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych  

na osiedlach.
Urząd Miasta:
• profesjonalna sala obsługi klienta zlokalizowana na parterze, dostosowana  

dla osób niepełnosprawnych i osób starszych,
• poprawa warunków pracy urzędników poprzez zwiększenie  

przestrzeni biurowej oraz obsługa interesantów wyłącznie na sali obsługi.
Zagospodarowanie przestrzenne:
• przystąpienie do zmian w studium w zakresie skrzyżowania dróg DK44  

i 928 „Górka Mikołowska” oraz innych wnioskowanych obszarów,
• zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego na terenie całego miasta 

dla osób fizycznych i przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą, 
procedowanie zmian w planach zagospodarowania małymi spójnymi obszarami  
z poszanowaniem interesów właścicieli.

Najważniejszy jest MIKOŁÓW! Nasza rodzina, tradycja, praca.

CELE DO REALIZACJI  
W PIĘCIOLETNIEJ KADENCJI

Michał RUPIK
KANDYDAT NA  

BURMISTRZA MIKOŁOWA
Urodziłem się i mieszkam w Mikołowie. Jestem szczęśliwym 
mężem – żona Małgorzata pracuje w szkole podstawowej, oj-
cem dwudziestoletniej Zuzanny – studentki i szesnastoletnie-
go Kacpra – licealisty, ministranta i perkusisty amatora. Moja 
jedyna siostra Teresa jest zakonnicą z panewnickiego Zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej – 
obecnie pracuje w placówce misyjnej w Kanadzie.
Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki, poli-
cealne studium medyczne, gdzie uzyskałem dyplom ratowni-
ka medycznego oraz studia wyższe na kierunkach: zarządza-
nie firmą, zarządzanie kadrami oraz zarządzanie placówkami 
ochrony zdrowia.
Pracę zawodową rozpocząłem w 1992 roku w Stacji Pogoto-
wia Ratunkowego w Mikołowie na stanowisku sanitariusza. 
Następnie pracowałem jako ratownik medyczny i przełożony 
stacji. Obecnie jestem kierownikiem Stacji Pogotowia Ratun-
kowego w Mikołowie, Pszczynie i Tychach. By nie stracić kon-
taktu z zawodem, dyżuruję w Zintegrowanej Dyspozytorni 
Medycznej w Katowicach, skąd dysponowane są zespoły ra-
townictwa medycznego.
Przygodę z samorządem zacząłem jako młody chłopak w Ra-
dzie Osiedla Grunwaldzkiego, równocześnie będąc zaangażo-
wanym w działalność branżowych związków zawodowych, 
zawsze pociągała mnie praca społeczna. Jestem radnym miej-
skim trzech kadencji. Byłem przewodniczącym komisji statu-
towej i rewizyjnej, a w chwili obecnej pełnię funkcję przewod-
niczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
Po pracy odpoczywam w domu – lubię czasem coś ugoto-
wać – i w ogrodzie, gdzie uprawiam sporo warzyw i kwiatów. 
Zacięcie ogrodnicze mam po mamie, w dzieciństwie spędza-
łem dużo czasu na Gniotku, gdzie mieliśmy duży ogród.
O sobie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem, 
bo wiem, że marzenia się spełniają dzięki determinacji, pracy, 
rodzinie i życzliwym ludziom, których na moje szczęście mam 
wokół siebie sporo.
Jeżeli będziemy mieli wspólne marzenia związane z Mikoło-
wem, na pewno się spełnią. 

Pozdrawiam, Michał Rupik
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Najważniejszy jest MIKOŁÓW! Twój głos, nasza praca, wspólny cel.

1 OKRĘG WYBORCZY Lista nr 24
Kandydaci do Rady Miasta Mikołowa

1Miejsce

Michał  
RUPIK
Szczęśliwy mąż i ojciec, ratownik medyczny, wy-
kształcenie wyższe, kierownik Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego w Mikołowie, Pszczynie i Tychach, radny 
miejski trzech kadencji, obecnie Przewodniczący 
Rady Miejskiej.

2Miejsce

Barbara  
WILKOSZYŃSKA
Emerytowana nauczycielka, mąż energetyk, syn 
lekarz. Wykształcenie wyższe magisterskie (filologia 
polska i bibliotekoznawstwo) I stopień specjalizacji. 
W latach 1981–2006 – wicedyrektor SP nr 3 i SP nr   10 
oraz Gimnazjum nr 2 w Mikołowie. Radna i przewod-
nicząca Komisji Rady Miasta Mikołowa ds. Budżetu 
w latach 2006–2014. W kadencji 2014–2018 – wice- 
przewodnicząca Rady Miasta Mikołowa i przewodni-
cząca Komisji Stypendialnej.

3Miejsce

Jan  
WYCISŁO
56 lat, żonaty, sześcioro dzieci. Rolnik z zawodu i wy-
kształcenia, prowadzi gospodarstwo rolne w Miko-
łowie. Radny kadencji 2006–2018. Przewodniczący 
Komisji Samorządowej.

4Miejsce

Elżbieta  
ŚWIĘCIK-JANAS
Ukończone wyższe studia rolnicze, prowadzi działal-
ność rolniczą we własnym gospodarstwie. Emeryto-
wana nauczycielka szkolnictwa specjalnego w Ka-
towicach, wieloletni pracownik służby kuratorskiej 
w Sądzie Rejonowym w Mikołowie, wdowa, dwóch 
synów, starszy zatrudniony od dziesięciu lat w prze-
myśle górniczym Australii, młodszy niepełnosprawny 
wymagający nieustannej troski. Znam i rozumiem 
ludzkie problemy.

Miejsce 7

Igor  
PUSTELNIK
26 lat, wykształcenie wyższe. Mechanik Utrzymania 
Ruchu Nexteer Poland, żonaty, miłośnik wspinaczki 
górskiej i dużych psów. Moim celem jest zwiększenie 
atrakcyjności naszego miasta poprzez poprawę ele-
mentów małej architektury Mikołowa.

8Miejsce

Agnieszka  
DEPTA
Mam 38 lat, jestem mężatką, mam syna Michała 
12 lat, mieszkam w Mikołowie od 35 lat. Jestem ra-
townikiem medycznym, studentką pielęgniarstwa. 
Nie jest mi obojętny los drugiego człowieka. Wielo-
letni wolontariusz w pracy z trudną młodzieżą.

Miejsce 5

Mariusz  
PIESZUR
Absolwent Politechniki Śląskiej i Politechniki Krakow-
skiej, pracownik inżynieryjno-techniczny, audytor 
energetyczny. Priorytetem dla mnie są działania 
mające na celu poprawę jakości powietrza w naszym 
regionie.

Miejsce 6

Aleksandra  
KOŁODZIEJ-JASKUŁA
Urodziłam się w 1973 r. w Mikołowie. Jestem ab-
solwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii 
Medycznej. Posiadam specjalizację z chorób we-
wnętrznych i onkologii klinicznej. Obecnie pracuję 
w Katowickim Centrum Onkologii. W dzielnicy Reta 
mieszkam od urodzenia. Tutaj jest moja rodzina i mój 
dom, tu wychowują się moje dzieci. Z radością patrzę 
na zachodzące zmiany, ale również coraz bardziej do-
strzegam potrzeby, które wnioskowane były, a nie są 
realizowane od lat.

3 OKRĘG WYBORCZY Lista nr 24
Kandydaci do Rady Miasta Mikołowa

1Miejsce

Grażyna  
BIENEK-GRYCHTOŁ
Wykształcenie wyższe i podyplomowe. Pracuję jako 
nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 12 w Mikoło-
wie. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Wieloletni 
nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 12 
w Mikołowie. Członkini chóru „Chopin”. Moje zaintere-
sowania: ciekawa książka i turystyka górska. 2Miejsce

Jolanta  
OLEŚ
Wieloletnia mieszkanka Mikołowa. Aktywność lo-
kalną chcę koncentrować na rozwiązywaniu spraw 
i problemów związanych z okręgiem, który repre-
zentuję. Nie należę do żadnej partii politycznej, będę 
więc wykonywać swoje obowiązki zgodnie z własnym 
sumieniem i potrzebami mieszkańców. 

Miejsce 3

Artur  
KOŁODZIEJ
Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej – Wydział 
Mechaniczny Technologiczny. W Mikołowie (Reta 
Śmiłowicka) mieszkam od urodzenia. Od 2011 roku 
pracuję w firmie zajmującej się serwisem Urządzeń 
Transportu Bliskiego. Dodatkowo jestem trenerem 
w Akademii Piłki Nożnej. Wolne chwile lubię spędzać 
w gronie najbliższych. Nie należałem i nie należę 
do żadnej partii politycznej.

Miejsce 4

Justyna  
MOL
Mieszkanka Bujakowa, mężatka, troje dzieci. Wy-
kształcenie wyższe informatyczne, studia podyplo-
mowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, od roku 2008 
kieruje Zakładem Aktywności Zawodowej o profilu 
rolno-ogrodniczym w Ośrodku dla Osób Niepeł-
nosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie – 
Borowej Wsi.

7Miejsce

Adam  
CHWIAŁKOWSKI
Lat 20, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego 
w Mikołowie, młodość, pozytywne myślenie, energia, 
praca, zaangażowanie.

Miejsce 6

Wojciech  
NOWOK
Lat 48, rodowity mikołowianin, żonaty, córka Kinga, 
doradca techniczno-handlowy w branży budowlanej. 
Od 25 lat sercem związany z Kamionką.

Miejsce 5

Dominik  
STENCEL
Mam 32 lata, jestem ojcem 3 dzieci, w związku mał-
żeńskim szczęśliwie od 10 lat. Interesuję się muzyką 
i motoryzacją. Pracuję w Silesia Oil w Łaziskach 
Górnych. Mikołów to pięknie rozwijające się miasto 
z dużymi możliwościami. Chciałbym, jako radny, mieć 
tę przyjemność w kreowaniu dobrego wizerunku na-
szego miasta oraz jego mieszkańców.

2 OKRĘG WYBORCZY Lista nr 24
Kandydaci do Rady Miasta Mikołowa

1Miejsce

Katarzyna  
SIRUGA
Rodowita mikołowianka, mąż Łukasz, córka Anna, syn 
Tomasz. Radna kadencji 2014–2018. Od prawie 20 lat 
działam aktywnie na rzecz dzieci i młodzieży naszego 
miasta w Związku Harcerstwa Polskiego. Pełna pozy-
tywnej energii. 

3Miejsce

Piotr  
STENCEL
Radny Mikołowa w latach 2002–2018. Przewod-
niczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji w latach 
2002–2018. Mam 60 lat i wiele lat pracy za sobą, jako 
radny w Radzie Miasta Mikołów. Jest wielką satysfak-
cją patrzeć, jak pięknieje nasz Mikołów i mieć świado-
mość, że miałem udział w tych zmianach. Przystępuję 
do zbliżających się wyborów, gdyż mam jeszcze sporo 
energii, którą mogę zamienić na szybką pomoc każ-
demu, kto jest w potrzebie.

2Miejsce

Piotr  
JUROSZ
Żonaty, ojciec trójki dzieci. Radny kadencji 2014–
2018, przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Miasta. 
Z wykształcenia inżynier hydrolog. Zainteresowania 
to ekologia oraz kultura, zwłaszcza muzyka. Cele 
na przyszłość to poprawa lokalnej infrastruktury oraz 
promocja miasta na zewnątrz, poprzez różne wyda-
rzenia muzyczne.

Miejsce 4

Jadwiga  
MUZYCZUK-SOJKA
Emerytowany lekarz pediatra, ze specjalizacją z pul-
monologii dziecięcej, nadal czynny zawodowo. Przez 
wiele lat ordynator w Wojewódzkim Centrum Pediatrii 
„Kubalonka” w Istebnej. Mikołowianka od urodzenia, 
o wielkim sercu, oddana ludziom, a szczególnie dzie-
ciom. Obecnie pracuję też jako wolontariusz w Stowa-
rzyszeniu „Uśmiech” w Mikołowie.

7Miejsce

Karina  
BACHUSZ
Pielęgniarka i położna. Lat 43. Pracuję w zespołach 
ratownictwa medycznego. Jestem mikołowianką 
od urodzenia, dlatego znam bardzo dobrze nasze 
miasto i problemy, z którymi borykają się mieszkańcy. 
Jestem stanowcza i konkretna, będę więc dobrze re-
prezentować Was w Radzie Miejskiej Mikołowa.

8Miejsce

Jerzy  
SOLAR
Urodzony w Mikołowie w 1960 r. Ukończyłem Tech-
nikum Wieczorowe w Mikołowie z tytułem technik 
elektromechanik. Zatrudniony w MIFAMIE 28 lat, 
najpierw na stanowisku elektromechanika urządzeń 
dźwigowych, później na stanowisku inspektora 
ds. energii elektrycznej. Od 14 lat pracuję w firmie 
budowlanej DOMBUD S.A. na stanowisku brygadzista 
elektryk. Żonaty od 37 lat, ojciec dwóch synów oraz 
dziadek dwójki wnucząt.Miejsce 5

Marcin  
CHROST
Urodzony w Mikołowie, mgr inż. Politechniki Śląskiej. 
Mikołowianin od trzech lat, jednak ten krótki staż 
pozwolił mi spojrzeć na sprawy miasta ze świeżej 
perspektywy.

Miejsce 6

Mirosław  
WRONA
50 lat, żonaty, z zawodu i wykształcenia technik 
elektryk, zamieszkały na osiedlu przy Plantach. Pełen 
pozytywnej energii, gotów do trudnej pracy na rzecz 
samorządu lokalnego.

MIKOŁÓW

www.kwwgsl.pl
Materiał sfinansowany przez KWW Górnośląskich Samorządowców Lokalnych

NASZA GAZETA 25październik 2018r. • /NaszaGazetainfo
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Kandydaci do Rady Gminy Wyry 4 OKRĘG WYBORCZY Lista nr 19
Kandydaci do Rady Powiatu Mikołowskiego

7

Jadwiga  
HARUPA
WYRY
ul. Astrów, Główna numery parzyste od 70 do 96Z, 
wszystkie numery od 119 do końca, Józefa Markiela, 
Tysiąclecia, Widok, Wrzosowa, Zwycięstwa

9

Piotr  
CHRZĘSZCZYK
GOSTYŃ
ul. Pod Lasem, Sosnowa, Tęczowa, Tyska

1Miejsce

Joanna  
BIENIEK-STRĄCZEK
GOSTYŃ
46 lat, wykształcenie wyższe, mgr Politologii Uni-
wersytetu Śląskiego, zawodowo zastępca dyrektora 
Gminnego Ośrodka Pomocy w Ornontowicach, spo-
łecznie m.in. członek Komisji Polityki Społecznej Ślą-
skiego Związku Gmin i Powiatów, członek Powiatowej 
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 
Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego.

2Miejsce

Michał  
KOPAŃSKI
GOSTYŃ
32 lata, wykształcenie wyższe, absolwent studiów 
magisterskich na Wydziale Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył studia 
z zakresu audytu finansów publicznych na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym w Katowicach oraz studia mene-
dżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
Radny Gminy Wyry w latach 2010–2018. Pracownik 
firmy ubezpieczeniowej.

Miejsce 3

Ewa  
WIKTOR
WYRY
58 lat, wykształcenie wyższe, absolwentka Wydziału 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz Collegium Medicum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie geriatrii 
i opieki długoterminowej. Pedagog specjalny, wielo-
letni pracownik służby zdrowia, kierownik w zakła-
dzie zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

Miejsce 5

Aleksandra  
MALCZYK
ORNONTOWICE
40 lat, wykształcenie wyższe, absolwentka Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach oraz Górnośląskiej Wyższej 
Szkoły Handlowej, studentka Universidade do 
Minho – Guimarães (Portugalia), dyrektorka ARTerii 
Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej Śląskiej Organizacji 
Turystycznej, stypendystka Marszałka woj. śląskiego 
w dziedzinie kultury, projektantka Silesia Folk Design.

4Miejsce

Dariusz  
SPYRA
ORNONTOWICE
37 lat, wykształcenie wyższe, absolwent Akademii 
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowi-
cach, studia w zakresie Gospodarki miejskiej i regio-
nalnej, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
na kierunku: Systemy Informacji Geograficznej, 
zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji 
Urzędu Gminy Ornontowice.11

Patryk  
FILA
GOSTYŃ
ul. Miarowa, Pszczyńska (od numeru 348 do końca), 
Zaleśna

14

Grzegorz  
KOŚMIDER
GOSTYŃ
Grabowa, płk. Władysława Kiełbasy, Rybnicka (nu-
mery parzyste od 54 do 82Z, wszystkie numery 
od 83  do 163Z, numery nieparzyste od 165 do 239Z), 
Zajęcza

13

Beata  
KEMPA
GOSTYŃ
ul. Brzeźna, Kpt. Jana Rybczyńskiego, ks. Franciszka 
Olmy, Macierzanki, Pszczela, Rybnicka (do numeru 
53Z, numery nieparzyste od 55 do 81Z), Wilhelma 
Bojdoła

15

Bronisław  
FICEK
GOSTYŃ
Akacjowa, Franciszka Kłosa, Jarzębinowa, Jesionowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Leśna, Magnolii, Rybnicka 
(numery parzyste od 164 do 240Z, wszystkie numery 
od 241 do końca), Wiśniowa

1 OKRĘG WYBORCZY Lista nr 19
Kandydaci do Rady Powiatu Mikołowskiego

2Miejsce

Iwona  
PULIŃSKA- 
-LESZCZYSZYN
50 lat, z wykształcenia technik chemik, a w praktyce 
przedsiębiorca. Mam rozsądny i oszczędny stosunek 
do wydawania pieniędzy, rozumiem problemy drob-
nej i średniej przedsiębiorczości, posiadam łatwość 
w podejmowaniu trudnych decyzji. Jeśli zostanę 
radną, będę dążyła do poprawy finansów powiatu 
oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Marek  
MUSZER
Ratownik medyczny. Lat 63. Od blisko 30 lat pracuję 
w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie. 
Byłem radnym miejskim w latach 1998–2002, dla-
tego wiem, jak skutecznie walczyć o sprawy ważne 
dla mieszkańców naszego miasta i powiatu miko-
łowskiego.

3Miejsce Miejsce 4

Elżbieta  
MUSZYŃSKA
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie 
(do 2016 roku Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołow-
skich) od 1992 roku. Wykształcenie: magister psy-
chologii, studia podyplomowe: Zarządzanie Oświatą 
Samorządową. Żona, matka, babcia Hani i Maksia. 
Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Miejsce 5

Katarzyna  
JUROSZ
Jestem żoną Piotra, mamą Julity, Dominika i Kon-
stancji. Mam 34 lata. Z wykształcenia teolog, pra-
cuję jako nauczyciel religii w szkole podstawowej 
i przedszkolach.

Miejsce 6

Michał  
ŚWIDER
Absolwent mikołowskich szkół. Aktywny w lokalnym 
życiu kulturalnym, społecznym, sportowym.Współ-
praca ze Stowarzyszeniem BIKSA oraz AKS Mikołów. 
Sędzia piłkarski, miłośnik gór.

1Miejsce

Łukasz  
OSMALAK
41 lat, żonaty, 3 dzieci. Radny Rady Miasta Mikołowa 
w latach 2002–2014, pełnił funkcję przewodniczą-
cego Komisji Rozwoju Miasta oraz zastępcy przewod-
niczącego Rady Miasta. Organizator Biura Świętego 
Mikołaja w Mikołowie i Orzeszu. Miłośnik sportu – 
głównie piłki nożnej.

Miejsce 7

Marta  
KURZEJA
Studentka energetyki na Politechnice Śląskiej, kan-
dydująca na radną powiatu. Poza studiami pracuje 
w Mikołowie jako trener pamięci, a w wolnej chwili 
udziela się wolontaryjnie w Stowarzyszeniu Studen-
tów BEST Gliwice.

Miejsce 8

Adam  
ŁUKASZEWICZ
42 lata, urodzony w Mikołowie, żonaty, troje dzieci. 
Przedsiębiorca od 1998 roku. Doradztwo z zakresu 
rozwoju przedsiębiorstw. Działalność poligraficzna, 
reklamowa oraz nieruchomości. Ekspert w obrocie 
nieruchomościami, licencja zawodowa nr 7285 
nadana przez Ministra Budownictwa. Studia Pody-
plomowe w zakresie obrotu nieruchomościami.

Miejsce 9

Dominika  
WRONA
33-letnia mikołowianka, pełna zapału, ambicji 
i optymizmu, magister pedagogiki. Sumienna, 
odpowiedzialna, pomysłowa. Gotowa do działania 
na rzecz rozwoju miasta.

10Miejsce

Krzysztof  
WARZECHA
42 lata, wykształcenie wyższe techniczne i ekono-
miczne. Przedsiębiorca i menedżer, prowadzący 
z sukcesem przedsięwzięcia z kapitałem zagranicz-
nym. Żonaty, ojciec trzech wspaniałych córek, moto-
cyklista i żeglarz. Instruktor harcerstwa.

11Miejsce

Małgorzata  
KOŁODZIEJ
Długoletni pracownik oświaty. Dyrektor przedszkola 
ekologicznego w Mikołowie – Mokrem. Pasjonatka 
działań proekologicznych. Otwarta na współpracę 
z innymi, nie bojąca się wyzwań. Konsekwentna 
i skuteczna w realizacji podjętych przedsięwzięć.

WYRY

MIKOŁÓW

OKRĘG WYBORCZY

OKRĘG WYBORCZY

OKRĘG WYBORCZY OKRĘG WYBORCZY

OKRĘG WYBORCZY

OKRĘG WYBORCZY

ORNONTOWICE
GMINA WYRY
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Najważniejsze jest ORZESZE! Twój głos, nasza praca, wspólny cel.

ŁAZISKA GÓRNE

2 OKRĘG WYBORCZY Lista nr 19
Kandydaci do Rady Powiatu Mikołowskiego

1Miejsce

Grażyna  
WASIŃSKA
51 lat, mieszkanka Łazisk Górnych, 
wieloletnia działaczka społeczna 
w dużym zakładzie z branży automo-
tive w Mikołowie. Tak jak czyniłam to, 
i wciąż czynię, w ramach obowiązków 
względem współpracowników, tak 
jako radna, chciałabym prowadzić 
wszystkie przedsięwzięcia w powiecie 
w sposób bezpośredni i otwarty, z po-
szanowaniem każdej ze stron.

2Miejsce

Dariusz  
MROWIEC
40 lat, rodowity mieszkaniec Łazisk 
Górnych. Wykształcenie wyższe – 
mgr inż. Informatyki w Zarządzaniu 
i Marketingu. Zawodowo kierownik 
Działu Informatyki i Bezpieczeństwa 
Informacji. Zaangażowany w wielu 
dziedzinach sportowych, kultural-
nych oraz społecznych. Wspólnie 
zadbajmy o przyszłość naszego po- 
wiatu!

3Miejsce

Kamil  
KOZDROŃ
28 lat, mieszkaniec Łazisk Górnych. 
Mgr inż. budownictwa – projektant 
konstrukcji budowlanych, doktorant, 
inżynier specjalista ds. wsparcia 
technicznego i rozwoju w dużej fir-
mie softwarowej, wizjoner i wkrótce 
niezależny przedsiębiorca. Moim prio-
rytetem jest efektywna komunikacja 
z mieszkańcami miasta, a w konse-
kwencji skuteczna realizacja naszych 
potrzeb.

4Miejsce

Joanna  
ŁEPPEK
45 lat, mieszkanka Łazisk Dolnych. 
Ukończyłam Uniwersytet Śląski, Wy-
dział Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa. Posiadam duże doświadczenie 
zawodowe w zarządzaniu, prowa-
dzeniu negocjacji, opracowywaniu 
i wdrażaniu nowych projektów, 
kontrolowaniu jakości i rzetelności 
realizowanych zadań. 

5Miejsce

Sonia  
CYBA-BOGACZ
28 lat, łaziszczanka od pokoleń. 
Magister inżynier zarządzania 
produkcją – technolog w innowa-
cyjnej firmie produkcyjnej, dyplo-
mantka psychologii menedżerskiej. 
Na co dzień zwyczajna osoba z pozy-
tywną energią do działania.

ORZESZE

1 OKRĘG WYBORCZY Lista nr 23
Kandydaci do Rady Miasta Orzesza

1Miejsce

Lechosław 
ŁUKASIK
Orzeszanin od urodzenia, wiek – 50 lat, żonaty – 
dwoje dzieci, wykształcenie wyższe – mgr inż. AGH 
Kraków, prowadzi działalność gospodarczą na rynku 
stali i surowców dla przemysłu hutniczego, szafarz 
nadzwyczajny Komunii Św. w parafii NNMP w Orzeszu.

2Miejsce

Patrycja  
BIAŁAS
24 lata, studentka ostatniego roku studiów wyższych 
na Uniwersytecie Śląskim. Od 6 lat biorę czynny udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych jako strażak ochot-
nik w Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszu, prezes 
zarządu tej jednostki, sekretarz zarządu oddziału 
gminnego, członek zarządu oddziału powiatowego.

3Miejsce

Michał  
FURGOŁ
60 lat, absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycz-
nego Politechniki Śląskiej, nauczyciel fizyki w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie.

4Miejsce

Stanisław  
KACZMARCZYK
59 lat, orzeszanin, pracownik SP nr 2, młośnik ko-
larstwa.

Miejsce 7

Stanisław 
SZYDŁO
58 lat. Zawodowo – od ponad dwudziestu lat – re-
alizator dźwięku (studio), producent, aranżer, kom-
pozytor – muzyki głównie ilustracyjnej, na potrzeby 
teatru (Teatr „Korez”), filmu, audiobooków i wielu 
przeróżnych projektów medialnych muzycznych. 
Pasjonat Biblii i biblistyki.

Miejsce 5

Maria 
KUCZOK
61 lat, rodowita orzeszanka, współwłaścicielka pie-
karni.

Miejsce 6

Katarzyna  
MAKOSZ
47 lat, z wykształcenia chemik, obecnie żona, matka 
i opiekun dziecka niepełnosprawnego.

www.kwwgsl.pl

2 OKRĘG WYBORCZY Lista nr 23
Kandydaci do Rady Miasta Orzesza

1Miejsce

Adam 
MURAS
44 lata, żonaty, troje dzieci wykształcenie średnie 
techniczne. Od 1992 r. pracownik KWK  „Bolesław 
Śmiały”.

3Miejsce

Beata  
ERFURT
47 lat, mężatka od 28 lat, wykształcenie wyższe 
pedagogiczne. Absolwentka WSP w Katowicach na 
kierunku Resocjalizacja. Od 19 lat jest rodzicem za-
stępczym. Działa jako prezes Stowarzyszenia Zastęp-
czego Rodzicielstwa wspierając rodziców zastępczych 
w Polsce.

2Miejsce

Marcin 
BIEL
39 lat, rodowity orzeszanin, wykształcenie średnie, 
pracownik orzeskiej oświaty.

Miejsce 4

Henryk  
KUBIDA
58 lat, orzeszanin, troje dzieci, pracownik Oddziału 
Łącznosci KWK  „Boleslaw Śmiały”.

7Miejsce

Barbara  
WIĘCEK
45 lat, ukończyła Liceum Zawodowe Administracji 
Biurowej, następnie Studium o kierunku Handel 
Zagraniczny. Obecnie zajmuje się organizacją przyjęć 
okolicznościowych.

Miejsce 5

Jan  
PTAK
61 lat, były działacz Solidarności, obecnie na eme-
ryturze, były pracownik ZREMB „Jaskowice” i KWK  
„Budryk”.

Miejsce 6

Monika  
MICHAŁOWSKA
35 lat, troje dzieci, absolwentka Wyższej Szkoły Ban-
kowej w Chorzowie, pracownik CP Glass.

Najważniejsze są ŁAZISKA! Twój głos, nasza praca, wspólny cel.
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Najważniejsze jest ORZESZE! Wspólne problemy, wspólne rozwiązania.

www.kwwgsl.pl

ORZESZE

4 OKRĘG WYBORCZY Lista nr 23
Kandydaci do Rady Miasta Orzesza

1Miejsce

Krzysztof  
GIEL
41 lat. Wykształcenie średnie techniczne, społecznik, 
żonaty, dwoje dzieci. Członek Zarządu Stowarzysze-
nia „PIWNICA” w Woszczycach. Współpracuje z MOK 
w Orzeszu członek, OSP Woszczyce.

2Miejsce

Katarzyna  
BUCHTA
29 lat, mama dwójki dzieci i szczęśliwa żona górnika. 
Zawodowo: realizująca swą pasję Fotograf. Życiowo: 
urodzona i wychowana w Siemianowicach Śląskich. 
Codziennie realizuje się jako fotograf ślubny. Miała 
okazję charytatywnie wykazać się przy powstawaniu 
działalności stowarzyszenia „Piwnica”.

3Miejsce

Łukasz  
DURAN
35 lat, wykształcenie wyższe filologiczne, ekono-
miczne oraz techniczne, hobby – szachy, piłka nożna, 
informatyka, języki obce.

4Miejsce

Franciszek  
PORWOLIK
47 lat, wykształcenie wyższe techniczne. Długoletni 
pracownik Elektrowni. Jest człowiekiem bezpartyj-
nym. Praktykujący katolik, martwiący się o upadek 
wiary, patriotyzmu i szacunku dla rodziców i dla ludzi 
starszych.

Miejsce 7

Ksenia  
BŁAŻYCA
25 lat, mieszkanka Orzesza, prowadzi salon paznokci 
w Orzeszu, gdzie tworzy swoje prace i uczy przyszłych 
stylistów, posiada ogromne doświadczenie potwier-
dzone 80 dyplomami.

Miejsce 5

Katarzyna  
SCHEER (z d. JANASIK)
46 lat, mężatka, jedno dziecko. Mieszkanka Zgonia. 
Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Miejsce 6

Daniel  
SPENDEL
29 lat, wykształcenie średnie. Pracuje w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej. 

3 OKRĘG WYBORCZY Lista nr 23
Kandydaci do Rady Miasta Orzesza

1Miejsce

Stanisław 
WYCISŁO
59 lat, emeryt KWK „Budryk”, wyksztalcenie średnie 
techniczne. Od 2011 r. członek Rady Sołeckiej Zawiść. 
Od 2015 r. funkcja sołtysa solectwa Zawiść.

2Miejsce

Maria  
CZAJKA
52 lata, matka dorosłych dzieci i babcia. Absolwentka 
Liceum Medycznego w Mikołowie oraz Śląskiej Wyż-
szej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Ka-
towicach. Pracuje w szpitalu św. Józefa w Mikołowie, 
jako pielęgniarka na oddziale chirurgicznym. Od wielu 
lat mieszka na terenie Orzesza. 

Miejsce 3

Martyna  
DWORCZYK
21 lat, studentka III roku Komunikacji Promocyjnej 
i Kryzysowej, opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej z Zawiści oraz animatorka Dzieci Maryi z Zawiści.

Miejsce 4

Kinga  
ŁUKASIK
21 lat, rodowita mieszkanka Orzesza. Studentka 
III roku Akademii Medycznej w Katowicach. 

7Miejsce

Mateusz  
SZENDERA
29 lat, orzeszanin, wykształcenie wyższe, nadzwy-
czajny szafarz Komunii Św. w Parafii Zawiść.

8Miejsce

Marcin  
WYRA
29 lat, orzeszanin, żonaty, właściciel gospodarstwa 
ogrodniczego.

Miejsce 6

Patryk  
MALCHER
26 lat, absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale 
Budownictwa. Aktualnie pracuje w Pracowni Pro-
jektowej.

Miejsce 5

Tomasz  
PINKOWSKI
36 lat, pracownik KWK  „Bolesław Śmiały”. Żonaty, 
ojciec pięciorga dzieci. Od lat współorganizuję i pro-
wadzę akcje charytatywne.

3 OKRĘG WYBORCZY Lista nr 19
Kandydaci do Rady Powiatu Mikołowskiego

1Miejsce

Józef  
MROWIEC
59 lat, orzeszanin, absolwent Politechniki Śląskiej, 
własna działalność gospodarcza, akcja katolicka, 
radny powiatu 2014–2018, były przewodniczący 
K.Z. Solidarności Zremb, wierny kibic Górnika.

3Miejsce

Tomasz  
SZIER
35 lat, żonaty, dwoje dzieci, wyższe techniczne, kie-
rownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
Urzędu Miejskiego, historia lokalna – założyciel por-
talu www.orzeska-historia.pl

2Miejsce

Stanisław 
SZINDLER
62 lata, rodowity orzeszanin, emeryt, lider Duetu 
Baba z Chopym, propagator kultury śląskiej, pasjonat 
żużla.

Miejsce 4

Małgorzata  
LORENS (z d. Poloczek)
62 lata, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psycho-
logii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, magister 
Pedagogiki. 7 lat w oświacie, a od 1986 r. dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu. 

Miejsce 5

Barbara  
DURAN (z d. Kiełkowska)
59 lat, zamężna, mgr Ekonomii Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach, zawodowo główna księgowa od 
32 lat, doradca ekonomiczny i organizacyjny, przed-
siębiorca. 

Miejsce 6

Alina  
WIĘCEK
50 lat, wyksztalcenie średnie, od 1992 r. prowadzi 
działalność gospodarczą, właścicielka sieci sklepów.

Materiał sfinansowany przez KWW Górnośląskich Samorządowców Lokalnych
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www.kwwgsl.pl/joannabieniekstraczek

Szanowni Państwo! 
21 października odbędą się wybory samorządowe. Wówczas to 

właśnie Państwo będziecie decydować o przyszłości naszego Powia-
tu. Wasze pomysły, sugestie, problemy były i są dla mnie inspiracją 
do działania. Chcę Państwa słuchać i razem z Państwem je realizo-
wać. Dziękuję za współpracę w kończącej się kadencji 2014-
2018 i proszę o dalsze zaufanie i poparcie mojej kandydatury 
do Rady Powiatu Mikołowskiego w nadchodzących wyborach.

Podkreślam, że reprezentuję i chcę reprezentować wszystkich 
mieszkańców, a nie partie polityczne czy inne ugrupowania i ich in-
teresy. Mam nadzieję, że dalej będę miała szansę dzielić się swoją 
wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami. Mam nadzieję, że razem 
z Wami będę dalej szukać sposobów na innowacyjny rozwój naszego 
Powiatu, kultywowanie tradycji, godne i lepsze życie mieszkańców...

lista nr 19 miejsce 1

joanna 
Bieniek-Strączek

KanDyDatKa DO RaDy POWiatu MiKOŁOWSKieGO, zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy w Ornontowicach  
i radna powiatowa obecnej kadencji. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania i rozliczania 
projektów finansowanych z ue. Od tego czasu aplikuje o środki zewnętrzne, zarówno ministerialne jak i unijne.
ZarZądZała projektaMi 
realiZowanyMi w ornontowiCaCh

n „Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w 
Gminie Ornontowice” (wartość projektu 687 tys. zł), 

n „To takie proste = badam i wiem - wzrost jakości usług 
edukacyjnych w Gimnazjum w Ornontowicach”  
(192 tys. zł)

oraZ w GMinie wyry

n „Mistrzowie Kompetencji Kluczowych w Gminie Wyry” 
(994 tys. zł), 

n „Edukacja w każdym wieku szansą na rozwój 
mieszkańców Gminy Wyry” (32 tys. zł)

ZarZąd powiatu MikołowskieGo, któreGo 
CZłonkieM jest joanna Bieniek- strąCZek, 
w lataCh 2014-2018, dZięki środkoM 
ZewnętrZnyM ZrealiZował wiele ważnyCh 
projektów, a wśród niCh:

n „Kompleksowa Edukacja Specjalna”( 888 tys. zł),
n „Naukowiec Zawodowiec” (552 tys. zł),

n „Efektywne Funkcjonalne” (4,3 mln zł),
n „Nowoczesna Szkoła” (2,5 mln zł),
n„SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego  

w Subregionie Centralnym województwa śląskiego”  
(5,5 mln zł),

n„Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami 
Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w 
oparciu o system informacji o terenie (GIS)” (7,7 mln zł),

n„Nowoczesne Liceum II - Program Rozwoju Szkół 
Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego”  
(600 tys. zł),

n„Kompleksowa Edukacja Specjalna - Program Rozwoju 
Szkól Specjalnych Powiatu Mikołowskiego” (700 tys. zł),

n„E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły - Program Rozwoju 
Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu” (560 tys. zł),

n„Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II- Program 
Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu 
Mikołowskiego” (1,1 mln zł),

n„J-ednolita S-trategia T-erytorialna”(348 tys. zł),

oraz wiele innych projektów realizowanych z funduszy 
zewnętrznych w ramach współpracy międzynarodowej  
z Niemcami, Irlandią, Włochami, Węgrami, Rumunią, 
Bułgarią, Grecją, Hiszpanią, Portugalią, Maltą.

kto chce - szuka sposobu, kto nie chce - szuka powodu
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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

Za ponad milion złotych rozpoczęto nawet 
remont budynku przy ul. Karola Miarki. 
Po połączeniu, KOWR przejął obowiąz-
ki Agencji Nieruchomości Rolnych oraz 

Agencji Rynku Rolnego. Pracy jest w bród. W KOWR rol-
nicy podpisują, m.in. umowy na unijne dotacje. Mikołów 
zyskał w tym środowisku splendor i sławę, a poza tym 
interesanci chwalili sobie tę lokalizację. Nasze miasto 
leży w centrum województwa, nie ma większych proble-
mów z dojazdem z najodleglejszych zakątków regionu. 
Niestety, ta radość trwała krótko. Jeszcze nie skończył 
się remont budynku, a w Warszawie zapadła decyzja  
o przeniesieniu śląskiej siedziby KOWR do Częstocho-
wy. Nie przemawiają za tym racjonale argumenty. Praw-
dziwym powodem są zapewne - jak zawsze - niezaspo-
kojone ambicje poszczególnych polityków i frakcyjne 
walki w obozie władzy. Wściekli są przede wszystkim 
rolnicy. Podróż np. z Żywca do Częstochowy, aby podpi-
sać jakiś papierek, to dla nich cała wyprawa, a w tym za-
wodzie czas to pieniądz. Dziwnie to wygląda od strony 
organizacyjnej. Najpierw państwo ładuje ponad milion 
złotych w remont, a teraz okazuje się, że w odnowionym 
budynku pracować będzie kilka osób, bo w Mikołowie 
zostanie lokalny, peryferyjny oddział KOWR. Spore pie-
niądze pochłonie też adaptacja budynku rolnej centrali  
w Częstochowie. Czy to jest gospodarne? 

R E K L A M A

Przenieśli nam KOWR 
do Częstochowy!

Nie mamy dobrych wiadomości dla powiatu mikołowskiego. Jeszcze we wrześniu ubiegłego 
roku pisaliśmy, że naszą skromną okolicę spotkał ogromny zaszczyt, bo w Mikołowie 
ulokowano śląską placówkę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. A teraz nam to zabrali.

A tak się cieszyliśmy we wrześniu ubiegłego roku.



K ampania zaczęła się ciekawie. Jako 
pierwsza, tuż po zakończeniu roku 
szkolnego, udział w wyborach zade-
klarowała Irena Radomska, wielolet-

nia dyrektorka LO im. Karola Miarki. Burmistrz 
Stanisław Piechula niczego nie ogłaszał, bo jego 
start był dla wszystkich oczywisty. Przez mo-
ment spadła przedwyborcza gorączka i pojawi-
ły się nawet głosy, że na placu boju pozostanie 

tylko ta dwójka. Temperaturę podniosła decyzja  
o starcie Michała Rupika, przewodniczącego 
Rady Miejskiej. 

Dla obserwatorów lokalnej sceny 
politycznej był to zaskakujący ruch. 

Rupik przez całą kadencję raczej zgodnie 
współpracował z burmistrzem Piechulą, a te-

raz chce mu odbierać głosy? Nie można wy-
kluczyć, że ustatkowanemu przewodniczące-
mu zaczęło ciążyć polityczne towarzystwo bur-
mistrza, który dzięki bujnemu życiu towarzy-
skiemu i niestandardowym zachowaniom co-
raz częściej musi godzić obowiązki samorzą-
dowca i celebryty. Przez chwilę trochę zamie-
szania wywołał Krzysztof Rogalski, popularny 
sołtys Paniów i radny, który uzyskał jeden z naj-
lepszych wyników w 2014 roku. Na łamach „Na-
szej Gazety” nie wykluczył on walki o fotel bur-
mistrza. W końcu wycofał się z tego pomysłu. 
Nie chce być burmistrzem ani radnym, a popar-
cia w nadchodzących wyborach udzielił Piotro-
wi Burasowi, strażakowi i społecznikowi. Kie-
dy wydawało się, że stawka jest już zamknię-
ta, w ostatnim dniu ustawowego terminu swoje-
go kandydata zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. 

To była prawdziwa  
sensacja.

 PiS przychylnym okiem spoglądał dotych-
czas na Irenę Radomską aż nagle wrzucił do 
puli swojego człowieka. Jego osoba to dru-
ga część niespodzianki. W barwach PiS wy-
stąpi bowiem Adam Zawiszowski, zastępca 
burmistrza Marka Balcera w latach 2010-2014.  
W partii nikt nie mówi o przyczynach tej decy-
zji, choć nie można wykluczyć, że PiS chcąc 
skutecznie pokonać Piechulę rozszerzyło ofer-
tę kandydatów po prawej stronie sceny. Praw-
dziwa bomba wybuchła jednak pod koniec 
dnia. Na wieść o starcie Zawiszowskiego, swój 
udział zgłosił Adam Putkowski, też wicebur-
mistrz z czasów Balcera. Szkoda, że po kilku 
dniach wycofał kandydaturę. Rywalizacja mię-
dzy Zawiszowskim a Putkowskim zapewne nie 
przeważyłaby o ostatecznym wyniku wyborów, 

ale wniosłaby sporo kolorytu w walce o miko-
łowski tron. Ostatecznie do rywalizacji przystą-
piło czworo kandydatów. 

W „Expresie wyborczym”, wydanym 
przez związany z Radomską  
komitet wyborczy Skuteczni,  
na pierwszej stronie zamieszczono 
tytuł „Gdzie trzech się bije, tam  
Irena skorzysta?”. Coś w tym jest. 

Irena Radomska pod wieloma względami stoi 
w kontrze do pozostałej trójki. Przede wszyst-
kim jest kobietą i ratuje tym samym honor Miko-
łowa, jako miasta spełniającego standardy no-
woczesnej demokracji. W innych samorządach 
to nie jest żadna nowina, że panie bronią albo 
walczą o urząd. W wielu miastach, jak Ruda Ślą-
ska, Zabrze, Jastrzębie-Zdrój, Piekary Śląskie, 
kobiety rządzą i idzie im to nieźle. Start Radom-
skiej - bez względu na wynik - otworzył nowy 
rozdział w historii mikołowskiego samorządu. 

Kolejna sprawa  
to niezależność polityczna. 

Dla jednych jest to atut, dla innych przeszko-
da. Każdy wyborca oceni to sam. W każdym razie 
Stanisław Piechula jest członkiem Platformy Oby-
watelskiej, Michał Rupik w 2010 roku startował 
w barwach PO do Rady Miejskiej, Adama Zawi-
szowskiego firmuje PiS. Irenę Radomską wspie-
ra ekipa „Skutecznych”, czyli komitet wyborczy 
zawiązany na bazie mikołowskich stowarzyszeń 
lokalnych i środowiskowych. Artur Wnuk, jego li-
der i ewentualny przyszły wiceburmistrz, stał się 
największym atutem Radomskiej. Kampania pro-
wadzona przez „Skutecznych” zdecydowanie na-
leży do najciekawszych w powiecie, a na niektó-
re jej elementy (gazeta i film promujący Radom-
ską) zwrócono uwagę nawet w innych miastach. 
Wnuk stał się gwiazdą tej kampanii, choć po dru-
giej stronie barykady wyrosła mu konkurencja  
w osobie Mateusza Handla, lidera OKS w Miko-
łowie, obecnego i potencjalnie przyszłego wi-
ceburmistrz (jak deklaruje w materiałach wybor-
czych Stanisław Piechula). Różnica jest tylko jed-
na. Radomska i Wnuk idą razem. Piechula i Han-
del idą razem choć osobno, bo każdy ma swoje 
ugrupowanie do Rady Miejskiej. 

Nie mniej pasjonująco zapowiada  
się walka o Radę Miejską. 

Startuje sześć ugrupowań: Prawo i Sprawie-
dliwość, Obywatelski Komitet Samorządowy, 
Górnośląscy Samorządowcy Lokalni (Rupik), 
Skuteczni, Dla Gminy i Powiatu oraz Razem 
dla Mikołowa Stanisława Piechuli. Wszyst-
kie listy są silne. Na niektórych są znane na-
zwiska, na innych ludzie nowi, ale tacy, któ-
rzy dali się poznać ze swojej aktywności i sku-
teczności. Wszystkie te ugrupowania mają 
swoich faworytów wśród kandydatów na bur-
mistrza, ale jeżeli dojdzie do drugiej tury, ru-
nie obecny układ sił i zacznie się nerwowa 
walka o poparcie. 

Odwiedź nas lub zadzwon!

Oferta
wielu banków
w 5 minut

Gotówkowe i konsolidacyjne







 do 550 000 zł 
okres kredytowania
do 144 miesięcy
natychmiastowa
decyzja
RRSO 20,6%

 

 
 

Mikołów ul. Młyńska 2
tel: 692 996 221

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 20,6%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 
56173,26zł, całkowita kwota do zapłaty 105887,57 zł, oprocentowanie zmienne 9,9%, całkowity koszt kredytu 49 714,31zł, (w tym: 
prowizja bankowa 18129,99zł, odsetki 31584,32zł), 91 miesięcznych równych rat w wysokości 1164,23zł. Kalkulacja została dokonana 
na dzień 1 marca 2018 na reprezentatywnym przykładzie.

Podmioty współpracujące z Domem Finansowym QS S.A. będące bankami i instytucjami finansowymi, a także informacja
o pobieranym wynagrodzeniu i zakresie umocowania Domu Finansowego QS S.A. wskazane są na stronie www.dfqs.pl.
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R E K L A M A

Jeszcze nigdy batalia o najważniejszy urząd w Mikołowie nie była tak pasjonująca.  
Po raz pierwszy startuje kobieta. Powalczy z trzema mężczyznami, którzy byli albo  
są u mikołowskiej władzy. Będzie się działo, a druga tura wisi w powietrzu.

3+1

Czy sprawdzi się przysłowie, 

że gdzie diabeł nie może,

tam baba pomoże?
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CZEGO ChCEMy?

Chcemy zrównoważonego rozwoju Mikołowa. Rozwój to słowo klucz, którym można otworzyć 
drzwi do lepszej przyszłości naszego miasta. Kryje się pod nim silna gospodarka, sprawne zarzą-
dzanie, nowe inwestycje, ale także umiejętność słuchania ludzi, bo tylko oni mogą powiedzieć, 

czy idziemy w dobrym tempie i pożądanym kierunku. Mikołów musi się rozwijać, bo tylko tak zapewnimy 
miastu pieniądze na realizację ambitnych, prospołecznych celów. W programie wyborczym nie mówię  
o remontach chodników, odnawianiu elewacji, czy sadzeniu drzewek na miejskich skwerach. To są spra-
wy ważne, ale dla mnie oczywiste. Zbyt szanuję mikołowian, aby zawracać im głowę listą obowiązków 
burmistrza. Jeżeli chcecie na mnie zagłosować to oczekujcie czegoś więcej. Mikołów potrzebuje do-
brego planu i skutecznych gospodarzy. Musimy oprzeć się na doświadczeniu rodowitych mieszkańców 
i wykorzystać potencjał osób, które stają się mikołowianami z wyboru, bo tutaj widzą szansę na lepsze  
i ciekawsze życie. Chcemy, abyście Państwo uważnie przeczytali nasz program „10 x tak dla rozwoju Mi-
kołowa”. To nie jest koncert życzeń, ale plan, który z Waszą pomocą zrealizujemy w ciągu najbliższych lat. 

CZEGO NIE ChCEMy?

N ie chcemy dalej zadłużać miasta. W 2015 roku zobowiązania finansowe Mikołowa wynosiły  
57 mln zł. Teraz jest o niecały milion mniej. Jeżeli chodzi o miejskie długi, wróciliśmy do punktu 
wyjścia sprzed czterech lat. 

Nie chcemy uprawiać polityki w oparciu o kalendarz wyborczy. Jeżeli wygram, skończą się czasy, 
kiedy burmistrz przez cztery lat robi niewiele albo nic, aby przed wyborami rozpocząć „ofensywę” in-
westycyjną, czyli chaotyczne i pospieszne remonty. 

Nie chcemy polityki opartej na promocji i sztucznym pijarze. Jestem człowiekiem z krwi i kości i takim 
będę burmistrzem.

Irena
RADOMSKA

kandydatka na burmistrza Mikołowa

KIM jESTEśMy?

Jesteśmy grupą dobrze zorganizowanych i zdeterminowanych ludzi, którzy chcą i potrafią 
wnieść nową jakość w życie publiczne Mikołowa. Nieprzypadkowo wybraliśmy nazwę „Sku-
teczni”. Większość z nas działa w stowarzyszeniach lokalnych i środowiskowych. Robimy 

sporo dobrego i nowego, ale nie przeczytacie Państwo o naszych akcjach w mediach kontrolo-
wanych przez burmistrza. Władze miasta traktują nas jak konkurencję, choć powinny się cieszyć, 
że wyręczamy je w niektórych obowiązkach i robimy coś pożytecznego dla miasta. Jesteśmy też 
skuteczni w prywatnym życiu. Są wśród nas ludzie z różnych środowisk. Różnimy się statusem 
materialnym, światopoglądem, pomysłami na spełnianie marzeń, ale łączą nas jedno. Radzimy 
sobie w życiu, a swój optymizm, zapał, kreatywność i wiarę w ludzkie możliwości, chcemy prze-
kuć na wspólny sukces, jakim będzie lepszy Mikołów. 

KIM NIE jESTEśMy?

N ie jesteśmy ludźmi z układu. Nie łączą nas polityczno-biznesowo relacje. Poznaliśmy się przy 
wspólnej pracy na rzecz Mikołowa i tak pozostanie. Nie jesteśmy ludźmi, którzy muszą wygrać 
te wybory, bo to jest nasz jedyny pomysł na życie. Nasza siła tkwi w tym, że działamy na rzecz 

dobra wspólnego, bo tego chcemy. 
Nie jesteśmy ludźmi z facebookowego konkursu. Jeżeli wybory wygra Irena Radomska dobór kadr do 

magistratu i podległych jednostek zostanie oparty na zdrowych kryteriach kompetencji i zaangażowa-
nia, a nie katalogu znajomości, przysług i zobowiązań. 

Artur
WNuK

lider KWW „Skuteczni” 
i kandydat na wiceburmistrza

Sfinansow
ano ze środków

 KW
W
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TECZN

I
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Kandydaci do Rady Miejskiej lista nr 25
OKRęG NR 1 OKRęG NR 2

Krystyna 

ŚWIERKOT

1

Artur

WNuK

2

By seniorze i osoby 
niepełnosprawne mogli 
czynnie uczestniczyć  
w życiu miasta.

Uczciwość, jawność,
współpraca.
Głosuj na Skutecznych!

Michał 

POLOK

3

Stawiam na 
zrównoważony 
rozwój 
całego miasta!

Barbara 

ROBAKOWSKA

4

By w dzielnice 
i do centrum 
powróciło życie.

Błażej 

MIKOŁASZEK

5

Wprowadzimy kontrolę 
nad efektywnością 
pracy urzędników.

Monika 

KACZYŃSKA-RATKA

6

Dzieci są naszą 
przyszłością 
- dbajmy o ich rozwój.

Agnieszka 

JEZIORSKA

7

Aktywizujmy 
seniorów i zadbajmy 
o nieporadnych życiowo! 

Tomasz 

KuBISTA

8

Postawmy na biznes. 
Inwestujmy  
w Mikołowie.

Tomasz 

WIECZOREK

9

Oddajmy część 
władzy mieszkańcom! 
Powołajmy dzielnice! 

1

Irena

RADOMSKA

Stanisław 

GRYZŁO

4

Przywróćmy 
blask naszemu 
miastu.

Paweł 

GWóźDź

7

Mikołów bezpiecznym 
i przyjaznym miastem.

Kandydatka na burmistrza 
i do Rady Miejskiej.
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10 x TAK 
dla Rozwoju Mikołowa
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Kandydaci do Rady Miejskiej lista nr 25
OKRęG NR 2 OKRęG NR 3

Marek 

BORYS

2

Przywróćmy 
piękno Plantom.

Andrzej 

BADOCHA

3

Awanturnik 
społeczny z osiedla 
Mickiewicza.

Ewa 

PROCHACZEK

5

W Mikołowie 
dobra kultura, 
praca i zdrowie.

Ilona 

uRBAŃCZYK

6

Działamy dla dobra 
wspólnego 
- każdy jest ważny!

Barbara 

PODESZWA 

8

Profilaktyka 
zdrowotna  
dla wszystkich  
grup wiekowych.

Sylwester 

CZARNOTA

9

Tylko determinacja  
i konsekwencja 
prowadzi  
do zwycięstwa.

Ewa 

CHMIELORZ

1

Piotr 

BuRAS

2

Niskie podatki 
szansą rozwoju 
Mikołowa.

Odpowiedzialny 
społecznik - stawia  
na działanie!
Głosuj na Skutecznych!

Tomasz 

uRBAN

3

Czas, by 
niepełnosprawni 
mieli takie same 
szanse.

urszula 

TKOCZ

4

Stawiam na integrację 
międzypokoleniową  
- by seniorzy nie czuli 
się opuszczeni.

Daria 

DŁuGAJ

5

Wszystkie dzieci 
muszą mieć takie 
same szanse 
na rozwój.

Katarzyna 

DROZD

6

Potrzebne nam 
nowe szkoły 
i przedszkola.

Tomasz 

SZADOK

7

Oderwijmy dzieci 
od smartfonów 
- czas na sport.

Jerzy 

JAMONTT

8

Twórzmy miejsca 
pracy. To szansa 
dla Mikołowa.
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Kandydaci do Rady Powiatu lista nr 20
OKRęG NR 1 | MIKOŁÓW

Mirosław 

CHMIEL

1

Przemysław 

RuBACHA

2

Chce wygospodarować  
w Mikołowie rzeczywistą 
przestrzeń dla przedsiębiorców, 
aby zarówno oni jaki  
i mieszkańcy czuli się na terenie 
powiatu dobrze.

Nowi ludzie, nowe pomysły. 
Głosuj na SKUTECZNYCH!

Sławomir 

FuDALA

3

Chce reprezentować „śląskie” 
sprawy w powiecie. Propagować  
w szkołach Edukację Regionalną.

Jacek 

SOSNA

5

Znam się na budownictwie,  
wiem jak pozyskać środki  
na inwestycje.

Ewa 

TRZCIONKA

6

Chce usprawnić komunikację 
publiczną, by mieszkańcy  
z rozbudowujących się sołectw 
oraz dzielnic mogli swobodnie 
poruszać się po powiecie  
i regionie.

Paweł 

GRYT

7

Chciałbym wprowadzić bezpłatne 
programy zdrowotne dla 
mieszkańców w każdym wieku.

Agnieszka 

KSIąŻEK

9

Chce wspomagać działania  
w zakresie opieki zdrowotnej  
i rehabilitacyjnej. Zróbmy 
wreszcie coś dobrego.

Klaudia 

BRZANA

10

Chce zająć się sprawami 
edukacyjnymi dzieci i młodzieży, 
szczególnie propagowaniem 
zdrowego i aktywnego  
trybu życia.

Ilona

ŁOBEJKO

11

Będę dążyć do uruchomienia  
w powiecie sportowej strzelnicy, 
by mieszkańcy mieli możliwość 
uzyskania uprawnień w zakresie 
posiadania broni.

4

Alina 

KALISZ-DuNIA
Mikołowska przedsiębiorczyni.
Chce zbudować klinikę 
leczenia nadwagi oraz  
chorób dietozależnych.

Tadeusz 

SMuDA

8

Chce zadbać o bezpieczeństwo 
na przejściach dla pieszych na 
drogach, np. na skrzyżowaniu 
Staromiejskiej i Pogodnej  
z Gliwicką (DK44) w Mikołowie.
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Kandydaci do Rady Powiatu lista nr 20
OKRęG NR 2 | ŁAZISKA GÓRNE

OKRęG NR 3 | WyRy | ORNONTOWICE

Stawia na przedsiębiorców
Łaziszczanka. W Akademii Krakowskiej uzyskała tytuł magistra prawa, 
ukończyła również studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Kato-
wicach. Pracuje jako dyrektora do spraw prawno-podatkowych w mikołow-
skim Przedsiębiorstwie Obrotu Produktami Naftowymi ROPOL. Jest również 
członkinią Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Od lat związana z sektorem 
małych i średnich przedsiębiorstw powiatu mikołowskiego. Interesuje się za-
gadnieniami społeczno-gospodarczymi oraz propaguje sportowy tryb życia. 

Powiat przyjazny mieszkańcom oraz gościom
Łaziszczanka. Magister Zarządzania Marketingowego, specjalizacja Tury-
styka i Rekreacja. Kierownik biura projektów w firmie „Mebelprojekt AG”. 
Aranżacja wnętrz stała się jej pasją i pomysłem na własną działalność, któ-
rą rozwija pod marką „PiechaDesigne”. Mama trójki dzieci, angażuje się w 
życie społeczne, akcje charytatywne, organizuje eventy integracyjne. Jest 
zwolennikiem zdrowego trybu życia lubi taniec, muzykę kulturę i sztukę. 

Propagowanie kultury wśród dzieci i młodzieży
Wokalistka i kompozytorka rodem z Łazisk Górnych. Na swoim koncie ma 
dwie solowe płyty. Koncerty to jej żywioł… Na scenie zapomina o szaro-
ściach dnia codziennego i oddaje się muzyce, w której odnajduje nadzieję 
na lepszy dzień i wiarę w ludzi. Jej drugą pasją jest praca z dziećmi i z mło-
dzieżą. Od kilkunastu lat pracuje w szkołach powiatu mikołowskiego i za-
raża swoich podopiecznych miłością do muzyki. 

Stawiam na współpracę
37 lat, żonaty, ojciec trójki dzieci. Inżynier środowiska, zawodowo związany  
z branżą energetyczną. Jest działaczem Stowarzyszenia „Wymyślanka”. Jako miesz-
kaniec Łazisk Górnych, sąsiadujący z terenami przemysłowymi Mikołowa spo-
tkał się z bezradnością urzędniczą w kwestii rozwiązania problemów uciążliwych 
dla środowiska i mieszkańców. Będąc radnym powiatu chciałbym dążyć do więk-
szej współpracy z mieszkańcami, organizacjami i stowarzyszeniami w dziedzinie 
ochrony środowiska oraz zapobiegać powstawaniu konfliktów społecznych. 

Aktywny powiat 
Student AWF Katowice na kierunku Zarządzanie Turystyką, Hotelarstwem 
i Gastronomią. Mieszka w Łaziskach Średnich. Kierownik restauracji Dwo-
rek w Wyrach. W 2018 r. został uznany Kelnerem Roku powiatu mikołow-
skiego w plebiscycie „Mistrzowie Smaku” „Dziennika Zachodniego”. Jest 
też Honorowym Dawcą Krwi. Członek klubu skatowego MDK Bolko Łazi-
ska Górne. Działacz w Zarządzie Polskiego Związku Skata w okręgu Tychy. 

Pomagać osobom z dysfunkcjami ruchowymi 
oraz intelektualnymi
36 lat, żonaty, ojciec 9-letniego syna. Wykształcenie średnie techniczne od 
2002 r. pracuje w GDDKiA. W wolnym czasie gra w siatkówkę lub uprawia 
turystykę off-roadową z rodziną. Jestem ojcem dziecka autystycznego. Jed-
nym z moich celów będzie zwiększenie dopłat do rehabilitacji, jak również 
zwiększenie znaczenia przysposobienia do pracy osób z dysfunkcjami, po-
przez wspomaganie warsztatów przysposobienia zawodowego.

Mój atut to młodość i chęć działania
Przedsiębiorca rolny, pochodzący z rodziny od pokoleń zajmującej się upra-
wą ziemi. Pracował też pod ziemią w KWK „Budryk”. Jako radny powiatowy 
chcę godnie reprezentować mieszkańców Wyr, Gostyni oraz Ornontowic. 
Stawiam na zmiany i nowe pomysły dla rozwoju mniejszych gmin powia-
tu. Chcę zmienić wysokość dofinansowania dla niepublicznych placówek 
oświatowo-wychowawczych oraz rozbudować drogi, a także uruchomić 
komunikację publiczną w Ornontowicach.

Sprawny powiat to bezpieczeństwo 
i komfort mieszkańców 
Lat 22, mieszkanka Gostyni. Studia wyższe na kierunku bezpieczeństwo we-
wnętrzne, o specjalności kryminalistyka i kryminologia Zwyciężczyni kon-
kursu „Moja wizja nowoczesnej Gostyni”. Stypendystka prezesa Rady Mini-
strów, za wybitne osiągnięcia w nauce. Jest osobą pomysłową, optymistycz-
nie nastawioną do świata oraz niezwykle aktywną. W życiu charakteryzuje 
się wytrwałością, ambitnie dążąc do realizacji wyznaczonych celów.

W służbie mieszkańcom 
64 lata. Mieszkaniec Wyr. Zanany i ceniony działacz związkowy. Technik poli-
graf oraz specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciw-
pożarowej. Posiada uprawnienia dla członków rad nadzorczych w Jednoosobo-
wych Spółkach Skarbu państwa. Od 1983 r. jest członkiem Związku Zawodowego 
Pracowników Przemysłu Poligraficznego. Przez większość swojego życia zawo-
dowego zajmował się pomocą pracownikom w ich codziennych problemach za-
wodowych, negocjacjami warunków pracy oraz płacy z pracodawcami. 

Aneta GąSKA Marzena PIECHA Anna KAMYK

Łukasz MACIąG Mateusz DąBROWSKI  Andrzej GóRNY

Grzegorz DRAŻYK Justyna KOWALCZYK Jan PAJąK

1 2 3
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W ielu lokalnych samorządowców 
uważa, że pod rządami Henryka Ja-
roszka powiat mikołowski staje się 
skansenem. Nie jest to aluzja do 

wieku starosty, bo wielu ludzi po siedemdziesiąt-
ce znakomicie sobie radzi w polityce. Najlepszym 
tego dowodem jest Donald Trump, który rządzi 
światem, a pod jego uściskiem dłoni blednie „pla-
stikowy” Emanuel Macron. Henrykowi Jaroszkowi 
też można zazdrościć kondycji, dobrej prezencji, 
wigoru, ale na tym lista pochlebstw się kończy. Od 
ostatnich dwóch kadencji, czyli od ośmiu lat, ży-
cie polityczne powiatu kręci się wokół tworzenia 
klimatu, który pozwoliłby staroście na utrzymanie 
władzy. Uczciwie trzeba przyznać, że akurat w tym 
jest on dobry, a nawet bardzo dobry. 

Trzeba też dodać, że jaroszek jest silny 
słabością swoich przeciwników i po 
mistrzowsku opanował umiejętność 
wygrywania cudzych wojen. 

Sztukę przetrwania na stanowisku starosta zbu-
dował na jednym, ale solidnym fundamencie. 
Słusznie uznał, że wojna między PO i PiS jest naj-
bardziej trwałym i stabilnym elementem polskiej 
polityki, na wszystkich szczeblach władzy. Dzię-
ki temu Jaroszek może precyzyjnie przewidywać 
i planować ruchy na powiatowym podwórku. Tak 
było osiem lat temu, kiedy razem z Platformą Oby-
watelską zbudował w starostwie koalicję przeciw-
ko PiS. Oczywiście, PO nie miało z tego żadnych 
konkretnych korzyści poza satysfakcją, że wróg 
dostał po kościach. Cztery lata później sytuacja 

się powtórzyła i jednocześnie odwróciła, choć za-
powiadało się, że będzie inaczej. Henryk Jaroszek 
uzyskał fatalny wynik w wyborach do Rady Powia-
tu. Przeszedł kilkoma głosami. Teoretycznie, przy 
rozdziale stanowisk nie powinien być brany pod 
uwagę, bo władza należy się ludziom z mocnym 
poparciem społecznym. Powiat rządzi się jednak 
swoimi prawami. Jaroszek - jak zawsze - został sta-
rostą, ale dobrał sobie innego koalicjanta. Poszło 
łatwo, bo PiS realizował swój główny plan, czyli 
niedopuszczenie do władzy PO. Podobno pojawi-
ły się wtedy nieśmiałe próby, aby zmontować sze-
roką, ponadpartyjną, taktyczną koalicję, której za-
daniem byłoby obalenie wieloletnich rządów sta-
rosty. Do niczego nie doszło. PiS za cenę dokopa-
nia PO wziął tyle, ile zaoferował Jaroszek, czyli nie-
wiele, bo tylko fotele przewodniczącego Rady Po-
wiatu i wicestarosty. To drugie stanowisko ma cha-
rakter dekoracyjny, bo i tak rządzi tylko jeden czło-
wiek. Po drodze, w drugiej połowie kadencji, roz-
sypała się koalicja GiP (ugrupowanie Jaroszka)  
z PiS. Starosta tylko na tym zyskał. Zmontował 
szybką, taktyczną koalicję, która pozbawiła Adama 
Lewandowskiego z PiS stanowiska przewodniczą-
cego Rady Powiatu. Stan na dziś jest taki, że Hen-
ryk Jaroszek ma w starostwie wszystko, a PO i PiS 
po ośmiu latach walki nie mają nic. 

Lokalna niemoc głównych graczy 
na polskiej scenie politycznej tylko 
dopinguje mniejsze ugrupowania. 

Do boju o powiat ruszyło aż osiem ugrupowań. 
W sumie 193 osoby powalczą o 21 stołków w Ra-

Lista nr 25 
okręg 2 

miejsce 5
Ewa
PROCHACZEK

Nie utożsamiam się z żadnym 
ugrupowaniem politycznym. Pragnę 
reprezentować i współdziałać z innymi 
mieszkańcami dla dobra Mikołowa.

Mikołowianka roku 2006. Z zawodu plastyk- ceramik. Lubi pisać i czytać książki.

� W Mikołowie dobra kultura, praca i zdrowie
� Reklamy, które nie szpecą miasta
� Kobiety Mikołowa = dokształcanie
� Ze sztuką w Mikołowie na co dzień
� Wspólnie stwórzmy kolorowe miasto
� Rozwój lokalnych rzemiosł

dla powiatu

30 lat, kandydat do Rady Powiatu z Ornontowic. Szczęśliwy mąż i ojciec. 

Lista nr 20 
miejsce 1

Grzegorz
DRAŻYK

Stawiam na rozwój małej 
i średniej przedsiębiorczości.

Mój atut to młodość i chęć działania
Przedsiębiorca rolny, pochodzący z rodziny od pokoleń zajmującej 
się uprawą ziemi. Pracował też pod ziemią w KWK „Budryk”. 
Jako radny powiatowy chcę godnie reprezentować mieszkańców 
Wyr, Gostyni oraz Ornontowic. Stawiam na zmiany i nowe 
pomysły dla rozwoju mniejszych gmin powiatu. Chcę zmienić 
wysokość dofinansowania dla niepublicznych placówek 
oświatowo-wychowawczych oraz rozbudować drogi, a także 
uruchomić komunikację publiczną w Ornontowicach. 

Jeszcze nigdy nie było tak wielkiego parcia na zmianę władz powiatu. Swoich kandydatów wystawia 
aż osiem ugrupowań. Rada Powiatu liczy 21 miejsc, o które bije się 193 kandydatów. Czy to 
niepospolite ruszenie wystarczy, aby oderwać od stołka starostę Henryka Jaroszka i jego ludzi?
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dzie Powiatu. Czy ta ilość przejdzie w jakość? Li-
sty wystawili „starzy” wyjadacze, czyli PiS, GiP, 
OKS, Forum Samorządowe i Platforma Obywa-
telska przemalowana na Koalicję Obywatelską. 
Do tego grona dołączyli w tym sezonie politycz-
nym Kukiz 15, Skuteczni pod wodza Artura Wnuka 
i GSL, pod którym kryje się ekipa Michała Rupika, 
przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołowie. 
Niestety, nie da się prosto i krótko wyjaśnić, jakie 
wynikają z tego możliwe scenariusze wydarzeń. 
Powiatowa polityka nie przypomina chuligańskiej 
ligi kibiców, gdzie wiadomo kto z kim ma „kosę”, 
a z kim trzyma „sztamę”. Na pewno Henryk Jaro-
szek może liczyć na GiP. Niewykluczone, że mógł-
by się z nim dogadać GSL. Pewne światełko w tu-
nelu pojawiło się, jeżeli chodzi o ewentualne ne-
gocjacje z PiS. Nie jest tajemnicą, że Jaroszek i Le-
wandowski nie przepadają za sobą, ale tego dru-
giego już nie ma i - póki co - nie będzie. Jako wi-
ceprezes NFOŚiGW w Katowicach, nie może łą-
czyć stanowiska z pracą w samorządzie. Gwiaz-
dą PiS w tych wyborach nieoczekiwanie stał się 
Adam Zawiszowski, syn Henryka, który otwiera mi-
kołowską listę GiP do powiatu i uchodzi za wier-
nego druha Jaroszka.

Co słychać po drugiej stronie 
barykady? 

Największy apetyty na przejęcie władzy w sta-
rostwie ma koalicja Forum Samorządowe Powiatu 
Mikołowskiego - Obywatelski Komitet Samorzą-
dowy - Koalicja Obywatelska. Czy dadzą radą? 
Zapewne śni im się koszmar sprzed czterech lat. 

Już świętowali wyborczy sukces aż nagle jedna  
z ich świeżo upieczonych radnych poczuła senty-
ment do PiS, zmieniła front i pozwoliła Jaroszko-
wi po raz kolejny przejąć stery. Cztery lata temu 
po raz kolejny potwierdziła się reguła, że w po-
wiecie mikołowskim jeden głos może przewa-
żyć o klęsce albo sukcesie. Kto się może stać ję-
zyczkiem u wagi w tym rozdaniu? W kuluarowych 
spekulacjach mówi się, że swoich ludzi do rady 
powiatu mogą wprowadzić Skuteczni. Problem  
z nimi jest taki, że nie wiadomo, czego można się 
po nich spodziewać. To nowe ugrupowanie, któ-
re nie ma żadnych zobowiązań wobec powiato-
wej władzy i opozycji. Jeżeli faktycznie przyjdzie 
im decydować o zwycięstwie, mogą żądać wiele 
i zapewne to dostaną. Oczywiście, te spekulacje 
mają taką wartość, jak pisanie patykiem na wo-
dzie. Wszystko zależy od wyniku wyborów. Życie 
pokazało, że w powiecie mikołowskim nie ma 
rzeczy niemożliwych. Wszystko jednak wskazu-
je na to, że tegoroczne rozdanie będzie wyjąt-
kowe, bo też niespotykana jest skala i kumula-
cji emocji. 

Za kulisami powiatowej polityki 
dzieje się tyle, że serial „house 
of cards” to przy tym nudna 
telenowela.

Jeżeli w tym podejściu nie uda się zmienić ukła-
du sił, pozostanie już tylko jedno wyjście. Trzeba 
będzie rozwiązać Radę Powiatu, a Henryka Jarosz-
ka mianować dożywotnim starostą. 

Jerzy Filar

sąsiedzi z Mickiewicza, znajomi z osiedli, mieszkańcy 
budynków pozakładowych - możecie załatwić swoje 
sprawy. następna taka okazja za pięć lat.

Bez waszego głosu, będzie tak, tak jak jest. Możecie to zmienić. Możecie wybrać lepiej.

Na Mickiewicza łąCZy nas brak parkingu, przepełniony śmietnik, zniszczony 
chodnik i zapchane wpusty uliczne. W budżecie obywatelskim wybieramy między 
trawnikiem a śmietnikiem.

raZeM czekamy na rewitalizację. I poczekamy, bo nowe wytrzymalsze ulice mogłyby 
nie wytrzymać, a parkingi zawadzać w… termomodernizacji. Dlatego parkujemy na 
trawnikach, za których pielęgnację płacimy.

Teraz jesteście najważniejsi - przypomnieli sobie o Was, Ci wszyscy, których 
prosiliście o możliwość wykupu mieszkań pozakładowych. A przecież sprawa dotyczy 
pokolenia, które najwięcej zapłaciło za transformację.

Mieszkając w budynkach komunalnych płacicie najwięcej za wodę. Nie, nie jak inni 
zgodnie ze zużyciem. Wy płacicie jeszcze za ubytki. To macie ekstra od Burmistrza, nie 
ma znaczenia, że nie od Was zależy stan instalacji. Mógł, to tak zrobił.

jestem po waszej stronie. 
Zmienię to. skuteCZnie.

andrzej BadoCha
lista 25 okręg 2, miejsce 3.
www.widzianezmickiewicza.blogspot.com

Jeszcze nigdy nie było tak wielkiego parcia na zmianę władz powiatu. Swoich kandydatów wystawia 
aż osiem ugrupowań. Rada Powiatu liczy 21 miejsc, o które bije się 193 kandydatów. Czy to 
niepospolite ruszenie wystarczy, aby oderwać od stołka starostę Henryka Jaroszka i jego ludzi?

dla powiatu

Kandydat do Rady Powiatu

Lista nr 20 
okręg 1 miejsce 1

Przemysław 
RuBACHA

� Jeden Zarząd Dróg Miejskich i Powiatowych- 
skończą się awantury, czyja jest dziura w drodze

� Połączyć oświatę pod jednym Zarządem  
- poprawienie pracy nauczycieli i utworzenie 
nowych kierunków zawodowych

� Obowiązkowy ciąg pieszo-rowerowy przy 
budowie lub modernizacji ulic

� Zwalczanie smogu i opał dla najbiedniejszych

Głosujcie na mnie 21 października



NASZA GAZETA38 www.naszagazeta.info • październik 2018r.



NASZA GAZETA 39październik 2018r. • /NaszaGazetainfo



NASZA GAZETA40 www.naszagazeta.info • październik 2018r.



NASZA GAZETA 41październik 2018r. • /NaszaGazetainfo

Sfinansowano ze środków KWW Obywatelski Komitet Samorządowy
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- Trochę historii...
- Sport wyczynowy i amatorski 

funkcjonował w Łaziskach „od za-
wsze”. Tym pierwszym zajmowały 
się kluby sportowe, drugim zakła-
dy pracy, instytucje społeczne, miej-
skie i kto tam miał na to ochotę. Cza-
sy i sposoby finansowania tej gałę-
zi życia publicznego się zmieniły  
i trzeba było poszukać innych roz-
wiązań. 16 września 2008 roku Rada 
Miasta podjęła Uchwałę o powoła-
niu Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji, który zaczął funkcjonować 
od 1 listopada.

- Z jakim „dobrodziejstwem in-
wentarza” rozpoczęła działal-
ność nowa instytucja?

- Majątek, który przejął w posia-
danie MOSiR był znaczny. Przede 
wszystkim Ośrodek Sportowo-Rekre-
acyjny „Żabka”, za nim Stadion Miej-
ski przy ulicy Sportowej, hala sporto-
wa i boisko piłkarskie w Łaziskach 
Średnich, od 2009 roku hala sporto-
wa przy ulicy Ogrodowej, skatepark, 
a ostatnio boisko przy ulicy Chopina. 
To wszystko weszło na stan MOSiR-u 
i pod jego zarządzanie.

- Właśnie - zarządzanie. Jakie 
są zadania MOSiR-u?

- Jak już wspomniałem, jednym 
z głównych zadań jest zarządzanie 
obiektami sportowo-rekreacyjnymi  
w mieście. Następny punkt działal-
ności, to szkolenie sportowe dzie-
ci i młodzieży w sekcjach piłki noż-
nej chłopców, piłki ręcznej dziew-
cząt, siatkówki dziewcząt, podnosze-
nia ciężarów, tenisa stołowego, ju-jit-
su, kręgli klasycznych oraz lekkiej 
atletyki w zakresie biegów. W sumie 
mamy 34 grupy ćwiczebnie, z któ-
rymi pracuje 21 trenerów i instruk-

torów. Do naszych zadań należy też 
organizacja imprez sportowych i re-
kreacyjnych. A tych jest sporo. Ści-
śle współpracujemy ze szkołami i or-
ganizujemy sporo imprez szkolnych. 
Naszymi sztandarowymi imprezami 
są: Biegi „O Łaziskie Liście”, Grand 
Prix mikstów w siatkówce plażowej, 
Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne 
w tenisie stołowym z jednym Grand 
Prix Polski. Ponadto wspólnie z klu-
bami sportowymi organizujemy ha-
lowe turnieje piłki nożnej dla senio-
rów i młodzieży (zimą), prowadzimy 
ligi tenisa stołowego i tenisa ziem-
nego, prowadzimy także działalność 
komercyjną (bowling, siłownia, wy-

najem hali). W tym miejscu chciał-
bym podkreślić przychylność władz 
samorządowych w zakresie finanso-
wania łaziskiego sportu i rekreacji. 
To wsparcie naprawdę się liczy.

- Jubileusz, to okazja do imprez 
specjalnych...

- Nie szalejemy. Z okazji 10-le-
cia zorganizowaliśmy festyn sporto-
wy, w którym uczestniczyło 400 dzie-
ci (oczywiście z rodzicami i osobami 
towarzyszącymi). Podczas tego fe-
stynu uhonorowaliśmy naszych tre-
nerów, którzy na co dzień pracu-
ją z najmłodszymi. Była też impreza 
dla kibiców, a był ną mecz siatkarski 

pomiędzy zespołami Plus Ligi - Ja-
strzębskim Węglem i GKS-em Kato-
wice.

- Najbliższe zamierzenia?
- Doprowadzić do pełnego funk-

cjonowania przejęte boisko przy uli-
cy Chopina, na którym chcemy uru-
chomić oświetlenie, umożliwiające 
treningi późnym popołudniem i wie-
czorami w okresie jesiennym i wio-
sennym, a ponadto doskonalić to, co 
już funkcjonuje.

- Zatem, owocnej pracy w ko-
lejnych latach działalności!

Rozmawiał: Tadeusz Piątkowski

Cynowy jubileusz MOSiR-u Łaziska
W tym roku łaziski MOSiR obchodzi dziesiątą rocznicę swojego funkcjonowania. To do tej instytucji należy 
organizacja życia sportowo-rekreacyjnego w mieście, utrzymanie obiektów sportowych, a także szkolenie 
sportowe grup młodzieżowych przy współpracy z klubami sportowym. O historii i teraźniejszości MOSiR-u  
w Łaziskach rozmawiamy z dyrektorem, TAdeuSzeM MAroSzoliKieM.

Kąpielisko „Żabka” to sztandarowy obiekt łaziskiego MOSiR-u.
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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.

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

R E K L A M A

Już po raz czwarty pasjonaci hi-
storii z I LO wyruszyli na tra-
sę rajdu rowerowego „Ślada-

mi śląskiego września”. Celem wy-
cieczki było odwiedzenie miejsc 
związanych z toczącymi się we 
wrześniu 1939 r. walkami w naszej 
okolicy. Tym razem przejechaliśmy 
około 35 km i obejrzeliśmy polskie 
linie obronne na wzgórzu 341 (Fioł-
kowa Góra) oraz na Sośniej Górze. 

Następnie zwiedziliśmy 2 schro-
ny bojowe w Śmiłowicach. Kolej-
nym przystankiem był mikołowski 
cmentarz, gdzie zapaliliśmy znicz 
na grobie pułkownika Władysła-
wa Kiełbasy i 5 polskich żołnierzy. 
Z Mikołowa przejechaliśmy do Go-
styni, gdzie odwiedziliśmy schron 
bojowy „Sowiniec” i pomnik żoł-
nierzy poległych w bitwie wyrskiej.

Przemysław Mycielski

W alka odbyła się 22 września 
w Wiedniu. Okoliczności nie 
sprzyjały Michałowi. Na czte-

ry tygodnie przed walką dowiedział się, 
że zmieniono mu przeciwnika. W dodat-
ku okazało się, że walka potrwa pięć rund,  

a nie trzy, jak zaplanowano. Mistrz z Miko-
łowa podjął rękawicę, ale tytułu nie obro-
nił. Wygrał zawodnik z Czech. Walka trwała 
pełnych pięć rund. Komentatorzy podkre-
ślają, że werdykt sędziów był mocno kon-
trowersyjny. Dyskusja na ten temat niczego 

już jednak nie zmieni. Michał zabiera się 
do ciężkiej pracy i zapowiada odzyskanie 
pasa w walce rewanżowej, która jest zapla-
nowana na 3 lutego w Mikołowie! Gala od-
będzie się w hali MOSiR, a towarzyszyć jej 
będzie zbiórka na cele charytatywne.

R E K L A M A

Michał Zając, najlepszy wojownik w powiecie mikołowskim, po 
dyskusyjnym werdykcie sędziów nie obronił tytułu Mistrza Europy. 

Wielki rewanż 
w Mikołowie

Śladami śląskiego września



ORNONTOWICE44 NASZA GAZETA • październik 2018r.

Sfinansowano ze środków Gminy Ornontowice

19 września dokonano ofi-
cjalnego otwarcia pla-
cu zabaw przy Zespole 

Szkolno - Przedszkolnym w Ornon-
towicach.

W ramach prac modernizacyjnych 
zamontowano urządzenia rekreacyj-
ne, edukacyjne i sprawnościowe 
wraz z bezpieczną nawierzchnią. Po-
jawiły się nowe elementy małej ar-
chitektury. Plac zabaw został ogro-
dzony. Zasadzono rośliny ozdobne  
i izolacyjne.

Za nami XX Jubileuszowe Biegi Przełajowe o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice. 
Pogoda dopisała. Wszyscy zawodnicy począw-

szy od przedszkolaków, a kończąc na dorosłych, bawili się 
wyśmienicie walcząc na trasie ze swoimi słabościami. Biega-
cze rywalizowali ze sobą w zależności od kat. wiekowej na 
dystansach od 100 do 2000 metrów.

Najszybszych w każdej kategorii nagrodzono Pucharami, 
medalami, oraz dyplomami. Nie zabrakło również podzięko-
wań dla wszystkich zaproszonych gości, którzy przyczynili 
się w rozwój biegów przełajowych w Ornontowicach. W za-
wodach organizowanych przez Zakład Gospodarki Zasobami 
Gminy przy współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym 
w Ornontowicach uczestniczyło 182 zawodników.

W Ornontowicach odbył się 
bieg Multiplay - „biegnę 
by pomóc”. W zawodach 

na obydwu dystansach 2 oraz 10.5 km 
wystartowało łącznie 400 zawodników. 
Całemu wydarzeniu przyświecała 
idea pomocy 8-letniej Wiktorii. Uczest-
nicy zawodów byli bardzo zadowole-

ni z poziomu organizacji i sportowej 
atmosfery podczas zawodów. Najlep-
si zostali nagrodzeni Pucharami oraz 
nagrodami rzeczowymi, a wszyscy 
uczestnicy, który ukończyli bieg, wzię-
li udział w losowaniu nagród. Współor-
ganizatorami imprezy były grupa Mul-
tiplay oraz Gmina Ornontowice.

Zainaugurowana przez 
Parę Prezydencką te-
goroczna odsłona Na-

rodowego czytania odby-
ła się w roku 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości. Stąd wyjątkowa formu-
ła akcji, podczas której czyta-
no „Przedwiośnie” Stefana Że-
romskiego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Or-
nontowicach zorganizowała akcję  
w Świątyni Dumania - tematycznym 
parku Archanioła w Ornontowicach, 
gdzie zaproszono przedstawicieli 
władz lokalnych, dyrektorów placówek 
oświatowych, dyrektorów jednostek or-
ganizacyjnych, mieszkańców, czytelni-
ków oraz młodzież z Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego i Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych.

Dyrektor biblioteki Marcin Wajsz-
czyk przybliżył ideę akcji i wcześniej-
sze czytane lektury. Następnie, nauczy-

ciel języka polskiego Pani Agata Kurek, 
zaprezentowała zarys powieści i autora 
„Przedwiośnia”. W dalszej kolejności 
głos zabrał Wójt Gminy Ornontowice 
- Kazimierz Adamczyk, który odczytał 
przesłanie Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej na Narodowe Czytanie 2018. 
Po tym odbyło się czytanie fragmentów 

„Przedwiośnia” w wykonaniu członków 
Towarzystwa Miłośników Ornontowic. 
Czytali: Cecylia Spyra, Andrzej Kotycz-
ka i Joanna Sodzawiczny.

Spotkanie zakończyło się wbijaniem 
pamiątkowego stempla do książek 
przyniesionych przez uczestników oraz 
rozdaniem gadżetów i upominków. 

Plac zabaw jak nowy

Na pomoc!

ORNONTOWICKIE BZY 2018
W sali Arterii Centrum Kultury  

i Promocji odbyła się uro-
czystość, w trakcie której 

przedstawiciele władz samorządowych 
Gminy - Wójt Kazimierz Adamczyk oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz 
Zientek - wręczyli statuetki tegorocz-
nym Laureatom Ornontowickich Bzów.

Wyboru Laureatów, spośród dwu-
nastu nominacji, dokonała Kapitu-
ła w składzie: Kazimierz Adam-
czyk - przedstawiciel Urzędu Gmi-
ny Ornontowice, Tadeusz Zientek - 

przedstawiciel Rady Gminy Ornonto-
wice, Aleksandra Malczyk - przed-
stawiciel instytucji kultury, Gizela 
Siedlaczek - przedstawiciel jedno-
stek oświatowych, Sławomir Bijak 
- przedstawiciel organizacji społecz-
nych, Ks. Grzegorz Lech - przedsta-
wiciel Duchowieństwa.

W roku bieżącym Kapituła przyznała 
5 wyróżnień.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ 
SPOŁECZNA Statuetkę otrzymał Ta-
deusz Szymała.

W kategorii DLA ORNONTOWIC 
Kapituła przyznała Statuetkę Zbigniewo-
wi Solarskiemu oraz ARTerii Centrum 
Kultury i Promocji w Ornontowicach.

Z kolei w kategorii PRZEDSIĘ-
BIORCZY I OPERATYWNI wyróż-
niono Krzysztofa Profaskę oraz He-
lenę Szynkarczok.

Po zakończeniu oficjalnej części za-
proszeni goście mieli okazję zoba-
czyć muzyczny spektakl w wykonaniu 
Polskiego Teatru Historii z Mikołowa  
pt. „Chrzest 966. Źródło”.

Czytaliśmy „Przedwiośnie”

Udane bieganie!
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Wodociągi to m.in: Budowa sieci wo-
dociągowej przy ul. Nowej, Granicznej i Ci-
chej, przy ul. Kolejowej, odcinek przy ul. Za-
chodniej, sieć przy ul. Klasztornej. razem 
blisko 7 km sieci wraz z przyłącza-
mi za kwotę 1,2 mln zł.

Kanalizacja to: Budowa kanalizacji sa-
nitarnej przy ulicach Bukowej, Cyprysowej, 
Klonowej, Leśnej, Miarki, Zamkowej, Żabik, 
przy ul. Dworcowej, przy ulicach Granicznej 
i Nowej, kanalizacja deszczowa przy ul. Ko-
lejowej oraz odtworzenie pierwotnego ko-
ryta Potoku Łąkowego na odcinku ok. 350m. 
razem blisko 5,4 km sieci za kwo-
tę 4,5 mln zł.

drogi, chodniki i parkingi to 
głównie: Przebudowa ul. Zamkowej na 
odcinku od granicy z Gminą Czerwionka-
-Leszczyny do wjazdu do kopalni, wymiana  
i wzmocnienie nawierzchni skrzyżowania ulic 
Zamkowa i Zwycięstwa, oznakowanie aktyw-
ne i poziome dróg powiatowych, moderniza-
cja dróg gminnych wraz z oznakowaniem po-
ziomym, budowa ul. Brzozowej, wymiana na-
wierzchni chodnika przy ul. Zwycięstwa na 
odcinku od nr 137 do 31A oraz wykonanie 
sięgacza ul. Zwycięstwa w rejonie nr 37-39  
i przebudowa chodników przy ul. Akacjowej. 
razem prawie 4 km dróg i chodni-

ków, kilkadziesiąt miejsc parkingo-
wych za kwotę ponad 8,7 mln zł.

obiekty kubaturowe to prace 
związane z: Wykonaniem dróg ewaku-
acyjnych w budynku Gimnazjum w celu po-
prawy bezpieczenstwa oraz dostosowa-
nie do wymogów prawnych, budową przy-
łącza gazu oraz wewnętrznej instalacji c.o. 
w budynku na boisku Orlik przy ul. Akacjo-
wej, modernizacją pracowni komputerowej 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, moder-
nizacją elewacji ARTerii oraz udział w roz-
biórce niewykończonych segmentów dy-
daktycznych na terenie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych. razem koszt blisko 
570 tys zł.

obiekty sportowe i rekreacyj-
ne to drugi pod względem nakła-
dów obszar wydatków inwestycyj-
nych w minionej kadencji: Rewitali-
zacja obiektu - Park Gminny, Świątynia Du-
mania - Park Archanioła, modernizacja bo-
iska wielofunkcyjnego syntetycznego przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym, budowa 
oświetlenia zespołu boisk przy ul. Klasztor-
nej, budowa bulodromu i siłowni na świe-
żym powietrzu wraz z zagospodarowaniem 
terenu w rejonie Parku Gminnego oraz mo-
dernizacja placu zabaw przy Zespole Szkol-

no-Przedszkolnym. razem koszt blisko 
8,5 mln zł.

Wśród innych obiektów nale-
ży wspomnieć o: wymianie wiat auto-
busowych przy ul. Bujakowskiej, Zamkowej  
i Orzeskiej oraz zakup samochodu lekkiego 
dla OSP Ornontowice i budowę sieci gazo-
wej średnioprężej PE225mm przy ul. Zwycię-
stwa. razem koszt ponad 595 tys.zł.

dokumentacje projektowe z po-
zwoleniami na budowę, gotowe do 
realizacji lub w trakcie opracowy-
wania to m.in: PBW oczyszczalni ścieków 
Ornontowice-Północ oraz kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej w Gminie Ornontowice, PBW 
sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej (ostat-
ni etap), Solarnia oraz działek przy ul. Buja-
kowskiej i Zwycięstwa, projekt regulacji od-
cinka Potoku Leśnego oraz odbudowy Poto-
ku Solarnia, PBW oświetlenia dróg gminnych 
(sięgacze ul. Zwycięstwa 37-39 i ul. Orzeska 
63-65), PBW sieci ciepłowniczej w Gminie 
Ornontowice (etap I) oraz koncepcja budo-
wy sieci ciepłowniczej w dalszych częściach 
gminy (centrum, Zamkowa, Orzeska) oraz 
PBW drogowe: sięgacz ul. Zamkowa w rejonie 
przedpola kopalni, Tartaczna II, parking przy 
ul. Zamkowej wraz z oświetleniem, sektor II. 
razem koszt blisko 1,65 mln zł.

Ponadto realizowano Projekty 
partnerskie dotyczące udziałów finanso-
wych w zakupie pojazdu, kamery termowi-
zyjnej i łodzi ratowniczej dla PSP Mikołów, 
wyposażeniu nowego budynku Centrum Re-
habilitacji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością oraz opraco-
waniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Po-
wiatu Mikołowskiego.

W kadencji 2014-2018 pozyskano 
na realizację inwestycji oraz pro-
jektów miękkich (podpisane umo-
wy) zewnętrzne (unijne) środki fi-
nansowe w kwocie ponad 9,6 mln 
zł, m.in. na: Budowę sieci wodociągo-
wej przy ul. Nowej, Granicznej i Cichej, bu-
dowę kanalizacji sanitarnej przy ulicach Bu-
kowa, Cyprysowa, Klonowa, Leśna, Miarki, 
Zamkowa, Żabik), przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Or-
nontowice, Rewitalizację Parku Gminnego, 
Świątynię Dumania - Park Archanioła, moder-
nizację boiska wielofunkcyjnego przy Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym, budowa bulodro-
mu i siłowni na świeżym powietrzu w rejonie 
Parku Gminnego oraz budowę kanalizacji sa-
nitarnej przy ul. Granicznej i Nowej.

Szersze podsumowanie kadencji 2014-2018 
zostało opublikowane w wrześniowym numerze 

Głosu Ornontowic.

Podsumowanie kadencji 2014-2018
Kadencja 2014-2018 to czas intensywnych działań inwestycyjnych  
w Gminie ornontowice, wśród których jako najważniejsze dla Mieszkańców 
można uznać następujące:



Kandydaci do Rady Powiatu Mikołowskiego
Okręg Wyborczy nr 3, Lista nr 22

TERAZ GŁOSUJ WŁAŚNIE NA NAS !

Naszym absolutnym priorytetem jest dobro i interes mieszkańców Powiatu Mikołowskiego, jako składowej 5 gmin tworzących ten obszar.  
Samorząd jest miejscem, w którym chcemy się pochylać nad sprawami mieszkańców, a nie toczyć walki polityczne.

Gotowi jesteśmy podjąć się wyzwań jakie stają przed Powiatem w perspektywie najbliższych lat mimo, iż wszystko to odbywać się będzie w warunkach 
trudnej do przewidzenia polityki wobec samorządów oraz niewiadomej sytuacji na forum europejskim.

Jesteśmy za stylem polityki, która stawia na dialog, otwartość, tworzenie coraz lepszych warunków życia i atrakcyjność naszej małej ojczyzny.

Materiał sfinansowany przez KWW GIP www.kww-gip.pl

Bartłomiej Marek
1

Karol Szyszka
2

Agata Skutela
4

Stefania Pacha
5

Marian Spendel
6

Helena Oczadło
3

Wykształcenie: wyższe
Działalność zawodowa/społeczna:
Ukończone studia pedagogiczne na 
Wydziale Artystycznym Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, żonaty, dwoje 
dzieci, pierwszy sołtys Zawady (2015-
2019), radny Rady Miasta Orzesze 
(2014-2018), inicjator i organizator 
wielu akcji społecznych i imprez kul-
turalnych w Orzeszu (m. in. Protest 
przeciw planom zamykania komisariatu, 
Zawadzki Bieg z Kartoflem, Orzeski Jar-
mark Bożonarodzeniowy), inicjator i za-
łożyciel Zawadzkiej Ochotniczej Szkół-
ki Strażackiej, pracujący na co dzień  
w prywatnej firmie.

Wykształcenie: wyższe
Działalność zawodowa/społeczna:
Rodowita Orzeszanka na stałe związa-
na z miastem, mama 6-letniego Filipa  
i 8-letniego Kamila. Ukończyła Filologię 
Polską na Uniwersytecie Śląskim w Ka-
towicach, pracuje w salonie Plusa i Cy-
frowego Polsatu jako doradca klienta.

Wykształcenie: średnie 
techniczne
Działalność zawodowa/
społeczna:
Żonaty, córka Agata, 
emeryt, były sztyg. KWK 
Bolesław Śmiały, radny – 
przewodniczący Komisji 
w Radzie Miasta Orzesze 
(2006-2010), prezes UKTS 
Sokół Orzesze – Niepo-
korni Rycerze, organizator 
Turniejów Tenisa Ziemne-
go, Stołowego na terenie 
Orzesza, czynny sportowo, 
wspierający aktywny styl 
życia, członek Akcji Kato-
lickiej Zawiść.

Wykształcenie: średnie
Działalność zawodowa/społeczna:
Mężatka, dwoje dorosłych dzie-
ci, 30 lat pracy w administracji 
samorządowej, wiceprzewod-
nicząca Rady Powiatu w Mi-
kołowie w latach 2010-2014, 
obecnie prowadząca Biuro 
Ubezpieczeń oraz pośrednictwo 
rejestracji poj. mech. w Staro-
stwie Powiatowym w Mikołowie

Wykształcenie: wyższe
Działalność zawodowa/społeczna:
Ukończone studia z zakresu 
bankowości na WSB w Pozna-
niu oraz Controlling na Akade-
mii Ekonomicznej w Katowi-
cach, wieloletni pracownik BS 
Orzesze oraz MBS Mikołów, 
radny do Rady Miasta Orzesze 
w latach 2002-2006, przewod-
niczący Komisji Budżetowej.

Helena Oczadło
Wykształcenie: średnie
Działalność zawodowa/
społeczna:
Mężatka, 3 dzieci, właści-
cielka stajni, długoletnie 
pełnienie funkcji sołtysa, 
radna 1 kadencji, członek 
Śląskiej Izby Rolniczej, 
członek Powiatowej Rady 
Rynku Pracy.

Komitet Wyborczy Wyborców
Dla Gminy i Powiatu
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- Zanim przejdziemy do pań-
skich planów samorządowych 
proszę powiedzieć, jak Pan oce-
nia pracę burmistrza Mirosła-
wa Blaskiego w mijającej ka-
dencji?

- Jestem pełen uznania dla burmi-
strza Mirosława Blaskiego i dla do-
bra Orzesza chciałbym, aby został na 
swoim stanowisku także w nadcho-
dzącej kadencji. Nadał rozwojowi na-
szego miasta pożądany kierunek i od-
powiednie tempo. Przede wszystkim 
zajął się porządkowaniem sytuacji fi-
nansowej miasta. Na naszych dro-
gach pojawiły się niewidziane w la-
tach wcześniejszych ekipy remonto-
we i budowlane. Warte podkreślenia 
są inwestycje społeczne i oświatowe, 
których dzięki dobremu zarządzaniu  
i pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych jest znacznie więcej. To samo 
dotyczy budowy mieszkań komunal-
nych, czy wreszcie oczyszczalni ście-
ków, opóźnionej z powodu planów 
poprzednich władz, które wpadły na 
utopijny pomysł eksportowania ruro-
ciągiem ścieków do Tychów. Od sa-
mego początku byłem przeciwnikiem 
takiego rozwiązania.

- O urząd burmistrza ubiega się 
dwóch rywali. Jak Pan ocenia kon-
kurenta Mirosława Blaskiego?

- Sam fakt , że w tych wyborach bur-
mistrz Blaski ma tylko jednego kontr-
kandydata świadczy o tym, że Jego 

działalność jest pozytywie odbierana 
w Orzeszu. Wiele się zmienia na lep-
sze i ludzie to widzą. Natomiast jest mi 
trudno ocenić drugiego kandydata, po-
nieważ musiałby najpierw przedstawić 
program dla miasta. Na razie jego ak-

tywność skupia się na krytyce obecne-
go burmistrza i na sprawach marginal-
nych z punktu widzenia całego Orze-
sza, ale ważnych dla samego zaintere-
sowanego. 

- Czym chce się Pan zająć w Ra-
dzie Powiatu?

- Jako orzeski radny i sołtys Zawa-
dy od dawna współpracuję bezpośred-

nio z Henrykiem Jaroszkiem, starostą 
mikołowskim oraz Powiatowym Zarzą-
dem Dróg. Zabiegam, m.in. o remon-
ty dróg, wycinkę drzew, naprawy bie-
żące nawierzchni. W nadchodzącej ka-
dencji chciałbym usprawnić współ-
pracę radnych powiatowych z orzeską 
radą miejską. Do tej pory radni powia-
towi uczestniczyli dosłownie w kilku 
spotkaniach, po to aby poinformować 
orzeskich radnych o sprawach, które ci 
i tak już znali z relacji urzędników albo 

burmistrza. Radni powiatowi musza być 
bardziej aktywni w swoich miastach. 
Zamierzam trzymać się tej zasady. 

- Nadal będzie Pan sołtysem Za-
wady? 

- Oczywiście, że tak. To dla mnie 
ogromny zaszczyt. Chciałbym podzię-
kować wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy pomagali mi i nadal pomaga-

ją przy organizowaniu wielu imprez  
i przedsięwzięć dedykowanych Za-
wadzie i całemu Orzeszu. Korzystając  
z okazji, jako sołtys chciałbym zaape-
lować do niektórym kandydatów, aby 
znaleźli umiar w obklejaniu tablic ogło-
szeniowych plakatami. Dotyczy to nie 
tylko Zawady, ale całego miasta. Wie-
le z tych plakatów spada i nie ma kto 
tego sprzątać. W Zawadzie nowe tabli-
ce są na tyle duże, że starczy miejsca 
dla wszystkich zainteresowanych.

Radni powiatowi muszą być 
bardziej aktywni w swoich miastach

Rozmowa z bArTŁoMieJeM MArKieM, orzeskim radnym, 
sołtysem Zawady, kandydatem do Rady Powiatu z Orzesza.

Zachęcam do udziału w wyborach, bo to 
od Was drodzy mieszkańcy zależy, czy 
Orzesze będzie się dalej rozwijało i jak 
będzie funkcjonował Powiat Mikołowski 
przez następne pięć lat.



NASZA GAZETA 47październik 2018r. • /NaszaGazetainfo

- Jakim radnym był Pan w mijającej 
kadencji?

- Ważne było i jest dla mnie dobro or-
nontowiczan. Zawsze starałem się wsłu-
chiwać w głos mieszkańców. W obec-
nej kadencji udało mi się załatwić mo-
dernizację odcinka nawierzchni oraz 
montaż lustra na ulicy Polnej. Ponadto 
dzięki moim staraniom ustawiono do-
datkowe lampy na ulicy Polnej i Kole-
jowej. Zapoczątkowałem także z przy-
jaciółmi działanie Ornontowickiej Ligi 
Orlika. W pierwszej edycji wystartowało  
w niej 8 drużyn - sezon 2017/2018,  
a w drugiej, obecnej - sezon 2018/2019 
- zgłosiło akces już 12.

- a jakie plany ma Pan na kolejną ka-
dencję?

- Najważniejsze na najbliższą kaden-
cje będzie dla mnie doprowadzenie 
do wybudowania ostatniego odcinek 

chodnika na ulicy Zwycięstwa, wykona-
nie kanalizacji w moim okręgu oraz mo-
dernizacja ulic: Cichej i Krótkiej, a także 
przebudowa skrzyżowania ul. Zwycię-

stwa z Cichą (przy sklepie Dino. Dzięku-
je mieszkańcom za zaufanie w kaden-
cji 2014-2018 i proszę o głos w tych nad-
chodzących wyborach. 

21 października proszę o głos! nie zawiodę!

rozmowa 

z symeonem 
rzymskim, 

radnym kadencji 2014-2018 
i kandydatem 

do rady gminy ornontowice.

na co dzień zajmuje się prowadzeniem wspólnie z rodzicami firmy merc-Lux  
i Holujemy24. szczęśliwy mąż od kilku miesięcy.

Sfinansowane�przez�KWW�Dla�Gmini�Powiatu

Urządzenie to zostało podarowane przez nie-
mieckiego krótkofalowca Peter ‘a DG3SMA 
i włączone do ogólnoświatowej sieci de-

tektorów burz programu „Blitzortung”. Nazwa 
programu pochodzi z języka niemieckiego  
i może być tłumaczona jako łowienie bły-
skawic. Zainstalowany na Sośniej Górze de-
tektor posiada czujniki pola elektrycznego  
i magnetycznego, które pozwalają wykryć im-
pulsy związane wyładowaniami i kierunkiem 
ich występowania. Dane z czujników wraz ze 
stemplem czasowym i koordynatami pozyskanymi  
z czujnika GPS są wysyłane via Internet do serwerów 
projektu „Blitzortung”. Serwery te obrabiają spływające dane  
i generują mapy aktualnej sytuacji burzowej. Można je obejrzeć na  
stronie: http://pl.blitzortung.org.

To jeszcze nic. Posiadacze smartfonów również 
mają możliwość korzystania z informacji burzo-

wych po zainstalowaniu aplikacji „Blitzortung 
Lightning Monitor”. Aplikacja ta pokazu-
je aktualną sytuację burzową w danym re-
gionie i informuje o sile, i kierunku nadcho-
dzenia zagrożenia (wyładowań).

Klubowicze SP9PKS, którzy łączą ra-
dio i wędrówki po górach w ramach pro-

gramu SOTA (Szczyty w eterze) wielo-
krotnie korzystali z ostrzeżeń aplikacji „Blit-

zortung Lightning Monitor”. Pozwoliła im ona 
odpowiednio wcześniej spakować instalację an-

tenową z radiostacją i zejść ze szczytu w dolinę lub zna-
leźć bezpieczne schronienie.

Piotr Staniek SP9TPZ & SP9PKS team

Łowcy błyskawic z Mikołowa
Krótkofalowcy z Mikołowskiego Klubu Krótkofalowców SP9PKS znani są nie tylko z łączności ze stacją 
kosmiczną iSS, jaką dla mikołowskich uczniów przygotowali w 2011 roku, ale także ze stających się już 
tradycją radiozlotów na Sośniej Górze. W tym roku jednak Sośnia Góra zyskała na kolejnej aktywności. 
od maja krótkofalowcy z klub SP9PKS testują zainstalowany tam detektor burz. 

Pomysł wykorzystania zielonej ener-
gii zrodził się w głowie jednego z Ojców za-
łożycieli Stanów Zjednoczonych Benjami-
na Franklina. W XVIII wieku prowadził do-
świadczenia, w których próbował okiełznać 
energię błyskawic używając do tego celu la-
tawiec i butelkę lejdejską. Z wielu prób zma-
gazynowania energii błyskawicy pozostał 
tylko aspekt ochronny. Benjamin Franklin 
zostawił nam po sobie piorunochron. I póki 
co nasza relacja z wyładowaniami atmosfe-

rycznymi ogranicza się do ochrony. A chronić 
jest co i kogo. Sam piorunochron to w zasa-
dzie zaproszenie błyskawicy do tego, by wy-
brała kontrolowaną przez nas drogę. Cho-
ciaż szczerze mówiąc najlepiej, by ta droga 
nie przebiegała obok nas lub naszego mie-
nia, bo przepływ prądu elektrycznego o na-
tężeniu setek tysięcy amperów jest mor-
derczy! A zatem lepiej unikać i wcześniej 
wiedzieć, z której strony nadchodzą burze  
z błyskawicami. Wiedzą o tym zwłaszcza 

Ci, którzy korzystają z instalacji anteno-
wych. Krótkofalowcy jako pionierzy łączno-
ści radiowej, non stop doświadczają potę-
gi frontów atmosferycznych. Ich instalacje 
antenowe, zgodnie z posiadanym pozwole-
niem, przewidziane są do pracy w szerokim 
spektrum częstotliwości. Anteny do pracy 
na falach krótkich, zgodnie z zasadami fizy-
ki, muszą mieć długość dziesiątek metrów, 
a to już jest spore narażenie instalacji ante-
nowej i współpracującej z nimi radiostacji. 
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W akacyjne mie-
siące były 
czasem inten-
sywnych na-

praw na gminnych drogach. 
Łącznie w ramach małopo-
wierzchownych remontów 
wykonano około 526 m2 na-
wierzchni za 51.648 zł brut-
to. Remonty, o których mowa, 
objęły ulice: Wróbla, Zawo-
dzie, Wrzosową, Orzechową 
w Wyrach oraz ul. Mamze-
ra, Obrońców Ziemi Śląskiej, 

Zajęczą, Brzeźną oraz Moty-
la w Gostyni. Prace obejmo-
wały sfrezowanie oraz wyko-
nanie warstwy wyrównawczej 
z tłucznia kamiennego oraz 
warstwy nawierzchni z ma- 
sy asfaltowej. Za 43.000 zł 
wykonana została również 
nawierzchnia asfaltowa na  
ul. Wróbla w Wyrach od pose-
sji nr 7 do nr 13. 

KONIEC REMONTu 
uL. SŁONECZNEj

Zakończono inwestycję zwią-
zaną z przebudową ul. Słonecz-
nej w Wyrach. Wartość robót 
wyniosła 1.056.199,61 zł. W ra-
mach inwestycji wykonano 
nową nawierzchnię oraz ka-
nalizację deszczową. Wyre-
montowano także sieć wo-
dociągową w obrębie pasa 
drogowego z wyprowadze-
niem poza obręb wykony-
wanej przebudowy. Ruch na 
remontowanej drodze został 
już całkowicie przywrócony. 

18 września wykonawca zło-
żył w Powiatowym Inspekto-
racie Nadzoru Budowlane-
go w Mikołowie zawiado-
mienie o zakończeniu bu-
dowy. 

BOCZNE OD  
RyBNICKIEj 
WyASfALTOWANE

Wykonano nowe nawierzch-
nie z masy asfaltowej na trzech 
bocznych drogach od ul. Ryb-

nickiej oraz na ul. Pszcze-
lej. Wykonane we wrześniu 
remonty objęły fragmenty  
ul. Rybnickiej - bocznych do 
posesji nr 253, 245b oraz 211 
w Gostyni. Roboty drogowe 
zostały wykonane przez Fir-
mę DROGRÓD Szymon Te-
tla z Ćwiklic za kwotę brutto  
391.975,55 zł.

KOLEjNE  
REMONTy DRÓG

Rozstrzygnięto przetarg nie-
ograniczony na wykonanie no-
wej nawierzchni asfaltowej na 
ul. Dwór w Wyrach na kwotę: 
268.999,99 zł oraz ul. Rybnickiej 
- bocznej w Gostyni - dojazd 
do cmentarza - 178.999,99 zł.  
Wygrało konsorcjum, którego 
liderem jest: P.P.U.H „LIBUD” 
LIBERDA Spółka Jawna, a jego 
partnerem: LIBUD ASFALTY 
Spółka z o.o. 

PROjEKTy PRZEBuDOWy 
uLIC już WKRÓTCE

28 sierpnia podpisano umo-
wy z katowickimi firmami ABS- 
Ochrona Środowiska oraz BM 
Budowa Sp. z o.o. na opraco-
wanie dokumentacji projek-
towej przebudowy ulic Zawo-
dzie i Dworcowej w Wyrach. 
Koszt wykonania projektu  
ul. Zawodzie to 109.470 zł brut-
to, natomiast ul. Dworcowej - 
184.500 zł brutto. W projektach 
przebudowy znajdą się zapisy 
dotyczące m.in.: ujednolicenia 
szerokości jezdni, budowy jed-
nostronnego chodnika, dwu-
stronnego utwardzenia pobo-
czy oraz przebudowy (całko-
witej wymiany) istniejącej na-
wierzchni, z dostosowaniem 
do aktualnych wytycznych co 
do nośności i obciążenia ru-
chem dla dróg gminnych.

Karolina Kopacz

K lub Kobiet Aktywnych 
w Wyrach działają-
cy przy Domu Kultury  

w Gostyni został laureatem 
konkursu grantowego „Działaj 
Lokalnie 2018”. Zwycięski pro-
jekt nosi nazwę „Ja sobie radę 
dam, czyli Zosia Samosia” bę-
dzie realizowany do 13 grud-
nia. Jego głównym celem jest 
zwiększenie umiejętności ko-
biet w radzeniu sobie z pra-
cami remontowymi i drobnymi 
usterkami w domu, i w plene-
rze oraz zwiększeniu zaanga-
żowania mieszkańców w spra- 
wy publiczne, m.in. wyremon-
towanie pomieszczenia w Do- 
mu Kultury na mini siłownię.

Spotkania odbywać się bę- 
dą w następujących blokach  
tematycznych: 

JAK KRĘCIĆ, ŻEBY NIE 
PRZEKRĘCIĆ - tzn. jak napra-
wić cieknący kran, spłuczkę 
czy odetkać zatkany zlew.

ZRÓB TO SAMA - to blok 
stolarski, gdzie nauczymy się 
samodzielnie wykonać do-
niczkę z deseczek i ramkę na 
obrazek przy pomocy wkrę-
tarki.

PO PIERWSZE KARP - to 
blok kulinarny z pokazem, jak 
sprawić karpia.

Zapraszamy kobiety z Gmi-
ny Wyry do udziału w naszym 
projekcie, który obejmuje 
praktyczne warsztaty z wyko-
nywania czynności, które zwy-
kle wykonują mężczyźni. Har-
monogram spotkań dostęp-
ny na plakacie oraz stronie  
www.dkgostyn.pl.

We września w obu 
bibliotekach od-
były się warsz-

taty dla dzieci „Czytam, więc je-
stem”, które poprowadziła Iwona 
Kusak - animator i trener. Ucznio-
wie szkoły podstawowej w for-
mie zadań i zabaw mieli przed-
stawić podstawowe różnice po-
między czytaniem książki a oglą-
daniem filmu, ich wady i zale-
ty. Dowiedzieli się jakie znacze-
nie dla rozwoju ma czytanie ksią-
żek oraz jakie są tego pozytyw-

ne aspekt, m.in. rozwijanie wy-
obraźni czy pobudzanie mózgu. 
Poznali także techniki dramowe - 
tzw. pomnik czy pantomima. 

Biblioteka w Gostyni gości-
ła także pisarkę poczytnych po-
wieści obyczajowych Magda-
lenę Majcher. Autorka, bloger-
ka i recenzentka, która dotych-
czas wydała już 8 książek poru-
szających trudne tematy np.: ad-
opcja, zaginięcie bliskiej osoby 
lub depresja poporodowa. Za 
swój dorobek została laureatką 

„Pierścienia Saturna”. Na spo-
tkaniu z młodzieżą i czytelnika-
mi opowiadała o swoich książ-
kach oraz o tym jak wygląda jej 
codzienny dzień pracy. Oprócz 
pomysłu na treść książki i zbie-
rania materiałów, musi także 
promować i reklamować swoje 
książki. Poza pisaniem powie-
ści, które jest jej pasją, zajmu-
je się również copywritingiem,  
a w wolnej chwili odpoczywa 
przy lekturze książki lub emisji 
serialu kryminalnego. 

Na spotkaniu międzypokole-
niowym „Fascynacje literackie” 
z Iwoną Kusak -uczniowie szkół 
podstawowych wspólnie z Se-
niorkami opowiadali o swoich 
ulubionych książkach i litera-
turze dzieciństwa. Książka sta-
ła się pretekstem do nawiąza-
nia międzypokoleniowych wię-
zi i dzielenia się czytelniczym 
doświadczeniem. Młodsze po-
kolenie zostało zachęcone do 
przeczytania powieści obec-
nie nieco zapomnianych, zaś 
Seniorzy odkryli nowe, nieek-
splorowane przez siebie prze-
strzenie literatury np. literatu-
ra fantasy. Iwona Kusak wyja-
śniła także, dlaczego trudniej 
jest obecnie skupić się młodym 
na lekturach, które czytało star-
sze pokolenie oraz jakie warto-
ści daje samo czytanie: wzbo-
gaca język, rozwija ciekawość, 
kreatywność i wyobraźnię oraz 
pcha cywilizację do nieustan-
nego rozwoju.

Zapraszamy na kolejne spo-
tkania w ramach projektu „Part-
nerstwo dla książki 2018”. 

Kobiety Aktywne 
zapraszają

Dla KaŻDEGO COŚ CIEKaWEGO
Po wakacjach ruszyła kolejna tura spotkań w ramach 
zadania „Mały i duży w książce się durzy” z programu 
„Partnerstwo dla książki 2018”, dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Tegoroczne wakacje upłynęły pod znakiem remontów dróg i chodników

Drogowcy w akcji
Sfinansowano ze środków Gminy Wyry
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Ul. Słoneczna

Ul. Rybnicka
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www.gminawyry2023.pl

Szanowni Państwo,

Nasza gmina to dwie wspaniałe miejscowości: Gostyń i Wyry. To nasz dom. 
O tym, że dobrze się tu mieszka, świadczy fakt, że wciąż zwiększa się liczba 
mieszkańców. Jest nas już ponad osiem tysięcy. To cieszy, ale jednocześnie jest 
wyzwaniem, by sprostać oczekiwaniom osób, które żyją tu od urodzenia, jak 
i tych, które w ostatnim czasie tu się osiedliły. Jest to przede wszystkim stwa-
rzanie jak najlepszych warunków do życia. 

W ostatniej kadencji na inwestycje wydaliśmy prawie 29 mln zł, realizując 
118 różnych zadań. Jest to możliwe dzięki znakomitej współpracy z radny-
mi, z którymi potrafimy się dogadać, znaleźć kompromis i wspólnie działać na 
rzecz rozwoju całej gminy.

Przed nami kolejne wyzwania, które są kontynuacją planu inwestycyjnego dla 
naszej gminy. Chciałabym móc je zrealizować, ponieważ udowodniłam, że je-
stem skuteczna i konsekwentna w działaniu. 21 października, w dniu wybo-
rów samorządowych, poddam się Państwa ocenie. Liczę, że będziemy nadal 
wspólnie realizować i budować Naszą Gminę Nasz Dom.

Z poważaniem:

SKUTECZNY gospodarz KANDYDATKA NA WÓJTA GMINY WYRY

materiał sfinansowany przez komitet wyborczy wyborców gmina wyry 2023

nasz program na lata 2018-2023 

Prowadzić sukcesywnie remonty, budowę oraz modernizację dróg, 

 chodników i parkingów.

Dokończyć budowę sieci kanalizacyjnej.

Rozwijać indywidualne systemy dofinansowań dla mieszkańców w zakresie  

ograniczania niskiej emisji i termomodernizacji.

Kontynuować działania w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego  

doTychów oraz dobrze skoordynować komunikację autobusową.

Rozbudować bazę i przygotować jeszcze ciekawsze propozycje działalności  

w gminnych ośrodkach kultury.

Rozbudować kompleksy sportowe o kolejne obiekty oraz rozwijać miejsca rekreacji 

na terenie gminy.

www.gminawyry2023.plwww.fb/skutecznygospodarz.pl

znajdziesz nas:
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DZIELIĆ SPRAWIEDLIWIE
Jestem głównym Inżynierem Mierni-
czo-Geologicznym na kopalni „Bole-
sław Śmiały”. Chcę zmieniać otaczają-
cą nas rzeczywistość na jeszcze lepszą 
dla mieszkańców.

wojciech 
surma

okręg nr 1

GMINA TO MOJA PASJA
Jestem emerytowanym dyrektorem  
w Wyrskich Zakładach Urządzeń Prze-
mysłowych. Niezmiennie jestem chęt-
ny do działania. Dlatego kandyduję do 
Rady Gminy.

herbert 
rzepka

okręg nr 3

LICZY SIĘ BEZPIECZEŃSTWO
Pracuję w Starostwie Powiatowym 
w Mikołowie. Kandyduję, ponieważ 
jestem osobą aktywną społecznie  
i angażuję się w życie naszej gminy.

adrian 
krzyżowski

okręg nr 5

DOBRE MIEJSCE DO ŻYCIA
Jestem pracownikiem Tauron Wy-
twarzanie Elektrownia Łaziska. 
Miejsce gdzie mieszkam to mój dom, 
moja mała ojczyzna. Bardzo je cenię. 
Chcę dbać o nie, żeby zarówno mnie, 
jak i wszystkim mieszkańcom naszej 
miejscowości żyło się dobrze.

szymon 
załęcki

okręg nr 7

DZIAŁAM DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ
Jestem polonistką, radną, od roku na 
emeryturze. Jestem osobą bardzo  
aktywną, pełną pomysłów. Dlatego kan-
dyduję do Rady Gminy.

barbara 
polok

okręg nr 8

JESTEM SKUTECZNY
Jestem mistrzem malarskim. Przez 
prawie 20 lat miałem własną firmę. 
Praca na rzecz innych przynosi mi  
satysfakcję i radość. Dlatego kandydu-
ję do Rady Gminy.

franciszek 
szulc

okręg nr 6

KONSEKWENCJA W DZIAŁANIU
Jestem nadsztygarem w KWK „Bole-
sław Śmiały”. Uważam, że bycie rad-
nym pozwala sensownie ulepszać życie 
w miejscu, gdzie żyjemy.

franciszek 
smykla

okręg nr 4

TO SZCZEGÓLNIE WAŻNE
Jestem emerytowanym górnikiem ko-
palni Bolesław Śmiały i prezesem OSP 
w Wyrach. Uważam, że najważniej-
sza w byciu radnym jest skuteczność. 
Umiejętność przekonania pozostałych 
do tych inwestycji, których domagają 
się mieszkańcy.

mirosław 
sikora

okręg nr 2

Nasza GmiNa Nasz Dom
Jestem redaktorem naczelnym „Gaze-
ty Łaziskiej”, zastępcą dyrektora MDK  
w Łaziskach Górnych, a także radną Gminy 
Wyry. Jestem osobą konkretną, solidną, 
skuteczną. Otwartą na rozmowy z ludźmi.

joanna 
pasierbek-
konieczny

okręg nr 14

NASZA MAŁA OJCZYZNA
Pracuję jako specjalista w firmie Tauron 
Wytwarzanie Elektrownia Łaziska. Przez 
16 lat byłem radnym i chcę wykorzystać  
to doświadczenie.

andrzej 
wyroba

okręg nr 12

POTRAFIĘ SŁUCHAĆ, LUBIĘ POMAGAĆ
Jestem nauczycielką historii, wiedzy  
o społeczeństwie i przedsiębiorczo-
ści, uważną obserwatorką bieżących  
problemów naszej społeczności. Anga-
żuję się we wszystko, co robię i szybko 
się uczę. Chętnie pomagam ludziom,  
a jeśli zostanę radną, będę miała ku temu 
więcej możliwości.

lidia 
borowian-

cyba

okręg nr 10

JESTEM AKTYWNA
Prowadzę firmę ze stolarką okienną  
i drzwiową. Jestem osobą bardzo  
aktywną, tolerancyjną.

grażyna 
świerkot

okręg nr 9

KONSEKWENCJA W DZIAŁANIU
Pracuję w Laboratorium Szpitala św. Jó-
zefa w Mikołowie. Kandyduję, ponieważ 
uważam się za osobę aktywną i kreatyw-
ną, lubię nowe wyzwania.

ilona 
konieczny

okręg nr 11

PATRZĘ NA ŚWIAT KREATYWNIE
Prowadzę własną firmę informatyczną.
Uważam, że praca zespołowa w Ra-
dzie Gminy potrzebuje inspiracji, a ja  
ją mogę dać.

maciej 
marciniak

okręg nr 15

WSŁUCHAĆ SIĘ W LUDZI
Jestem pracownikiem Rejonowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji w Tychach S.A. Po wychowaniu 
dzieci przyszedł czas, by zaangażo-
wać się na rzecz społeczności lokalnej.  
Jestem kandydatem bezpartyjnym.

piotr 
jeleń

okręg nr 13

www.gminawyry2023.pl
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GRAŻYNA 
MATUSZCZYK

3

MARCIN 
KIEL

7

JAN 
SPENDEL

2

KATARZYNA 
ŚMIESZEK

6

OKRĘG 4

OKRĘG 2

OKRĘG 3

OKRĘG 1

GRAŻYNA 
BORTLIK

1

PIOTR 
OLEŚ

5

JANUSZ 
ZGOŁ

4

TOMASZ 
KALINOWSKI

3

TOMASZ 
MROWIEC

8

DAMIAN 
KIECKA

2

MARIUSZ 
WOJTANOWICZ

7

RAJMUND 
GAZDA

1

SYLWIA 
BIAŁAS

5

RENATA 
DRAPACZ-FALKOWSKA

6

JOANNA 
KURASZ

4

EUGENIUSZ 
BUCHALIK

3

JOANNA 
KALUS-GRZEGORZEK

7

EUGENIUSZ 
SZALA

2

DANUTA 
ŁĄCZYŃSKA

6

ADAM 
KURPAS

1

PIOTR 
SZOLA

5

TERESA 
POTYSZ

4

ARKADIUSZ 
BARTNICZEK

7

KATARZYNA 
KURPAS

6

ALICJA 
BOGDANOWICZ

5

DAMIAN 
MROWIEC

3

JÓZEF 
BAŃCZYK

2

JAN 
MACH

1

JOANNA 
PODSADA

4

KANDYDAT NA BURMISTRZA ORZESZA

KWW 
MIROSŁAW 

BLASKI

Mirosław BLASKI

PRZEZ OSTATNIE 4 LATA DOBRZE POZNAŁEM WASZE POTRZEBY 
I OCZEKIWANIA, WIĘKSZĄ CZĘŚĆ Z NICH ZREALIZOWAŁEM, 
REALIZACJA POZOSTAŁYCH TO PAŃSTWA DECYZJA.

1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA: budowa nowoczesnej oczyszczalni ście-
ków w Zawiści wraz z likwidacją starej oczyszczali w Śródmieściu, projektowanie 
i dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
2. INFRASTRUKTURA DROGOWA: kontynuacja remontów i  modernizacji dróg 
gminnych i  wewnętrznych, budowa chodników, wymiana oświetlenia ulicznego 
na energooszczędne, pomoc fi nansowa w zakresie remontu dróg powiatowych.
3. OŚWIATA: utworzenie dodatkowych miejsc w miejskim żłobku, budowa przed-
szkola w  Jaśkowicach, kontynuacja remontów i  modernizacji orzeskich szkół 
i przedszkoli, wsparcie edukacji w zakresie zajęć specjalistycznych dla dzieci z nie-
pełnosprawnością.
4. KOMUNIKACJA: organizacja bezpłatnej, wewnętrznej komunikacji autobu-
sowej dla mieszkańców całego miasta, budowa Centrum Przesiadkowego przy 
głównym dworcu kolejowym w  Orzeszu, przywrócenie połączeń kolejowych na 
odcinku Jaśkowice-Tychy-Oświęcim.
5. SPORT, KULTURA: budowa ogólnodostępnej hali sportowo-widowiskowej 
w centrum miasta, modernizacja stadionu miejskiego „Sokół” wraz z budową za-
plecza szatniowego, rewitalizacja boiska sportowego w Jaśkowicach na potrzeby 
dzieci i młodzieży, promocja śląskich i śpiewaczych tradycji orzeszan, fi nansowa-
nie organizacji pozarządowych.
6. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA: remont i  modernizacja cmentarza komunalnego, 
poprawa estetyki terenów zielonych oraz elementów małej architektury w całym 
mieście, racjonalne planowanie przestrzenne.
7. PROJEKTY SPOŁECZNE: utworzenie: Klubu Seniora, Punktu Aktywizacji Społecz-
no-Zawodowej dla bezrobotnych, Centrum Możliwości dla młodych, kontynuacja 
i rozszerzenie: Orzeskiej Karty Rodziny 3+, stypendiów naukowych i sportowych, 
akcji darmowej żywności dla najbardziej potrzebujących.

OKRĘG 1: ORZESZE Ulice: Brzechwy, Bukowina, Bzów, Chopina, Dąbrowskiego, Diamentowa, Dolna, Emilii Plater, Fitelberga, gen.Józefa Bema, Gliwicka 1A, Górna, J.Piłsudskiego, J.Poniatowskiego, J.Wybickiego, Jasna, Kocha-
nowskiego, Kolorowa, Kołłątaja, Kominiarska, Konarskiego, Kopernika, Kościuszki, Kraszewskiego, Kwiatowa, Ligonia, Lompy, Łukasiewicza, Mała, Matejki, Miarki, Mickiewicza, Mielęckiego, Międzydomowa, Mikołowska 2-49, 
51-109 nieparzyste, Moniuszki, Na Górce, Ogródki, P.Czajkowskiego, Parkowa, Partyzantów, Plebiscytowa, Prosta, Prusa, Pszczela, Reymonta, Rybnicka 1-126C, 128, z wyjątkiem 125, Rynek, Salamander, Sienkiewicza, Sikor-
skiego, Sobieskiego, Stalmacha, Stanisława Wyspiańskiego, Staszica, Śniadeckiego, Środkowa, Św.Wawrzyńca, Trójkątna, Tuwima, Waryńskiego, Wieniawskiego, Wincentego Witosa, Wiosny Ludów, Żeromskiego, Żorska 1-57, 
Żwirki i Wigury. OKRĘG 2: ORZESZE, JAŚKOWICE Ulice: 1 Maja, 22 Lipca, Bieni, Brzozowa, Budowlanych, Cynkowa, Drużynowa, Drzymały, Dworcowa, Fabryczna, Gen.Ziętka, Gliwicka od 2 do końca, Grzegorczyka, Jaśkowicka, 
Kolejowa, Korczaka, Krótka, Leśna, Słowiańska, Marksa, Miła, Ogrodowa, Pawlicy, Pocztowa, Podgórska, Poprzeczna, Powstańców, Radosna, Rajcy, Ramży, Rolnicza, Skautów, Skośna, Słoneczna, Stalowa, Stuska, Szafrańca, 
Szklarska, Szymały, Traugutta, Ulbrycha, Wolności, Zielona, Zuchów, Zwycięstwa. OKRĘG 3: Sołectwa: GARDAWICE, ZAWADA, ZAWIŚĆ. OKRĘG 4: Sołectwa: MOŚCISKA, KRÓLÓWKA, WOSZCZYCE, ZAZDROŚĆ, ZGOŃ.

Szanowni 
Mieszkańcy!
Do mojego 

starego hasła
„TYLKO BLASKI, 
ŻADNYCH CIENI. 
DLA ORZESZA”

dziś dodałbym 
nowe hasło:
„WARTO 

ROZMAWIAĆ 
BY MĄDRZE DZIAŁAĆ”
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Sfinansowano ze środków Gminy Orzesze

- zbliża się koniec roku 
a więc i czas na podsumo-
wanie inwestycji drogo-
wych. czy i w jakim stop-
niu zostały zrealizowane 
zaplanowane na ten rok 
remonty na drogach lo-
kalnych?

- Zadań z zakresu remontu dróg 
gminnych i wewnętrznych w tym 
roku było bardzo dużo. Większa 
część jest już zrealizowana, ale są 
też takie, których remont trwa lub 
dopiero się rozpocznie. Szcze-
gółowa informacja zawarta jest 
w poniższej tabeli. Orzesze jest 
gminą bardzo rozległą, a co za 
tym idzie mamy wiele dróg lokal-
nych, powiatowych, wojewódz-
kich a nawet krajowych. Pomimo 
ograniczonych środków wynika-
jących z naszego miejskiego bu-
dżetu staramy się na ten cel prze-
znaczać duże środki. Oprócz wy-
konywanych inwestycji i remon-
tów na naszych drogach gmin-
nych (w roku 2018 wydatkowa-
na kwota prawie 3 mln. zł) dofi-
nansowujemy również inwesty-
cje na drogach powiatowych.  
W tym roku na te właśnie zada-
nia przeznaczyliśmy 450 tys. zł, 
a w przeciągu ostatnich 4 lat po-
nad 2 mln. zł. Mam nadzieję, że 
wytyczony przeze mnie kierunek 
wzrostu nakładów na poprawę in-
frastruktury drogowej nadal bę-
dzie obowiązywał.

- co z gospodarką wod-
no-ściekową w orzeszu?

- Jednym z moich pierwszych  
i z perspektywy trudniejszych dzia-
łań po objęciu stanowiska burmi-
strza było zweryfikowanie postępu 
działań związanych z gospodarką 
wodno-ściekową. To jeden z głów-
nych priorytetów naszego miasta, 
dlatego też powołałem zespół, któ-
ry wraz ze mną intensywnie zajmo-
wał się właśnie tym tematem. Wni-
kliwie przeanalizowaliśmy różne 
rozwiązania. Ostatecznie podjąłem 
decyzję o wybudowaniu nowocze-
snej oczyszczalni ścieków opartej 
na nowych technologiach mikro fil-
tracji.

Po wielu miesiącach realizacji 
prac projektowych oraz zabiega-
niu o uzyskanie możliwie wyso-
kiego dofinansowania w ramach 
funduszy europejskich, moje sta-
rania przyniosły oczekiwane roz-
strzygnięcie. W sierpniu br. na 
stronie Urzędu Marszałkowskie-
go pojawiła się już informacja  
o przyznaniu dofinansowania dla 
miasta Orzesze w zakresie zada-
nia: Uporządkowanie gospodar-
ki ściekowej w Mieście Orzesze. 
Na ten cel gmina pozyskała po-
nad 16 mln zł. Jest to największa 
w dziejach naszego miasta kwo-
ta dofinansowania, o jaką ubiega-
ło się miasto. Całe zadanie skła-
da się z dwóch etapów, a mia-
nowicie budowy nowoczesnej 
oczyszczalni ścieków w Orzeszu 
- Zawiści oraz budowy kolekto-

ra tłocznego z Centrum do nowej 
oczyszczalni. Całkowity koszt in-
westycji według szacunków ma 
wynieść około 20 mln zł. Jest to 
zadanie priorytetowe dla Orze-
sza, ponieważ uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w tym za-
kresie otwiera możliwości dal-
szego projektowania i budowania 
kanalizacji dla pozostałych do tej 
pory jeszcze nieskanalizowanych 
terenów miasta. W przeciągu kil-
ku tygodni podpiszę w Urzędzie 
Marszałkowskim umowę na dofi-
nansowanie tego zadania, co po-
zwoli na uruchomienie przetargu 
i wybór wykonawcy. Przewidywa-
ny czas realizacji zadania to oko-
ło 2 lata.

- Jakie programy zwią-
zane z szeroko rozumianą 
polityką społeczną są re-
alizowane w orzeszu?

- W zakresie programów pro-
społecznych zrobiliśmy duży 
krok do przodu. Uruchomio-
ne zostały m.in. pilotażowy pro-
gram - bezpłatny transport na li-
nii „Ł” trasa Łaziska - Jaśkowice 
i powrót, fundusze dla Centrum 
i Jaśkowic (odpowiedniki fundu-
szy sołeckich), dofinansowanie 
żłobkowe w kwocie 400,00 zł na 
dziecko (aktualnie z tego dofi-
nansowania korzysta 65 rodzin), 
wprowadzenie w miejscach pu-
blicznych internetu szerokopa-
smowego tzw. hot spoty, pro-
gram dopłat do wymiany pie-
ców w związku z uchwałą anty-
smogową (max. dopłata wyno-
si 4000 zł), oferta sportowo-re-
kreacyjna dla dzieci realizowa-
na przez MOK - zajęcia ogólno-
dostępne z siatkówki i tenisa sto-
łowego, udostępnienie Stadionu 
Miejskiego na potrzeby przepro-

wadzania treningów dla pręż-
nie działających stowarzyszeń 
piłkarskich oraz wprowadzenie 
programu orzeskiej karty dużej 
rodziny 3+. W przyszłości nadal 
zamierzamy wprowadzać nowe 
rozwiązania dotyczące polity-
ki prospołecznej. Rozwój gminy  
w tym zakresie to ważne zadanie 
dla miasta.

REMONTy I INWESTyCjEWyKONANE 
W 2018 R. NA DROGACh GMINNyCh 
I WEWNęTRZNyCh 2,9 MLN ZŁ
n remont drogi za Domem Towarowym  

(117 metrów) 125 tys. zł
n remont odcinka ul. Odrodzenia w Orzeszu - 

etap I (520 metrów) 301,5 tys. zł
n przebudowa odc. ul. Jeżynowej w Zgoniu 

(76 metrów) 41,6 tys. zł
n remont odcinka ul. Krasickiego w Zawadzie 

(404 metry) 255,5 tys. zł
n remont ul. Staszica w Orzeszu  

(421 metrów) 355 tys. zł
n remont odcinka ul. Fabrycznej w Jaśkowicach 

(73 metró jezdni i chodnika) 85,5 tys. zł
n remont ul. Rynek w Orzeszu  

(106 metrów) 17 tys. zł
n remont odcinka bocznego ul. Wiosny Ludów 

w Orzeszu (62 metry) 23 tys. zł
n przebudowa odcinka ul. Dębowej  

w Zawadzie (475 metrów) 168 tys. zł

n remont odcinków ul. Kopernika w Orzeszu 
(237 metrów) 245 tys. zł

n remont ul. Słowiańskiej w Jaśkowicach - 
odc. II (dł. 174 metry) 176 tys. zł

REMONTy I INWESTyCjE DROGOWE 
W TRAKCIE REALIZACjI:
n przebudowa ul. W. Łokietka w Woszczycach  

(238 metrów) 106,7 tys. zł
n remont odcinka bocznego ul. Gliwickiej  

w Orzeszu (dojazd do nr 24-26) 67 tys. zł
n przebudowa odcinka bocznego ul. Żorskiej 

(do nr 92E) w Zazdrości (obecnie ul. Wisławy 
Szymborskiej) 246,4 tys. zł

n przebudowa ul. Reymonta w Orzeszu  
(291 metrów) 207,5 tys. zł

n remont odcinka bocznego ul. Bukowina  
w Orzeszu (dojazd do nr 47-49A)  
(67 metrów) 85 tys. zł

n przebudowa odcinka ul. Kopaniny w Zgoniu 
(200 metrów) koszt: 226,5 tys. zł

n budowa ul. Emilii Plater w Orzeszu  
(127 metrów) 165 tys. zł

n przebudowa odcinka ul. Żeromskiego  
w Orzeszu (95 metrów) 72 tys. zł

OGŁOSZONO PRZETARG:
n remont odcinka ul. Wiosny Ludów w Orzeszu
n przebudowa bocznego odcinka  

ul. Słowiańskiej w Jaśkowicach

REMONTy I INWESTyCjE 
ZAPLANOWANE DO WyKONANIA:
n budowa odcinka ul. Dolnej w Orzeszu
n przebudowa odcinka ul. Żwirki i Wigury  

w Orzeszu
n przebudowa ul. Matejki w Orzeszu
n przebudowa ul. Miarki w Orzeszu
n budowa odcinka ul. Wiosny Ludów  

(za Tesco)
n rozbudowa kanalizacji deszczowej przy  

ul. Słowiańskiej w Jaśkowicach.

Ul. Krasickiego po remoncie. Ul. Staszica po remoncie.

Wizualizacja oczyszczalni ścieków.

Rozwijamy miasto
Rozmowa z MiroSŁAWeM blASKiM, burmistrzem Orzesza

Ul. Kopernika po remoncie.

Żłobek
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Przed miesiącem pisa-
liśmy, że Aleksander 
Wyra zapewne powal-

czy w Łaziskach Górnych sam 
z sobą. Nikt nie zgłaszał kontr-
kandydata, a z miejskiej gieł-
dy plotek towarzyskich wiało 
nudą. Tymczasem rzutem na ta-
śmę, swojego człowieka wysta-
wiło do wyborczej walki Pra-
wo i Sprawiedliwość. Wiąże się  
z tym cała masa spiskowych 
teorii. Jedna z nich głosi nawet, 
że poseł Izabela Kloc przed wy-
borami ma wyciągnąć obciąża-
jące „kwity” na ludzi łaziskiej 
władzy. Kiedy dowiedzą się  
o tym mieszkańcy, przeżyją 
szok, a Andrzej Pacha pojawi 
się, jako mąż opatrznościowy. 
Na razie, o żadnych kwitach nie 
słyszeliśmy, choć nie takie cuda 
dzieją się w Polsce. 

Póki co przychylamy 
się do hipotezy, że 
kampania w Łaziskach 
Górnych nie oprze się  
o brudy, lecz  
o argumenty. 

Nie jest tajemnicą, że obecny 
burmistrz Aleksander Wyra oba-
wia się o los dużych zakładów 
pracy, które dają miastu spory 
dochód z podatków. Z kolei An-
drzej Pacha, podobnie jak cały 
PiS, jest bojowo nastawiony do 
przyszłości i idzie pod sztanda-
rem „damy radę”. Jednym sło-
wem realizm zetrze się z opty-
mizmem. Obu panom życzy-
my wszystkiego dobrego, choć 
trudno nie odnotować, że łaziscy 
bukmacherzy polityczni zdecy-
dowanie obstawiają Wyrę. Zna-
ny w powiecie samorządowiec  

chciał się z nami założyć o pół 
litra, że obecny burmistrz wygra  
z dwukrotną przewagą. Nie zało-
żyliśmy się, bo nie pijemy. 

W Orzeszu też 
faworytem jest 
obecny burmistrz. 

Mirosławowi Blaskiemu uda-
ło się uniknąć rywalizacji z kan-
dydatami wystawionymi przez 
partie albo znane lokalne ugru-
powania. O fotel burmistrza 
ubiega się też Mariusz Oleś, 
znany z propabrgowania sztuk 
walki. Czy z walki stoczonej  
21 października wyjdzie zwycię-
sko? Znawcy wyborczego spor-
tu stawiają raczej na obrońcę 
tytułu, niż na pretendenta. Na 
tym nie kończy się temat orze-
skich wyborów. Partie z niezro-
zumiałych powodów nie wysta-
wiły kandydatów na burmistrza, 
choć przecież zarówno Pra-
wo i Sprawiedliwość jak i Plat-
forma Obywatelska, ufarbowa-

na na Koalicję Obywatelską nie 
byłyby bez szans. Marek Szafra-
nie z PiS nie jest postacią ano-

nimowa. To samo dotyczy Pio-
tra Zienca z PO, który zamie-
rza wrócić do lokalnej polityki 

otwierając listę do Rady Powia-
tu. W każdym razie partie odpu-
ściły Blaskiemu, ale raczej nie 
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Gala boksu wyborczego
Najbardziej krwawa, wyborcza jatka szykuje się w Mikołowie, ale w pozostałych miejscowościach powiatu 21 października też zapowiada 
się ciekawa niedziela. W Wyrach walczą w białych rękawiczkach, ale ktoś przecież padnie na deski. W Łaziskach Górnych jeden  
z zawodników wszedł do ringu bez rozgrzewki. teoretycznie nie sprzyja to zwycięstwu, ale sport wyborczy już nie takie cuda widział. 



i20 od 42 900 zł 

Wyróżniający się śmiały styl, który zapewnia 
bardziej agresywny wygląd. Nowy Hyundai i20 
uosabia sportowy charakter, który cechuje naj-
nowszą rodzinę samochodów Hyundai. Inteli-
gentniejszy i bezpieczniejszy dzięki szerokiej 
gamie nowoczesnych systemów bezpieczeń-
stwa, oferuje zaawansowane technologie i bez-
problemową łączność pomiędzy smartfonem  
a samochodem. System audio z 7-calowym 
ekranem dotykowym umożliwia korzystanie  
z Apple CarPlay™ i Android Auto™. Teraz mo-
żesz bez problemu słuchać swojej ulubionej 
muzyki, sprawdzać pocztę e-mail i korzystać  
z innych aplikacji. 

KONA od 69 900 zł

To dynamiczny SUV, łączący styl i osią-
gi wspierane przez najnowocześniejsze 
technologie. Dzięki możliwości dobra-
nia dachu w kolorze Phantom Black lub 
Dark Knight oraz jednego z trzech wa-
riantów kolorystycznych wnętrza, KONA 
nabierze wyjątkowego charakteru ideal-
nie dopasowanego właściciela. Zapew-
ni Ci także łączność, której oczekujesz  
i innowacje, które sprawiają, że życie sta-
je sie łatwiejsze - np. Head-up display. 
Wysokiej jakości system nagłośnienia 
marki Krell dostarcza znakomitą jakość 
dźwięku.

TuCSON od 77 900 zł

W nowym Tucson pojawiły się stylistycz-
ne zmiany wybranych elementów nadwo-
zia, zmieniono gamę jednostek napędowych, 
które zostały udoskonalone i unowocześnio-
ne w zakresie emisji CO2 oraz rozbudowa-
no wyposażenie z zakresu komfortu i bez-
pieczeństwa. Jedną z największych zmian  
w kokpicie jest 8-calowy ekran nawigacji. 
Optymalnie umieszczony, aby ułatwić inte-
rakcję, ekran dotykowy zdaje się unosić nad 
deską rozdzielczą. Ułatwia dostępem do na-
wigacji i funkcji informacyjno-rozrywkowych, 
takich jak usługi Live, Apple CarPlay™ czy 
Android Auto™.

SANTA fE od 139 900 zł

To przestronny, funkcjonalny i stylo-
wy SUV rodzinny segmentu D. Do wybo-
ru mamy trzy dynamiczne silniki wyso-
koprężne zmodyfikowane, aby spełniać 
nową normę emisji spalin euro 6c. Silni-
ki zużywają mniej paliwa, dzięki bardziej 
efektywnemu spalaniu i zminimalizowa-
niu strat tarcia w układzie przeniesienia 
napędu. Dzięki pionierskim systemom, ta-
kim jak asystent bezpiecznego wysiadania 
czy system monitorowania tylnej kanapy, 
gwarantuje spokojną podróż wszystkim 
pasażerom. Model dostępny jest w wersji  
5- lub 7-osobowej.

STUdzIeNIce (obok Pszczyny) | ul. JASKÓŁeK 21 | tel 32 326 39 90 | TYchY | ul. KATOWIcKA 35 | tel. 32 326 22 80-87 | www.witpolauto.pl

Zapraszamy na Dni Nowości Hyundai od 11 do 13 października

Nowe modele hyundai
Hyundai wprowadził wiele nowości i zmian w gamie modelowej. W salonach sprzedaży pojawił się nowy elegancki model z rodziny i30 - i30 Fastback, odświeżo-
ny został wygląd zewnętrzny modeli i30 Hatchback i i30 Wagon. Do sprzedaży trafił Nowy i20. Zmieniła się także gama SUV-ów Hyundai. SANTA FE Nowej Ge-
neracji został wyposażony w pionierskie systemy bezpieczeństwa, Nowy TUCSON zyskał jeszcze bardziej nowoczesny design i nowe wyposażenie. Model KONA 
dostępny jest teraz także z silnikiem Diesla. Wszystkie nowo produkowane modele Hyundai są dostosowane do europejskiej normy spalin euro 6d-temp.

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 

NASZA GAZETA 55październik 2018r. • /NaszaGazetainfo

R E K L A M A

R E K L A M A

Gala boksu wyborczego
Najbardziej krwawa, wyborcza jatka szykuje się w Mikołowie, ale w pozostałych miejscowościach powiatu 21 października też zapowiada 
się ciekawa niedziela. W Wyrach walczą w białych rękawiczkach, ale ktoś przecież padnie na deski. W Łaziskach Górnych jeden  
z zawodników wszedł do ringu bez rozgrzewki. teoretycznie nie sprzyja to zwycięstwu, ale sport wyborczy już nie takie cuda widział. 

popuszczą jeżeli chodzi o Radę 
Miejską. W Orzeszu przybywa 
mieszkańców i samorząd dostał 

za to bonus w postaci zwięk-
szenia liczby radnych do 21. To 
oznacza, że w tej kadencji nie 

będzie już tak miło. Mirosław 
Blaski przyzwyczaił się do du-
żego poparcia w Radzie Miej-
skiej. PiS i PO wystawiają w tym 
sezonie silne listy, ze znanymi 
nazwiskami. Jeżeli obecny bur-
mistrz wygra i chce przetrwać 
w ciszy i spokoju kolejnych pięć 
lat będzie musiał się z kimś do-
gadać. Nieoficjalnie wiadomo, 
że bliżej jest mu do PiS, niż do 
PO. W wymienionych miastach 
sytuacja nie jest jednoznaczna, 
ale w miarę przewidywalna.

Dla miłośników 
wyborczych emocji nie 
lada gratka szykuje się 
za to w Wyrach. 

Trzy miesiące temu pisali-
śmy, że wójt Barbarę Prasoł cze-
ka w miarę spokojna kampa-
nia, chyba że znienacka wysko-
czy Adam Myszor. I wykrakali-
śmy. Choć z drugiej strony sami 
zastanawiamy się, czy chodzi 
o tego samego Myszora, któ-

ry ubiegał się o ten urząd czte-
ry lata temu? Jest to oczywiście 
zamierzony komplement pod 
adresem jego zmiany wizerun-
kowej. Media i wyborcy powin-
ny docenić w politykach umie-
jętność uczenia się na własnych 
błędach. W tym środowisku 
jest to cecha równie rzadka, jak 
banknot stuzłotowy przed wy-
płatą. Myszorowi ta sztuka jed-
nak się udała. Schudł, zmężniał, 
ożenił się. Przez trzy lata praco-
wał, jako szef kancelarii prezy-
denta Świętochłowic, a to nie 
jest łatwe miejsce pracy. W każ-
dym razie postanowił wrócić 
do lokalnej polityki i zbudować 
swój wizerunek na pozytywnym 
przekazie, a nie na krytyce ry-
walki. Pytanie za sto punktów 
brzmi, czy ta pozytywna meta-
morfoza wystarczy, aby poko-
nać lubianą i szanowaną wójt? 
Inaczej, niż cztery lata temu, 
kampania w Wyrach nie jest 
prowadzona w rękawicach bok-
serskich, lecz w jedwabnych rę-

kawiczkach. Nie oznacza to, że 
brakuje tutaj zabawnych incy-
dentów. Wójt wypuściła w ra-
mach gadżetu wyborczego mini 
grę planszową, gdzie wyborca 
porusza się wzdłuż zrealizowa-
nych w gminie inwestycji. Do-
łączono do tego kostkę i - uwa-
ga - pionki. Myszor zriposto-
wał, że mieszkańcy Wyr i Gosty-
ni nie są pionkami, ale gracza-
mi w miejskiej grze. General-
nie wynik jest nieprzewidywal-
ny, a ze względu na udział trze-
ciego kandydata, druga tura wy-
daje się całkiem możliwa.

O sytuacji w Ornontowicach 
też często pisaliśmy w humo-
rystycznej konwencji, że bur-
mistrz Kazimierz Adamczyk 
rządzi tak długo, że powinien 
wejść na stałe do herbu gminy. 
W poprzedniej kadencji w ogó-

le nie było o czym pisać, bo był 
jedynym kandydatem. 

Wszystko wygląda na 
to, że dobre czasy się 
skończyły. 

Z wójtem zmierzy się Mar-
cin Kotyczka z Obywatelskiego 
Komitetu Samorządowego. Na 
pewno nie można go lekcewa-
żyć, bo OKS jest chyba najlepiej 
zorganizowaną ekipą wyborczą 
w całym powiecie. Wszędzie są 
aktywni, a ich specjalnością są 
mocne listy do rad. Co ciekawe, 
jedyną miejscowością, gdzie 
wystawiają kandydata do wal-
ki o najważniejszy urząd, są Or-
nontowice. Niestety, nie potra-
fimy odpowiedzieć na pytanie, 
czy to jest dobra czy zła infor-
macja dla obecnego wójta.  (fil)



- W wywiadzie na łamach majowej „Na-
szej Gazety” nie wykluczył Pan startu w wy-
borach na wójta podkreślając jednak, że na 
podjęcie takiej decyzji wpływa wiele czynni-
ków. Co ostatecznie przesądziło o Pana de-
cyzji?

- Gmina Wyry potrzebuje świeżego spojrze-
nia na sprawy i potrzeby mieszkańców oraz no-
wego impulsu inwestycyjnego. Taki pogląd po-
dziela ogromna grupa mieszkańców Wyr i Go-
styni. Wielu z nich zachęcało mnie do startu, 
mówiło o potrzebie stworzenia konstruktyw-
nej, poważnej alternatywy dla wyborców, któ-
rzy chcą pozytywnej zmiany we władzach gmi-
ny. Dlatego postanowiłem wystartować na Wój-
ta Gminy Wyry w wyborach samorządowych  
21 października. Decyzję o starcie poprzedziło 
wiele rozmów w gronie najbliższych. W jej pod-
jęciu bardzo wspierała mnie moja, wspaniała 
żona Ewa, na którą zawsze mogę liczyć. 

- W poprzednich wyborach przeprowa-
dził Pan widowiskową, ale przegraną kam-
panię wyborczą. Teraz rozłożył Pan akcenty 
zupełnie inaczej. Uważa Pan, że tym razem 
się uda?

- Mocno wierzę w to, że mieszkańcy doce-
nią moją konsekwencję i zaangażowanie oraz 
że wspólnie zwyciężymy w tegorocznych wy-
borach. Szczerze mówiąc decyzja o ponow-
nym starcie nie należała do łatwych. Cztery lata 
temu mimo świetnego wyniku na poziomie bli-
sko 40% głosów wyborów nie udało się wygrać. 
Życie nauczyło mnie, że zwycięstwa zazwy-
czaj uczą nas niewiele. Najlepszą lekcją są po-
rażki, bo to one pozwalają nam zastanowić się 
nad naszym dotychczasowym działaniem, sko-
rygować własne błędy i nabrać dystansu. Ja od-
robiłem to swoiste „zadanie domowe” z poko-
ry. Po przegranych wyborach nadal działałem 
na rzecz lokalnej społeczności, związałem się 
również zawodowo z administracją samorzą-
dową. Ostatnie lata to okres naprawdę cięż-
kiej pracy, zdobywania doświadczenia i wiedzy 
nie tylko w aspekcie zawodowym, ale i ogólnie,  
życiowym. Ocena tych starań pozostaje w rę-
kach wyborców. To do nich należy ostateczna 
decyzja. 

- Jako Naczelnik Kancelarii Prezydenta sa-
morządowe szlify zdobywał Pan w Święto-
chłowicach, czyli dużym mieście. Jak chce 
Pan przełożyć to doświadczenie na bądź co 
bądź małą Gminę Wyry?

- Świętochłowice i Gmina Wyry mają ze 
sobą wbrew pozorom wiele wspólnego. Obie 
te gminy są otoczone przez dużo większe sa-
morządy o wielokrotnie większych budże-
tach. Jednak tak jak świętochłowiczanie nie 
chcą żyć gorzej niż chorzowianie czy katowi-
czanie, tak mieszkańcy Gminy Wyry oczekują 
takiego samego poziomu życia i rozwoju jak 
sąsiedzi z Mikołowa czy Łazisk Górnych. Za-
rządzanie jednym ze strategicznych wydzia-
łów powiatu grodzkiego, którego budżet jest 
relatywnie mały a potrzeby ogromne, uczy nie 
tylko oszczędnego gospodarowania groszem 
publicznym ale również wyzwala niesamowi-
tą kreatywność w realizowaniu podobnych do 
sąsiadów zadań za dużo mniejsze pieniądze. 
To wiedza uniwersalna, która jest równie ak-
tualna w mieście, jak i na wsi. Znam dobrze 
Wyry i Gostyń, mieszkam tu od urodzenia. 

Przez 4 lata reprezentowałem interesy miesz-
kańców tych miejscowości w Radzie Powiatu 
Mikołowskiego, gdzie przewodniczyłem Ko-
misji Budżetu i Mienia. Jeśli mieszkańcy da-
dzą mi szansę wykorzystania posiadanej wie-
dzy i zdobytych umiejętności, to wiem, że uda 
mi się zrobić wiele dobrego.

- Co Pana zdaniem zostało najbardziej za-
niedbane przez urzędujące władze gminy?

- Nie mam zamiaru krytykować mojej kontr-
kandydatki. Myślę, że mieszkańcy gminy mają 
swój rozum i sami najlepiej wiedzą czego im 
brakuje, co zostało najbardziej zaniedbane. Po-

dobnie jak wielu z nich uważam, że po 12 latach 
urzędowania obecnych władz Gmina Wyry po-
trzebuje pozytywnej zmiany. 

- Warunkiem Pana startu na wójta było 
zorganizowanie komitetu wyborczego. Do 
wyborów idzie Pan pod własnym szyldem 
pn. Gminny Związek Mieszkańców Adama 
Myszora. Nie łatwiej było „podpiąć się”, pod 
któryś z powiatowych komitetów lub nawet 
partię polityczną?

- Traktuję wyborców bardzo poważnie, a oni 
muszą wiedzieć kogo mają rozliczyć z obietnic 
wyborczych. Dlatego nie mam zamiaru chować 

się za nic nie mówiącym szyldem albo wypeł-
niać partyjne dyrektywy płynące z centrali. Każ-
da rzecz jaką postuluję jest podpisana moim na-
zwiskiem i biorę za nią osobistą odpowiedzial-
ność. Uważam, że to uczciwe podejście do spra-
wy. Zarejestrowaliśmy kandydatów na radnych 
we wszystkich 15 okręgach wyborczych Gminy 
Wyry. To 7 ambitnych kobiet i 8 zaangażowanych 
mężczyzn, wśród których znajdują się zarówno 
osoby o bogatym dorobku samorządowym, jak  
i nowe twarze, które wcześniej sprawdziły się 
na niwie społecznej, biznesowej czy w działal-
ności w organizacjach pozarządowych i chcą te 
doświadczenia wnieść do naszego samorządu. 

- Na decyzje wyborców o ewentualnym 
poparciu kandydata spory wpływ ma przed-
stawiony przez niego program wyborczy. 
Jaki Pan ma pomysł na Gminę Wyry?

- W naszej gminie potrzeby w zakresie nie-
zbędnych inwestycji od lat są doskonale zna-
ne zarówno mieszkańcom jak i urzędującej 
władzy. Dlatego przy tworzeniu programu wy-
borczego nie chodzi o przysłowiowe „wymy-
ślanie prochu”. Chodzi o to, aby po wyborach 
skutecznie realizować zapowiedziane postu-
laty, a tego niestety zdecydowanie brakowało. 
Gołym okiem widać tzw. „zmęczenie materia-
łu” i potrzebę zmian, aby nadać gminie nowy 
impuls inwestycyjny. Za kluczowe inwesty-
cje dla Wyr oceniam przywrócenie dawnego 
blasku budynkowi byłego Domu Kultury oraz 
stworzenie tam jednostki, która będzie ofero-
wać mieszkańcom bogatą ofertę kulturalną, 
szczególnie dla dzieci, młodzieży i naszych 
seniorów. Priorytetem będzie również stwo-
rzenie nowych miejsc parkingowych z praw-
dziwego zdarzenia w rejonie kościoła oraz 
przede wszystkim wyrskiej szkoły. Niezbęd-
na jest również rozbudowa bazy sportowej 
przy szkole oraz na Obiekcie Sportowo-Re-
kreacyjnym im. Braci Góralczyków. Chciałbym 
również w Wyrach utworzyć gminny żłobek,  
z którego skorzystają mieszkańcy całej gminy.  
Gostyń czeka na gruntowny remont ul. Ryb-
nickiej wraz z drogami do niej przyległymi jak  
ul. F. Kłosa, ul. Wiśniowa czy Jarzębinowa oraz 
na przyspieszenie procesu budowy kanaliza-
cji. Nie mniej ważny jest remont ulic Tyskiej 
i Tęczowej oraz stworzenie nowych most-
ków pieszo-rowerowych nad rzeką Gostyń-
ką, wraz z oczyszczeniem jej koryta. Postula-
tem, który zgłaszałem już 4 lata temu i który 
nadal podtrzymuję jest skomunikowanie auto-
busowe rejonu ulic Drzymały, Motyla, Dębowa  
z resztą miejscowości oraz bezpośrednie po-
łączenie autobusowe Gostyni z Katowicami.  
W obu miejscowościach powinny powstać 
nowe ścieżki rowerowe oraz co najmniej po 
2 place zabaw, z infrastrukturą do aktywne-
go wypoczynku dla całych rodzin. Kluczo-
wy z perspektywy całej gminy jest też grun-
towny remont całej ul. Pszczyńskiej z popra-
wą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z uli-
cami Główną i Zjednoczenia w Wyrach oraz 
Rybnicką i Miarową w Gostyni. Tam też rozbu-
dowy wymaga chodnik w rejonie ul. Zaleśnej. 
Kwestie ekologii jak dopłaty do wymiany pie-
ców czy termomodernizacji domów wymagają 
poza dopłatami zewnętrznymi stworzenia rów-
nież specjalnego programu gminnego, który 
będzie dla mieszkańców bardziej przystępny.

Rozmawiała: Ewelina Tracz

Świeże spojrzenie 
na sprawy mieszkańców

Rozmowa z AdAMeM MySzoreM, kandydatem na Wójta Gminy Wyry

Jeśli mieszkańcy dadzą mi szansę 
wykorzystania posiadanej wiedzy  
i zdobytych umiejętności, to wiem, 
że uda mi się zrobić wiele dobrego.
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P oprawa sytuacji związanej 
z zasobem mieszkanio-
wym w Mikołowie - w tym 
budowa nowych miesz-

kań komunalnych - były wśród pro-
gramowych zapowiedzi Stanisława 
Piechuli 4 lata temu. Burmistrz Mi-
kołowa słowa dotrzymał. Budowa 
nowych mieszkań, to obszar bar-
dzo istotny, bowiem temat nie był 
realizowany w Mikołowie od ponad  
15 lat. Narosły w związku z tym spo-
re zaległości. Burmistrz Piechu-
la chce odwrócić ten niepokojący 
trend i odnosi na tym polu sukcesy. 

W ubiegłym roku miasto wybu-
dowało 16 dwukondygnacyjnych 
mieszkań w budynkach o nowo-
czesnej bryle. Kolejnych 16 loka-
li zostanie wkrótce przekazanych 
mieszkańcom. Łączna powierzch-
nia oddawanych do użytku miesz-
kań wynosi ok. 855m2. Każdy z no-
wych budynków zawiera dwa typy 
lokali: mniejsze o powierzchni po-
nad 40m2 i większe o powierzchni 
ponad 66m2. Przy realizacji inwesty-
cji miasto korzystało z dofinanso-
wania Banku Gospodarstwa Krajo-
wego z siedzibą w Warszawie. Do-

płata banku wynosiła 1 095 304,37 zł. 
Tym samym, dokładnie tyle właśnie 
zaoszczędzono w miejskiej kasie. 

Inwestycje w zasób mieszkanio-
wy realizujemy w mieście na wielką 
skalę. Kilkadziesiąt budynków osie-
dlowych przeszło termomoderni-
zację i zupełnie zmieniło swój wy-
gląd. Rewitalizujemy i odnawiamy 
także zabytkowe kamienice w ryn-
ku i przyległym kwartale. W nich 
również znajdą się lokale mieszkal-
ne. Dzięki temu przestrzeń miejska 
wygląda coraz lepiej. Mamy plany 
na kolejne lata, już w 2016r. zgłosi-
liśmy swoją gotowość do udziału  
w programie „Mieszkanie Plus”. To 
dobrze rokuje na najbliższą przy-
szłość. 
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R uszyła realizacja pierwszego eta-
pu budowy centrum Przesiadkowe-
go w Mikołowie. będzie to miejsce,  

w którym transport prywatny łączy się  
z publicznym. 

Mówiąc obrazowo, do centrum przesiadkowego doje-
dziemy własnym środkiem transportu (samochodem, mo-
tocyklem, rowerem), by móc przesiąść się na transport 
zbiorowy - autobus lub pociąg. 

Cała inwestycja, której koszt szacowany jest na 21 mln zł  
(z czego 13 mln zł to dofinansowanie unijne) podzielo-

na została na trzy etapy tak, by była jak najmniej uciążli-
wa dla mieszkańców. Wykonawca jakiś czas temu przejął 
plac budowy i od kilku dni na ul. Kolejowej pracuje ciężki 
sprzęt. Powstanie tu łącznik Kolejowa - Waryńskiego, któ-
ry odbierał będzie część ruchu z ul. Prusa. Powstanie też 
zajezdnia dla autobusów, które wcześniej parkowały na 
klepisku. Bieżący etap obejmuje także budowę wielkiego 
parkingu na potrzeby Centrum Przesiadkowego mogące-
go pomieścić nawet 205 pojazdów.

Zakończenie pierwszego etapu planowane jest w przy-
szłym roku. Wtedy też będą mogły ruszyć kolejne prace. 
Cała inwestycja ma być oddana do użytku w 2021 roku. 

Ciężki sprzęt buduje 
Centrum Przesiadkowe

Na specjalnej drewnianej 
konstrukcji rozpięto pla-
katy opisujące i wizu-

alizujące jak miasto zmieniało się na 
przestrzeni lat. Wystawa przypomina 
także miejsca czy wydarzenia, które od 
dawna z Mikołowem są kojarzone. Sam 
tytuł „Rozkwitający Mikołów” nawią-
zuje do hasła promocyjnego „Ogród  
życia”. 

- Poprzez tę ekspozycję chcieli-
śmy przypomnieć jak wiele zmian do-
konuje się w mieście na przestrze-
ni lat. Często bywa, że przyzwyczaja-
my się do wydarzeń, czy miejsc któ-
re mają już swoją historię i przestaje-
my je zauważać, bierzemy za pewnik.  
Z drugiej strony wystawa pokazu-
je, jak wiele - dzięki skutecznie po-
zyskiwanym środkom zewnętrznym 
i sprawnemu zarządzaniu - można  
w mieście zmienić - tłumaczy Stanisław 

Piechula, burmistrz Mikołowa. Prezen-
tujemy tu atuty miasta, z których każdy 
mieszkaniec może być dumny. Stąd wła-
śnie bierze się nasze poczucie tożsa-
mości miejskiej i identyfikacji mieszkań-
ców z małą ojczyzną - dodaje Piechula. 

Ekspozycja przemawia do odbiorcy 
głównie zdjęciami, ale nie tylko. Każ-
de zagadnienie opatrzono krótkim opi-
sem, a pod nim znajdziemy ciekawostki 
i „smaczki”. Dowiemy się na przykład 
ile koncertów łącznie odbyło się w ra-
mach cyklu „Letnie Granie” bądź „Mi-
kołowskich Dni Muzyki”, od kiedy or-
ganizowany jest Jarmark Staroci, jaka 
jest łączna powierzchnia wykonanych 
termomodernizacji budynków, ile no-
wych drzew posadzono ostatnio w Mi-
kołowie, czy też ile załóg wystartowało 
w ramach Rajdu Śląska. 

Wystawa dostępna jest na rynku dla 
każdego za darmo. 

„Rozkwitający Mikołów” 
- przyjdź i zobacz

Po wystawie „Miasto przysłonięte”, zwracającej 
uwagę na chaos i zaśmiecanie przestrzeni 
reklamami, na rynku od tygodnia oglądać można 
nową ekspozycję - „rozkwitający Mikołów”. 

dobiega końca ii etap budowy mieszkań komunalnych na Nowym Świecie.  
W ubiegłym roku mieszkańcy wprowadzili się do 16 lokali. Podobnie będzie teraz. 

Nowy Świat II 
- przybywa mieszkań komunalnych

STANISŁAW PIEChULA, Burmistrz Mikołowa
- Jednym z celów naszej kadencji była budowa no-

wych mieszkań. To bardzo ważna kwestia dla wielu ro-
dzin, a niestety w Mikołowie przez lata powstały duże za-

ległości w tym obszarze. W ciągu ostatnich 3 lat 
wybudowaliśmy 32 nowe mieszkania. Potrzeb 

jest znacznie więcej, dlatego istotne jest, by 
ten kierunek był umiejętnie kontynuowany. 



Z astępca burmistrza Ma-
teusz Handel jakiś czas 
temu zapowiedział, że 

mikołowski AKS przejdzie re-
mont. obietnica właśnie się wy-
pełnia. A o co dokładnie cho-
dzi? budynek klubowy przej-
dzie termomodernizację, a sta-
re szatnie i sanitariaty zostaną 
wyremontowane. 

Miasto planuje także zająć się oto-
czeniem klubu. Położony zostanie 

nowy chodnik, straszący stary płot 
biegnący wzdłuż ul. Zawilców będzie 
zastąpiony nowym, wyremontowany 

zostanie mur oporowy, a nawierzch-
nia drogi prowadząca do stadionu na 
ulicy Zawilców ma być równa jak stół. 

Prace już ruszyły, ostatni etap czyli 
nowa nawierzchnia drogowa ma być 
ukończony na wiosnę. 

- Mikołów jest miastem, w któ-
rym mieszkają rzesze osób kochają-
cych sport. Dobrze wiem co mówię, 
bo sam różne sporty uprawiam i naj-
więcej znajomych poznałem właśnie 
w ten sposób. Mam przekonanie, że 
z efektów naszych prac ucieszą się 
piłkarze, kibice jak i mieszkańcy na 

co dzień korzystający z tego wspa-
niałego obiektu. AKS to nasz historia 
i duma - zasługuje na godny wygląd 
- podsumowuje Mateusz Handel Za-
stępca Burmistrza.

Na horyzoncie są już kolejne spor-
towe inwestycje miejskie. Chodzi  
o budynki LKS Orzeł Mokre - Seniorzy 
(trwają prace remontowe) i LKS „45” 
 Bujaków (trwają prace projektowe) 
oraz pumptrack w centrum.
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Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału 
w Xii edycji amatorskich Mistrzostw Polski w pływaniu 

FaMiLy cuP
zawody odbędą się 20 października o godzinie 10:00 

w Krytej Pływalni aqua Plant w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22. 

Opłata zgodna z cennikiem w krytej pływalni 
(10 zł - dorośli, 5,60 zł - dzieci). 

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość wygrania 
cennych nagród rzeczowych oraz na każdego będzie czekał poczęstunek. 

Serdecznie zapraszamy do startów indywidualnych oraz rodzinnych.

W cześniejsza wąska jezd-
nia, na której auta musia-
ły zatrzymywać się w za-

toczkach przechodzi moderniza-
cję. Zostanie poszerzona z obecnych 
4,5m do 7m i przede wszystkim wy-
posażona w kanalizację odwadniają-
cą, do której będą włączane odwod-
nienia kolejnych ulic. Wzdłuż niej bę-
dzie biegł ciąg pieszo-rowerowy. 
Dzięki temu samochody osobowe  
i ciężarowe będą mogły się bez-
piecznie mijać, piesi zaś i rowerzyści 
bezpiecznie poruszać.

We wrześniu cały region obiegła 
informacja, że właśnie podczas pro-
wadzenia prac przy Dzieńdziela od-
kryto niewybuchy z okresu II wojny 
światowej. Początkowo było to 7 po-
cisków artyleryjskich, szybko oka-
zało się jednak, że jest ich znacz-
nie, znacznie więcej. Konieczny 
był przyjazd saperów, którzy osta-
tecznie wywieźli kilkaset sztuk du-
żych militariów i wiele, wiele mniej-
szych. Akcja wydobywania niewy-
buchów trwała dwa dni i przebie-
gła bardzo sprawnie. Po jej zakoń-
czeniu burmistrz Piechula opubliko-
wał w internecie filmik z podzięko-
waniami dla wszystkich zaangażo-
wanych służb. Wykopane artefakty 
już niedługo będzie można oglądać 
w Miejskiej Placówce Muzealnej. Co 
ważne, w czasie akcji saperskiej in-
westycja na Recie była realizowa-
na na innym odcinku ul. Dzieńdziela,  

w związku z tym nie ma mowy o żad-
nych opóźnieniach inwestycji. Plano-
wane są już kolejne remonty, chodzi 
o ulice przylegające do Dzieńdzie-
la: Jasna, Brzozowa i Reta. Warto do-
dać, że prowadzona inwestycja dro-
gowa na Recie jest największą tego 
typu w całym Mikołowie. Jej koszt to 
ok. 5,5 mln zł.

Kolejne duże zadanie realizowa-
ne w tej części miasta to budowa bo-
iska wielofunkcyjnego. Ciężki sprzęt 
wyrównał już teren przy ul. Zielonej. 
Niedługo kładziona będzie nowa na-
wierzchnia i realizowane będą kolej-
ne etapy inwestycji. Oddanie boiska 
do użytkowania przewidziane jest już 
na koniec października.

Mikołowski AKS wypięknieje

Rety! Inwestują w Retę.
Miło popatrzeć jak rozwija się reta. Pierwszą znaczącą inwestycją realizowaną w tej części 
miasta jest przebudowa głównej ulicy - dzieńdziela, którą niestety wcześniej nie była odpowiednio 
wykonana, by można dalej prawidłowo rozwijać kolejne drogi i cały układ komunikacyjny rety. 

MATEUSZ hANDEL, 
Zastępca Burmistrza Mikołowa

- Ważne jest dla nas, by Mikołów rozwijał się  
w sposób zrównoważony, nie sposób więc 
pomijać Retę na inwestycyjnej mapie 
miasta. Zadania, które otworzyliśmy 
w tym roku, to początek zmian jakie 
chcemy tu przeprowadzić
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Dobiegła końca termo-
modernizacja budynku 
Wspólnoty Mieszkanio-

wej na osiedlu Mickiewicza 21. 
Remont obejmował, m.in. pra-
ce rozbiórkowe, demontażowe 
i ociepleniowe.

Z kolei na ukończeniu jest 
remont budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej na Mickiewicza 
11. Termomodernizacja zosta-
ła zrobiona. Teraz trzeba wyre-
montować balkony, które z uwa-
gi na zły stan techniczny zosta-
ły całkowicie rozebrane, łącz-
nie ze skorodowanym zbroje-
niem. Prace te wynikły dopiero 
w trakcie wykonywania termo-
modernizacji i zmusiły wspól-

notę do podjęcia decyzji o od-
tworzeniu balkonów w całości. 
Wiąże się to z dodatkowym wy-
datkiem jaki poniosą właścicie-

le oraz oczekiwaniem na uzy-
skanie pozwolenia na budowę, 
wymaganego przy tak ważnej 
konstrukcyjnie zmianie. 

Serdecznie zapraszamy 
uczniów szkół podstawo-
wych do udziału w zaję-

ciach w Świetlicy Opiekuńczo- 
Specjalistycznej w Mikołowie. 
Zapewniamy: posiłek, opiekę 
pedagogiczną, pomoc dydak-
tyczną, psychologiczną i logo-
pedyczną, organizację czasu 
wolnego oraz zajęcia rozwijają-
ce zainteresowania.

Bliższe informacje można 
uzyskać od poniedziałku do 
piątku w godz. 10:00 - 18:00 pod 
nr tel. (32) 22 66 198 lub w sie-
dzibie placówki przy ul. Konsty-
tucji 3 Maja 38.

M iejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Mi-
kołowie przypomina 

o konieczności złożenia wnio-
sków na nowy okres zasiłkowy.

Jeśli osoba złoży do 31 paź-
dziernika kompletny i prawidło-
wo wypełniony wniosek o świad-
czenie wychowawcze i świad-
czenia z funduszu alimentacyjne-
go na kolejny okres, wypłata na-
stąpi do 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasiłko-
wy złoży wniosek wraz z wyma-
ganymi dokumentami:

- do 31 października 2018r. 
wypłata nastąpi do dnia 31 grud-
nia 2018r.

- od 1 listopada 2018r. do  
31 grudnia 2018r. wypłata nastą-
pi do 28 lutego 2019r.

Jednocześnie informujemy  
o możliwości złożenia wniosku 
o ustalenie prawa do świadcze-
nia „Dobry Start do 30 listopada 
2018r. 

Program „Dobry Start” to 300 
złotych jednorazowego wspar-
cia dla uczniów rozpoczynają-
cych rok szkolny niezależnie 
od wysokości osiąganego do-
chodu. Świadczenie przysługu-
je raz w roku na rozpoczynające 
rok szkolny dzieci do ukończe-
nia 20 roku życia. Dzieci niepeł-
nosprawne uczące się w szko-
le otrzymają je do ukończenia 
przez nie 24 roku życia.

P odczas III Mistrzostw 
Województwa Śląskie-
go w Piłce Siatkowej 

Osób Bezdomnych i Środo-
wisk Trzeźwościowych uczest-
nicy Programu Aktywności Lo-
kalnej „Nowa Abisynia 2018” 
wspierani przez dzielnicowe-
go Komendy Powiatowej Poli-
cji, Przedstawiciela Straży Miej-
skiej w Mikołowie oraz pracow-
ników Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Mikołowie 
wywalczyli srebrny medal ule-
gając jedynie zwycięzcom tur-
nieju czyli drużynie „Familii”.

O gólnopolska Karta Se-
niora wydawana jest 
na terenie naszego 

miasta przez Radę Seniorów 
w każdy poniedziałek od 10:00 

do 12:00 w Miejskim Domu 
Kultury (Rynek 19) w sali 21.

Kartę uzyskać mogą wszy-
scy mieszkańcy Mikołowa po-
wyżej 60 roku życia. Po wypi-

saniu krótkiego wniosku (po-
trzebny jest dokument tożsa-
mości) karta wydawana jest 
na miejscu, od ręki. W ca-
łej Polsce skorzystać można 
z około 1500 punktów (skle-
py, ośrodki wypoczynkowe, 
ośrodki kultury i sportu, usługi 
rehabilitacyjne, sanatoria itd.), 
które udzielają zniżek posia-
daczom karty, a ich liczba sta-
le i regularnie rośnie.

Listę firm sprawdzić można 
na stronie internetowej www.
glosseniora.pl/gdzie-skorzy-
stac-z-karty.

u Zakład Gospodarki Lokalowej

Estetycznie, ekonomicznie i ekologicznie

Budynek przy os. Mickiewicza 21 po termomodernizacji.

Czas na wnioskiŚwietlica 
czeka na 
uczniów

u Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Srebrna Abisynia
l gimnastykę ogólnokondycyjną dla 

Seniorów w każdą środę o godz. 
16:00 w Hali MOSiR (ul. Bandur-
skiego 1A) o godz. 16:00

l lekcje tańca towarzyskiego dla 
Seniorów (solo i w parach) w każ-
dy piątek o godz. 16:00 w Miej-
skim Domu Kultury (Rynek 19)
zajęcia są bezpłatne.

Zapraszamy 
na zajęcia 
FiTSenior:

TAńCZyć 
każdy może
Kolejny, siódmy już Dancing 
Seniora odbędzie 19 paź-
dziernika, w godz. 17-20, 
w Miejskim Domu Kultury. 
Wstęp - jak zawsze - jest 
bezpłatny. 

Seniorze - potrzebujesz wsparcia 
psychologa? ZaDZWOń.
W Mikołowie uruchomiony został „Telefon 

życzliwości dla Seniorów” (telefon za-
ufania). Projekt finansowany przez Urząd Mia-
sta Mikołów realizowany jest przez Stowarzy-
szenie św. Józefa „Jesteśmy” w Mikołowie.

Dyżur telefoniczny dla seniorów potrzebu-
jących wsparcia psychologicznego pełni wy-
kwalifikowany psycholog, pod numerem  
tel. 883 249 994 w każdą środę od 
11:00 do 13:00.

Pierwsze Firmy, które zgłosiły się do programu z Mikołowa to:
n GEERS Akustyka Słuchu Sp. z o.o Ul. Stefana Okrzei 3
n Centrum Opiekuńczo Rehabilitacyjne Salwator Park, Pl. Salwato-

rianów 1
n Lodziarnia Rurański ul. Bluszcza 5
n Centrum Rehabilitacji REMEDICO ul. Konstytucji 3 Maja 60
n Golf Park Mikołów ul. Golfowa 2
n Dobry Dietetyk Dorota Lejkowska ul. Okrzei 31
n Miejski Dom Kultury w Mikołowie ul. Rynek 19

KARTA SENIORA
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Szanowni Mieszkańcy Mikołowa,
wybory, które odbędą się już 21 paź-

dziernika będą miały znaczący wpływ 
na dalszy rozwój Mikołowa i  naszego 
regionu. Zadecydujemy bowiem o wybo-
rze burmistrza oraz radnych miejskich, 
powiatowych i wojewódzkich na kolejną, 
tym razem 5-letnią kadencję.

Cieszę się, że wprowadzona w  tej 
kadencji otwartość i  współzarządza-
nie miastem z  mieszkańcami spotkały 
się z  Państwa uznaniem i  zaangażo-
waniem. Chcę, by mieszkańcy w  swo-
im Burmistrzu nadal dostrzegali tego 
przysłowiowego „jednego z  nas”, a  nie 
włodarza niedostępnego i  zamkniętego 
za drzwiami gabinetu. Obejmując urząd 
Burmistrza Mikołowa wiedziałem, że to 
służba na rzecz miasta i mieszkańców, 
odpowiedzialna i  wymagająca pełnego 
zaangażowania. Świadomość, że mogę 
pomagać i spełniać oczekiwania miesz-
kańców oraz rozwijać nasze miasto, dają 
mi ogromną satysfakcję i  energię do 
działania. Jestem przekonany, że mo-
żemy razem i  z  dużym sukcesem kon-
tynuować ten kierunek zmian i wspólnie 
rozwijać nasze miasto.

Czas kampanii wyborczej to dla mnie 
czas sprawozdania z realizacji obietnic  
wyborczych sprzed czterech lat, pod-
sumowania czteroletniej kadencji i za-
prezentowania planów na przyszłość, 
by działać dalej RAZEM DLA MIKOŁO-
WA! Podsumowanie kadencji i  plany 
na najbliższą przyszłość przesłałem 
każdemu z  Państwa pocztą w  formie 

gazety na adres domowy. Jeżeli ko-
respondencja nie dotarła, proszę za-
pytać listonosza, ponieważ opłaciłem 
kolportaż bezpośrednio pod każdy ad-
res w Mikołowie. Wersję elektroniczną 
zamieszczę na mojej stronie interne-
towej www.stanislaw.piechula.pl jak 
i na stronach Facebooka. Zapraszam do 
zapoznania się z tym materiałem.

Czytając programy wyborcze niektó-
rych kontrkandydatów, z  zaskoczeniem 
stwierdzam, że albo nie mieszkają w Mi-
kołowie albo nie wiedzą co się w mieście 
dzieje. Niektórzy obiecują rzeczy, które 
już zostały zrealizowane, są właśnie re-
alizowane, bądź zostały już zaplanowa-
ne. Dziwi też program kandydata, który 
będąc już wiceburmistrzem miał wpływ 
na to wszystko, co teraz obiecuje. By 
mogli mieć Państwo rzetelną wiedzę 
w tym zakresie, odniosę się do tych pro-
gramów i obietnic wyborczych na swojej 
stronie internetowej. Już teraz zapra-
szam do lektury.

Kto może zostać wiceburmistrzem?
Koniec kampanii, to dobry czas na 

zaproponowanie zespołu na następną 
kadencję. Jeżeli ponownie otrzymam 
od Państwa kredyt zaufania to miło mi 
przedstawić Państwu osoby, które po-
wołam na stanowiska wiceburmistrzów. 
Chciałbym wybrać ponownie obecnego 
Wiceburmistrza Pana Mateusza Handla, 
który z wielkim zaangażowaniem praco-
wał całą kadencję i sprawdził się bardzo 

dobrze na tym stanowisku oraz Panią 
Iwonę Spychałę-Długosz, która posia-
da ogromne doświadczenie w pracy na 
rzecz Mikołowa, ma świetny kontakt 
z  mieszkańcami i  sprawdziła się jako 
zaangażowana, pozytywna, kompetent-
na radna i przewodnicząca Komisji Spo-
łecznej w  obecnej kadencji. To będzie 
zespół na 6!

Jak i na kogo głosować?
Zmiana przepisów wyborczych spo-

wodowała, że każdy kandydat na bur-
mistrza może też kandydować do Rady 
Miejskiej na radnego. Gdy nie zostanie 
wybrany w  wyborach na burmistrza, 
będzie miał szansę po uzyskaniu odpo-
wiedniej liczby głosów zasiąść w Radzie 
Miejskiej. Po wybraniu swojego jednego 
kandydata na burmistrza z listy (stawia-
my X tylko na jedną osobę z listy kandy-
datów na burmistrza), wybieramy tylko 
jedną osobę spośród wszystkich kandy-
datów na radnych miejskich. Następnie 
wybieramy także tylko jednego kandy-
data do Rady Powiatu oraz jednego do 
sejmiku województwa śląskiego. Czyli 

wybieramy łącznie 4 osoby – burmistrza, 
radnego do Rady Miejskiej, radnego do 
Rady Powiatu oraz radnego do Sejmiku 
Województwa.

Zabiegając swoją pracą i  aktywno-
ścią przez 4 lata o  Państwa uznanie, 
a także w kampanii wyborczej o głosy, 
proszę i  zachęcam do oddania głosu 
na mnie jako kandydata na burmi-
strza Mikołowa oraz wybranie jedne-
go z  kandydatów do Rady Miejskiej 
z  komitetu RAZEM DLA MIKOŁOWA 
Stanisława Piechuli (Lista nr 27). Do 
Rady Powiatu polecam przychylnej 
uwadze Obywatelski Komitet Samo-
rządowy (OKS) oraz Komitet Platforma 
Nowoczesna Koalicja Obywatelska. 
Natomiast do Sejmiku rekomendu-
ję Mikołowiankę Panią Halinę Kantor 
startującą z  komitetu Platforma No-
woczesna Koalicja Obywatelska.

Z uszanowaniem

KONTYNUACJA POZYTYWNYCH ZMIAN

Sfinansował KWW Razem dla Mikołowa Stanisława Piechuli

Proszę o głos dla „RAZEM DLA MIKOŁOWA” Stanisława Piechuli  
- lista 27, jako gwaranta dalszego energicznego rozwoju Mikołowa.

 Kandydat na Burmistrza Mikołowa – Stanisław Piechula 
  Kandydat do Rady Miejskiej Mikołowa – lista 27, Razem dla Mikołowa

Kto i jakie ma szanse oraz poparcie?
Obecnie dostępne rankingi i sondaże wyborcze na dzień 7.10.2018 r. kształtują się następująco:



- Jest Pan przedsiębiorcą, ojcem 3 dzie-
ci, ma Pan swoje pasje, skąd znajduje Pan 
czas na życie społeczne ?

- Jestem osobą bardzo dobrze zorganizowa-
ną i potrafię umiejętnie zarządzać swoim cza-
sem. Od 23 lat prowadzę działalność gospodar-
czą, która nauczyła mnie samodyscypliny oraz 
efektywnej pracy. W domu mamy podzielone 
role jak to w Śląskiej rodzinie. Ja odpowiadam 
za finanse, a żona zajmuje się dziećmi i domem 
i póki co ten schemat zdaje się być idealny. 
Najważniejsza jest umiejętność porozumienia  
i kompromisu. Pomimo wielu obowiązków znaj-
dujemy czas na wspólne śniadanie czy obiad, 
wszystko zależy od nas samych i rozplanowa-
nia dnia.

- To nie pierwszy Pana start w wybo-
rach do Rady Miasta.

- Od 4 lat jestem Radnym Miasta Mikołowa 
z okręgu Śmiłowice. Przez ten okres udało mi 
się wspólnie z Radą Sołecką zrealizować kilka 
ważnych inwestycji między innymi mamy nową 
drogę na Recie Śmiłowickiej, powstały place 
zabaw dla dzieci, a także siłownia na wolnym 
powietrzu. Jesteśmy w trakcie budowy chodni-
ka przy ulicy Jesionowej, czy wreszcie mamy 
nową kosiarkę do utrzymania terenów zielo-
nych. To wszystko dzięki dobrej współpracy 
z obecnie urzędującym Burmistrzem Stanisła-
wem Piechulą i jego drużyną, którym zaufałem 
4 lata temu. Także dzisiaj jestem pewien, iż jest 
to dobry kandydat na gospodarza naszego Mia-
sta. Od czasu do czasu mamy różne zdania jed-
nak zawsze potrafimy znaleźć wspólną drogę. 

W tej kadencji udało się pozyskać dla nasze-
go Sołectwa kwotę około 1,6 mln. złotych na in-
westycje. Biorąc pod uwagę poprzednie lata to 
swoisty rekord.

- Ma Pan swój Klub Radnych w Radzie 
Miasta.

- Tak, razem z Radą Agnieszką Fiolą i Rad-
nym Krzysztofem Żurem założyliśmy klub  
„Z Tradycją w Przyszłość”. Wspólnie repre-
zentujemy interesy sołectw naszego miasta, 
mamy bardzo podobne poglądy, nie zapomi-
namy o korzeniach, jesteśmy silnie związani  
z Górnym Śląskiem jego kulturą i tradycjami. 
Znamy potrzeby mieszkańców naszych miej-
scowości gdyż jesteśmy z nimi bardzo blisko 
związani, staramy się łączyć siły osiągając za-
mierzone cele. W mojej ocenie ważną sprawą 
jest by nasze miejscowości miały swoich repre-
zentantów w Radzie Miasta.

- Jakie ma Pan Plany na przyszłą kaden-
cję ?

- Postanowiłem wystartować w wyborach sa-
morządowych, ponieważ jest jeszcze sporo do 
zrobienia w naszym Sołectwie. Chciałbym za-
gospodarować teren po byłej szkole przy ulicy 
Gliwickiej 102, gdzie powstałoby przedszkole, 
ogólnodostępny parking oraz zmodernizować 
plac zabaw. Teren nadaje się idealnie, ponie-
waż to już częściowo zagospodarowana dział-
ka, w pełni uzbrojona, co istotnie wpływa na re-
dukcję kosztów budowy. Warto podkreślić, iż 
jesteśmy jedyną jednostką pomocniczą mia-
sta bez szkoły i przedszkola. Pozostaje rów-

nież poprawa nawierzchni przy ulicy Górnoślą-
skiej w okolicach ODR oraz budowa chodnika 
obok siłowni napowietrznej. Dla poprawy bez-
pieczeństwa prowadzę rozmowy o wprowadze-
niu ograniczenia prędkości na drogach nasze-

go sołectwa, w tym również wprowadzenie od-
cinkowego pomiaru prędkości na drodze krajo-
wej DK44.

Sfinansował KWW Razem dla Mikołowa Stanisława Piechuli.

jest jeszcze wiele do zrobienia w naszym sołectwie
Rozmowa z reMiGiuSzeM KuSieM kandydatem do Rady Miejskiej Mikołowa
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Polska Grupa Górnicza S.A. 
Oddział KWK „Bolesław Śmiały” 

w Łaziskach Górnych 

infOrmuje O mOżliWOŚci 
sKŁadania apliKacji 
dO pracy W KOpalni

Preferowani są kandydaci w zawodach 
górnik, ślusarz i elektromonter 
z posiadanym doświadczeniem 

pracy na dole. 

Aplikacje można składać drogą 
elektroniczną na stronie internetowej 

Polskiej Grupy Górniczej S.A.: 

www.pgg.pl
zakładka: praca - formularz aplikacji 

do pracy w PGG S.A.

Dwa lata temu mikołowską 
opinię publiczną bulwerso-
wał fakt, iż ówczesny wice-
burmistrz był jednocześnie 

największym lobbystą w sprawie bu-
dowy pola golfowego. Część radnych 
żądała też wyjaśnień, czy zwiększona 
składka miasta na Śląski Ogród Bota-
niczny ma związek z nieformalną pomo-
cą samorządu dla tego przedsięwzięcia. 
Sprawę skierowano do prokuratury, ale 
śledztwo zostało umorzone. To wszystko 
działo się na naszym lokalnym podwór-
ku. Po dwóch latach ciszy pole golfowe 
znów wypłynęło i to od razu na biurko 
szefa resortu rolnictwa. 

Z tego, co wiemy, 
temat Mikołowa 
pojawił się w 
rolniczej centrali 
przypadkowo. 

W ubiegłym roku ministerstwo wpadło na 
pomysł, aby reaktywować rynki handlu hur-
towego, adresowane do krajowych produ-
centów żywności. Zaczęto szukać miejsc 
pod hale, magazyny i stanowiska targowe.  
W grę wchodziły tylko państwowe tereny ad-
ministrowane przez Krajowy Ośrodek Wspar-
cia Rolnictwa. Z oczywistych względów wzię-
to pod uwagę Mikołów, gdzie w okolicy Ślą-
skiego Ogrodu Botanicznego skarb państwa 
ma wciąż sporo ziemi. Bliższa analiza sytu-
acyjna wprawiła warszawskich urzędników  
w lekkie osłupienie. Okazało się, że w oko-
licy, gdzie chcieli rozkręcić rolniczy handel 
znajduje się pole golfowe. Wzięto pod lupę 
dokumenty związane ze Śląskim Ogrodem 
Botanicznym, który powstał przecież na grun-
tach rolnych skarbu państwa. Nigdzie nie 
było tam mowy, że można na tych terenach 
prowadzić prywatny biznes. 

Kilka miesięcy temu, m.in. w tej 
sprawie przyjechali na śląsk 
przedstawiciele warszawskiej 
centrali Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa. 

Planowali spotkania z władzami Mikoło-
wa i Urzędu Marszałkowskiego. Chcieli po-
rozmawiać o Śląskim Ogrodzie Botanicznym. 
Uzasadniając propozycję spotkania napisali, 
że „nieruchomość nie jest zagospodarowana 
zgodnie z celem nieodpłatnego przekazania”. 
Władze miasta i województwa nie zareagowa-
ły na propozycję rozmów. Aby zrozumieć skalę 
komplikacji tej sytuacji potrzebny jest krótki rys 
historyczny. W 2000 roku Rada Miejska w Mi-
kołowie zmieniła fragmenty miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Część 
terenów należących do skarbu państwa prze-
znaczono pod zespół przyrodniczo – krajobra-
zowy. W dwa lata później właściciel tego grun-
tu, czyli Agencja Własności Rolnej Skarbu Pań-

R E K L A M A

Miny na polu golfowym
Dość nieoczekiwanie wraca temat pola golfowego na terenie Śląskiego Ogrodu 
Botanicznego. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że sprawa trafiła na biurko 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Są ekspertyzy, z których wynika, że w Mikołowie 
mogło zostać popełnione przestępstwo na szkodę skarbu państwa. 
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stwa (teraz te zadania przejął KOWR) 
nieodpłatnie przekazała województwu 
śląskiemu ponad 78 hektarów w Miko-
łowie, z przeznaczeniem na utworze-
nie tam regionalnego ogrodu botanicz-
nego. Obie strony zgodnie oświadczy-
ły, że w przypadku przeznaczenia dzia-
łek na inne cele, niż określone w umo-
wie, AWRSP może zażądać zwrotu pie-
niędzy. W 2007 roku Województwo Ślą-
skie darowało gminie Mikołów otrzyma-
ną nieruchomość na realizację celu pu-
blicznego, czyli urządzenia ogrodu bo-
tanicznego. Burmistrz miasta poświad-
czył, iż w przypadku zbycia lub prze-
znaczenia nieruchomości na inny cel, 
niż określony w umowie, AWRSP może 
zażądać zwrotu pieniędzy.

jednym słowem, państwo 
dostało podwójną 
gwarancję, od władz 
województwa i miasta, że 
na tej ziemi nie powstanie 
nic innego, niż ogród 
botaniczny.

Teoretycznie wszystko jest ja-
sne poza jednym haczykiem, który 
pozwala na pewną dowolność in-
terpretacyjną. Strony dogadały się, 
że skarb państwa ma prawo przez  
10 lat (licząc od przekazania terenu 
w 2002 r.) kontrolować czy wszyst-
ko idzie zgodnie z zapisami umo-
wy. Termin ewentualnych reklama-
cji upłynął więc w 2012 r. Przez ten 
okres AWRSP nie miała zastrzeżeń. 
Warto pamiętać, że działo się to  
w czasach, kiedy rolnictwem rzą-
dziło Polskie Stronnictwo Ludowe, 
a województwem śląskim Platfor-
ma Obywatelska - rządowy koali-
cjant „ludowców”. Burmistrz Stani-
sław Piechula przekazując swoje-
mu zastępcy Bogdanowi Uliaszo-
wi ziemię pod pole golfowe powo-
łał się właśnie na ten zapis. Miko-
łowski magistrat uznał, że skoro do 
2012 roku nikt nie rościł pretensji, to 
sprawa jest zamknięta. Po tej dacie 
miasto mogło robić, co chce. Zda-
niem części prawników tak wła-

śnie jest, ponieważ obowiązuje za-
sada przedawnienia. Nie wiadomo, 
czy z tą interpretacją zgodzi się re-
sort rolnictwa. Od momentu nieod-
płatnego przekazania nieruchomo-
ści na 75 proc. powierzchni nie były 
prowadzone żadne prace związa-
ne z tworzeniem ogrodu botanicz-
nego. Powstało tam natomiast pry-
watne pole golfowe, a na jednej  
z przekazanych działek wybudowa-
no budynek przeznaczony do na-
uki i treningu tej dyscypliny. I wła-
śnie ta informacja zasiała ziarno 
niepokoju w ministerstwie. Dotar-
liśmy do ekspertyzy, z której wyni-
ka, że odchodząc od zapisów pier-
wotnej umowy mogło dojść do po-
pełnienia przestępstwa i działania 
na szkodę skarbu państwa. Z tego, 
co wiemy, w Warszawie zastanawia-
ją się nad skierowaniem sprawy do 
prokuratury. Wszystko wskazuje na 
to, że pole golfowe znów wróci na 
nasze łamy.

Jerzy Filar 

Miny na polu golfowym
Dość nieoczekiwanie wraca temat pola golfowego na terenie Śląskiego Ogrodu 
Botanicznego. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że sprawa trafiła na biurko 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Są ekspertyzy, z których wynika, że w Mikołowie 
mogło zostać popełnione przestępstwo na szkodę skarbu państwa. 
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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
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ŚlaDEM NaSZyCH PUBlIKaCJI

Przypomnijmy o co chodzi. Pieniądze na 
poprawę efektywności energetycznej 
oświetlenia dosyć szerokim strumie-
niem płynęły w ostatnich latach do ślą-

skich gmin. część samorządów nie robiła wo-
kół tego zamieszania, bo akurat tę unijną do-
tację można było stosunkowo łatwo dostać.

Za to w Mikołowie, pozyskane pieniądze  
na ekologiczne, ledowe żarówki stały  
się prawdziwym festiwalem pochwał  
na temat skuteczności lokalnych władz. 

Niestety, coś poszło nie tak. Projekt dofinansowany 
przez Urząd Marszałkowski przewidywał montaż 1047 
energooszczędnych opraw oświetleniowych i nowocze-
snego systemu sterowania. W nocy, kiedy miasto śpi,  
a oświetlenie jest przyciemnione operator może w cią-
gu kilku sekund w pełni rozświetlić kilka latarni w miej-
scu wypadku lub robót drogowych. To dobre i oszczęd-
ne rozwiązanie. Teoretycznie, zrealizowanie takiej inwe-
stycji za milion złotych nie powinno sprawiać proble-
mów w 40-tysięcznym Mikołowie. Tymczasem już pierw-
szy przetarg na oświetlenie został w niejasnych oko-
licznościach unieważniony w maju 2016 roku. W czerw-
cu szybko ogłoszono kolejny. Przy okazji skrócono  
o połowę (ze 100 tys. do 50 tys. godzin) wymagany czas 
świecenia diod LED w oprawach drogowych. W prak-
tyce oznacza to, że zamiast ćwierć wieku będą służyły  
12-13 lat, ale to jest najmniejsza z wątpliwości. 

W ogłoszeniu o przetargu miasto nie wymagało do-
świadczenia w realizacji podobnych prac czy referencji. 
Potencjalny wykonawca nie musiał nawet wykazać się od-
powiednią ilością gotówki, gwarancjami bankowymi lub 
chociażby ubezpieczeniem OC. 

urzędnicy zamawiając nowoczesny system 
sterowania nie pomyśleli, aby zażądać od 
oferentów szczegółowych informacji o jego 
funkcjonowaniu lub chociażby prezentacji.

Do walki o kontrakt stanęły trzy firmy. Najdroższa ofer-
ta wynosiła 1,257 mln zł, kolejna 1,139 mln zł. Przebiła je 
mała i nieznana firma z Warszawy, która zadeklarowała, że 
zamontuje oświetlenie w Mikołowie za 885 tys. zł. W magi-
stracie nikomu nie zapaliła się czerwona lampka, że tak ta-
nia oferta może wróżyć kłopoty. Nie widziano nic podejrza-
no w tym, że firma zajmująca się inwestycjami oświetlenio-
wymi ma siedzibę w skromnym, warszawskim mieszkaniu. 
Poza tym, dlaczego miasto wybrało tanią i niepewną ofer-
tę, skoro większość kosztów pokrywała Unia Europejska? 
Po raz pierwszy przymierzyliśmy się do napisania artykułu  
o wymianie oświetlenia w Mikołowie już w 2016r. Wstrzy-
maliśmy publikację, ponieważ chcieliśmy zaczekać na 
ruch Urzędu Marszałkowskiego, który dzieli unijną kasę 
i bierze odpowiedzialność za jej prawidłowe wydatkowa-

W poprzednim numerze gazety napisaliśmy, że nowym oświetleniem ulicznym w Mikołowie, za które miała 
zapłacić Unia Europejska, zainteresowała się prokuratura. Zamiast dyskusji na tent temat, po mieście rozeszła 
się plotka, że zmyślamy. Niestety, nie zmyślamy i docieramy do coraz ciekawszych dokumentów w tej sprawie. 

Ktoś tu ściemnia

Mieszkańcy się martwią, że oświetlenie choć nowe już się psuje.



nie. Zadaliśmy wtedy mikołowskiemu magistrato-
wi szereg pytań dotyczących tej inwestycji. Chcie-
liśmy wiedzieć, m.in. dlaczego Urząd Miasta zle-
cił realizację tak poważnego zadania typowej fir-
mie „w teczce”. Odpowiedź była zaskakująca.

- Bezrefleksyjne używanie określenia „firma 
w teczce” jest niedopuszczalne, bo obowiąz-
kiem zamawiającego jest umożliwienie jak naj-
szerszego dostępu do zamówienia małym i śred-
nim przedsiębiorstwom. (…) Zamawiający zwra-

ca uwagę ponadto na kardynalną zasadę wyrażo-
ną w art. 91 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, 
zgodnie z którą kryteria oceny ofert nie mogą 
dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczegól-
ności jego wiarygodności ekonomicznej, tech-
nicznej lub finansowej. Jakiekolwiek więc suge-
stie eliminacji z postępowania „firm w teczce” są 
sprzeczne z zasadą równego traktowania wyko-
nawców - odpisał nam Urząd Miasta.

 
Realizacji projektu z uwagą 
przyglądali się działacze 
mikołowskich organizacji 
pozarządowych, które śledzą co,  
jak i za ile robi magistrat. 

Są wśród nich fachowcy z branży oświetle-
niowej i to oni przygotowali druzgocący raport  
z przebiegu montażu oświetlenia. Wskazali na  

20 uchybień popełnionych - ich zdaniem - przez 
wykonawcę, a które zbagatelizował mikołow-
ski magistrat. Okazało się, że firma w dokumen-
tacji ofertowej przedstawiła oprawy lamp inne-
go producenta, niż te które później zamontowano.  
W przypadku 430 opraw parkowych nie było de-
klaracji CE, obowiązkowej dla towarów sprzeda-
wanych w Unii Europejskiej. Wszystkie te zastrze-
żenia dotyczą spraw technicznych. Niewiele mó-
wią ludziom spoza branży, ale znawcy problema-

tyki oświetleniowej nie mają wątpliwości, że orga-
nizacja przetargu i sama realizacja tego zadania 
daleko odbiegała od standardów. Burmistrz Stani-
sław Piechula bagatelizuje te zarzuty.

- Ludzie związani z firmą, która przegrała 
przetarg teraz się mszczą i nie chcą, aby nasze 
miasto dostało pieniądze z Urzędu Marszałkow-
skiego - mówi burmistrz Piechula.

urząd Marszałkowski potraktował 
jednak te zastrzeżenia poważnie. 
Najpierw zlecił kontrolę realizacji 
projektu, a w lipcu skierował  
sprawę do Prokuratury Okręgowej 
w Katowicach.

Mikołów zapłacił za wymianę oświetlenia z wła-
snego budżetu. Wypłata dotacji z Urzędu Marszał-
kowskiego została wstrzymana, dopóki nie zosta-
ną wyjaśnione wszystkie wątpliwości. Liczyliśmy, 
że po naszym artykule odbędzie się jakaś rzeczo-
wa dyskusja. Zamiast tego zostaliśmy zaatakowa-
ni na dwóch frontach. Przedstawiciele magistratu 
podczas posiedzenia jednej z komisji Rady Miej-
skiej oraz anonimowi komentatorzy w internecie 

zarzucili nam, że wątek z prokuraturą jest niepraw-
dziwy. Niestety, jest prawdziwy. Na dowód publi-
kujemy fragment dokumentu jaki wyszedł z Insty-
tucji Zarządzającej Regionalnym Projektem Ope-
racyjnym Województwa Śląskiego. Z tego co wie-
my sprawa nabiera rozpędu, a pierwszych świad-
ków wzywa już Wydział do Walki z Przestępczo-
ścią Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Ka-
towicach. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa 
Katowice Południe.

Mamy dostęp do innych równie ciekawych 
„kwitów”. Dotarliśmy, m.in. do dokumentacji prze-
targowych z innych miast (Czeladź i Sosnowiec) 
dotyczących podobnych inwestycji oświetlenio-
wych. Można przeczytać i porównać z wymaga-
niami, jakie stawiał Mikołów. Mamy nadzieję, że 
prokuratura też czyta i porównuje. Na niepoko-
jącą sytuację zwrócili nam uwagę też Czytelnicy. 
Od dłuższego czasu nowe oświetlenie w dwóch 
miejscach na rynku jest niesprawne. System kon-
troli powinien powiadomić urząd, a ten powinien 
żądać u wykonawcy natychmiastowej wymiany. 
Przecież firma udzieliła pięcioletnie gwarancji. Do 
sprawy będziemy wracać.

Jerzy Filar

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)

Ü Potrzebujesz kompleksowego ubezpieczenia 
samochodu, domu, mieszkania bądź Swojej firmy?

Ü Interesuje Cię zabezpieczenie Siebie i Swoich bliskich 
na wypadek różnych zdarzeń losowych?

Zapytaj nas o ofertę a wyliczymy 
przykładowe ubezpieczenie bez konieczności zakupu.
Kupisz czy nie kupisz - zawsze otrzymasz UPOMINEK.

Obsługa NON STOP pod nr telefonu:

512-069-386

NASZA GAZETA 65październik 2018r. • /NaszaGazetainfo

R E K L A M A

R E K L A M A

W poprzednim numerze gazety napisaliśmy, że nowym oświetleniem ulicznym w Mikołowie, za które miała 
zapłacić Unia Europejska, zainteresowała się prokuratura. Zamiast dyskusji na tent temat, po mieście rozeszła 
się plotka, że zmyślamy. Niestety, nie zmyślamy i docieramy do coraz ciekawszych dokumentów w tej sprawie. 

Ktoś tu ściemnia

Mieszkańcy się martwią, że oświetlenie choć nowe już się psuje.

IZ RPO WSL (jednostka podległa Urzędowi Marszałkowskiemu) skierował sprawę do Prokuratury Okręgowej 
która zleciła dalsze czynności Prokuraturze Katowice-Południe. Jednocześnie sprawą zajmuje się Wydział 
ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną katowickiej policji.



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

W powiecie mikołow-
skim spotkania odbyły 
się w Mikołowie, Ła-

ziskach Górnych, Orzeszu i Or-
nontowicach. W tej ostatniej gmi-
nie informacji udzielała Magda-
lena Kostecka z Funduszu, która 
na początek zaproponowała ze-
branym monitorowanie stanu po-
wietrza za pomocą aplikacji „Ja-
kość powietrza w Polsce” co wy-
daje się z jednej strony rozsądne,  
a z drugiej - co nam da świado-
mość, że posyłając dzieci do szko-
ły każemy im wdychać truciznę? 
Czy możemy nie posyłać dzieci 
do szkoły tylko dlatego, że w na-
szej ocenie powietrze im zaszko-
dzi? Oczywiście, że nie ale z taką 
wiedzą łatwiej będzie nam pod-
jąć decyzję o wymianie systemu 
ogrzewania i ociepleniu domu. 

Ma nam w tym pomóc też pro-
gram „Czyste powietrze”, który 
pomaga odzyskać część nakła-
dów poniesionych przez bene-
ficjentów na dostosowanie ko-
tłowni i domów do zmieniają-
cych się przepisów. Budżet pro-
gramu jest spory, bo wynosi 103 

mld zł i jest rozłożony na 10 lat. 
Wysokość dofinansowań do ko-
tłów 5 klasy jest procentowa  
i uzależniona od dochodów  
w przeliczeniu na członka go-
spodarstwa domowego. Im 
mniejszy dochód tym większe 
dofinansowanie. Do dochodów 
gospodarstwa domowego nie 
wliczają się pieniądze z progra-
mu „500+”. Łączna kwota dofi-
nansowania pokrywająca kosz-
ty kwalifikowane dla jednego 

domu może osiągnąć aż 53 000 zł  
co w praktyce oznacza, że naj-
bogatsi beneficjenci będą mo-
gli wydać na modernizację oko-
ło 175 000 zł.

CZAS NA  
WNIOSKI

Wojewódzki Fundusz ogłosił, 
że rusza nabór wniosków o do-
finansowanie w ramach Progra-
mu priorytetowego „Czyste Po-

wietrze”. Wnioski należy składać  
w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach  
w terminie do 30 czerwca 2027r. 
do godz. 24.00. Konsultacje  
i osobiste składanie wniosków: 
Katowice, ul. Wita Stwosza 2  
(I piętro) w godz. 7.30 do 15.30.

Adres do korespondencji  
- wysyłanie wniosków pocztą 
na adres: ul. Plebiscytowa 19,  
40-035 Katowice. Wniosek skła-

da się w wersji elektronicznej 
poprzez: aplikację internetową 
(tj. Portal Beneficjenta dostępny 
na stronie WFOŚiGW) 

PRZyPOMNIjMy, żE 
CELEM PROGRAMu jEST 

Poprawa efektywności ener-
getycznej i zmniejszenie emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń 
do atmosfery z istniejących jed-
norodzinnych budynków miesz-
kalnych lub uniknięcie emisji za-
nieczyszczeń powietrza pocho-
dzącej z nowo budowanych jed-
norodzinnych budynków miesz-
kalnych. Przez jednorodzin-
ny budynek mieszkalny, zgod-

nie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 
- Prawo budowlane (t.j. Dz.U.  
z 2017 poz.1332, z późn. zm.), na-
leży rozumieć budynek wolno-
stojący albo budynek w zabudo-
wie bliźniaczej, szeregowej lub 
grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, sta-

nowiący konstrukcyjnie sa-
modzielną całość, w któ-

rym dopuszcza się wy-
dzielenie nie więcej niż 
dwóch lokali mieszkal-
nych albo jednego loka-
lu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzch-
ni całkowitej nieprzekra-

czającej 30% powierzchni cał-
kowitej budynku.

BENEfICjENTAMI Są 
OSOBy fIZyCZNE:

posiadające prawo własno-
ści lub będące współwłaścicie-
lami jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego, o którym mowa 
w ust. 1 Programu. W przypad-
ku gdy jednorodzinny budynek 
mieszkalny jest we współwła-
sności kilku osób dofinansowa-
nie przysługuje współwłaścicie-
lowi, pod warunkiem wyrażenia 
zgody przez pozostałych współ-
właścicieli tego budynku. 

Tym razem w niedzielne po-
łudnia we wrześniu i na po-
czątku października mogli-
śmy poznać tajemnice rzeki 

i wielu odmian jabłoni, a także poznać 
tajemnice innych drzew. 

DZIEń RZEKI 

Na początek uczestnicy mogli 
sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności 
w grze terenowej „Rzeki i ich miesz-
kańcy”, podczas której było dużo do-
brej zabawy i porcja wiedzy. Były 
warsztaty, na których dzieci dowie-
działy się co kryje rzeka oraz robie-
nia naturalnych maseczek. A podczas 
zbiórki elektrośmieci udało się zgro-

madzić sporą sumę odpadów. Moż-
na było zobaczyć jak działają profesjo-
nalne, turystyczne filtry do oczyszcza-
nia brudnej wody, które warto zabie-
rać ze sobą w dzikie tereny. Organiza-
torzy uczyli również jak zrobić natural-
ny filtr do wody. Zaprezentowano film 
„Wisła - rzeka życia” oraz ogłoszono 
wyniki konkursu literackiego pt. „Rze-
ka, Rzeczka, Rzeczułka”. A wzdłuż alej 
spacerowych prezentowano wysta-
wę fotograficzną „Świat przyrody ma-
lowany elektronami. Ponadto były gry 
planszowe, plenerowe malowanie oraz 
wiele innych atrakcji.

O STARyCh I NOWyCh 
ODMIANACh jABŁONI  
I NIE TyLKO

W Dniu Jabłoni, atrakcją całej im-
prezy były owoce tak ukochane przez 
wielu. Zaczęło się od „Jabłkowego 
sudoku”, czyli ostatniej w tym roku 
grze terenowej. Jak zwykle nie za-
brakło dobrej zabawy i szczypty wie-
dzy oraz finałowej pieczątki do legity-
macji. Pierwszych 150 Zielonych Od-

krywców otrzymało nagrody dofinan-
sowane ze środków WFOŚiGW w Ka-
towicach. 

Były warsztaty „Rośliny w powięk-
szeniu”, gdzie przy użyciu binokularu 
uczestnicy sprawdzali cechy gatunków, 
które są niewidoczne gołym okiem. Do-
wiedzieli się jak rozróżnić lipę szero-
kolistną od lipy drobnolistnej. I drewno 
z jakiego drzewa wykorzystuje się do 
produkcji instrumentów muzycznych. 
Wyświetlano także film „Drzewa wo-

kół nas” - czy drogi mogą być jedno-
cześnie zielone i bezpieczne? Funda-
cji EkoRozwoju z Wrocławia. Film ujaw-
ni magiczny świat gatunków rosnących 
tuż obok nas oraz przybliży pracę lu-
dzi, którzy drzewami opiekują się na co 
dzień i dobrze je znają. 

W ramach Śląskiego Kalendarza 
Ekologicznego odbędą się jeszcze 
dwa spotkania w grudniu: Dzień Śnie-
żynki i Międzynarodowy Dzień Wolon-
tariusza.

Program „czyste powietrze” rozpisany jest na 10 lat

Spotkania trwają - wnioski można już składać
Na terenie województwa śląskiego, a także w powiecie mikołowskim odbywają się spotkania in-

formacyjnej z mieszkańcami w ramach programu „czyste powietrze”. W akcji promocyjnej biorą 
udział eksperci z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, którzy szczegółowo tłumaczą kto i kiedy, i w jakie wysokości może otrzymać dofinansowanie. 

Konkursy rozstrzygnięte, a cykl imprez w ramach Śląskiego Kalendarz ekologiczny dobiega końca

O wodzie i drzewach
Powoli dobiega końca cykl 
imprez w Śląskim Ogrodzie 
Botanicznym w Mikołowie  
w ramach Śląskiego 
Kalendarza Ekologicznego. 
Tym razem mogliśmy 
uczestniczyć w dwóch 
wydarzenia Dniu Rzeki oraz 
Jabłoni. Przypomnijmy, że 
Śląski Kalendarz Ekologiczny 
odbywa się pod patronatem 
i przy wsparciu finansowym 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach. 

Spotkanie informacyjne w Mikołowie poprowadził Adam Lewandowski, wiceprezes Funduszu.

W Ornontowicach 
informowała o programie 

Magdalena Kostecka



W obchodach uczestni-
czyli również mieszkań-
cy sąsiedniego osiedla 

Staszica i Zwycięstwa. Bez kawał-
ka ziemi i własnej działki w mie-
ście wielu działkowców nie wy-
obraża sobie życia.

- Ogródki działkowe to 
przecież nasza pasja, spo-
sób na życie oraz możliwość 
spędzenia wspólnego czasu 
w gronie rodziny i przyjaciół 
- powiedział Edmund Pucher, 
prezes ROD 1 Maja otwiera-
jąc uroczystości. Podzięko-
wał działkowcom za pracę 
na działkach oraz Paniom za 
przygotowanie wspaniałej de-
koracji, która stworzyła barw-
ny i wesoły nastrój. Burmistrz 
Łazisk, Aleksander Wyra do 
życzeń dołączył deklarację, 
że tak jak dotychczas będzie 
materialnie wspierał Rodzin-
ne Ogrody Działkowe w na-
szym mieście i obdarował ze-
branych małymi upominkami. 

Wybrani działkowcy zostali 
odznaczeni odznakami związ-
kowymi zasłużonego dział-
kowca. Po części oficjalnej na 
stołach zagościł kołocz, kawa, 
chleb ze smalcem i kiszo-
ne ogórki, pyszna grochówka 
oraz kiełbaski samodzielnie 
pieczone na ognisku. Wszyscy 
wspaniale bawili się przy mu-
zyce zespołu Optima, a przy-
szłoroczne plony jak mówią, 
zapowiadają się obfite. 

4. rocznica istnienia eKOLOGiczneGO taRGOWiSKa w Mikołowie-Kamionce

eKO BiO ORGanic centRuM

Odwiedź, zobacz i polub nas na FaceBook’u: Eko Bio Organic Centrum2

Zapraszamy 10 listopada na ul. kościuszki 61F  
do Mikołowa-kamionki - kryta hala na terenach 
przemysłowych - dawnych zakładów Jamna Bus  
w godzinach od 8 do 14. Na imprezę z okazji 
czwartej rocznicy powstania ekologicznego 
targowiska. Zabierzcie ze sobą rodziny, przyjaciół 
i znajomych. Szykujemy dla Was wiele atrakcji. 
Degustacje, poczęstunki oraz inne niespodzianki
W naszej hali, w każdą sobotę odbywają się bazarki, gdzie zjeżdżają się producenci ekologicznych 
warzyw, owoców, mięsa, wędlin, nabiałów, pieczywa, kosmetyków i innych.

R E K L A M A

łaziska górne, ul. okrężna 7
sprzedaż detaliczna: 519 151 285, sprzedaż hurtowa: 513 174 204 

www.szkolkadrzewek.com.pl

sprzedaż roślin prowadzimy od wczesnej wiosny do późnej jesieni:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 l w soboty od 8:00 do 16:00
Przy zakupie większej ilości, istnieje możliwość dostawy towaru naszym transportem.

szkółka drzew, krzewów 
owocowych i ozdobnych

szkółka zaprasza do zakupu drzewek jabłoni, gruszy, moreli, czereśni, śliwy, pi-
gwy, brzoskwiń i wiśni oraz krzewów porzeczki, agrestu, borówki w atrakcyjnych 
cenach. Tuje - duży wybór kopanych z gruntu oraz w donicach - wielkość 1,3-2m.

Duży wybór, atrakcyjne ceny

ProwaDZimy sPrZEDaŻ HUrTowĄ i DETaLiCZnĄ

R E K L A M A

działkowcy z rodzinnego ogrodu działkowego  
1 Maja w Łaziskach Górnych tradycyjnie 
obchodzili Święto Plonów. było gwarnie i wesoło. 
zabawę rozpoczęły gry i zabawy z dziećmi. 

Święto u działkowców
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1. W budynku przy ul. Sportowej 2 zawiązała się Wspólnota Mieszkaniowa. Udział Gminy, na 
dzień 27 lipca 2018r., wynosi: 528/1000.

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi 
wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 17/1000 we współwłasności:

- części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, 
- gruntu obejmującego działkę oznaczoną w obrębie Chropaczów numerem ewidencyjnym: 

1001/187 o powierzchni 1561 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie - Wydział VI Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00017226/6. 

3. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 23,09 m2. Lokal usytuowany 
jest na drugim piętrze, składa się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki z toale-
tą. Lokal sprzedawany jest wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o powierzchni 
użytkowej 5,18 m2.

4. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, 
centralne ogrzewanie. 

5. Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Admini-
stracją Domów Mieszkalnych nr 2 przy ul. Wallisa 2, tel. 32 245 33 61.

6. cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości lokalowej ustala się na kwotę 40 000 zł.
7. przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2018 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Miej-

skim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
8. Wadium w wysokości 4 400 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochło-

wicach (pokój 5.) lub przelewem na konto w PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586  
do dnia 22 października 2018r., z dopiskiem „GN/2018/wadium do przetargu ul. Sportowej 
2/23”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku 
bankowym Urzędu. 

9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek 
złotych.

10. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium  
w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej  
w dniu przetargu:

1) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, 
imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL,

2) dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z Krajowego Rejestru 
Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby 
prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomoc-
nictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępo-
wania przetargowego,

3) kopię dowodu wniesienia wadium,
4) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
5) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym 

również udostępnianie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu 
w/w. nieruchomości”.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaofe-
ruje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny na-
bycia nieruchomości lokalowej, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie 
później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

13. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, 
do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w PKO BP SA  
nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 ceny nabycia prawa własności nieruchomości. 
Miejsce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej  
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

14. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od za-
warcia umowy notarialnej.

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

16. Termin uiszczenia wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, pomniejszonej  
o wpłacone wadium, zostanie ustalony z osobą, która wygrała przetarg.

17. Nabycie nieruchomości nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w ter-
minie ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej 
ponosi nabywca.

18. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba wygrywająca przetarg zostanie powiadomiona 
na piśmie.

19. Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość lokalową na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 24.06.1994r.o własności lokali (Dz.U. z 2018r., poz. 716).

20. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem: www.swietochlo-
wice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

21. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Świętochłowicach, pokój 118, tel. 32 349 19 31.

22. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 23 znajdującego się 
w budynku nr 2 przy ul. Sportowej w Świętochłowicach 

wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu

1. W budynku przy ul. Wojska Polskiego 83 zawiązała się Wspólnota Mieszkaniowa. Udział Gminy, 
na dzień 27 lipca 2018r., wynosi: 967/1000.

2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego pozostającego własnością Gminy Świętochłowice nastąpi wraz 
ze sprzedażą udziału w wysokości 26/1000 we współwłasności:

- sprzedażą udziału w wysokości 26/1000 we współwłasności części wspólnych budynku i urzą-
dzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu lub dotychczasowego właściciela 
nieruchomości,

- sprzedażą udziału w wysokości 26/1000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu, 
obejmującego działkę oznaczoną w obrębie Świętochłowice numerami ewidencyjnymi 3910  
o powierzchni 1112 m2, do dnia 5 grudnia 2089r., dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie -  
Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: KW Nr KA1C/00015239/6. 

3. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 26,50 m2. Lokal usytuowany jest 
na pierwszym piętrze, składa się z jednego pokoju i kuchni. Wspólne wc znajduje się na klat-
ce schodowej. Lokal sprzedawany jest wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o po-
wierzchni użytkowej 2,80 m2.

4. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, brak ogrzewania. 
5. Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z Administra-

cją Domów Mieszkalnych nr 3 przy ul. Katowickiej 33, tel. 32 245 21 85.
6. cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości lokalowej ustala się na kwotę 28 000 zł. Opłaty 

roczne płatne do 31 marca każdego roku począwszy od 2019r. stanowią 1% ceny gruntu. 
7. przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2018 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim 

w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
8. Wadium w wysokości 3 000 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochło-

wicach (pokój 5.) lub przelewem na konto w PKO BP SA nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586  
do dnia 22 paździenika 2018r., z dopiskiem „GN/2018/wadium do przetargu ul. Wojska Polskie-
go 83/2”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku 
bankowym Urzędu. 

9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wy-
nosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej 
wysokości i w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

1) pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu zawierające dane osobowe: imiona, nazwisko, 
imiona rodziców, serię i nr dowodu osobistego, PESEL,

2) dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z Krajowego Rejestru 
Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W przypadku reprezentowania osoby 
prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu z KRS winny przedłożyć pełnomoc-
nictwo w formie aktu notarialnego upoważniające do działania na każdym etapie postępowania 
przetargowego,

3) kopię dowodu wniesienia wadium,
4) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
5) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym 

również udostępnianie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu 
w/w. nieruchomości”.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, 
co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

12. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia 
nieruchomości lokalowej, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż 
przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

13. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, 
do wpłaty przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach w PKO BP SA  
nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miej-
sce i termin zawarcia umowy zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

14. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia 
umowy notarialnej.

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

16. Termin uiszczenia wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej, pomniejszonej  
o wpłacone wadium, zostanie ustalony z osobą, która wygrała przetarg.

17. Nabycie nieruchomości nastąpi poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego w terminie 
ustalonym z notariuszem. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi 
nabywca.

18. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba wygrywająca przetarg zostanie powiadomiona na 
piśmie.

19. Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość lokalową na zasadach określonych  
w ustawie z dnia 24.06.1994r.o własności lokali (Dz.U. z 2018r., poz. 716).

20. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w internecie pod adresem: www.swietochlowice.pl  
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.

21. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Świętochłowicach, pokój 118, tel. 32 349 19 31.

22. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Prezydent Miasta Świętochłowice
ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się  
w budynku nr 83 przy ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach wraz ze 
sprzedażą udziału w użytkowaniu wieczystym ułamkowej części gruntu
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Mikołów - centrum:
• PSS Społem Zgoda, ul. K. Miarki 11
• Urząd Miejski, Rynek 16
• Biały Domek, Miarki 15
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej,  

ul. Karola Miarki 9
• Salwator Park, Pl. Salwatorianów 1
• Tele Pizza, ul. Pszczyńska 6
• Galaxy, ul. Pszczyńska 7
• Gagalon, ul. Słoneczna 41
• Gagalon, ul. Konstytucji 3 Maja 15
• F.H.U Fabryka Słodkości, ul. Okrzei 29
• Redakcja „Naszej Gazety”, Rynek 18

Mikołów Bujaków:
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 48 
• Sklep spożywczy Bujaków, ul. F. Górka 79

Mikołów - Kamionka:
• „MAZEW” ul. Plebiscytowa 123 
• Cukiernia-Piekarnia Janosz,  

ul. Katowicka 120
• PSS Społem, ul. Paprotek 7 

• Eko Bio Organic Centrum,  
ul. Kościuszki 61 

Mikołów - śmiłowice:
• Sklep ABC „U Joli”, ul. Jesionowa 

Mikołów - Borowa Wieś
• Delikatesy Centrum, ul. Gliwicka 294
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,  

ul. Równoległa 115
• Sklep Spożywczy „Od i Do”,  

ul. Strażacka 54
Mikołów Paniowy:

• Sklep Spożywczy, ul. Wolności 25
Mikołów Mokre:

• Sklep Wielobranżowy, ul. Zamkowa 11
• Sklep Spożywczy Jordek, ul. W. Polskiego 21

Łaziska Górne:
• Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1
• Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
• Kopalnia Bolesław Śmiały
• Delikatesy Centrum, ul. Wyszyńskiego 2
• Miejska Biblioteka Publiczna, 

ul. św. Jana Pawła II 1
• Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji, ul. Ogrodowa 50
• ABC, ul. św. Jana Pawła II 4a
• Mandarin, ul. Kościelna 2 
• My Center, ul. Orzeska 5 
• Sklep Kurpas Farby, ul. Wąska 9
• Optica, ul. Barlickiego 1 
• Optica, ul. św. Jana Pawła II 4c 
• Sklep Zielarski Ewa Jegla, ul. Wąska 4 
• Sklep Tekstylny, ul. Barlickiego 3 
• Sklep Irena, ul. Dworcowa 49
• Sklep Społem, ul. Górnośląska 5
• Gagalon, ul. Orzeska 9 
• Gagalon, ul. Powstańców Śl. 13 
• Sklep ABC po sąsiedzku, ul. Kopalniana 33
• Skład opału Best Trans, ul. Cieszyńska 48a,
• Kiosk przy kopalni „Bolesław Śmiały”

Wyry:
• Urząd Gminy, ul. Główna 133
• Instalator, ul. Pszczyńska 20

• Iśka, sklep wielobranżowy, ul. Główna 91
• Sklep Rabat, ul. Główna 109
• Pawilon Handlowy, ul. Główna 58
• Miejska Biblioteka Publiczna,  

ul. Główna 58
• Piekarnia „Garus”, ul. Główna 56
• Sklep spożywczy „Armac”, ul. Główna 103
• Sklep spożywczy „Jumo”,  

ul. Pszczyńska 155
• Centrum Ogrodu, ul. Spokojna 2

Gostyń:
• Delikatesy „Spożywczok”,  

ul. Pszczyńska 347
• Dom Kultury, ul. Pszczyńska 366
• Miejska Biblioteka Publiczna,  

ul. Pszczyńska 372
• Piekarnia „Tradycja”, ul. Rybnicka 1
• Sklep wielobranżowy, ul. Rybnicka 141

Orzesze:
• Urząd Miasta, ul. Świętego Wawrzyńca 21
• Sklep Zoologiczny, ul. Mikołowska 2 

• Stacja Diagneo, ul. Mikołowska 92 
• Sklep ABC, ul. Słowiańska 26
• Sklep Lewiatan, ul. Mikołowska 158 
• Sklep „Emilia” „Od i Do”,  

ul. Mikołowska 205
• Sklep Lewiatan, Rynek 22
• ATN, ul. Krasickiego 10 
• Sekobud, ul. Rybnicka 17
• Gagalon, ul. Rybnicka 83
• Sklep spożywczo-warzywny,  

ul. Rybnicka 98
• Elport, ul. Rybnicka 105a 
• Piekarnia - Cafe Bar Jan Szmajduch, 

ul. Rybnicka 111
• Sklep spożywczy, ul. Żorska 124
• Pierogarnie „Miraż”, ul. Żorska 172
• Sklep monopolowy, ul. Długosza 31 
• Sklep spożywczy ABC, ul. Długosza 37
• Sklep spożywczy, ul. Akacjowa 52
• Sklep spożywczy, ul. Chrobrego 65
• Sklep spożywczy „Od i Do”, ul. Katowicka 1

• PHU Dax, ul. Katowicka 24
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 31
• Sklep spożywczy, ul. Katowicka 45
• Alior Bank - Placówka Partnerska,  

ul. Rybnicka 1
• Zajazd Kasztelański,  

ul. Piastowska 29
Ornontowice:

• Urząd Gminy, ul. Zwycięstwa 26a
• Piekarnia Ciastkarnia, ul. Orzeska 90
• Delikatesy Centrum, ul. Orzeska 17
• Sklep Spożywczo-Przemysłowy, 

ul. Zwycięstwa 1
• Apteka Nova, ul. Klasztorna 3
• P.H. Anatol, ul. Zwycięstwa 2a
• Sklep Lewiatan, ul. Zwycięstwa 210b
• Sklep Ogólnospożywczy,  

ul. Zwycięstwa 194
Paniówki:

• Cukiernia Gatner, ul. Karola Darwina 6 
• Delikatesy FOX, ul. Swobody 1a

Tu dostaniesz „Naszą Gazetę”

WODNIK (20.01-18.02) 
Na początku październi-

ka pojawi się okazja dodatko-
wego zarobku. Można będzie 
trochę poszaleć na zakupach. 
Dużo radości sprawi Ci niespo-
dziewana wizyta kogoś, z kim 
dawno nie widzieliście się. Po-
święć więcej uwagi swej kon-
dycji, spaceruj, ćwicz, wyjedź 
na kilka dni na łono natury. 
Dobre dni to 20, 21, 29 i 30. 
Przyjazny znak SKORPION.

RyBy (19.02-20.03) 
W tym miesiącu czekają Cię 

zawodowe zmiany. Znajdziesz 
się w nowym środowisku i 
masz szansę poznać kogoś nie-
zwykle fascynującego. W dru-
giej dekadzie miesiąca zacho-
waj szczególną uwagę na dro-
dze. Najwięcej radości sprawi Ci 
życie domowe. Dobre dni to 16, 
18 i 23. Przyjazny znak BARAN.

BARAN (20.03-20.04) 
Październik przyniesie BA-

RANOWI wiele zmian, nowe 
okazje i możliwości w rela-
cjach zawodowych. Plane-
ty dodadzą Ci energii. Wyko-
rzystaj ten czas i zacznij re-
alizować swoje marzenia i po-
trzeby. Nie rezygnuj z zapro-
szeń na imprezy, spotkać tam 
możesz osobę, która odmie-
ni Twoje życie. Finanse bez 
zmian z perspektywą na lep-
sze. Zadbaj o swój wygląd! Do-
bre dni to 23, 28, 29 i 30. Przy-
jazny znak PANNA.

ByK (21.04-21.05) 
W październiku BYK może 

planować i marzyć, bo jego 
plany i marzenia mają szansę 
na realizację. Planety sprzy-
jają poprawie w relacjach ro-
dzinnych. Jeśli szukasz drugiej 
połówki, to pod koniec paź-
dziernika pojawi się ktoś, kto 
wprowadzi Cię w stan euforii, 
będzie się działo! Los Ci sprzy-
ja. Dobre dni to 20, 25, 26 i 28. 
Przyjazny znak BLIŹNIĘTA.

BLIźNIęTA (22.05-22.06) 
W połowie października 

znajdziesz się w centrum wy-
darzeń. Nie podejmuj pochop-
nie decyzji, bo złe decyzje mogą 
zaważyć na dalszym Twoim 
życiu. Uważaj na wydatki, bo 
masz teraz lekką rękę do pie-
niędzy. Single mają teraz szan-
se u wdowców i rozwodników. 
Jeśli żyjesz w związku, partner 
zaskoczy Cię szokującą zmianą. 
Dobre dni to 19, 21 i 31. Przyja-
zny znak WODNIK.

RAK (21.06-22.07) 
W październiku zapomnij 

choć na chwilę o codziennych 
obowiązkach i znajdź czas tyl-
ko dla siebie. Zadbaj o formę  
i wygląd. Relaksuj się na świe-
żym powietrzu, wyjedź na 
łono natury. Samotne RAKI 
właśnie w październiku mogą 
znaleźć poważnego, wiernego 
partnera. Dobre dni to 15, 17, 18 
i 24. Przyjazny znak RAK.

LEW (23.07-22.08) 
Październik, to dla LWA mie-

siąc niespodzianek w życiu to-
warzyskim i rodzinnym. Spra-
wy uczuciowe nabiorą tempa. 
Na horyzoncie pojawi się ktoś 
o fascynującej osobowości. 
Uważnie przyjrzyj się swoim fi-
nansom, pora ograniczyć zbęd-
ne wydatki. Postaraj się wię-
cej przebywać na świeżym po-
wietrzu. Dobre dni to 18, 21 i 27. 
Przyjazny znak WAGA.

PANNA (23.08-22.09) 
W październiku sprawy 

zawodowe potoczą się po 
Twojej myśli, możliwe zmia-
ny w finansach. Jeśli chcesz 
podreperować zdrowie, to 
teraz jest najlepszy czas na 
wczasy zdrowotne. Aby Twe 
serce mocniej zabiło, bierz 
udział w życiu towarzyskim. 
Wenus zapowiada zmiany 
w życiu osobistym. Dobre 
dni to 15, 16 i 27. Przyjazny 
znak BYK.

WAGA (23.09-23.10) 
W październiku zmienne 

nastroje skłonią Cię do szu-
kania rozrywek poza domem.  
W pracy nowe wyzwania  
i szansa na lepsze finanse. 
Single mają szansę na nową 
miłość, kręci się gdzieś bli-
sko. W stałych związkach 
niepokój. Dobre dni to 17, 19 
i 22. Przyjazny znak STRZE-
LEC.

SKORPION (24.10-22.11) 
W październiku uważaj, 

by finanse nie wymknęły Ci 
się spod kontroli. Masz te-
raz dobrą passę. Wszystkie 
projekty przez Ciebie reali-
zowane mają szansę na po-
wodzenie. W tym miesią-
cu, ktoś z rodziny będzie po-
trzebował więcej uwagi i po-
mocy z Twojej strony. Zadbaj 
o siebie, więcej przebywaj na 
świeżym powietrzu. Dobre 
dni to 17, 29 i 30. Przyjazny 
znak WODNIK.

STRZELEC (23.11-21.12) 
Październik będzie dla 

STRZELCA wyjątkowo udany  
w każdej sferze życia. Na two-
jej drodze pojawi się ktoś, z 
kim przeżyjesz płomienny ro-
mans. Pamiętaj, że dużo za-
leży od Ciebie i Twoich wybo-
rów. Masz teraz tyle energii, 
że wszystko sprawnie zorga-
nizujesz i załatwisz. Dobre 
dni to 14, 18 i 23. Przyjazny 
znak RYBY.

KOZIOROżEC (22.12-19.01) 
W październiku zatroszcz 

się o swoje siły witalne,  
a zdrowie i dobra passa nie 
będą Cię opuszczać. To dobry 
miesiąc, by przeanalizować re-
lacje z partnerem i świetny czas 
na serdeczne rozmowy i szcze-
re wyjaśnienia. W trzecim tygo-
dniu października masz szan-
sę na wygraną (lotto, giełda…). 
Dobre dni to 22, 24 i 27. Przyja-
zny znak LEW.

HOROSKOP

Wśród osób, które do 31 października nadeślą prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzy-
żówki jest Ida Jankowska. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

KRZyŻÓWKa
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PIŁKA NOżNA
W rozegranych meczach mi-

strzowskich Śląskiego Związku 
Piłki Nożnej, drużyny powiatu 
mikołowskiego uzyskały rezul-
taty:

IV LIGA
Gwarek Ornontowice przegrał 

z Unią Kosztowy 0:1, pokonał re-
zerwy Rakowa Częstochowa 2:0, 
przegrał z Grodźcem Będzin 0:3, 
Śląskiem Świętochłowice 3:4.

Polonia Łaziska zremisowała 
z Drzewiarzem Jasienica 2:2, po-
konała drugi zespół Podbeski-
dzia Bielsko 3:0, Płomień Poło-
mia 1:0, Spójnię Landek 4:0.

LIGA OKRęGOWA
AKS Mikołów pokonał Piasta 

Bieruń 3:0, Spartę Katowice 3:0, 
Podlesiankę Katowice 1:0, MKS 
Mysłowice 3:1.

Fortuna Wyry zremisowała ze 
Spartą Katowice 1:1, uległa MKS-
-owi Mysłowice 0:1, pokonała 
Uranię Kochłowice 4:1, Sokoła 
Wola 2:1.

Orzeł Mokre pokonał Naprzód 
Lipiny 6:1, Tęczę Wielowieś 4:1, 
przegrał z Pierwszym Chwałowi-
ce 2:5, zremisował z KS Racho-
wice 1:1.

KLASA „A”
Burza Borowa Wieś wygrała  

z Orłem Stanica 3:1, Olimpią 
Pławniowice 4:0, zremisowała  
z Naprzodem Żernica 2:2, prze-
grała z Sokołem Łany Wielkie 1:3.

LKS Woszczyce uległ Kru-
pińskiemu Suszec 0:5, wygrał  
z Czaplą Kryry 3:1, LKS-em Wisła 
Wielka 3:2. 

Rezerwy AKS-u Mikołów po-
konały drugą drużynę GKS-u 
Katowice 3:2, Stadion Śląski Cho-
rzów 2:1, zremisowały z UKS-em 
Szopienice 2:2, pokonały drugą 
drużynę Śląska Świętochłowice 
4:0.

Strażak Mikołów zremisował  
z Jastrzębiem Bielszowice 1:1, 
pokonał Kolejarza Katowice 2:1, 
przegrał z rezerwami Siemiano-
wiczanki 1:6, zremisował z drugim 
zespołem GKS-u Katowice 2:2.

KLASA „B”
LKS 45 Bujaków zremisował 

z Orłami Bojszów 3:3, przegrał  
z Walką Zabrze 2:3, Victorią Pilcho-
wice 0:6, Tempem Paniówki 3:5.

Druga drużyna Polonii Łaziska 
pokonała rezerwy Juwe Jaroszo-
wice 7:0, uległa Czułowiance Ty-
chy 2:3, pokonała Leśnika Kobiór 
6:0, Unię Bieruń 3:0.

LKS Gardawice zremisował  
z LKS-em Warszowice 2:2, uległ 
drugiej drużynie LKS-u Goczał-
kowice 1:4, pokonał LKS Wisła 
Mała 2:1, drugi zespół JUWE Jaro-
szowice 5:0.

Kamionka Mikołów pokonała 
drugi zespół Wawelu Wirek 5:1, 
uległa rezerwom Jastrzębia Biel-
szowice 1:3, pokonała Pogoń Imie-
lin 4:1, UKS Ruch Chorzów 4:2.

KLASA „C”
Drugi zespół Burzy Borowa 

Wieś przegrał z Koroną Bargłów-
ka 0:4, pokonał rezerwy Sośnicy 

Gliwice 2:1, Leśnika Łącza 6:1, zre-
misował z Kłodnicą Gliwice 2:2.

III LIGA KOBIET
Gwarek Ornontowice pokonał 

MTS Knurów 4:0, MKS Myszków 
4:0, zremisował z Polonią Poraj 
3:3, pokonał LKS Goczałkowice 
2:0.

AKS Mikołów przegrał ze 
Stradomiem Częstochowa 1:2, 
zremisował z Polonią Tychy 2:2, 
przegrał z rezerwami Czarnych 
Sosnowiec 0:3. 

PuChAR POLSKI
W drugiej rundzie Pucharu 

Polski edycji 2020 na szczeblu 
podokręgu Katowice AKS Miko-
łów przegrał z Naprzodem Lipiny 
0:4, rezerwy tego klubu uległy 
Śląskowi Świętochłowice 1:7, 
Orzeł Mokre pokonał MKS My-
słowice 4:0.

W podokręgu Zabrze w trzeciej 
rundzie Gwarek Ornontowice wy-
grał z Młodością Rudno 5:1.

W podokręgu Tychy Polonia 
Łaziska pokonała GTS Bojszowy 
4:0. 

TENIS STOŁOWy
W rozegranych meczach dru-

giej ligi, drużyny z powiatu miko-
łowskiego uzyskały rezultaty:

MężCZyźNI
UKTS Sokół Orzesze przegrał 

z Andersem Żywiec 4:6, pokonał 
Jedynkę Pszów 8:2.

AKS Mikołów przegrał z KTS- 
em Gliwice 1:9, MKS-em Czecho-
wice - Dziedzice 1:9, Mysławem 
Mysłowice4:6. 

SIATKÓWKA
Rozpoczęły się rozgrywki I ligi  

śląskiej w siatkówce kobiet  
i mężczyzn. W rozegranych me-
czach drużyny mikołowskie uzy-
skały rezultaty:

KOBIETy
Polonia Łaziska przegrała  

z UKSG Blachownia 2:3.
Burza Borowa Wieś uległa 

SMS-owi PZPS Szczyrk 2:3.
MężCZyźNI

UKS Trójka Mikołów przegrał  
z MKSR-em Pyskowice 1:3.

***
22 września w hali sportowej 

MOSiR rozegrano siódmą edycję 
Pucharu Burmistrza Miasta Mi-
kołowa w siatkówce dziewcząt. 
W kategoriach kadetek i mło-
dziczek wystartowało osiem ze-
społów, które w swoich grupach 
rywalizowały systemem „każdy 
z każdym”.

W turnieju w kategorii młodzi-
czek zwyciężyła drużyna MUKS 
Passek Będzin, wyprzedzając 
UKS Dąbrowiaka Dąbrowa Górni-
cza, MOSiR Łaziska Górne, UKS 
Tytana Ostrowy oraz Burzę Mi-
kołów. MVP turnieju młodziczek 
została Oliwia Dudek z MUKS 
Pasek Będzin. W turnieju kade-
tek zwycięstwo przypadło go-
spodyniom, UKS Trójka Mikołów 
przed SV MOSiR Zabrze i MCKiS-
-em Jaworzno. W tej kategorii 
MVP została Wiktoria Masztaler 
z UKS Trójka Mikołów.

Tapi

Sprintem przez 
sportowe areny

Zakończyła się VIII edy-
cja turnieju o Puchar 
Przewodniczącego Rady 

Miasta Łaziska Górne w teni-
sie ziemnym. W zawodach wy-
startowało 10 par. Sześć w ka-
tegorii open i cztery w katego-
rii amatorzy. W drodze po tro-
fea rozegrano 16 spotkań.

W turnieju amatorów (gra-
no system „każdy z każdym”) 
zwyciężyła para Robert Janec-
ki/Michał Spendel przed Ire-
neusz Orłowskim i Kamilem 
Strzymszokiem. Trzecie miej-
sce zajął duet Mirosław Duży/
Henryk Zientek.

Turniej główny w katego-
rii open w pierwszej fazie roz-
grywano w grupach, w któ-
rych wyłoniono półfinalistów. 

Ostatnia faza, to mały i duży 
finał.

W finale para Krzysztof Ste-
fańczyk/Maciej Garczyński 

wygrała z Radosławem Gabi-
gą i Rafałem Korowczykiem 
6:4, 6:2. W meczu o trzecie 
miejsce, po zaciętej walce de-

bel Robert Ablewski/Grzegorz 
Kida pokonał duet Mirosław 
Śledź/Grzegorz Rygioł 3:6  
6:3 11:9. Tapi

W ramach przygotowań do rozgrywek Plus Ligi, Ja-
strzębski Węgiel i katowicki GKS rozegrały mecz kon-
trolny w Łaziskach Górnych. Spotkanie uświetniło ju-

bileusz dziesięciolecia tutejszego Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji. To była też dobra okazja do zaprezentowania zespo-
łu siatkarek Polonii, które rozpoczną grę w I Lidze Śląskiej. Zwy-
cięsko z siatkarskiej potyczki na szczycie wyszli zawodnicy GKS-
-u, którzy pokonali rywala 3:1.

Choć oba zespoły grały bez kadrowiczów i znajdują się w fa-
zie ciężkiej pracy okresu przygotowawczego, to zaprezentowa-
ły łaziskiej publiczności ciekawą grę i poziom, jakiego w tej hali 

jeszcze nie oglądano. Było to doskonała propaganda tej pięknej 
dyscypliny sportu.

jASTRZęBSKI WęGIEL - GKS KATOWICE
 1:3 (23:25, 25:19, 21:25, 19:25)

Jastrzębski Węgiel: Bucki, Kampa, Kosok, Hain, Fromm, Oliva, 
Popiwczak (libero) oraz Rusek, Wolański, Gunia, Czyrniański.

GKS Katowice: Butryn, Komenda, Kohut, Krulicki, Depowski, 
Sobański, Mariański (libero) oraz Woch, Fijałek, Krzysiek, Ogó-
rek (libero), Sobala.

Tadeusz Piątkowski

Pokaz siatkówki 
w Łaziskach

tenisowe deble na finiszu



Pierwszy weekend tego-
rocznej jesieni obdarzył 
miłośników biegania 

sprzyjającą pogodą, co było 
na rękę organizatorom dwóch 
tradycyjnych imprez biego-
wych na terenie powiatu mi-
kołowskiego. 

W sobotę, w Mikołowie po raz dru-
gi w nowej formule rozegrano XVI Mi-
kołowski Bieg Uliczny im. Henryka 
Biskupiaka połączony z drugą edy-
cją Biegu na „szóstkę”, a w niedzielę  
w Orzeszu, po raz siódmy rozegrany 
został Orzeski Bieg Uliczny. Oba cie-
szyły się ogromnym zainteresowa-
niem, czego dowodem jest prawie 1000 
biegaczy na trasach. Oba biegi miały 
wspólny mianownik - zwycięzcami zo-
stali biegacze spoza Polski. W Mikoło-
wie z Ukrainy, w Orzeszu - z Włoch.

Z MIKOŁOWA 
TROfEuM POjEChAŁO 
NA uKRAINę...

Bieg Biskupiaka ma już swoją re-
nomę, więc nic dziwnego, że na go-
dzinę przed startem, mikołowski ry-
nek wypełniony był przygotowujący-
mi się do startu biegaczkami i biega-
czami. W tym gronie widać było kilka 
twarzy z renomowanymi nazwiskami,  
a także zawodników spoza granic na-
szego kraju, którzy dominowali na tra-
sie i zgarnęli główne trofeum. Tryum-
fatorem biegu głównego okazał się 
mieszkaniec ukraińskiego Łucka - 
Siergiej Okseniuk wygrywając bieg na 
dystansie dziesięciu kilometrów.

Kilkanaście minut przed startem, 
rozpoczęła się wspólna rozgrzewka, 
prowadzona w duchu fitness, a po po-
łudniowych kurantach, starter dał sy-
gnał do rozpoczęcia biegów. Biegów, 
bo ze wspólnego startu ruszyli ci, któ-
rzy rywalizowali na dystansie 10 kilo-
metrów w biegu Biskupiaka i ci, któ-
rzy zdecydowali się na „szóstkę”, czyli 

Bieg na „szóstkę” na dystansie o czte-
ry kilometry krótszym. W sumie wy-
startowało 473 biegaczy i biegaczek  
w różnych kategoriach wiekowych. 
Byli tacy, którzy pchali przed sobą 
wózki ze swymi pociechami i tacy, któ-
rym na smyczy towarzyszył pies. Po 
kilkuset metrach na czoło wysforował 
się Siergiej Okseniuk, za nim w od-
stępie kilkunastu sekund biegł Mate-
usz Mrówka, a potem mniejsze grup-
ki mocnych zawodników. Po pierw-
szej pętli, na stadionie MOSiR finiszo-
wali biegający szóstkę. Tutaj najszyb-
szy był Paweł Buczek z Tychów, któ-
ry wyprzedził M. Klicha i Leszka Pstra-
sia. Najszybsza z pań, Beata Mendel 
finiszowała na 15 miejscu. Do „szóst-
ki” wystartowało 154 biegaczy i bie-
gaczek, a linię mety przekroczyło 136. 
„Długodystansowcy” z Biegu Bisku-
piaka biegli dalej. Stawkę nadal pro-
wadził Okseniuk, wyprzedzając o kil-
kanaście sekund Mrówkę oraz próbu-
jących go doścignąć kolejnych rywa-
li z Ukrainy, Częstochowy, Rudy Ślą-
skiej, Mikołowa i Olkusza. Pierwsza 
dwójka dobiegła w niezmienionej ko-
lejności, dwa kolejne miejsca zaję-
li biegacze z Ukrainy, piąty był Zbi-
gniew Kalinowski z Częstochowy,  
a szósty - Damian Połeć z Rudy Ślą-
skiej. Jako 15 linię mety minęła Vikto-

ri Kaplina z Ukrainy, która została naj-
szybszą kobietą w tej kategorii, wy-
przedzając Sylwię Ślązak z Często-
chowy i Oksanę Okseniuk z Melito-
pola. Na tym dystansie wystartowało  
319 zawodników, bieg ukończyło 294.

Zbigniew Fijałkowski: Mikołów jak 
zawsze stawia przed zawodnikami 
wysoko zawieszoną poprzeczkę ze 
względu na mocno pofałdowany profil 
trasy. Oddalone trochę od siebie miej-
sce startu, mety i biuro zawodów też 
wymuszają odpowiednią logistykę dla 
takich jak ja, którzy na zawody zwykle 
przyjeżdżają ze swoim czworonoż-
nym przyjacielem. No i chyba wypada 
pogratulować tego, że włodarze mia-
sta również zakładają spodenki spor-
towe i razem z pozostałymi „monito-
rują” miasto. Tak trzymać, przykład 
idzie z góry, dlatego pewnie tak wielu 
mieszkańców Mikołowa mieliśmy na 
liście startowej.

...A Z ORZESZA 
DO WŁOCh

Jeszcze przed startem padł pierw-
szy rekord siódmej edycji Orzeskie-
go Biegu Ulicznego. Do rywalizacji 
na dystansach dziesięciu i pięciu kilo-
metrów oraz nordic walking i na wóz-
kach zapisało się 414 zawodników. Je-

śli do tego dodać kilkudziesięciu „ma-
łoletnich”, którzy startowali na dystan-
sach 600 i 1200 metrów oraz maluchów, 
to biegało prawie pięć setek zawod-
ników. Pozostałe rekordy padały już 
na biegowych trasach. Pierwsi ruszy-
li biegacze na obu dystansach, za nimi 
z kilkuminutowym odstępem chodzia-
rze nordic walking i niepełnosprawni  
wózkarze.

Bieg okazał się „teatrem jednego 
zawodnika”. Tym aktorem był Roberto 
Dimiccoli z włoskiego Orsenigo. Na-
rzucił takie tempo, że inni za długo nie 
oglądali mu nawet pleców. Kończąc 
pierwsze okrążenie, miał lepszy czas 
niż zwycięzca dystansu pięciu kilome-
trów - Marcin Grzegorzyca z Gierałto-
wic. Zwycięzca „piątki” uzyskał czas 
16 minut i 30 sekund, a biegnący „dzie-
siątkę” Dimiccoli był o 12 sekund szyb-
szy. Od tego momentu w strefie mety 

zrobił się ogromny ruch. Jedni kończyli 
dystans krótszy, inni biegli dalej, mając 
do „zaliczenia” jeszcze jedno pięcioki-
lometrowe kółko. A bohater biegu nie 
oglądał się na nikogo. Kiedy niektórzy 
jeszcze kończyli krótszy dystans, do 
mety dochodzili zawodnicy nordic wal-
kimg i dojeżdżali na wózkach, w stre-
fie mety pokazał się zawodnik z Italii. 
Przerwał taśmę, kiedy stopery poka-
zywały czas 32 minut i 47 sekund. Pra-
wie dwie minuty po nim przybiegł Piotr 
Jachimski z Orzesza, a po kolejnych  
30 sekundach - Karol Ryszka. Najszyb-
szą kobietą, a jednocześnie orzeszan-
ką okazała się Małgorzata Rencz, któ-
ra uzyskała czas 40 minut i 37 sekund. 
A wracając do rekordów: tegorocz-
ny zwycięzca biegu głównego uzyskał 
czas lepszy od ubiegłorocznego o mi-
nutę i 27 sekund.

Tadeusz Piątkowski
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MATERIAŁY BUDOWLANE 
I WYKOŃCZENIOWE

PRODUCENT STOLARKI
ALUMINIOWEJ

Orzesze-Gardawice
ul. Katowicka 3
tel. 32 44 19 920

www.dax-firma.pl

139,99
* do wyczerpania zapasów

*

WyNIKI MIKOŁóW
6 km Open
1. Paweł Buczek - Tychy 19:42 min.
2. Mateusz Klich - Olkusz 20:25 min.
3. Leszek Pstraś - Katowice 20:31 min.
4. Wojciech Korzusznik - Czerwionka 20:42 min.
5. Kamil Kalinowski - Mikołów 22:06 min.
6. Szymon Kastelik - Gilowice 22:37 min.
Kobiety
1. Beata Mendel - Orzesze 26:26 min.
2. Karolina Moskwa - Chorzów 27:01 min.
3. Joanna Piotrowska-Tronina - Mikołów 28:05 min.
4. Klaudia Wróbel - Mikołów 28:16 min.
5. Julia Janota - Mikołów 23:49 min.
6. Anna Wojtkowska-Witala - Mikołów 29:00 min.
10 km Open
1. Sergii Okseniuk - Łuck 31:42 min.
2. Mateusz Mrówka - Radlin 31:49 min.
3. Mykhailo Bohpanov - Kijów 32:01 min.
4. Siergii Kroulapis - Czerniejew 32:12 min.
5. Zbigniew Kalinowski - Częstochowa 33:12 min.
Kobiety
1. Victoria Khapilina - Melitopol 37:00 min.
2. Sylwia Ślęzak - Częstochowa 39:08 min.
3. Oksana Okseniuk - Łuck 39:23 min.
4. Ewa Brych-Pająk - Częstochowa 41:33 min.
5. Daria Mendecka - Łaziska 41:45 min.

WyNIKI ORZESZE
5 km Open
1. Marcin Grzegorzyca, Gierałtowice 16:30min.
2. Grzegorz Wowry, Cieszyn 17:47 min.
3. Daniel Tabacki, Orzesze 18:44 min.
4. Damian Dreszer, Orzesze 19:10 min.
5. Mikołaj Szafraniec, Orzesze 19:15 min.
6. Tomasz Haman, Gliwice 19:27 min.
Kobiety
1. Kinga Mrowiec, Ruda Śląska 20:18 min.
2. Sylwia Wowry, Cieszyn 23:08 min.
3. Wioletta Klucznik, Orzesze 24:14 min.
10 km Open
1. Roberto Dimiccoli, Orsenigo 32:47 min.
2. Piotr Jachimski, Orzesze 34:33 min.
3. Karol Ryszka 35:00 min.
4. Roman Rajwa, Jastrzębie 35:17 min.
5. Radosław Hetman, Jaworzno 35:20 min.
6. Andrzej Zaczyk, Paniówki 36:50 min .
Kobiety
1. Małgorzata Rencz, Orzesze 40:37 min.
2. Klaudia Szczepanik, Knurów 41:02 min.
3. Karolina Rudlicka, Tarnowskie G. 43:12 min.
Nordic Walking: 
Krzysztof Duda, Mikołów 40:43 min.
Wózki: 
Karolina Pająk, Mikołów 31:41 min.

R E K L A M A

Pod patronatem „Naszej Gazety”

Jesienne bieganie
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