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

szczegóły str. 3

SPORT

szczegóły str. 43

Promocja ważna 
do 30 listopada.

Świętochłowice

Atrakcyjne
lokale 

użytkowe 
na sprzedaż

str. 47

Mikołów, ul. stawowa, 
tel. 32 411 51 01, 

www.armoptyk.pl,
     /armoptyk

Godziny prezyjęć:
od poniedziałku do piątku: 9:30 - 17.00 

sobota: 9:30 -13.00

Studio optyczne 13 przedstawia państwu 
świat mody okularowej:
- bezpłatne badanie wzroku 
- bezpłatny serwis okularów
- modne oprawy w gwarantowanej cenie 38 zł
- lekkie szkła okularowe plastkowe 40 zł komplet
- najtańsze okulary 78 zł
- szkła progresywne 400 zł komplet
- szeroki asortyment modnych 
  oraz eleganckich opraw okularowych

Senator Ziemi Śląskiej
Szef Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Rybnickim

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Mikołowskiego! 

Śląsk potrzebuje dobrych gospodarzy, którzy wezmą odpowiedzialność za naszą wspólną 
przyszłość. Tylko od nas zależy, czy wybierzemy osoby uczciwe, prawe 
i skłonne służyć ludziom. 

Śląsk to ziemia ludzi pracowitych, sumiennych i mądrych. Ta mądrość zaprocentowała 
podczas ostatnich wyborów uzupełniających do Senatu RP. Wierzę, że teraz będzie 
podobnie. Prawo i Sprawiedliwość w wyborach samorządowych postawiło na Prawo i Sprawiedliwość w wyborach samorządowych postawiło na Prawo i Sprawiedliwość
najlepszych ludzi! Wielu z nich znam osobiście i za nich ręczę. 
Proszę, wybierzcie ich!

Wybierzcie ludzi Prawa i Sprawiedliwości,Prawa i Sprawiedliwości,Prawa i Sprawiedliwości
by młodzi nie musieli emigrować, abyśmy mogli 
godnie żyć i pracować za uczciwe wynagrodzenie. 

Obietnice „miliardów dla samorządów” to pusty frazes. 
Istotne jest to,  jak optymalnie je wykorzystać.
Wiemy co zrobić, by fundusze pozyskane 
z Unii Europejskiej zostały w Polsce i przyczyniły 
się do wzrostu dobrobytu mieszkańców regionu!

Apeluję do Państwa o udział  w wyborach. 
samorządowych i głosowanie na kandydatów 
Prawa i Sprawiedliwości.   
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Rowerem 
przez 
Skandynawię

Puchar 
Premiera 
dla „Dwójki”
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 str. 50

16 listopada 
Idziemy 
na wybory!

 str. 12-41



Jeszcze nigdy „Nasza Gazeta” 
nie miała takiej objętości i nie 
występowało w niej aż tak wiele 
osób. Następna taka okazja wy-
darzy się zapewne za cztery lata, 
podczas kolejnych wyborów do 
samorządów. 

Oddajemy w Państwa ręce 
przewodnik wyborczy po 
powiecie mikołowskim. 
Publikujemy w nim in-

formacje praktycznie o wszystkich 
kandydatach i ugrupowaniach, które 
ubiegają się o zdobycie władzy w gmi-
nach, miastach i powiecie. Kolejność 
prezentacji nie wynika z naszych 
sympatii czy uprzedzeń. Zresztą wie-
lu Czytelników rozpoczyna przeglą-
danie gazety od końca. Kolejność nie 
ma znaczenia. Liczy się treść. Przy-
jęliśmy najprostszy klucz. Rozpoczę-

liśmy układanie dodatku od materia-
łów, które dostaliśmy najwcześniej. 
Im bliżej było do daty emisji, tym bar-
dziej rosło zainteresowanie komite-
tów prezentacją na naszych łamach 

i zwiększa-
ła się obję-
tość stron, 
poświęco-
nych wybo-
rom. War-
to bardzo 
u w a ż n i e 
p r z e c z y -
tać listopa-
dowy nu-
mer „Na-
szej Gaze-
ty”. Pada w 

nim wiele ważnych słów i deklaracji. 
To jest dobry materiał do rozliczeń za 
cztery lata. Nie miejmy złudzeń, że 
wszystkie wyborcze obietnice zostaną 
zrealizowane. Gdyby udało się zrobić 
chociaż połowę z tego, co deklarują 
kandydaci, ziemia mikołowska by-
łaby krainą mlekiem, miodem 
i środkami unijnymi pły-
nącą. Po 16 listopada 
nic już w naszym 
powiecie nie bę-
dzie, takie jak 
p r z e d -
t e m . 
Będzie-
my gratu-
lować zwycięzcom i uważnie przy-
glądać się przegranym. Kla-
sę sportowców i polityków nie 
ocenia się po tym, w jaki spo-
sób wchodzą na podium, lecz 

czy potrafią godnie i z podnie-
sioną głową zejść z boiska. 

Niestety, w ostatnich tygo-
dniach doszło w naszym po-
wiecie do kilku sytuacji, któ-
re niewiele mają wspólnego 
z nowoczesną demokracją lo-
kalną. Największym rozczaro-
waniem jest brak kontrkan-
dydatów dla wójta Kazimie-
rza Adamczyka w Ornontowi-
cach. Wybory, w których star-
tuje jeden kandydat są kpiną 
z demokracji. Wójt Adamczyk 
rządzi dobrze Ornontowicami, 
bo inaczej nie zostałby wójtem 
przez tyle kadencji. Brak po-
litycznej konkurencji nie słu-
ży jednak dobrze jemu i samej 

gminie. W Polsce doszło do niewie-
lu takich sytuacji. Szko-
da, że 

jedna z nich przytrafiła się w na-
szym powie-
cie. Drugim 
negatywnym 
z jawisk iem 
jest brudna 

kampania wy-
borcza, o której 

piszemy wewnątrz numeru. Na-
wet, jeżeli banery i plakaty nisz-

czą chuligani, to ktoś ich musiał 
do tego zainspirować. Wcześniej, 

czy później takie sprawy wycho-
dzą na jaw, budząc wstyd 

i zgorszenie. 
redakcja 

32/191-91
RADIO TAXI
Mikołów

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

W dzień po tym, 
jak Adamowi 
L e w a n d o w -

skiemu ktoś poniszczył 
materiały wyborcze, 

rozmawialiśmy o bezpieczeń-
stwie w Mikołowie. On był obu-
rzony, że do takich aktów wan-
dalizmu dochodzi pod Urzędem 
Miejskim. Mnie to jakby nie dzi-
wi. W ubiegłym roku, ktoś wła-
mał nam się do naszej redakcji 
i wyniósł dwa komputery. Zło-
dzieje zostali zarejestrowani 
przez wewnętrzny monitoring. 
Podobno uwieczniły ich także 
kamery kontrolujące centrum 
miasta. Policja dostała te taśmy 
i nie zrobiła nic. Śledztwo zosta-
ło umorzone. Gdyby kompute-
ry miały większą wartość, wy-
nająłbym dobrych detektywów 
i dopadlibyśmy drani. Ale gra 
nie była warta świeczki. Skoro 
złodzieje wiedzą, że są bezkar-
ni w mieście, to ta dobra nowi-
na dotarła także do meneli, któ-
rzy za flaszkę wódki gotowi są 
zerwać baner wyborczy. Bo kto 
im coś za to zrobi? Mam jeszcze 
inny przykład. Jeden z kandy-
datów na radnego wieszał swój 
plakat, kiedy podszedł do nie-
go wyrostek i zerwał świeżo na-
klejoną płachtę papieru. Zapy-
tałem kandydata, czy zasadził 
szczeniakowi kopa tam, gdzie 
trzeba. Mój rozmówca aż się za-
powietrzył na taką myśl. 

- No wiesz, zniszczyłbym so-
bie wizerunek - odparł oburzo-
ny. Oto do czego prowadzi źle 
pojęta poprawność polityczna.

 Adam Lewandowski poszedł 
ze swoją sprawą na policję. Pra-
worządny facet, ale trochę na-
iwny.

Filar

filarem

2 NASZA GAZETA • listopad 2014r.AKTUALNOŚCI
p

o
d

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

COŚ CIĘ CIESZY, 
ŚMIESZY, 

DENERWUJE 

DZWOŃ: 
32 209 18 18 

PISZ: 
REDAKCJA@NASZAGAZETA.INFO

AZBEST 
- dofinansowanie 

do demontażu i utylizacji 
792 013 569

Dekarstwo 10 lat gwarancji
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Wydajemy cztery tytuły w: 
Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, 

Jastrzębiu-Zdroju i powiecie mikołowskim. 

w gazetach wydawnictwa F-Press: 
MĄDRA, TANIA I SKUTECZNA

Łączny nakład: 60 tys. egzemplarzy.

REKLAMA

Przy zamówieniu kampanii promocyjnej 
we wszystkich naszych gazetach,

OFERUJEMY ZNIŻKI 
I SPECJALNE RABATY!

ogłasza konkurs ofert na najem 
Pawilonu  usługowo-handlowego 

o pow. 297,55 m2 
przy ul. Dworcowej 26 
w Łaziskach Górnych.

Szczegółowe informacje 
o konkursie na stronie 
www.smhutnik.com.pl 

lub pod nr tel. 32 736 7234
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Gazeta wyborcza

Chcielibyśmy życzyć sukcesu 
wszystkim kandydatom, ale 
jest ich znacznie więcej, niż 
miejsc do obsadzenia. Za to 
wyborcom życzymy trafnych 
i przemyślanych decyzji.
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Oferujemy tylko
polski węgiel ! 
- kostka 
- orzech I 
- orzech 
- orzech II 
- groszek 
- ekogroszek 
- flotokoncentrat 
- miały 
oraz duży wybór 
węgli workowanych

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

WĘGIEL Z PROMOCJI TAURONA DOSTĘPNY U NAS!!!

Autoryzowany 
sprzedawca:

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

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ,

NAJNIŻSZA CENA!



ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-
OPIEKUŃCZY 
W ŁAZISKACH GÓRNYCH 
PRZY UL. STASZICA 4 
JAKO SAMODZIELNY 
PUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 
SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ 
ROZPOCZĄŁ W 2001 
ROKU. 

W lipcu tego roku ZPO 
został przejęty przez spół-
kę Centrum Medyczne, któ-
ra prowadzi Szpital Powia-
towy w Mikołowie. Powstał 
nowy podmiot, świadczący 

kompleksowe usługi dla osób 
starszych. Zadaniem Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńcze-
go jest okresowa, całodobo-
wa pielęgnacja i kontynuacja 
leczenia przewlekle chorych 
oraz osób, które przebyły le-
czenie szpitalne, a nie wyma-
gają już dalszej hospitalizacji. 
Jest to inwestycja odpowiada-

jąca wyzwaniom naszych cza-
sów. Starzejemy się jako spo-
łeczeństwo. Niestety, w parze 
z długością nie zawsze idzie 
jakość życia. W krajach za-
chodnich kompleksowa opie-

ka nad osobami starszymi na-
leży do najprężniej rozwijają-
cych się dziedzin medycyny. 
Polska, jeśli chce równać do 
europejskich standardów cy-
wilizacyjnych, musi równać 
do tych standardów. 

Wyremontowany ZPO może 
przyjąć 57 pacjentów. Do ich 
dyspozycji oddano sale 1, 2, 3 
i 4-łóżkowe z nowym wyposa-
żeniem i z węzłami sanitar-
nymi dostosowanymi do osób 
niesamodzielnych, zaplecze 
rehabilitacyjne, sale terapii za-
jęciowej. W zakładzie zagwa-
rantowano pacjentom dostęp 
do kaplicy, a także strefę spo-
tkań z bliskimi. 

W LATACH 2010 - 2014 
KONTYNUOWANO 
ROZBUDOWĘ 
I MODERNIZACJĘ 
BUDYNKU KOMENDY 
POWIATOWEJ 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ 
W MIKOŁOWIE. 

W roku 2010 rozpoczę-
to drugi etap polegający na 

wykonaniu stanu surowego 
wraz z wykończeniem piw-
nic, garażu oraz pierwsze-
go piętra. Wykonano również 
roboty budowlane, instalacje 
elektryczne, wentylację, in-
stalację sprężonego powie-
trza. Nastąpiła częściowa do-
stawa i montaż wyposaże-
nia, tj.: myjka ciśnieniowa, 
urządzenia myjące, kompre-
sor, urządzenia kontrolno-
-pomiarowe do badania apa-
ratów i masek powietrznych 
oraz wyposażenie warsztatu. 
W roku 2011 kontynuowano 
inwestycję. Oprócz prowa-

dzenia robót budowlanych, 
kupiono: agregat prądotwór-
czy, urządzenie UPS, system 
łączności radiowej oraz wy-
posażenie serwerowni wraz 
z instalacjami alarmowania, 
nagłośnienia. Wyposażono 
pralnię i suszarnię dla pod-
oddziału bojowego. Zakupio-
no również meble stalowe 
i drewniane.

W latach 2012 do 2013 
trwała modernizacja budynku 
administracyjno-biurowego. 
Wykonano remont istniejące-
go budynku i adaptowano dru-
gie piętro na część biurową 

Komendy. Zakupiono nowe 
meble, kserokopiarki, sprzęt 
komputerowy wraz z oprogra-
mowaniem oraz sprzęt biuro-
wy. W 2014 roku trwały pra-
ce zmierzające do zakończe-
nia całości zadania.
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HENRYK JAROSZEK, 
starosta powiatu mikołowskiego

Ostatnie lata upłynęły pod 
znakiem wielu ważnych inwesty-
cji, które udało się zrealizować 
z myślą o komforcie życia miesz-
kańców powiatu mikołowskiego. 
Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuń-
czy w Łaziskach Górnych spełnia 
wszelkie standardy, jakie powin-
ny cechować tego typu placówki. 
Możemy też być dumni z siedziby 
Straży Pożarnej w Mikołowie. Od 
komfortu pracy strażaków zależy 
także nasze bezpieczeństwo.
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Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego 
w Łaziskach Górnych oraz rozbudowa siedziby Straży Pożarnej w Mikołowie, należą na największych 
i najważniejszych inwestycji, zrealizowanych przez Powiat Mikołowskiej w mijającej kadencji.

Kadencja ważnych inwestycji

5 mln zł 
- koszt remontu Zakładu 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

3,2 mln zł 
- rozbudowa i modernizacja 

budynku Komendy Powiatowej 
PSP w Mikołowie.
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Jestem dziennikarzem i wydawcą jedynej niezależ-
nej gazety w powiecie. Nasza Gazeta wspiera kon-
certy charytatywne, imprezy sportowe, sami przy-

znajemy statuetki Sportowej Osobowości Powiatu 
Mikołowskiego. Nasza Gazeta - to miesięcznik stojący 
na straży interesów mieszkańców. Na naszych łamach 
poruszamy sprawy trudne, często kontrowersyjne, które 
władze najchętniej zamiotłyby pod dywan. Nie boimy 
się pisać o błędach popełnianych przez urzędników oraz 
ich szefów na burmistrzowskich stołkach. Zawsze sto-
imy po stronie pokrzywdzonych. 

Szanowni Państwo! Zakładając gazetę w Mikołowie 
nie spodziewaliśmy, że to na pozór szczęśliwe miasto 
boryka się z tak wieloma problemami. 

Jestem nie tylko dziennikarzem, ale także przedsię-
biorcą, menagerem i wnikliwym obserwatorem rzeczy-
wistości. Potrafię ją opisywać, a teraz chcę także zmie-
niać na lepsze. Skorzystajcie z mojej wiedzy, doświad-
czenia i umiejętności. 

Oddajcie na mnie głos 16 listopada. 

Beata 
Leśniewska-Filar

Pierwsza kobieta na liście

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu

M
at

er
ia

ł K
W

 P
ra

w
o 

i S
pr

aw
ie

dl
iw

oś
ć,

 u
l. 

N
ow

og
ro

dz
ka

 8
4/

86
, 0

2-
01

8 
W

ar
sz

aw
a

Przed śmieciową rewolucją, odbiorem 
odpadów w Mikołowie zajmował się 
Zakład Usług Komunalnych. Miesz-
kańcy byli zadowoleni. Pracowni-

cy ZUK znali dobrze miasto, a poza tym wie-
lu mikołowian pracowało w tej firmie. W po-
łowie 2013 roku wybuchła w Polsce śmiecio-
wa rewolucja, czyli zaczęła obowiązywać nowa 
ustawa o czystości w gminach. Obowiązek od-

bioru i wywozu śmieci spadł na samorządy. 
Państwo narzuciło jednak zasady gry. Miasta 
musiały ogłosić przetargi, zabroniono zleceń 
z wolnej ręki. W Mikołowie, najlepszą firmą 
do wykonania tej roboty był ZUK. Firma nie 
mogła jednak stanąć do przetargu. To prawo 
przysługuje jedynie spółkom prawa handlowe-
go.Teoretycznie, władze miasta mogły się przy-
gotować na taką sytuację. Wystarczyło zmie-
nić status prawny ZUK i przekształcić zakład 
komunalny w spółkę. Tak się nie stało. ZUK 
w dotychczasowej formule zlikwidowano. Bi-

twę o śmieciowy rynek w Mikołowie wygrał ho-
lenderski potentat w tej branży Van Gansewin-
kel. Rola ZUK została sprowadzona do składo-
wiska śmieci, kiedy Holendrzy nie radzili sobie 
z logistyką przewozu odpadów. Pierwszą umo-
wę podpisano na 18 miesięcy, od lipca 2013 
do grudnia tego roku. Jej wartość wyniosła 
6,2 mln zł. Umowa za chwilę się kończy, więc 
w październiku ogłoszono kolejny przetarg. Też 
na 18 miesięcy, od stycznia 2014 do czerwca 
2016r. Znów wygrał Van Gansewinkel. Tym ra-
zem koncern każe sobie zapłacić 9,7 mln zł. 
Kto za to zapłaci? Oczywiście miasto, czyli 
mieszkańcy. W czasie kampanii wyborczej jest 

to temat drażliwy. Ale sprawa wróci w styczniu 
przyszłego roku. Wyjścia są dwa. Miasto może 
postąpić, jak w przypadku kosmicznie wyso-
kiej taryfy wodno-ściekowej. Aby nie obciążać 
nadmiernie kieszeni mieszkańców, Zakład In-
żynierii Miejskiej dostaje dotację z budżetu. 
Teraz za śmieci płacimy 16 zł (niesegregowa-
ne) i 12 zł (segregowane). Gansewinkel pod-
niósł cenę usług o ponad 30 proc. Miasto może 
zdecydować się na wyrównanie stawki poprzez 
dopłatę ze środków budżetowych albo sięgnąć 
bezpośrednio do kieszeni mieszkańców. Jedno 
jest pewne, następny burmistrz nie będzie się 
nudził na początku kadencji. 

ADAM LEWANDOWSKI, 
prezes Stowarzyszenia Rozwoju 
i Promocji Ziemi Mikołowskiej

Sposób, w jaki wprowadzono w Polsce 
„śmieciową rewolucję” budzi wśród sa-
morządowców sporo kontrowersji. Przepi-
sy zostały tak skonstruowane, że wyelimi-
nowano z gry takie przedsiębiorstwa, jak 
mikołowski Zakład Usług Komunalnych. 
Z drugiej strony szkoda, że władze miasta 
nie wykazały się odwagą i nie zdecydowa-
ły się na przekształcenie ZUK w spółkę. 

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

W ubiegłym miesiącu miasto rozstrzygnęło przetarg na odbiór i wywóz śmieci. Po raz kolejny 
wygrała holenderska firma Van Gansewinkel. To samo miasto, ta sama usługa, ten sam 
wykonawca, tylko cena inna. Koszt zlecenia wzrósł o ponad trzy miliony złotych.

PODROŻEJĄ ŚMIECI?

6,2 mln zł 
- wartość umowy od lipca 
2013 do grudnia 2014r. 

(18 miesięcy)

9,7 mln zł
- wartość umowy od stycznia 

2015 do czerwca 2016r. 
(18 miesięcy)
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Burmistrz Miasta Łazi-
ska Górne serdecznie za-
prasza mieszkańców na 

obchody Święta Niepodległo-
ści w naszym mieście. Uroczy-
stości rozpoczną się Mszą Św. 
sprawowaną w intencji Ojczy-
zny w kościele p.w. M. B. Kró-
lowej Różańca Św. 11 listopada 
o godz. 10.00. Po Mszy Św. na-
stąpi poświęcenie kapliczki św. 
Jana Chrzciciela, która znajdu-
je się na terenie rekreacyjnym, 
w pobliżu pomnika, w miejscu, 
w którym historycznie graniczy-
ły ze sobą trzy miejscowości: Ła-
ziska Górne, Łaziska Średnie  
i Łaziska Dolne. Cokół kaplicz-
ki upiększają kamienie zebrane  
z łaziskich pól i podarowane na 
ten cel przez łaziskich rolników.

W ramach współpracy Centrum 
Społecznego Rozwoju i Miejskiego 
Ośrodka Wspierania Rodziny i Dziec-
ka w Łaziskach Górnych realizowany 
jest projekt pt.: Razem ku kulturze. 

Odbiorcami projektu są 
wychowankowie pla-
cówki wsparcia dzien-
nego Miejskiego Ośrod-

ka Wspierania Rodziny i Dziecka  
w Łaziskach Górnych, w wieku od 
6 do 17 lat.

Projekt dofinansowany jest z pro-
gramu PZU z kulturą, którego głów-
nym celem jest ułatwienie dzie-
ciom i młodzieży szkolnej z ma-
łych miejscowości dostępu do sze-
roko pojętej kultury, w szczególno-
ści kultury tzw. wysokiej. Podejmo-

wana inicjatywa umożliwia mło-
dym ludziom uczestnictwo w wie-
lu ciekawych wydarzeniach, takich 
jak: spektakl teatralny, koncert  
w filharmonii czy też spektakl ope-
rowy. Dodatkowym elementem są 
warsztaty teatralne z wykorzysta-
niem multimediów oraz przygoto-
wanie przedstawienia, którego for-
mę wybiorą uczestnicy projektu. 
Projekt jest realizowany w termi-
nie od 15 maja do 31 grudnia.

W ramach projektu zorganizowa-
no m.in. wyjazd do Teatru Rozryw-
ki w Chorzowie. W czerwcu młod-
si wychowankowie Ośrodka uczest-
niczyli w muzyczno-tanecznym wi-
dowisku pt.: „Kot w butach” w re-
żyserii Jacka Bończyka, natomiast 
starsze dzieci miały okazję obejrzeć 
spektakl pt.: „Skrzypek na dachu”.

W sierpniu dzieci wyjechały na 
wycieczkę do Lanckorony i Kra-
kowa, która miała na celu wpro-

wadzenie wychowanków w kulisy 
świata teatru.

W Lanckoronie wychowanko-
wie uczestniczyli w przedstawie-
niu szkatułkowym o Smoku Wawel-
skim oraz wzięli udział w warszta-
tach prowadzonych przez Krzysz-
tofa Falkowskiego - twórcy krakow-
skiego Teatru Animacji FalkoShow. 
W Krakowie uczestnicy wycieczki 
zobaczyli Sukiennice, Mały Rynek, 
Bramę Floriańską, wysłuchali hej-
nału z Wieży Mariackiej i zwiedzili 
teatr im. J. Słowackiego. 

Kolejnym etapem projektu Ra-
zem ku kulturze był udział w kon-
cercie symfonicznym w Filharmonii 
Śląskiej im. Henryka Mikołaja Gó-
reckiego w Katowicach. Młodzi słu-
chacze podczas koncertu Orkiestry 
Symfonicznej podziwiali kompozy-
cje Jan Sebastiana Bacha (toccata  

i fuga d-moll) oraz Nikołaja Rim-
skiego-Korsakowa (Szeherezada 
opus 35).

Wychowankowie Ośrodka byli 
pod dużym wrażeniem brzmienia 
nowych organów oraz postaci ak-
tora opowiadającego o przygodach 
Sindbada Żeglarza.

Kolejną planowaną atrakcją kul-
turalną projektu będzie grudnio-
wy wyjazd do Opery Krakowskiej, 
na który dzieci czekają z niecierpli-
wością. Wkrótce również rozpocz-
ną się przygotowania kostiumów  
i próby do przedstawienia, które  
w ramach projektu zaprezentują 
wychowankowie placówki.

Udział w projekcie to nie tylko 
okazja do spotkania się z kulturą, 
ale także rozwijanie humanistycz-
nych zainteresowań i poszerzanie 
horyzontów młodych ludzi.

Choć za oknem mamy 
jeszcze jesienną aurę, 
służby gminne są już 

gotowe do tegorocznej „Akcji 
Zima”. Rozpoczęła się ona 25 
października 2014 r. i ozna-
cza gotowość służb miejskich 
do podjęcia działań, związa-
nych z usuwaniem skutków 
zimy. 

Akcja Zima trwać będzie do 
dnia 04.04.2015r, a wykonawcą 
tego zadania jest Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ła-
ziskach Górnych przy ul. Ener-
getyków 5.

ŚWIĘTO DRZEWA W ŁAZISKACH 
GÓRNYCH TO JUŻ TRADYCJA

ZAPRASZAMY 
NA MIEJSKIE 
OBCHODY ŚWIĘTA 
NIEPODLEGŁOŚCI

WAŻNE TELEFONY 
AKCJI ZIMA:

Dyspozytor Akcji Zima 
32 224 14 52, 32 224 10 88

fax. 32 224 14 20
tel. kom. 603 196 999

Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 

32 326 04 30
798 717 178

Powiatowy Zarząd Dróg 
32/224 44 99
512 294 375 
660 764 079

Drogi Krajowe
(siedziba Mikołów -Mokre) 

32 224 13 13
32 314 24 05 w. 21

32 259 67 06 (GDDK i A K-ce)

AKCJA ZIMA 
rozpoczęta

„Święto Drzewa” jest ogólnopolską i między-
narodową akcją sadzenia drzew. W tym roku 
obchody święta odbyły się już po raz dwunasty 
w Polsce, a po raz szósty w naszej Gminie. 

10 października przy udziale Burmistrza 
Miasta Aleksandra Wyry, Dyrektora Ślą-
skiego Ogrodu Botanicznego w Mikoło-

wie dr Pawła Kojsa, Leśniczego Nadleśnictwa Kobiór 
Józefa Szawary oraz pracowników Wydziału Ochro-

ny Środowiska Urzędu, w siedzibie Szkoły Podstawo-
wej Nr 2 w Łaziskach Górnych zainaugurowano tego-
roczne obchody „Święta Drzewa”. Po występach arty-
stycznych przygotowanych przez dzieci i ich wycho-
wawców szkoły oraz prelekcji Pani Kingi Brzeszcz, 
edukatora ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mi-
kołowie, rozstrzygnięty został konkurs plastyczny  
w dwóch kategoriach: formy plastyczne i praca prze-
strzenna. „Święto Drzewa” w naszym mieście ozna-
cza jednak głównie sadzenie drzew. I tak, w tym roku 

w otoczeniu Zespołu Szkół im. Piastów Śląskich po-
sadzono jarząby, a wszystkie dzieci uczestniczące  
w sadzeniu drzew otrzymały książki pt. „Drzewa na-
szych lasów”.

Dodajmy, że w ramach tegorocznej edycji „Święta 
Drzewa” na terenie Łazisk Górnych posadzimy także:  
1 tuję szmaragd w pobliżu siedziby MOSiR przy  
ul. Ogrodowej, 25 wiśni umbraculifera, 21 tuji brabant, 
1 catalpę nana oraz 10 krzewów gatunku grab zwyczaj-
ny na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Żabka”.

RAZEM KU KULTURZE
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Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Orzesza w naj-
bliższych wyborach samorządowych siedziba 
lokalu wyborczego dla mieszkańców Woszczyc 

z ulic: Kłosowa, Żniwna, Przyjaźni (numery niepa-
rzyste), Żorska (od numeru 163 do 197) znajdować 
się będzie w Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości, 
ul. Żorska 101 - obwód wyborczy nr 14. W tym lokalu 
mieszkańcy ww. ulic będą mogli zagłosować na rad-
nego z ich okręgu wyborczego nr 11, obejmującego 
sołectwa Woszczyce i Królówka.

Już po raz drugi Gmina Orzesze zo-
stała wyróżniona w Ogólnopolskim 
Programie Certyfi kacji Gmin i Powia-
tów „Samorządowy Lider Edukacji”.

30 października w Auli Le-
opoldyńskiej Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, Bur-

mistrz Miasta Orzesza Andrzej Sza-
franiec, Dyrektor Miejskiego Zespołu 
Oświaty Anna Czarnacka oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Jan Mach 
odebrali gratulacje od Zarządu Fun-
dacji Rozwoju Edukacji i Szkolnic-
twa Wyższego oraz certyfikat potwier-
dzający osiągnięcia i znaczący wkład 
w rozwój edukacji, podnoszenie jako-
ści kształcenia i wspieranie innowacji 
w orzeskim szkolnictwie. 

Zespół ekspertów złożony z naukow-
ców dokonał oceny i akredytacji gmin 
i powiatów uczestniczących w projek-
cie, przyznając najlepszym spośród 
nich prestiżowe wyróżnienia i certy-

fikaty potwierdzające znaczące osią-
gnięcia w dziedzinie lokalnej polityki 
edukacyjnej i wspierania szkolnictwa. 
Gościem honorowym finałowej gali był 

prof. Jan Miodek, dyrektor Instytutu 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Wro-
cławskiego, który przedstawił gawędę 
pt. „We Wrocławiu na Śląsku”.

Aby uczcić 95. rocznicę 
I Powstania Śląskiego 
oraz 75 rocznicę śmier-

ci posła na sejm II Rzecz-
pospolitej, dyktatora III Po-
wstania Śląskiego i przywód-
cę Chrześcijańskiej Demo-
kracji Wojciecha Korfantego 
28 października w Gimna-
zjum nr 3 im. H. Sienkie-
wicza zorganizowana zosta-
ła konferencja historyczna pt. 
II Rzeczpospolita - Śląsk - 
Gardawice. „Wielka” i „mała” 
historia poświęcona tym waż-
nym wydarzeniom. 

W ramach nawiązanej 
współpracy z Uniwersytetem 

Śląskim w Katowicach na kon-
ferencję zaproszono Michała 
Rauszera, doktoranta w Zakła-
dzie Pogranicza i Społeczno-

ści Lokalnych, który wygłosił 
wykład pt. „Życie codzienne 
na Śląsku w dobie powstań”. 
Goście uczestniczący w kon-

ferencji obejrzeli wystawę ze 
zbiorów Archiwum Państwo-
wego w Katowicach pt. „Woj-
ciech Korfanty współtwór-
ca II Rzeczpospolitej”. Dopeł-
nieniem spotkania była pro-
jekcja filmu dokumentalne-
go dla młodzieży „W pogardzie 
i chwale” opowiadającego 
o życiu i działalności Wojcie-
cha Korfantego oraz deba-
ta historyczna, w której wzię-
li udział zaproszeni goście. 
Uczestnicy mieli okazję zoba-
czyć również kronikę szkolną 
z 1865 roku, w której opisane 
zostały realia życia mieszkań-
ców Gardawic. 

W październiku w Miej-
skim Ośrodku Kultury od-
był się wernisaż wystawy 
fotograficznej „Trzy na 
pięć” zorganizowanej 
z okazji jubileuszu 5-lecia 
Grupy Fotografi cznej eF. 
Każdy z jej uczestników 
przygotował 3 tematyczne 
fotografi e - stąd nazwa wy-
stawy.

Grupa Fotograficz-
na eF to grupa pa-
sjonatów, która dzia-

ła w Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Orzeszu od paździer-
nika 2009 roku (na początku 
jako dyskusyjny klub fotogra-
ficzny). Inicjatorką powstania 
grupy i pierwszą jej instruk-
torką była Joanna Wojtyczka. 
Obecnie grupę prowadzi Kata-

rzyna Miguła. Rokrocznie gru-
pa organizuje wystawy zbio-
rowe, członkowie biorą udział 
w warsztatach i festiwalach, 
wyjeżdżają na plenery. Dzię-
ki świetnie wyposażonej pra-

cowni ma możliwość realizo-
wania swoich najbardziej ory-
ginalnych pomysłów fotogra-
ficznych.

Wystawa „Trzy na pięć” po-
trwa do 24 listopada. 

Na II Ogólnopolskim Festi-
walu Teatrów Małych Form 
„Karbidka” Integracyjna 
Grupa Teatralna Pomost 
zdobyła III nagrodę za 
spektakl „Album”.

W Parku Tradycji w Sie-
mianowicach Śląskich w paź-
dzierniku odbył się II Ogólno-
polski Festiwal Teatrów Ma-
łych Form „Karbidka”, pod-
czas którego zaprezentowało 

się dziewięć teatrów z różnych 
stron Polski.

Jury w składzie: Dariusz 
Miłkowski (dyrektor Teatru 
Rozrywki w Chorzowie), 
Aleksandra Czapla-Oslislo 
(kierowniczka literacka Te-
atru Śląskiego w Katowi-
cach) oraz Filip Pawlak (re-
daktor Inqubatora Teatral-
nego, twórca niezależny) po-
stanowiło przyznać pierwszą 
nagrodę Teatrowi im. Stefa-
na Batorego z Chorzowa za 
spektakl „Manifest”. Drugą 
nagrodę otrzymał Teatr Spa-
rowani z Wrocławia za spek-
takl „Złap mnie”. Trzecia na-
groda przypadła naszej, orze-
skiej Integracyjnej Grupie 
Teatralnej Pomost za spek-
takl „Album”. Serdecznie 
gratulujemy!

Świat szkolny nie musi być 
nudny, co pokazali „sta-
rzy” gimnazjaliści z Ze-

społu Szkół w Orzeszu, przygo-
towując przedstawienie, w któ-
rym zabrali pierwszoklasistów 
do krainy baśni. Pierwszaki prze-
brane za postacie z bajek musia-
ły wykonać pięć czarodziejskich 
zadań, przygotowanych przez 
wiedźmy, elfy, dzwoneczka i sta-
rego czarodzieja. Zabawy i śmie-

chu było co niemiara, ucznio-
wie wykonywali zadania wspól-
nie z rodzicami, czarowali swo-
je nauczycielki i śpiewali razem 
z Dzwoneczkiem. Organizatorzy 
- uczniowie klas drugich i trze-
cich - dziękują za pomoc w przy-
gotowaniu części artystycznej 
i dekoracji paniom: Beacie Jo-
nak, Ilonie Markiton i Sonii Wit-
kowskiej. 

Weronika Badura

Jubileusz grupy eFBrawa dla Pomostu
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16 p a ź -
dzierni-
ka 2014 

r. Śląski Urząd Wo-
jewódzki ogłosił wy-
niki otwartego kon-
kursu ofert na reali-
zację zadań publicz-
nych w ramach rzą-
dowego programu 
na lata 2014 - 2016 
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Projekt Gmi-
ny Wyry pn. „Razem damy radę!” znalazł się na 
3 miejscu listy rankingowej i realizowany będzie 
w okresie od 3 listopada do 31 grudnia 2014 r. 
W ramach zadania przewidziano m. in. zajęcia 

integrujące dla klas 
I i IV Szkoły Podsta-
wowej w Wyrach, 
warsztaty na temat 
zdrowego żywie-
nia dla uczniów klas 
I - VI Szkoły Podsta-
wowej w Gostyni, za-
kup pomocy dydak-
tycznych na zajęcia. 
Cele projektu to kre-

owanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego śro-
dowiska szkoły oraz promowanie zdrowego stylu 
życia wśród dzieci i młodzieży. Całkowity koszt pro-
jektu to 27 910,00 zł, w tym 22 010,00 zł to kwota 
dotacji, natomiast 5 900,00 to środki własne.

8 października 2014 r. Gmi-
na Wyry podpisała umo-
wę dotacji z Wojewódz-

kim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, na dofinansowa-
nie zadania pod nazwą „Kampa-
nia informacyjno - edukacyjna 
dotycząca gospodarki odpadami 
na terenie gminy”. W ramach 
projektu zaplanowano utworze-
nie strony internetowej - eko-
portalu, na którym zamieszcza-
ne będą bieżące informacje do-
tyczące gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz ochrony śro-
dowiska, a także publikację ar-
tykułów o tejże tematyce w mie-
sięczniku „Wicie”. Cele zadania 
to przede wszystkim podniesie-

nie świadomości i poziomu wie-
dzy mieszkańców Gminy Wyry 
w zakresie właściwego gospoda-
rowania odpadami komunalny-
mi oraz promowanie proekolo-
gicznych postaw i motywowanie 
mieszkańców gminy do prowa-
dzenia selektywnej zbiórki od-
padów. Całkowity koszt projek-
tu wynosi 16 500,00 zł, z czego 
13 200,00 zł to wysokość dofi-
nansowania, natomiast 3 300,00 
zł zostanie pokrytych ze środków 
własnych. Zadanie zostanie za-
kończone do 10.03.2015 r.  

25 p a ź d z i e r n i k a 
w budynku Pawi-
lonu Handlowe-

go w Wyrach odbyło się za-
kończenie sezonu lotowe-
go Polskiego Związku Ho-
dowców Gołębi Pocztowych 
w Sekcji Wyry. Sekcja 
Wyry należy do 
Oddziału Tychy 
PZHGP. Od-
dział składa 
się z 6 sekcji.  
Nasza sekcja 
w sezonie 2014 
liczyła 19 człon-
ków. Choć sezon 
był trudny, przez różne 
anomalia pogodowe, opiewał 
w sukcesy. W skali oddziału 
w klasyfikacji 10/10 w pierw-
szej 10-tce oddziału znalazło 
się 4 członków naszej Sekcji, 
zajęli odpowiednio; 4, 6, 8 i 9 
miejsca. Z kolei w klasyfikacji 
10/50 znalazło się 3 hodow-

ców naszej Sekcji. Odpowied-
nio na 2, 6 i 9 miejscu. W kla-
syfikacji gołębi rocznych jak 
i młodych w pierwszej 10-tce 
oddziału znalazło się tylko po 
jednym przedstawicielu na-
szej Sekcji, tj. pozycja 4 w kla-

syfikacji gołębi rocz-
nych i pozycja 8 

w klasyfikacji go-
łębi młodych. 

Z a r z ą d 
Sekcji Wyry 
pragnie po-

d z i ę k o w a ć 
Urzędowi Gminy 

Wyry za wynajęcie 
sali w budynku Pawilonu 

Handlowego w Wyrach oraz 
wszelką pomoc, dzięki której 
możemy kultywować naszą 
pasję. Dziękujemy również 
Panu Krzysztofowi Gorzaw-
skiemu, właścicielowi piekar-
ni w Gostyni za wypieki oraz 
poczęstunek.

W dniu 7 października 2014 r. Zarząd Województwa 
Śląskiego Uchwałą nr 1859/371/IV/2014 zatwier-
dził listę operacji w ramach działania Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013, w tym wniosek Gminy Wyry pn. „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyry i Gostyń”. 
Projektem zostały objęte następujące ulice: Łuczników, Zawo-
dzie, Magazynowa, Tysiąclecia, Bojdoła, Wagonowa i Rubinowa. 
Całkowita wartość zadania wynosi 4 227 719,88 zł, w tym war-
tość dofinansowania 1 718 585,00 zł. Projekt powinien zostać za-
kończony do 30.06.2015 r.

30 października 
2014r. na se-
sji Rady Gmi-

ny Wyry zostały wręczo-
ne nagrody oraz pamiątko-
we dyplomy dla laureatów 
konkursu fotograficznego 
„Gmina Wyry w obiektywie”, 
a także gratulacje dla Sek-
cji Skata w Wyrach z okazji 
jej 25-lecia.

W dniach od 24 do 26 paździer-
nika 2014 r. polska delegacja 
gościła z rewizytą w Gminie 

Medesano, gdzie 25 października 2014r. 
miało miejsce ponowne podpisanie poro-

zumienia o współpracy partnerskiej po-
między Gminą Wyry a Gminą Medesano 
(10 maja 2014r. podpisanie porozumienia 
nastąpiło podczas Pikniku Europejskiego 
w Wyrach). Podczas pobytu, oprócz po-

znania m.in. włoskiej kultury, szkolnic-
twa, administracji oraz różnych środo-
wisk pracy, poruszane były kwestie wspól-
nych projektów, które obie gminy mogły-
by realizować. We wrześniu 2014r. w ra-
mach programu „Europa dla obywateli” 
złożony został wspólny projekt pn. „Śpiew 
łączy narody” zakładający debatę na te-
mat dziedzictwa kulturowego oraz wspól-
ne występy chóru „Zorza” oraz chórów 
z Gminy Medesano. W przyszłym roku 
planowane jest złożenie kolejnego wnio-
sku związanego z historią obu gmin.

W ramach podpisanego porozumienia 
założono bezpośrednią wymianę kontak-
tów i doświadczeń dla poparcia rozwoju 
ekonomicznego, społecznego i kultural-
nego obu gmin, w szczególności w takich 
dziedzinach jak: edukacja, kultura, sport, 
turystyka.

Przyjazna szkoła

O śmieciach 
na ekoportalu

Nowa kanalizacja

Z rewizytą w Medesano

WYNIKI SEZONU LOTOWEGO W SEKCJI WYRY
Mistrzostwo typowane 10/10 (Kategoria I)
Mistrz Rajwa Andrzej+Paweł, I wicemistrz Dyrda Antoni, 

II wicemistrz Gałeczka Jan
Mistrzostwo 10/50 (Kategoria II)
Mistrz Rajwa Andrzej+Paweł, I wicemistrz Lorek Piotr, 

II wicemistrz Dyrda Antoni
Mistrzostwo Gołębi Rocznych
Mistrz Lorek Piotr, I wicemistrz Dyrda Antoni, II wicemistrz 

Ujma Tadeusz
Mistrzostwo Gołębi Młodych
Mistrz Ujma Tadeusz, I wicemistrz Dyrda Antoni, 

II wicemistrz Rendchen Marian
Najlepszym lotnikiem sekcji Wyry został gołąb Mariana 

Rendchena zdobywając 12 konkursów, przelatując 5802 km.
Najlepszą lotniczką, która zdobyła 12 konkursów i przele-

ciała 5364 km. została samiczka Tadeusza Ujma.
Najlepszym lotnikiem wśród gołębi młodych został gołąb 

Tadeusza Ujmy zdobywając 4 konkursy, przelatując 1044 km.

Koniec sezonu na loty

Zarząd Województwa 
Śląskiego Uchwa-
łą nr 1973/375/

IV/2014 z dnia 28 paździer-
nika 2014r. dokonał wyboru 
kolejnego projektu do dofi-
nansowania z listy rezerwo-
wej w ramach naboru nr: 
07.01.02.00-082/09, Po-
działanie 7.1.2. Moderniza-
cja i rozbudowa infrastruk-
tury uzupełniającej kluczo-
wą sieć drogową.

Wybrano do dofinanso-
wania projekt pn. „Prze-
budowa ulicy Tysiąclecia 

w Wyrach” złożony przez 
Gminę Wyry, o łącznej 
wartości 2 358 089,14 zł, 
w tym wartość dofinanso-
wania to 2 004 375,76 zł.

Gmina Wyry ogłosiła 
przetarg nieograniczony na 
realizację powyższego zada-
nia w sierpniu 2014r. Umo-
wę z wykonawcą - Firmą 
Berger Bau Polska podpisa-
no 23.09.2014r.

Prace rozpoczęły się 
we wrześniu, a ich zakoń-
czenie zaplanowano na 
15 grudnia 2014r.

Remontują Tysiąclecia
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Dzięki współpracy ARTerii Centrum 
Kultury i Promocji oraz Gimnazjum 
im. Noblistów Polskich w Ornonto-
wicach w poprzednim roku szkolnym 
funkcjonowała młodzieżowa grupa 
fi lmowa będąca częścią klasy profi -
lowej. W roku szkolnym 2013/2014 
odbyło się 21 zajęć fi lmowych, w tym 
14 spotkań warsztatowych oraz 
7 projekcji fi lmowych.

Młodzież uczestnicząca w zaję-
ciach nauczyła się podstaw re-
alizacji filmu, scenariopisar-

stwa, analizy i języka filmu. Każde zajęcia 
składały się zarówno z teorii jak i praktyki. 
Efektami rocznej pracy są dwa filmy. 

„Piłkarki” to dokument opowiadają-
cy o piłkarskiej drużynie dziewcząt, któ-

ra powstała przy GKS Gwarek Ornon-
towice. 

Krótkometrażowy film fabularny pt. 
„Europa” to losy rodziny, w której rodzi-

ce w celach zarobkowych wyemigrowali 
z kraju. Pokazuje on rodziców i ich syna, 
który został w kraju oraz ich indywidualne 
podejście do zaistniałej sytuacji. Premie-
rowe pokazy filmów odbyły się w ramach 
Dni Patronalnych Ornontowic tj. 29 wrze-
śnia 2014 roku w ARTerii. Filmy można 
obejrzeć na arteryjnym kanale Youtube.

Opiekunem grupy była Aleksandra Sta-
letowicz. Jako instruktor stwierdziła, że 
wielką wartością zajęć byli kreatywni, za-
angażowani i pracowici uczestnicy. Wzo-
rem poprzedniego roku, i w tym, zaję-
cia będą się odbywać zarówno z doświad-
czonymi miłośnikami filmu, jak i nowymi 
osobami. W tym roku jednak grupa chce 
bardziej skoncentrować się na projektach 
filmowych, co nie znaczy, że teoria zosta-
nie zapomniana.

W czerwcu br. 
Gminna Biblio-
teka Publiczna 

w Ornontowicach złoży-
ła do Biblioteki Narodowej 
w Warszawie dwa wnioski 
o dofinansowanie zaku-
pu nowości wydawniczych 

w ramach Programu „Za-
kup nowości wydawniczych 
do bibliotek”. Wnioski te zo-
stały rozpatrzone pozytywnie 
i po podpisaniu stosownych 
umów biblioteka otrzymała 
środki finansowe na zakup 
ponad 200 książek i audio-
booków za kwotę 8660 zł.

W ramach Priorytetu 1: 
Zakup nowości wydawni-

czych do bibliotek zaku-
piono książki i bestsellery 
dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. W ramach Prio-
rytetu 2:  Zakup nowości 
wydawniczych do biblio-
tek publicznych zgodnie 
z potrzebami partner-

skich biblio-
tek szkol-
nych (szkół 
stopnia pod-
s t a w o w e -
go i gimna-
zjów) zaku-
piono książ-
ki i audiobo-
oki dla dzie-
ci i młodzie-
ży, z któ-

rych część zostanie prze-
kazana w depozyt biblio-
tekom szkolnym tj. do Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego w Gminie Ornontowi-
ce i Gimnazjum im. Nobli-
stów Polskich w Ornonto-
wicach. Ponadto w ramach 
projektu realizowane będą 
wspólne działania literac-
kie i edukacyjne.

Gmina Ornontowice przystą-
piła do realizacji zadania pn. 
Plan gospodarki niskoemi-
syjnej. Zgodnie z ogłoszony-
mi wytycznymi do Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-
2020, gminy, które opracują 
i wdrożą plany gospodarki 
niskoemisyjnej będą mogły 
liczyć na preferencyjnie 
traktowanie w przypadku 
ubiegania się o dofinan-
sowanie zadań z zakresu 
efektywności energetycznej, 
ochrony powietrza i odna-
wialnych źródeł energii.

Ograniczenie emisji ga-
zów cieplarnianych 
powinno być priory-

tetem dla wszystkich jedno-
stek samorządu terytorialnego 
w Polsce, nie tylko ze wzglę-
du na możliwość ubiegania się 
o środki z UE w ramach wcze-
śniej wspomnianej perspek-
tywy, ale również dla poprawy 
komfortu życia mieszkańców, 
jakości powietrza oraz zmniej-
szenia kosztów energii.

Plany gospodarki niskoemi-
syjnej przyczynią się do reali-
zacji ww. celów jak i zobowią-
zań określonych w pakiecie 
klimatyczno-energetycznym 
do roku 2020 (m.in. reduk-
cji emisji gazów cieplarnia-
nych oraz zwiększenia udzia-
łu energii pochodzącej ze źró-
deł odnawialnych czy wspie-
rania przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach).

Na terenie Gminy Ornonto-
wice zostanie przeprowadzo-
na ankietyzacja bezpośrednia 
mieszkańców, dotycząca zu-
życia energii i możliwości za-
stosowania odnawialnych źró-
deł energii w gospodarstwach 
domowych. Zachęcamy do 
czynnego udziału w ankietyza-
cji, gdyż pozyskane informa-
cje posłużą do stworzenia rze-
telnego i kompletnego opraco-
wania.

Prace związane z opraco-
waniem Planu gospodarki ni-
skoemisyjnej zostały powierzo-
ne przedsiębiorstwu Centrum 
Doradztwa Energetycznego 
Sp. z o.o.

Programy Biblioteki Narodowej „Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek”

Narodowa 
gminnej

Plan gospodarki 
niskoemisyjnej 
dla Gminy Ornontowice

Efekty pracy 
młodych filmowców!

Kadr z fi lmu „Piłkarki”

Kadr z fi lmu „Europa”
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- Specjaliści z mikołowskiej poradni 
kazali robić kolejne badania neurologicz-
ne i logopedyczne, i audiologiczne a wręcz 
sugerowali, że nasza córka jest niepełno-
sprawna. Natomiast specjaliści z innej 
poradni przyznali rację nam i nauczy-
cielom ze szkoły, gdzie chodzi nasza cór-
ka. To tylko głęboka dysleksja. Złożyli-
śmy skargę do starostwa na jakość pracy 
mikołowskiej placówki oraz sposób w jaki 
nas i nasze dziecko potraktowali pracow-
nicy poradni. Bo uznaliśmy, że ta poradnia powin-
na pomagać dzieciom z problemami, a tego nie robi. 
My sobie poradziliśmy, ale nagłośniamy tę sprawę dla 
innych pacjentów, trochę mniej zaradnych - mówią 
państwo Kowalscy.

OTO HISTORIA 
PAŃSTWA KOWALSKICH 
I ICH CÓRKI KASI.

- Nasze dziecko z radością poszło do pierwszej kla-
sy. Później jego zapał osłabł. Pojawiły się problemy 
z pisaniem, czytaniem. Koledzy i koleżanki zaczęli się 
śmiać, bo córka nie radziła sobie przy odpowiedziach. 
Mieliśmy nadzieję, że to chwilowy problem, ale sta-
ło się inaczej. Wpadliśmy w panikę. Co jest z naszym 
dzieckiem? Czy jest niepełnosprawne? Szukaliśmy 
pomocy u specjalistów, wykonaliśmy badania i nic. 
W końcu, zgodnie z podpowiedzią nauczycieli trafili-
śmy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mi-
kołowie, bo szkoła sugerowała, że może nasze dziecko 
ma dysleksję… - tak zaczynają swoją opowieść. 

PIERWSZA WIZYTA W JEDYNEJ 
W POWIECIE MIKOŁOWSKIM PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
OKAZAŁA SIĘ DLA DZIEWCZYNKI 
KOSZMAREM. 

Kasia wyszła z badania psychologicznego zapłakana, 
a pani psycholog orzekła, że jest za mała na stwierdzenie 
dysleksji, bo to dopiero pierwsza klasa i wskazała raczej 
na zaburzenie centralnego przetwarzania słuchowego 
słuchu oraz percepcji i koordynacji wzrokowo-słuchowej. 

- Już ta pierwsza wizyta i dość obcesowe potrak-
towanie zarówno mnie, jak i dziecka oraz nieprofe-
sjonalne zachowanie pani psycholog, która mówiła 
o dziecku, przy nim, w swoim gabinecie powinna 
nam dać do myślenia. Ale zastępca dyrektora tej pla-
cówki uspakajała nas, że jeszcze czas na decydującą 
diagnozę, a wydana przez poradnię opinia o stwier-
dzeniu zagrożenia dysleksją, na tym etapie edukacyj-
nym wystarczała, by naszemu dziecku zapewnić opie-
kę pedagogiczną - wyjaśnia mama Kasi.

Szkoła zorganizowała zajęcia dodatkowe i Kasia 
świetnie sobie radzi. Ale po trzeciej klasie ta opinia 
straciła ważność. Rodzice z Kasią wrócili do poradni. 
I tu niespodzianka, bowiem pracownicy poradni 
stwierdzili, że nie wydadzą opinii o dysleksji i znowu 
upierali się, by zrobić dodatkowe badania neurologicz-
ne, logopedyczne i audiologiczne. Jednocześnie wska-
zywali, że ich opinia zapewni dziecku dodatkowe zaję-
cia edukacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, a więc ich 
zdaniem wszystko jest w porządku. Rodzice postano-
wili walczyć, bowiem stwierdzenie dysleksji daje dziec-
ku możliwości normalnej nauki (dla dzieci dysleksyj-
nych są organizowane dodatkowe zajęcia i pomoc dy-

daktyczno-pedagogiczna) oraz zda-
wanie egzaminów w swoim, dłuż-
szym tempie. Natomiast stwier-
dzenie zaburzeń słuchowych czy 
neurologicznych - już nie. Państwo 
Kowalscy złożyli skargę do Staro-
stwa Powiatowego, ale to przekaza-
ło sprawę do katowickiego Kurato-
rium Oświaty, które przeprowadzi-
ło kontrolę i stwierdziło, że porad-
nia pracuje dobrze i prawidłowo. 

Swoją sprawą zainteresowali także radnych z Komisji 
Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego. 

- Postanowiliśmy poszukać pomocy. Sprawą za-
interesowaliśmy Przewodniczącego Komisji Zdrowia 
w Powiecie Stanisława Piechulę, który próbował po-
móc i nawet doszło do powtórnej wizyty w poradni, co 
jednak ponownie nie dało oczekiwanych rezultatów. 
Radni chcieli się spotkać z nami i przedstawicielami 
poradni, ale starostwo nie chciało dopuścić do spotka-
nia w większym gronie i wyznaczało termin spotka-
nia w takiej porze, że nie mogliśmy na nie przybyć. 
Jednocześnie zaczęłam szukać w Internecie informa-
cji na temat tej dysfunkcji i natknęłam się na arty-
kuły profesor Marty Bogdanowicz, która jest jednym 
z najbardziej uznanych w Polsce autorytetów w spra-
wie dysleksji. Skontaktowałam się z nią i przesła-
łam opinię wydaną przez poradnię. Pani profesor do-
radziła, aby zwrócić się do innej poradni, posiadają-
cą rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksyjne-
go. Tak też zrobiliśmy. Poradnia wydała skrajnie od-
mienną opinię, w które stwierdzono, że nasza córka 
ma głęboką dysleksję - dodaje mama Kasi.

Państwo Kowalscy nie poddali się, walczyli o dobro 
i przyszłość swojego dziecka. Mieli wiedzę, determina-
cję i pieniądze, by swój cel osiągnąć. Radzą innym ro-
dzicom, by się nie poddawali, szukali innych poradni, 
nawet w innych województwach.

Beata Leśniewska

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

STANISŁAW PIECHULA, 
radny powiatowy, członek Komisji 
Zdrowia i Spraw Społecznych:

Sprawa Państwa Kowalskich, poka-
zała niekompetencje Poradni Psycho-
logiczno - Pedagogicznej w Mikołowie 
i z pewnością żaden rodzic nie chciałby 
być tak traktowany. Trzeba jednak uczci-
wie przyznać, że jest to jedyna taka spra-
wa i skarga w czasie ostatnich 8 lat, gdy 
jestem w Komisji Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Rady Powiatu. Całe szczęście, 
że dzięki uporowi i wielkiemu zaangażo-
waniu się rodziców taki był finał, jednak 
zastanawiam się, ile mogło być podob-
nych spraw, w których dzieci nie miały 
tak zdeterminowanych rodziców. Mam 
nadzieję, że do funkcjonowania poradni 
wrócą radni kolejnej kadencji, a wszyst-
kie osoby niezadowolone z działalności 
jednostek samorządowych namawiam, 
by wnosiły na piśmie skargi czy opisy 
zdarzeń, które nie powinny mieć miej-
sca, gdyż pozostając biernym dajemy 
przyzwolenie na nieprawidłowości. Na-
tomiast rodzicom, którzy odnoszą wra-
żenie, że ich dziecko mogło nie być wła-
ściwie zdiagnozowane, aby poszli drogą 
P. Kowalskich i jeżeli otrzymają odmien-
ną opinię od tej wydanej w poradni, by 
poinformowali o tym starostę i radnych.

Specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie sugerowali, że dziewczynka jest niepełnosprawna 
intelektualnie. Rodzice byli przekonani, że ich córce dolega  dysleksja. Sprawa oparła się o najlepszych w Polsce specjalistów. 
Rację mieli rodzice. Gdyby nie ich upór, córka żyłaby ze społeczną etykietką „nienormalnej”. Ile jest takich sytuacji, gdzie 
rodzice nie mają sił i odwagi, aby walczyć o swoje racje. Na prośbę państwa Kowalskich zmieniliśmy ich dane.

DYSLEKSJA 
to nie upośledzenie i choroba



Janusz Król ma 42 lata. Z zawodu 
jest ratownikiem górniczym w KWK 
„Bolesław Śmiały”. Mieszka wraz 
z rodziną, żoną Sylwią i synem Oska-
rem, w Łaziskach Górnych. Uwielbia 
sport i motoryzację. O chorobie do-
wiedział się w kwietniu 2012 roku. 
Podjął walkę i rok później odzyskał 
zdrowie na tyle, że wrócił do zawo-
du. Niestety, we wrześniu okazało się, 
że choroba znowu zaatakowała. Jedy-
nym sposobem na to, aby mógł na-

dal pracować i cieszyć się życiem jest 
przeszczep szpiku od dawcy niespo-
krewnionego.

W Polsce, co godzinę stawiana jest 
komuś diagnoza: nowotwór krwi, czy-
li białaczka. 

Dla wielu pacjentów jedyną szansą 
na wyzdrowienie jest przeszczepienie 
szpiku od dawcy niespokrewnionego. 
Cały czas są w Polsce pacjenci, dla 

których nie znaleziono dawcy, wśród 
22 milionów osób zarejestrowanych 
na całym świecie. By zwiększyć szan-

sę na znalezienie dawcy dla Janusza 
i Innych organizujemy akcję rejestra-
cji potencjalnych dawców szpiku .

- Zwracam się z ogromną proś-
bą: Proszę przyjdź na akcję! Zareje-
struj się! Pomóż mi i Innym chorym! 
- mówi Janusz.

KTO MOŻE ZOSTAĆ DAWCĄ?
Zarejestrować może się każdy 

zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 

rokiem życia, ważący minimum 50 kg 
(bez dużej nadwagi). Zajmuje to tyl-
ko chwilę, polega na przeprowadze-
niu wstępnego wywiadu medyczne-
go, wypełnieniu formularza z dany-
mi osobowymi oraz pobraniu wymazu 
z wewnętrznej strony policzka lub po-

braniu 4 ml krwi. Na podstawie po-
branej próbki zostaną określone ce-
chy zgodności antygenowej, a jeśli 
okaże się, że kod genetyczny daw-
cy zgadza się z kodem genetycznym 
chorego, wtedy dochodzi do prze-
szczepu. Wszyscy, którzy chcą się za-
rejestrować powinni mieć ze sobą do-
kument tożsamości z nr PESEL.

Fundacja DKMS Polska, to aktu-
alnie największa baza dawców szpi-
ku w Polsce, w której zarejestro-
wanych jest i przebadanych ponad 
570 000 (wrzesień 2014) potencjal-
nych dawców szpiku, a już 1 434 
(wrzesień 2014) osób oddało swoje 
komórki macierzyste lub szpik, dając 
szansę na życie pacjentom zarówno 
w Polsce, jak i na świecie. 
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Przedsiębiorstwo „ADW” w Wy-
rach to lider na krajowym ryn-
ku szeroko rozumianej chemii 
budowlanej. Specjalizuje się 
w produkcji materiałów hydro-
izolacyjnych, środków grzy-
bobójczych, ogniochronnych 
oraz preparatów stosowanych 
w górnictwie i przy spalaniu 
węgla. 

W tym roku przedsiębiorstwo po 
raz kolejny zostało nagrodzone przez 
Państwową Inspekcję Pracy w presti-
żowym konkursie „Pracodawca - or-
ganizator pracy bezpiecznej”. Mię-

dzynarodowy certyfikat 
ISO to dla firmy standard 
od ładnych paru lat.

W perspektywie nadchodzącej 
zimy kluczową kwestią w każdym 
domu staje się ogrzewanie. 
Przedsiębiorstwo „ADW” 
z Wyr szczególnie poleca 
swój najnowszy produkt 
EKOSOL CARBO - ła-
twy w użyciu innowacyj-
ny środek do bezpośred-
niego zraszania węgla. 
Pozwala on przede 
wszystkim wyelimi-
nować zapylenie w 
kotłowni oraz miejscu 
zsypu, znacząco ograni-
cza osadzanie się pyłów 
i sadzy na ściankach pie-
ca i komina. Powoduje 

stałe smarowanie ślimaka, który 
przesuwa węgiel z zasypni-

ka do pieca, dzię-
ki czemu wydłu-
ża jego żywot-
ność, chroniąc 

jednocześnie 
przed ko-
rozją. Pro-

dukt wyraź-
nie zwiększa wy-
dajność węgla, 
zmniejsza jego zu-

życie oraz emisję 
pyłu do środo-

wiska - ide-
alny na zi-
mową porę.

N a s t ę p -
nym wyrobem z najwyższej półki 

produkowanym przez „ADW” jest 

IZOPLAST FH SPECIAL. Płynna 
folia hydroizolacyjna przeznaczona 
jest przede wszystkim do wszystkich 
pomieszczeń wilgotnych, takich jak: 
łazienki, kuchnie, pralnie. Produkt 
znakomicie sprawdza się jako pod-
kład przeciwwilgociowy, między in-
nymi pod kafelki, wykładziny, pane-
le czy glazurę.

Kolejny rozchwytywany w bieżą-
cym sezonie produkt to IZOPLAST 
HYDROLASTIC - elastyczna, mro-
zoodporna i wodoszczelna powło-
ka zalecana do uszczelniania tara-
sów, balkonów oraz innych pomiesz-
czeń narażonych na działanie wil-
goci, w tym piwnic i fundamentów, 
gdzie występuje stały kontakt z wodą 
gruntową.

„ADW” stawia na najwyższą ja-
kość, dlatego wszystkie produkty od 

wielu lat posiadają niezbędne ate-
sty i certyfikaty, spełniają surowe wy-
mogi ochrony środowiska, otrzymu-
ją nagrody i dyplomy na międzynaro-
dowych targach branżowych. Jedno-
cześnie, dzięki najnowszej technolo-
gii produkcji, bezkonkurencyjne ja-
kościowo wyroby są w zasięgu finan-
sowym przeciętnego Kowalskiego. 

LIDER NA RYNKU CHEMII BUDOWLANEJ

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o., Wyry, ul. Zbożowa 2, tel. 32/218-71-85 www.adw.com.pl
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Pomóż Januszowi i Innym

Rejestracja potencjalnych dawców odbędzie się w dwóch lokalizacjach:
Data: 9 listopada 2014r. Godziny: 10:00 - 16:00

Miejsce 1: Miejski Dom Kultury, Rynek 19, Mikołów
Miejsce 2: Miejski Dom Kultury, ul. Świerczewskiego 2, Łaziska Górne

Stowarzyszenie Po-
mocna Dłoń Krystyn 
i Sympatyków zapra-

sza dzieci do udziału w wiel-
kiej zabawie z okazji Mikoła-
jek. Już 6 grudnia o godz. 14.30 
w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Mikołowie odbędzie się 
spotkanie ze św. Mikołajem, 
będą prezenty i przedstawienie, 
bajka pt. „Tajemnica Św. Miko-
łaja”. Nie zabraknie dobrej za-
bawy i wielu niespodzianek. 

Impreza jest przygotowana 
dla około setki najmłodszych. 
Bilety wstępu w wysokości 
15 zł można nabyć w Bibliote-
ce oraz w Stowarzyszeniu, przy 
ul. Mickiewicza 12 w Miko-
łowie (pieniądze w całości są 
przeznaczane na paczki dla 
dzieci). 

Natomiast 7 grudnia, o godz. 
15.30 Panie ze Stowarzyszenia 
Krystyn zapraszają na spotka-
nie ze św. Mikołajem, w progra-

mie przewidziano także przed-
stawienie, bajkę pt. „Tajemni-
ca Św. Mikołaja” i dużo dobrej 
zabawy. Impreza odbędzie się 
w  Domu Kultury w Gostyni - tu 
również wstęp kosztuje 15 zł i jest 
w całości przeznaczany na pacz-
ki dla dzieci. Bilety można nabyć 
w domu kultury oraz w Stowarzy-
szeniu, przy ul. Mickiewicza 12. 
Można także dokonać rezerwa-
cji telefonicznie, pod numerem 
tel. 601 947 977. 

W październiku, pięt-
nastoosobowa grupa 
młodzieży z Zespo-

łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Ornontowicach wyjecha-
ła wraz z opiekunami do Ber-
lina, by wspólnie z młodzieżą 
niemiecką z partnerskiej szko-
ły Berufskolleg für Wirtschaft 
und Informatik w Neuss pra-
cować nad projektem „Berlin - 
metropolia między Wschodem 
a Zachodem”. Wyjazd ten sta-
nowił drugą część projektu za-
kładającego porównanie stolic 
sąsiadujących państw (pierw-
sza część odbyła się przed 
dwoma laty w Warszawie). Te-
matem przewodnim projek-
tu była historia muru berliń-
skiego oraz podziału i zjedno-
czenia Niemiec. Wyjazd został 
poprzedzony zebraniem in-
formacji na temat historii sto-
sunków polsko-niemieckich, 
zimnej wojny oraz dziedzictwa 
kulturowego stolicy Niemiec. 

W programie nie zabrakło ta-
kich standardowych punktów, 
jak: Reichstag, katedra, wyspa 
muzeów, Alexanderplatz ze 
słynną wieżą telewizyjną, czy 
chociażby otoczony przepięk-
nym ogrodem pałac Sanssouci 
w Poczdamie. Młodzież miała 
okazję poznać i zwiedzić rów-
nież mniej znane punkty Ber-
lina, jak np. bunkier przeciw-
atomowy z czasów zimnej woj-
ny, czy przejechać się windą 

w środku ogromnego akwa-
rium. Największe przeżycia 
dotyczyły jednak wizyty w miej-
scu pamięci Hohenschönhau-
sen, czyli byłym więzieniu Sta-
si, po którym oprowadzał świa-
dek tamtych czasów, tj. były 
więzień. Organizacją wspiera-
jącą projekt była Polsko-Nie-
miecka Współpraca Młodzieży 
w Warszawie.

przygotowała: 
T. Stasik-Szyszka

Nasi w BerlinieMikołajki z Krystynami



Jednym z największych mankamentów polskiej 
demokracji jest niska frekwencja podczas wybo-
rów. Lubimy narzekać, krytykować, pomstować, 
ale kiedy przychodzi co do czego, okazuje się, że 
jesteśmy mocni tylko w gębie. Siedzenie w domu, 
podczas niedzieli wyborczej jest aktem nieodpo-
wiedzialności i tchórzostwa.

Niestety, jeżeli chodzi o frekwencję wyborczą, 
powiat mikołowski nie ma być z czego dumny. 
Najwyższa pora, aby coś z tym zrobić. Idźmy 
na wybory! Głosujmy. Opowiedzmy się za albo 

przeciw. Głosujmy za zmianami albo walczmy o to, aby zo-
stało tak, jak jest. Chodzi o to, aby podjąć jakąś decyzję. 
W życiu publicznym bierność jest najgorsza. Jeżeli miesz-
kańcy są obojętni na los małej ojczyzny, władza może do-
stać się w ręce cwaniaków i ludzi przypadkowych, którzy 

zamiast dbać o dobro mieszkańców, kosztem miasta krę-
cą swoje interesy.

Polskiej demokracji „stuknęło” w tym roku ćwierćwie-
cze, a mimo tego sporo ludzi wciąż boi się władzy. W na-
szej redakcji często gościmy sfrustrowanych mieszkańców, 
którzy żalą się na chamstwo, niekompetencję i cwaniac-
two urzędników. Kiedy prosimy, aby zechcieli firmować te 
informacje swoim nazwiskiem, pada na nich blady strach.

- Oni się zemszczą, mają układy. Pan jeszcze nie wie, do 
czego są zdolni - takie komentarze słyszymy czasami w na-
szej redakcji, choć żyjemy w czasach demokracji, wolności 
słowa i społeczeństwa obywatelskiego.

Idźmy na wybory dla własnej higieny psychicznej. Niech to 
będzie terapia dla tych wszystkich, którym trzęsą się nogi, kie-
dy mają wejść do urzędu miasta albo innej instytucji publicznej.

Wielu mieszkańców nie chodzi na wybory z lenistwa i 
dobrobytu. Myślą, że skoro mają samochód, cyfrowy Pol-

sat i ipoda, to świat leży u ich stóp. Pamiętajmy jednak, 
że w życiu nic nie jest dane na zawsze. O swoje intere-
sy trzeba dbać i walczyć. Dbajmy więc nie tylko o siebie, 
ale i najbliższe otoczenie. Idźmy na wybory, bo nie wypa-
da nie iść!

16 listopada 
zmieniamy samorządy
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Idźcie 
na wybory!

KIEDY?

Wybory samorządowe 
odbędą się 16 listopada. 

JAK?

Sam akt głosowania wy-
daje się czynnością banal-
nie prostą, ale liczba gło-
sów nieważnych, podczas 
każdych wyborów świadczy 
o tym, że nie wszyscy radzi-
my sobie przy urnie wybor-
czej. Nadchodzące wybory 
mogą okazać się skompliko-
wane, ponieważ wybieramy 
burmistrzów, radnych miej-
skich i gminnych, radnych 
powiatowych oraz do sejmi-
ku wojewódzkiego. W su-
mie, podejmiemy cztery de-
cyzje wyborcze. Każdy wy-
borca otrzyma dwie kartki 
i dwie książeczki.

BIAŁA 
KARTKA 
zawierać będzie na-

zwiska kandydatów do rad 
miejskich i gminnych. 

RÓŻOWA 
KARTKA 
przypisana jest wybo-

rom na burmistrzów i wójtów.

ŻÓŁTA 
KSIĄŻECZKA 
dotyczy wyborów 

do Rady Powiatu. Zawierać 
będzie listy poszczególnych 
ugrupowań z nazwiskami ich 
kandydatów.

NIEBIESKA 
KSIĄŻECZKA 

służy do wybo-
rów radnych Sejmiku Sa-
morządowego Województwa 
Śląskiego. Obowiązują takie 
same zasady, jak przy wybo-
rach do Rady Powiatu.

UWAGA!
NA KAŻDEJ Z KARTEK 
I KSIĄŻECZEK 
WYBIERAMY 
TYLKO JEDNEGO 
KANDYDATA.

Swój wybór zaznaczamy 
przez postawienie krzyży-
ka w kratce obok nazwiska. 
Każda inna forma jest nie-
ważna (nie stawiamy „ptasz-
ków” obok nazwisk, niczego 
nie skreślamy i nie podkre-
ślamy).

1) Jan Kowalski  

2)Jerzy Nowak  

3) Marek Wiśniewski  

O czym każdy wyborca 
wiedzieć powinien?
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Madej Wróbel Sp. zo.o. 
poszukuje 

Sprzedawcy oraz Kierownika Sklepu 
mięsnego w Łaziskach Średnich.

Wymagane doświadczenie na stanowi-
sku w branży spożywczej.

rekrutacja@m-w.com.pl/ 781-820-106
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Adam Lewandowski jest 
kandydatem Stowarzysze-
nia Rozwoju i Promocji 
Ziemi Mikołowskiej, po-

pieranym przez Prawo i Sprawiedli-
wość. Zawiesił baner ze swoją podo-
bizną w samym centrum miasta, na 
płocie przy Rynku 18. Miejsce wy-
dawało się bezpieczne. Na wprost 
parkingu Urzędu Miejskiego. Pod 
okiem kamer miejskiego monitorin-

gu. Na tym samym płocie od daw-
na wisi kilka komercyjnych banerów 
podobnej wielkości. Nikt ich dotych-
czas nie zrywał, ani niczego nie do-
malował. Lewandowski powiesił ba-
ner w piątek, przed dniem Wszyst-
kich Świętych. Długo nie powisiał. 
W niedzielę, z materiału wyborcze-

go zostały tylko strzępy. O tym akcie 
wandalizmu 

ADAM LEWANDOWSKI
POWIADOMIŁ MIKOŁOWSKĄ 
POLICJĘ. 

Wszystkie materiały wyborcze podle-
gają ochronie prawnej. Obejmuje ona za-
kaz niszczenia, usuwania, zamalowywa-
nia itp. pod groźbą kary. Grozi za to kara 

grzywny do 5 tys. zł. Jeśli zniszczenia 
przekraczają kwotę 250 zł, za taki czyn 
można nawet powędrować za kratki.

NA TYM NIE KONIEC 
PERYPETII STOWARZYSZENIA 
ROZWOJU I PROMOCJI ZIEMI 
MIKOŁOWSKIEJ. 

Jeden z kandydatów tego ugru-
powania na radnego powiesił plaka-
ty na swoim płocie. W nocy zniszczy-
li je nieznani sprawcy. Kandydat boi 
się, że na tym się nie skończy. Przy-
kra niespodzianka spotkała także Re-
inharda Milera, człowieka który za-
słynął w Mikołowie ze zorganizowa-
nia dwa lata temu akcji protestacyj-
nej przeciwko podwyżce taryfy wod-
no - ściekowej. Miler kandyduje na 

radnego z listy Stowarzyszenia Roz-
woju i Promocji Ziemi Mikołowskiej. 
Prowadzi cywilizowaną kampanię. 
Plakaty wiesza tam, gdzie trzeba. Nie 
zakleja innych. Swój przekaz chciał 
oprzeć na spotkaniach z wyborca-
mi. Jedno z nich miało się odbyć 
w Zespole Szkół Technicznych przy 

ul. Rybnickiej. Podczas wstępnego 
ustalania terminu z dyrekcją placów-
ki, nie było najmniejszego problemu. 

NA DWA DNI PRZED 
PLANOWANYM SPOTKANIEM, 
PEŁNOMOCNIK 
STOWARZYSZENIA OTRZYMAŁ 
ODMOWNĄ DECYZJĘ. 

Można zapytać, kto zainspiro-
wał dyrektorkę szkoły do podjęcia 
takiej decyzji? Jakby na to nie spoj-

rzeć, zrobiła źle. Gdyby zezwoliła na 
spotkanie, nie wiedziałby o nim nikt, 
poza uczestnikami. A tak, od plotek 
huczy całe miasto. Pani dyrektor być 
może przysłużyła się obecnej wła-
dzy, ale podpadła opozycji, która po 
16 listopada może stać się… władzą. 
Sprawa jest żenująca, bo mikołowia-
nie, głównie Reinhardowi Milero-

wi zawdzięczają, że 
nie płacą w całości 
najdroższej na Ślą-
sku taryfy wodno-
-ściekowej. Po ak-
cji protestacyjnej, 
burmistrz wpro-
wadził system do-
płat do Zakładu 
Inżynierii Miej-
skiej, dzięki cze-
mu opłaty stały 
się mniej uciąż-
liwe dla miesz-
kańców.

Informacja 
o przybloko-

waniu spotkania po-
szła do mediów. Dyrektorka szkoły 
zafundowała Stowarzyszeniu tanią 
i skuteczną reklamę. 

Jerzy Filar

Tak brutalnej kampanii wyborczej nie widziano w Mikołowie od lat. Adam 
Lewandowski, jeden z kandydatów na burmistrza tego miasta, złożył doniesienie 
na policję o niszczeniu jego materiałów wyborczych. To nie wszystkie szykany, jakie 
spotykają kandydatów Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej. 

Barwy walki

KOMENTARZ

Po zerwaniu banera z Lewandowskim, w mieście pojawiła się ciekawa plot-
ka. „Wiewiórki” zaczęły szeptać, że ktoś, kto nie lubi albo boi się prezesa Stowa-
rzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej, postawił flaszkę miejscowym 
pijaczkom, aby niszczyli jego materiały wyborcze. Lewandowski poinformował 
o sprawie policję. To jest dobry pomysł, ale raczej mało skuteczny. Skoro pewne 
usługi można kupić za flaszkę, proponujemy, aby kandydat na burmistrza, za tę 
samą walutę i w tym samym środowisku kupił informację o prawdziwych zlece-
niodawcach „usługi” niszczenia banerów. 

Adam Lewandowski i szczątki jego banera

nej przeciwko podwyżce taryfy wod-
no - ściekowej. Miler kandyduje na 

Można zapytać, kto zainspiro-
wał dyrektorkę szkoły do podjęcia 

wi zawdzięczają, że 
nie płacą w całości 
najdroższej na Ślą-
sku taryfy wodno-
-ściekowej. Po ak-
cji protestacyjnej, 
burmistrz wpro-
wadził system do-
płat do Zakładu 
Inżynierii Miej-
skiej, dzięki cze-
mu opłaty stały 
się mniej uciąż-
liwe dla miesz-
kańców.

o przybloko-
waniu spotkania po-

szła do mediów. Dyrektorka szkoły 
zafundowała Stowarzyszeniu tanią 
i skuteczną reklamę. 
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Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej
Materiał sfinansowany przez KWW Stowarzyszenie Ziemi Mikołowskiej

- Jest takie powiedzenie, że dobrzy me-
nedżerowie, w tym także burmistrzo-
wie miast, powinni otaczać się ludźmi 
mądrzejszymi od siebie. Zgadza się Pan 
z tym?

- To nie jest powiedzenie, ale standard dobre-
go, współczesnego zarządzania. Żyjemy w cza-
sach wąskich specjalizacji wiedzy. Jeżeli ktoś 
mówi, że zna się na wszystkim, to znaczy, że nie 
zna się na niczym. Dobry prezes czy burmistrz, 
powinien opanować przede wszystkim umiejęt-
ność sprawnego zarządzania zespołem ludzkim. 
Największą siłą a zarazem słabością każdej fir-
my albo urzędu, są ludzie. Jeżeli jest dobry li-
der, który potrafi uruchomić i wykorzystać po-
tencjał swoich podwładnych, wszystko działa, 
jak w szwajcarskim zegarku. Jeśli zaś przywód-
ca dba jedynie o swój stołek, jego stosunek do 
pracy udziela się innym i firma albo urząd za-
czyna działać źle. 

- Pan jest dobrym menedżerem?
- Trudno jest mi oceniać samego siebie. 

W każdym razie, radzę sobie na stanowi-
skach menadżerskich i zarządzających. Pra-
cowałem na tak gorącym „froncie”, jak służ-
ba zdrowia. Obecnie wspieram dział sprze-
daży w katowickiej dyrekcji Poczty Polskiej. 

Z tą firmą jestem związany od wielu lat. By-
wało tak, że od moich decyzji zależały działa-
nia dwóch tysięcy ludzi.

- Zarządzanie Urzędem Miasta i podle-
głymi jednostkami, to nie jest bułka z ma-
słem.

- Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Zdaję so-
bie sprawę z odpowiedzialności, ale też wiem, 
na co mnie stać. Jeżeli zostanę burmistrzem, 
na pewno przyda się moja umiejętność budo-
wania dobrych relacji w zespole. Jestem nasta-
wiony na sukces. Mam nadzieję, że ta postawa 
okaże się zaraźliwa dla pracowników magistra-
tu i samych mieszkańców.

- Jak Pan ocenia swoich konkurentów 
w wyborczym wyścigu?

- Jeżeli porównuje Pan wybory do wyścigu, 
to trzymając się tej konwencji - idę do przodu 
i nie oglądam się w tył na rywali. Nie chcę ni-
kogo oceniać, bo najlepiej zrobią to za dwa tygo-
dnie sami mieszkańcy Mikołowa. 

- Rywali ma Pan dwóch. Który jest groź-
niejszy?

- Dwaj rywale, czy raczej dwaj w jednym? 
Obydwaj panowie wywodzą się przecież z tej 

samej grupy towarzysko - politycznej. Pamię-
tam, jak podczas wyborów uzupełniających 
do Senatu w 2013 roku, mówiono, że Ma-
rek Balcer, obecny burmistrz Mikołowa, może 
być kandydatem PO. Z kolei podczas tego-
rocznych wyborów uzupełniających, Stani-
sław Piechula, starający się o urząd burmi-
strza Mikołowa, zabiegał o głosy dla kandyda-
ta PO, ponieważ jego zwycięstwo utorowałoby 
mu drogę do Sejmu. 

- Co w tym złego?
- Nic. Ale wypadałoby poinformować miesz-

kańców o swoich politycznych korzeniach, 
bo taka wiedza wyborcom się należy. Ja się 
nie wstydzę swoich sympatii dla PiS i jestem 
dumny z poparcia tej partii. Żywiłbym dla ry-
wali większy szacunek, gdyby szli do wyborów 
z otwartą przyłbicą, nie wstydząc się związków 
z Platformą Obywatelską.

- Pana nie ciągnie do wielkiej polityki. 
Nie chce Pan zostać posłem albo senato-
rem?

- Jeżeli za coś się zabieram, chcę to zrobić 
dobrze. Nie da się sprawnie rządzić Mikoło-
wem, jeżeli myśli i marzenia błądzą po koryta-
rzach gmachu przy ul. Wiejskiej w Warszawie. 

Praca w magistracie nie będzie dla mnie tram-
poliną do kariery politycznej. 

- Na Pana profilu w facebooku najwięcej 
odsłon ma informacja, że chce Pan, jako 
burmistrz, wprowadzić prawo inicjatywy 
uchwałodawczej dla mieszkańców. Proszę 
powiedzieć coś więcej o tym pomyśle.

- Żaden burmistrz nie ma patentu na mą-
drość i nieomylność. W większości miast recen-
zentem i weryfikatorem decyzji burmistrza jest 
Rada Miejska, która pełni rolę odpowiedzial-
nej i konstruktywnej opozycji. Ale w Mikołowie, 
w mijającej kadencji radni nie wywiązali się 
z tego zadania. Mieszkańcy musieli sami dopo-
minać się o swoje racje, organizując, m.in. pro-
testy przeciwko podwyżce taryfy wodno-ścieko-
wej. Gdyby mikołowianie mieli prawo do inicja-
tywy uchwałodawczej, sprawy potoczyłyby się 
inaczej. Zamiast pod listem protestacyjnym, 
zbieraliby podpisy pod projektem uchwały, ina-
czej rozwiązującej sprawę podwyżki. Zaintere-
sowanie, jakie wzbudził ten pomysł jest kolej-
nym dowodem na to, jak wiele trzeba zrobić 
w Mikołowie, aby nasze miasto spełniało kryteria 
nowoczesnego, demokratycznego miasta, gdzie 
głos mieszkańców ma największe znaczenie. 

Rozmawiał: Jan Ostoja

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej

Adamem  

LEWANDOWSKIM
kandydatem na burmistrza Mikołowa, 

popieranym przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej oraz Prawo i Sprawiedliwość

Rozmowa z

Jestem 
nastawiony 
na sukces
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W Radzie chciałaby się zająć te-
matyką kulturalno-społeczną.

Magdalena Puto

Okręg 1

W Radzie Miejskiej chciałby za-
jąć się inwestycjami. 

Jan Marek

Okręg 4

Jej priorytetem są osoby niepeł-
nosprawne. 

Krystyna Zielonka

Okręg 5

Prezes Stowarzyszenia Krystyn, 
znana działaczka społeczna. 

Krystyna Świerkot

Okręg 6

Lider zespołu Universe, chce od-
budować markę miasta i jego klimat.

Henryk Czich

Okręg 7

Otwarta na problemy społecz-
ne i mieszkańców.

Anna Chrapek-Budacz 

Okręg 8

W Radzie będzie chciała się zająć 
problemami barier archtektonicznych. 

Dorota Chmiel

Okręg 9

Jako Anna Poczontek wysłucham 
Cię, jako radna zrobię znacznie więcej.

Anna Poczontek 

Okręg 10

Społecznik, który zorganizował akcję prze-
ciwko podwyżce cen wody w Mikołowie. 

Reinhard Miler

Okręg 12

Wielokrotny Mistrz Polski w rajdach 
samochodowych - znany społecznik.

Henryk Mandera

Okręg 13

W Radzie będzie miał na uwadze 
kwestie zarządzania mieszkaniami. 

Marcin Wróbel 

Okręg 14

Ma dobre pomysły, jak zadbać 
o nasz wspólny, gminny majątek.

Wojciech Kowalik

Okręg 15

W Radzie zajmie się sportem, 
rekreacją i promocją miasta. 

Łukasz Wita 

Okręg 16

Jeżeli zostanie radnym, zadba 
o to, aby miasto oszczędzało energię. 

Jan Przewoźnik

Okręg 17

Społecznik, były radny, chce 
zmieniać oblicze Borowej Wsi. 

Jan Majowski 

Okręg 20

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

 Doprowadzimy do obniżenia ceny wody.
 Damy mieszkańcom więcej władzy: budżet 

obywatelski i prawo inicjatywy uchwałodawczej dla 
mikołowian.

 Zahamujemy degradację dzielnic, w tym osiedla 
Mickiewicza.

 Zagospodarujemy w centrum miasta budynek po 
dawnej komendzie policji.

 Lepiej wykorzystamy potencjał spółek miejskich, 
a zwłaszcza ZIM, ZGL, ZUK, DDP.

 Zbudujemy sieć przyjaznych dzieciom placów zabaw 
oraz siłowni na świeżym powietrzu.

 Zbudujemy od podstaw politykę promocyjną miasta, 
która pozwoli wykreować silną i rozpoznawalną markę 
Mikołowa.

 Z wykorzystaniem środków unijnych - uruchomimy 
program usuwania azbestu z budynków mieszkalnych.

 Stworzymy od podstaw program socjalnej polityki 
mieszkaniowej.

 Wesprzemy mikołowskie kluby sportowe.
 We współpracy z policją zadbamy o większe 

bezpieczeństwo w mieście.
 Uruchomimy projekt „wsparcie na starcie”, polegający 

na pomocy dla przedsiębiorców rozpoczynających 
działalność w naszym mieście.

 Utworzymy inkubator mikołowskiej przedsiębiorczości.

 Podejmiemy działania zmierzające do ustabilizowania 
finansów miasta. 

 Utworzymy Radę Młodzieżową, stanowiącą szkołę 
demokracji i samorządności. 

 Utworzymy Radę Seniorów, jako ważny organ doradczy 
przy burmistrzu miasta.

 Przy ścisłej współpracy z parlamentarzystami 
z naszego miasta, zbudujemy silny mikołowski lobbing 
w Katowicach i w Warszawie.

 Powiemy zdecydowane STOP układom, nepotyzmowi 
i handlowi stołkami!

 Dobierzemy  kadry w oparciu o kryteria kwalifikacji 
i kompetencji.

 Będziemy szukać porozumienia ponad podziałami przy 
rozwiązywaniu kluczowych problemów miasta.

 Wzmocnimy współpracę z powiatem przy realizacji 
projektów, podnoszących jakość życia w regionie.

 Wprowadzimy transmisję internetową z posiedzeń 
Rady Miejskiej. 

 Stworzymy warunki do realizacji zadań gminnych 
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) 
i innych form współpracy samorządu z biznesem.

 Skoordynujemy działania kulturalne z działaniami 
promocyjnymi miasta. 

 Uwolnimy instytucje kultury od wpływu lokalnych 
polityków.

CO ZROBIMY, JEŻELI WYGRAMY WYBORY?

Materiał sfinansowany przez KWW Stowarzyszenie Ziemi Mikołowskiej
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- Bezrobocie w powiecie mikołow-
skim sięga obecnie 7%, co w porów-
naniu ze statystykami krajowymi nie 
jest złym wynikiem. Co należy wg 
Pana robić, by ten stan jeszcze po-
prawić?

- Sytuacja powiatu mikołowskiego, jak 
i miasta Łaziska Górne, jest ściśle związana 
z kondycją ekonomiczną istniejących zakła-
dów pracy, a więc elektrowni, kopalni i huty. 
Potrzeba nowej inwestycji w Elektrowni „Ła-
ziska”, która zapewni też bezpieczne funk-
cjonowanie KWK „Bolesław Śmiały”. By 
utrzymać zatrudnienie, priorytetem powin-
no być zachowanie w gotowości produkcyj-
nej obecnych bloków energetycznych. Ale 

żeby w powiecie było jeszcze lepiej, należy 
wprowadzać nowatorskie rozwiązania. Np. 
utworzyć na naszym terenie Samorządowy 
Bank Miejski, który udzielałby tanich kre-
dytów dla chcących prowadzić działalność 
gospodarczą mieszkańców powiatu albo też 
tworzyć na obszarach rolniczych Lokalne 
Grupy Działania, na wzór rozwiązań mało-
polskich.

- Jako przewodniczący NSZZ „So-
lidarność” w Tauron-Serwis, a także 
jako Prezes Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Optymalnych, którą to funkcję 
pełni Pan społecznie, jest Pan blisko 
ludzi i ich problemów.

- Tak to prawda. Chcę zadbać o optymal-
ny i zrównoważony rozwój powiatu mikołow-
skiego. Będę starał się wprowadzać w życie 
nowe rozwiązania w ramach promocji zdro-
wia. Stowarzyszenie Optymalnych promu-
je wiedzę o właściwym, zrównoważonym ży-
wieniu, które w zdecydowany sposób popra-
wia zdrowie ludzi. Wiem, jakie to ważne. 
Największym bogactwem kraju i każdego re-
gionu jest bowiem zdrowe społeczeństwo. 
Jeśli uzyskam poparcie wyborców, wykorzy-
stam swoją wiedzę w optymalny sposób. Za-
chęcam wszystkich do odwiedzenia mojej 
strony internetowej 

www.optymalnyburmistrz.pl
rozmawiała: Ewa Mazur

Gdyby do Palowic przyjechał 
po raz pierwszy ktoś, kto wy-
obrażał sobie Śląsk, jako kon-
glomerat hut i kopalń, mógłby 
nie uwierzyć, że oto właśnie 
na Śląsku się znajduje… „Poje-
zierze Palowickie”, integralna 
część Parku Krajobrazowego 
„Cysterskie Kompozycje Krajo-
brazowe Rud Wielkich”. Sielski 
krajobraz z urokliwymi stawa-
mi, przy których aż grzech nie 
przystanąć i zobaczyć, że Zielo-
ny Śląsk istnieje. W Palowicach 
mieszka Krystian Brząkalik, 
który jak mało kto dostrzega 
walory rolniczych obszarów Ślą-
skiej Ziemi. Z wykształcenia 
agronom, absolwent Akademii 
Rolniczo-Technicznej w Olsz-
tynie, ukończył też studium 
podyplomowe na Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach 
w zakresie zarządzania. Roz-
mawiam z nim o konieczności 
zmian w śląskiej polityce re-
gionalnej. 

- W Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Śląskiego zapisano 
cele i działania, odnoszące się 
do obszarów wiejskich. Podoba 
się Panu ten dokument?

- W polityce regionalnej z nadzie-
ją oczekiwano na uchwałę Sejmi-
ku z 2000 r. przyjmującą „Strate-
gię Rozwoju Województwa Śląskie-
go do 2015 r.”. W 2005 r. dokona-
no pierwszej aktualizacji tego do-
kumentu. To zrozumiałe ze wzglę-
du na potrzebę wprowadzenia ko-
rekt w sferach, których wcześniej 
nie dostrzeżono. Ale w 2008 r. Za-
rząd Województwa przystąpił do 
prac nad kolejną Strategią… I to 
niepokoi, gdyż tej rangi dokument 
powinien być pokoleniowy. Zatem, 
czy Strategia... jest faktycznie doku-
mentem perspektywicznym, czy tyl-
ko 4-5-letnią operacyjną zabawką 
polityczną? 

- Podnoszenie jakości pro-
duktów oraz kreowanie pro-
duktów markowych, promocja 
dobrej jakości produktów żyw-
nościowych, to jedno z głów-

nych wyzwań w moderniza-
cji sektora rolno-spożywczego. 
Zgadza się Pan z taką tezą?

- Oczywiście. Czuwanie nad ja-
kością wzmacnia pozycję rynkową 
produktów nie tylko rolniczych. 
Powinno to być objęte szczególną 
troską. Bezsprzecznie trzeba pro-
mować partnerstwo i współpracę 
pomiędzy producentami a prze-
twórcami. Na tym polu ważną 
rolę może odegrać wspieranie au-
tentycznej spółdzielczości, prze-
twórstwa przyzagrodowego, rze-
miosła itd. 

- W jednej z Pana publikacji 
przeczytać można o wspieraniu 
komunikacji handlowej produ-
centów żywności z odbiorcami 
- również na rynkach świato-
wych. 

- Moja intencja jest inna niż Pani 
ją odczytała. Aby poprawić kon-
kurencyjność rolnych produktów 
eksportowanych na rynki świato-
we, trzeba stworzyć warunki do 
magazynowania, konfekcjonowa-
nia i standardyzacji. Ale czy mu-
simy ponosić takie koszty, by „ko-
pać się z koniem”, kiedy ważniej-

sze jest utrzymanie rynku lokalne-
go, bo i ten możemy stracić? Prze-
cież Śląsk i sąsiednie województwa 
mogą w 100% zaspokoić potrzeby 
rynku w regionie.

- Był Pan głównym specja-
listą w Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Mikołowie, a do 
2003 dyrektorem Wydziału Te-
renów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Śląskiego. 

- Zgadza się. W Strategii... mówi 
się o instytucjonalnym doradztwie. 
Podstawa doradztwa to ośrodki ba-
dawczo-wdrożeniowe, a doradca po-
winien uzyskać status wolnego za-
wodu. To rozwiązania znane w Eu-
ropie. Odrębność subregionalna 
w województwie wskazuje na po-
trzebę takich rozwiązań, jako siły 
napędowej stabilności i poprawy 
warunków życia. Takie priorytety 
przyświecały moim działaniom, kie-
dy pełniłem wspomniane funkcje. 
Wtedy brałem też udział w tworze-
niu Śląskiego Ogrodu Botanicznego 
w Mikołowie oraz opracowaniu pro-
gramu ochrony śląskiej agrobioróż-
norodności. Byłem również inicjato-
rem „Forum Sołtysów”.

- W Strategii… są zapisy, iż 
konkurencyjność sektora rol-
no-spożywczego zależy m.in od 
zmian własnościowych, scala-
nia gruntów itd. Uważa Pan to 
za korzystne rozwiązanie dla 
Śląska? 

- Ten zapis wskazuje na kolej-
ną próbę wspierania gospodarki 
farmerskiej, czyli dzierżawnej. To 

błąd w sztuce zarządzania. Istnie-
je cały szereg argumentów przeciw-
ko kapitałochłonnej gospodarce rol-
nej. Nam potrzebne są dobrze zor-
ganizowane gospodarstwa rodzin-
ne. Tę kwestię zauważał już S. Sta-
szic, mówiąc swego czasu „...wielkie 
włości nie są zgodne z dobrem kra-
ju. Ze wszystkich (...) drobniejsze 
majątki są pożyteczniejsze w społe-
czeństwie”. Póki czas, warto skorzy-
stać z tej nauki.

.
- Czyli stawia Pan na decen-

tralizację?
- Zapisy „Strategii Rozwoju…” 

wskazują na potrzebę waloryza-
cji krajobrazu, czyli syntezy zjawisk 
kulturowych i przyrodniczych. Tu są 
argumenty wskazujące na potrze-
bę decentralizacji zarządzania, o ile 
zależy nam na dynamice rozwoju. 
A przecież zależy! Ale korzystanie 
ze środowiska wymaga logicznego 
uzasadnienia i wprowadzenia ogra-
niczeń w zakresie przetwarzania za-
sobów naturalnych, tak by zapobiec 
gospodarce rabunkowej. Stąd po-
trzeba subregionalnego działania, 
co ma uzasadnienie historyczne, 
a dziś może być motorem innowa-
cyjności. Zachodzi zatem potrzeba 
kreatywnego działania, gdzie dobre 
praktyki samorządowe łączyć będą 
mieszkańców regionu poprzez bu-
dowę trwałych filarów zrównoważo-
nego rozwoju i trwałej poprawy ja-
kości życia. Tak możemy zmieniać 
Śląsk na lepsze.

- Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała: Ewa Borycka-Wypukoł

Silny optymalną energią

Bogdan Tkocz 
jest kandydatem na burmistrza Łazisk Górnych, 
kandyduje także do Rady Powiatu Mikołowskiego z listy PiS.

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

Krystian Brząkalik 
Kandydat do Sejmiku Województwa Śląskiego z listy PiS

Krystian Brząkalik 
- Kandydat do Sejmiku Województwa Śląskiego, lista nr 3, miejsce 11

Urodzony w 1952 r. w Leszczynach. Zamieszkały w Palowicach gm. Czerwion-
ka-Leszczyny. Posiada wieloletni staż pracy w rolnictwie, doświadczony w zarzą-
dzaniu. Zwolennik zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiej-
skich i małych miast. Współautor innowacyjnej metody pozyskiwania bioenergii 
z odpadów rolniczych oraz przyzagrodowej gruntowo-korzeniowej oczyszczalni 
ścieków. Autor wielu publikacji w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska. Czło-
nek rady powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Rybnickiego. Aktualnie zwią-
zany z ruchem zrównoważonego rozwoju i optymalnego stylu życia. 

Zmieniajmy nasz Śląsk! Razem!
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KANDYDACI PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI DO RAD MIAST I GMIN

ORNONTOWICE - okręg nr 14

ŁAZISKA GÓRNE - okręg nr 9

ŁAZISKA GÓRNE - okręg nr 6

ŁAZISKA GÓRNE - okręg nr 19

ŁAZISKA GÓRNE - okręg nr 4

ŁAZISKA GÓRNE - okręg nr 21

MIKOŁÓW - okręg nr 3

MIKOŁÓW - okręg nr 13

Stanisława 
HAJDUK-BIES
Wykształcenie wyższe prawnicze, dodatkowo studia podyplomo-
we nauk o rodzinie. Służy jako doradca rodzinny. Współorganizator-
ka wielu akcji społecznych. Współzałożycielka Komitetu Organizacyj-
nego „Tożsamość” powołanego do upamiętnienia ofiar Katynia i tra-
gedii smoleńskiej. 

Grażyna 
OSTAFIN
Fizjoterapeuta, były członek Solidarności przy KWK „Wujek” w Katowicach. Zaanga-
żowana w pomoc ludziom starszym i niepełnosprawnym. Program wyborczy: bu-
dowa nowego centrum komunikacji w Mikołowie, aktywna pomoc osobom w trud-
nej sytuacji życiowej (Fundusz Obywatelski), wspieranie programu naprawczego 
w miejskiej służbie zdrowia, oddłużanie miasta i tworzenie nowych miejsc pracy.

Mirosław 
LIZOŃ
Wieloletni pracownik kopalni Budryk i działacz, Członek Zarządu NSZZ „Soli-
darność”. Program: stała współpraca samorządu z zakładami pracy na tere-
nie Łazisk, zwiększenie wydatków na budownictwo mieszkaniowe, popra-
wa komunikacji z ościennymi miastami, budowa bezpiecznych placów za-
baw, ułatwienie dostępu do obiektów sportowych dzieciom i młodzieży.

Jan 
KIECKA
Pracuje w KWK „Bolesław Śmiały” - członek PiS. Program dla miasta: zapew-
nienie rozwoju sportu, turystyki i rekreacji poprzez wykorzystanie położenia 
naszej miejscowości, wspieranie działań mających na celu tworzenie nowych 
miejsc pracy i utrzymanie dotychczasowych, czynienie starań o pozyskanie do-
datkowych środków z funduszy ogólnokrajowych i Unii Europejskiej. 

Sebastian 
WIECZOREK
Pracuje w KWK „Krupiński” w Suszcu, zawodnik Śląskiej Ligi Halo-
wej. Bliskie mu są sprawy rodzin i bezpieczeństwa. Program: napra-
wa chodników i dróg gminnych, zbudowanie placu zabaw dla dzieci, 
poprawa bezpieczeństwa w mieście, lepsza pomoc medyczna w opie-
ce nad przewlekle chorymi.

Lidia 
CZĘSTOCHOWSKA
Ukończyła Uniwersytet Śląski, wydział Pedagogiki i Psychologii, podyplo-
mowe studia z zakresu filologii polskiej, zarządzania oświatą oraz pracy 
z dziećmi autystycznymi. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Orzeszu 
w latach 1993-2009. Obecnie nauczyciel języka polskiego. Chce nowocze-
snych placów zabaw dla dzieci i zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach.

Krzysztof 
PYREK
Emerytowany górnik kopalni Bolesław Śmiały, z którą był związany od 
1988r. Program: wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości, blokowa-
nie powstawania hipermarketów w naszym mieście, wymiana infrastruk-
tury drogowej, tworzenie nowych inwestycji z wykorzystywaniem dotacji 
unijnych, spieranie innych inicjatyw ważnych dla naszego miasta.

Adam 
PIEKARZ
Mam 30 lat. Mam naturę społecznika i chcę coś robić dla dobra innych. 
Wyznaję wartości chrześcijańskie. Zapraszam do odwiedzenia i polubie-
nia mojego fanpage na facebook’u. Mój program: rozwój infrastruktury na 
osiedlu, utrzymanie porządku i czystości w mieście, prowadzenie kampanii 
społecznych o charakterze edukacyjnym np: kursu samoobrony dla kobiet.

ORZESZE - okręg nr 5

ŁAZISKA GÓRNE - okręg nr 10

ŁAZISKA GÓRNE - okręg nr 15

ŁAZISKA GÓRNE - okręg nr 13

ŁAZISKA GÓRNE - okręg nr 5

ŁAZISKA GÓRNE - okręg nr 14

Beata 
SZLEJTER
21-letnie doświadczenie zawodowe: m.in. Dom Dziecka w Orzeszu, Świetlica 
Profilaktyczno-Wychowawcza w Łaziskach Górnych., obecnie ZSS przy Ośrodku 
Leczniczo-Wychowawczym w Orzeszu, SP nr 5 w Łaziskach oraz społeczny ku-
rator sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Członkini Mikołowskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana”. 

Kazimierz 
BIEGAJŁO
Mieszkaniec Łazisk Górnych. Pracownik KWK „Bolesław Śmiały”, działacz 
związkowy NSZZ „Solidarność” oraz prezes Ogródków Działkowych „Aster”. 
Program wyborczy: dbanie o bezpieczeństwo w dzielnicy Łaziska Średnie, 
rozwijanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz matek z dzieć-
mi, systematyczne prowadzenie remontów dróg gminnych.

Monika 
MARUSZEWSKA-PIECZYKOLAN
Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka 
w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończyła studia podyplo-
mowe w zakresie: Rodzina i mediacje sądowe. Od 2010r. jestem członkiem 
Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i Sądowych. Pracuję w bankowo-
ści. Program: zadbać o dotychczasowe miejsca pracy, wspierać rozwój miasta.

Jan 
GUZ
Absolwent Politechniki Śląskiej - Wydział Mechaniki, aktualnie emeryt. 
Członek NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1985, działał w Samorządzie 
Pracowniczym „ZREMB” Jaśkowice. Program wyborczy: pomoc rodzinom, 
rozwój lokalnej przedsiębiorczości, nowe miejsca pracy, szczególnie dla 
młodych, popieram obniżenie wieku emerytalnego.

Leon 
KORUS
Emeryt górniczy, radny trzech kadencji Rady Miejskiej. Były wiceprzewod-
niczący Komisji Ładu i Porządku Bezpieczeństwa, członek Komisji Kultu-
ry i Oświaty oraz Ochrony Środowiska. Propozycje: wymiana kanalizacji 
w rejonie ul. Kąty, remonty dróg i budowa nowych chodników w rejonie 
ul. Kąty i ul. Młyńskiej, ograniczenie prędkości na ul. Cieszyńskiej.

Władysław 
BOSSARD
Były pracownik kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych. Pro-
gram wyborczy: plac zabaw dla dzieci w centrum Orzesza, walka 
z wandalizmem i naruszaniem porządku publicznego, ochrona i roz-
wój rynku pracy, usług, zintensyfikowanie działalności Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ORZESZE - okręg nr 12 ORZESZE

ŁAZISKA GÓRNE - okręg nr 8

ŁAZISKA GÓRNE - okręg nr 17

ŁAZISKA GÓRNE - okręg nr 11

ŁAZISKA GÓRNE - okręg nr 20

MIKOŁÓW - okręg nr 18

Adam 
WALASEK
Mieszkaniec Śmiłowic, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie, główny specjalista Śląskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Częstochowie Oddział Mikołów. Program wyborczy: roz-
wój lokalnego rynku rolnego na bazie Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
stworzenie ekobazaru, poprawa dróg lokalnych.

Jarosław 
AUGUSTYNIOK
Prywatny przedsiębiorca z branży elektro-elektronicznej, od urodzenia zwią-
zany z Łaziskami Górnymi. Program: wykonano wiele dobrego w naszym mie-
ście, ale widzę także wiele braków i problemów wpływających na niedosta-
tecznie godne życie naszych mieszkańców. Mam wiele pomysłów dotyczących 
Łazisk Górnych. Mocno i konsekwentnie będę dążył do ich realizacji.

Andrzej 
KUBICA
Republikanin, konserwatysta, aktywny biegacz, przewodnik po PTP Mu-
zeum Energetyki, fan Mahjong-a. Program Wyborczy (OPW): ofiaruję zaan-
gażowanie i ciężką pracę, niepodatność na wpływy grup interesu. Doprowa-
dzę do upodmiotowienia łaziszczan względem urzędnika i samorządowca. 
Będę dążył do większego otwarcia społeczności lokalnej na sprawy miasta

Ryszard 
WOJNOWSKI
Emeryt. Pracował jako technolog programista, od 1985r. prowadził działal-
ność gospodarczą w zakresie stolarstwa. W 1980r. był jednym z założycieli 
NSZZ „Solidarność” w ZM ZREMB w Orzeszu. Program wyborczy: zabieganie 
o budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni „Łaziska”, zaadopto-
wanie wolnych lokali i magazynów na siedzibę „pierwszych firm”.

Alojzy 
ROJ
Emeryt KWK „Bolesław Śmiały”. Były przewodniczący Związku Zawodowego 
Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla „Przeróbka”, przewod-
niczący Komitetu Obrony Kopalni „Bolesław Śmiały”. Posiada wrodzone pre-
dyspozycje przywódcze oraz umiejętność słuchania ludzi. W 2005r. podjął się 
ratowania kopalni Bolesław Śmiały, stanął na czele Komitetu Obrony Kopalni.

Przemysław 
BARCHANSKI

Mateusz 
SZWEDA
Ma 22 lata.Mieszka tu od urodzenia i z tym miastem wiążę swoją przy-
szłość. Studiuje na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Głów-
ne punkty programu: utworzenie Stowarzyszenia Miłośników Zawa-
dy, wprowadzenie programu „Poszerzam horyzonty” skierowanego do 
uczniów Gimnazjum nr 2 w Zawadzie.

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

Sebastian 
SIWEK

Bogusława 
BARCHAŃSKA

Bogdan Tkocz, kandydat na burmistrza Łazisk Górnych, senator Izabela Kloc, Adam Lewandowski, kandydat na burmistrza Mikołowa.

Głosujcie na kandydatów PiS
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3

Marian 
PAJĄK
Ukończył Politechnikę Śląską. Pracuje w Centrum Demontażowym przy 
Kompanii Węglowej. Radny Miasta Mikołowa kadencji 1998 - 2002. Ce-
ni chrześcijańskie wartości, jak uczciwość, sprawiedliwość i śląskie zami-
łowanie do pracy. Chce stworzyć program marketingowy „Mikołowski - 
inwestuj w siebie to powiat dla Ciebie” i uruchomić stomatologicznego 
SOS 24/7 dla mieszkańców powiatu.

9

Grzegorz 
BUBAŁA
Pracownik Huty „Łaziska” na stanowisku specjalisty ds. zakupów. Od 
1989 członek NSZZ „Solidarność”, aktualnie wiceprzewodniczący Związ-
ku w hucie. Tworzy i prowadzi strony internetowe lokalnych społeczno-
ści. Program wyborczy: współpraca z senator Izabelą Kloc w celu stwo-
rzenia lokalnego rynku rolnego ze zdrową żywnością, odbudowa ślą-
skiego przemysłu na terenie powiatu mikołowskiego.

15

Urszula 
TKOCZ
Z wykształcenia technik elektronik. Aktywnie działa w Stowarzysze-
niu „Pomocna dłoń Krystyn i Sympatyków”. Program wyborczy: budo-
wa miasteczka integracyjnego dla osób starszych, samotnych i dzieci 
bez rodzin, zabieganie o budowę, modernizację mieszkań komunalnych 
i socjalnych, zagospodarowanie wolnych budynków na cele działalności 
stowarzyszeń powiatowych.

3

Danuta 
DANIELCZYK
Pracownik Huty „Łaziska” na stanowisku specjalista ds. finansowych. 
Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” w hucie. W latach 2005 - 2006 
w rządzie Jarosława Kaczyńskiego skutecznie zabiegała o obronę miejsc 
pracy w Hucie „Łaziska” .Program wyborczy: aktywizacja lokalnego ryn-
ku pracy, pozyskiwanie funduszy na rozwój firm w naszym powiecie, 
usprawnienie pomocy społecznej oraz polityki prorodzinnej.

9

Agnieszka 
SURMAK
Wykształcenie technik logistyk, pracownik Tauron Wytwarzanie Serwis 
w Łaziskach Górnych, członek przyzakładowego Związku Zawodowego 
„Solidarność”, studiuje na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Ka-
towicach kierunek zarządzanie, o specjalności: psychologia w zarządza-
niu zasobami ludzkimi.

5

Krzysztof 
DĄBEK
Magister geologii, technik organizacji przedsiębiorstw. Współprodu-
cent radiowej audycji Bookowina. Członek Reduty Dobrego Imienia. Pro-
gram: budżet obywatelski, ochrona miejsc pracy w Elektrowni „Łaziska” 
poprzez utrzymanie obecnych bloków energetycznych w gotowości pro-
dukcyjnej oraz zabieganie o budowę nowego bloku, co uchroni kopalnię 
Bolesław Śmiały przed zamknięciem.

1

Damian 
SPYRA
Sztygar oddziałowy w KWK „Budryk”. Aktywny członek Zarządu NSZZ 
„Solidarność” KWK „Budryk”. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Or-
nontowicach. Program wyborczy: poprawa komunikacji w powiecie mi-
kołowskim, naprawa dróg powiatowych, rozwój przedsiębiorczości lo-
kalnej, fundusze dla firm rodzinnych, praca dla młodych ludzi, ale tak-
że osób po 50 roku życia, wsparcie dla rodzin.

5

Marcjanna 
CHMEL

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Wyrach, Absolwentka Uniwersyte-
tu Śląskiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Moje działania będą się 
koncentrować wokół spraw edukacji młodego pokolenia, kultury i bez-
pieczeństwa publicznego.
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2

Beata 
LEŚNIEWSKA - FILAR
Przez ponad dwadzieścia lat pracowałam jako dziennikarz w TV Katowi-
ce, Trybunie Śląskiej i Dzienniku Zachodnim. Mam też bogate doświad-
czenie marketingowe i z zakresu doradztwa medialnego. Mieszkam 
w Śmiłowicach i wydaję w powiecie mikołowskim niezależny miesięcz-
nik społeczno-polityczny „Nasza Gazeta”.

8

Eryk 
KACZMARCZYK
Instruktor zawodu stolarskiego, emeryt, odnawia i konserwuje zabyt-
kowe meble. Jego osiągnięciami jest, z udziałem Pani Senator Izabeli 
Kloc, doprowadzenie do umożliwienia wykupu mieszkań komunalnych 
z uwzględnieniem bonifikaty, reprezentowanie spraw działkowców Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych „Zacisze” oraz wspieranie protestu prze-
ciw budowie kolejnego hipermarketu na terenie Mikołowa.

14

Lechosław 
ZAWIERTA
Pracuje w Zakładzie Mechanicznym „Wiromet” w Mikołowie. Ma do-
świadczenie w pracy w samorządzie zakładowym, przewodniczący 
N.S.Z.Z. Solidarność w ZM „Wiromet”. Program wyborczy: zwiększenie 
ilości mieszkań komunalnych i socjalnych dla młodych małżeństw i lu-
dzi o niskich dochodach, poprawa jakości opieki zdrowotnej oferowa-
nej mieszkańcom naszego powiatu, poprawa jakości dróg i chodników.

2

Bogdan 
SYPOSZ
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w KWK „Bolesław Śmiały”. Zabiega 
o lepsze warunki pracy i płacy załogi. Aktywny działacz społeczny i spor-
towy, między innymi inicjował i brał udział w blokadzie torów przeciwko 
importowi węgla z Rosji, a także organizator amatorskiej ligi piłki noż-
nej w Orzeszu. Współpracuje z Senator Izabelą Kloc w zakresie obrony 
miejsc pracy i KWK „Bolesław Śmiały”.

8

Wiesław 
BOROWSKI
Absolwent studiów wyższych i podyplomowych. Ma duże doświadcze-
nie zawodowe: pracował jako górnik, nauczyciel, spedytor międzynaro-
dowy, pracownik BHP. Program wyborczy: prowadzenie aktywnej po-
lityki prorodzinnej, umożliwienie społecznikom realizacji pomysłów 
w demokracji lokalnej, nowa jakość w zakresie promocji zatrudnienia 
oraz godności osób 50+.

4

Katarzyna 
KURPAS
Absolwentka studiów podyplomowych na SGH dla menedżerów z bran-
ży motoryzacyjnej. Pracowała w motoryzacji, w firmie produkcyjnej ja-
ko kierownik ds. zakupów. Cele wyborcze: pozyskiwanie funduszy z UE, 
inwestycje związane z rozwojem dzieci i młodzieży, utworzenie Lokalnej 
Grupy Działania dla powiatu mikołowskiego, promującej lokalne pro-
dukty i usługi.

8

Ewa 
MASNY
Magister inżynier budownictwa, od trzydziestu lat pracuje w swoim za-
wodzie. Program: dostosować akty prawne do rzeczywistości, ograni-
czyć ingerencję przepisów we własność inwestorów i użytkowników, 
zlikwidować przedłużanie się załatwiania wszelkich spraw urzędowy-
ch,pomoc dzieciom z patologicznych rodzin poprzez ich dożywianie, za-
opatrywanie w niezbędną odzież i zaspakajanie codziennych potrzeb.

4

Teodor 
CIWIS

Emeryt, żonaty, dwie córki i dwie wnuczki, od urodzenia mieszka w Wy-
rach. Pierwszy mistrz Polski w skacie. Od 25 lat prowadzi Koło Skata 
w Wyrach. Jako radny chciałbym się zająć sportem i sprawami społecz-
nymi.
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1

Adam 
LEWANDOWSKI
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej i przede 
wszystkim kandydat na burmistrza Mikołowa. Mieszka w Borowej Wsi. 
Jest menadżerem w katowickiej dyrekcji Poczty Polskiej. Odpowiada 
za oddział wspierania sprzedaży. Od lat związany z tą firmą. Był, m.in. 
rzecznikiem poczty oraz dyrektorem oddziału w Zabrzu.

7

Alicja 
BROMBOSZCZ
Emerytka, żona pierwszego redaktora Gazety Mikołowskiej, który ją 
tworzył. Angażuje się w sprawy ludzkie, działając w Kole Radia Mary-
ja. Priorytety: pomoc najuboższym, pozyskiwanie funduszy unijnych na 
oświatę, dbałość o ochronę środowiska, rozwój kultury - nowoczesny 
Dom Kultury w Mikołowie!

13

Joanna 
KSIĄŻEK
Księgowa, skarbnik w Zarządzie Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Kry-
styn i Sympatyków. Włącza się w akcje organizowane przez Stowarzy-
szenie. Program wyborczy: wspieranie działań charytatywnych oraz po-
moc osobom starszym i niepełnosprawnym, zwiększające liczbę miejsc 
w przedszkolach i żłobkach oraz wspieranie punktów opieki nad dzieć-
mi, skuteczne rozwiązanie problemów psich odchodów.

1

Bogdan 
TKOCZ
Z zawodu energetyk, zaangażowany społecznik, Przewodniczący NSZZ „Solidar-
ność” w TAURON - SERWIS, zabiega o lepsze warunki pracy i płacy w Elektrow-
ni „Łaziska”, inicjator interpelacji poselskich na temat miejsc pracy w energety-
ce i górnictwie na Śląsku, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych, 
organizator konferencji naukowych na temat zdrowego żywienia, współpracu-
je z Parlamentarnym Zespołem ds. Narodowego Programu Zdrowego Żywienia.

7

Irena 
MISIUKIEWICZ
Rodowita łaziszczanka. Wieloletnia pracownica PSS „ZGDODA” w Mikoło-
wie. Obecnie działacz społeczny w Polskim Związku Niewidomych Koło 
w Mikołowie, od 2007 r. członek zarządu. Program: ochrona praw osób 
niewidomych i niedowidzących powiatu mikołowskiego, szerszy dostęp 
do świadczeń medycznych i rehabilitacji, partnerstwo organizacji poza-
rządowych i samorządu terytorialnego.

3

Elżbieta 
WOJCIECHOWSKA
Mieszkanka Orzesza, od 31 lat nauczycielka matematyki. Program: roz-
wój lokalnej przedsiębiorczości, zahamowanie upadku lokalnego drob-
nego handlu poprzez ograniczenie niekorzystnego wpływu powstawa-
nia nowych sieci hipermarketów, wykorzystanie środków unijnych na 
tworzenie nowych miejsc pracy, pozyskanie i racjonalne wykorzystanie 
środków unijnych na opracowanie programu budowy obwodnic miast.

7

Łucjan 
BARCHAŃSKI
Absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
specjalność Automatyka i Metrologia Elektryczna. Po latach fascyna-
cji nowymi technologiami w branży energetycznej nadszedł czas, kiedy 
człowiek zaczyna dostrzegać piękno natury, cenić jej wartość i chce po-
święcić jej każdą wolną chwilę. Program i hasło wyborcze: Ceńmy i po-
każmy innym, co posiadamy!

3

Monika 
HYŁA-PIEKARZ
Mieszka w Ornontowicach. Ukończyła wyższe studia magisterskie: mar-
keting i zarządzanie oraz socjologię. Wyznaje wartości chrześcijańskie 
i ceni sobie kontakt z ludźmi. Program: dbanie o bezpieczeństwo pu-
bliczne i drogi powiatowe, podjęcie starań o powołanie pełnomocnika 
do spraw osób niepełnosprawnych w powiecie mikołowskim, współpra-
ca z mediami lokalnymi.

KANDYDACI PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI DO RADY POWIATU
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6

Jan 
STAŚKIEWICZ
Emerytowany górnik KWK „Wujek”. Członek Polskiego Związku Katolic-
ko-Społecznego, obecnie związany z Centrum Wspierania Inicjatyw dla 
Życia i Rodziny. Program wyborczy :oaza zieleni w obrębie Norwida i 
Słowackiego jako Planty II, rewitalizacja podwórek starówki mikołow-
skiej, zielone światło dla artystycznego grafitti, łącznik rekreacyjny z Mi-
kołowa do Łazisk Górnych (Żabka).

12

Tamara 
SZYMCZAK-WOJCIECHOWSKA
Z wykształcenia muzyk - skrzypaczka Filharmonii Śląskiej w Katowicach. 
Obecnie poświęca się pracy społecznej i opiece nad zwierzętami. Jest 
asystentką społeczną p. Senator Izabeli Kloc. Chce rozwijać życie kultu-
ralne, zbudować prawdziwą salę koncertową w powiecie mikołowskim, 
stworzyć bezpieczny azyl dla zwierząt, uruchomić ponownie kasy bileto-
we na dworcu PKP w Mikołowie.

18

Przemysław 
MAREK
Przedsiębiorca ściśle związany z Mikołowem. Od roku 2006 prowadzi dzia-
łalność na śląskim rynku usług elektroinstalacyjnych. Członek mikołow-
skiego Cechu Rzemieślników z tytułem mistrzowskim. Aktywnie wspiera 
rozmaite akcje społeczne na rzecz szkół i hospicjów. Do Rady Powiatu Mi-
kołowskiego kandyduje, pragnąc wykorzystać posiadane zdolności orga-
nizacyjne w pracy na rzecz mieszkańców swojej Małej Ojczyzny. 

6

Zofia 
KOZYRA
Absolwentka Akademii Ekonomicznej. Z wykształcenia i zamiłowania 
nauczyciel języka niemieckiego - College Języków Obcych i Uniwersy-
tet Wrocławski - germanistyka. Pozyskała fundusze międzynarodowe do 
promocji Łazisk w Europie i integracji młodzieży. Chce, m.in. pozyskiwać 
środki na wyjazdy młodzieży za granicę, zabiegać o lepszy dostęp do le-
karzy - specjalistów, wspierać przedsiębiorców.

2

Benedykt 
TKOCZ
Inżynier budownictwa lądowego. Od 40 lat prowadzi własną firmę bu-
dowlaną. Radny Rady Miasta Orzesze w latach 1988 - 1990 oraz 1994 
- 1998. Program wyborczy: poprawa dostępności do opieki medycznej 
w szczególności specjalistycznej, usprawnienie komunikacji miejskiej 
pomiędzy gminami powiatu oraz gminami ościennymi, wsparcie orga-
nizacji pozarządowych działających na terenie powiatu mikołowskiego.

Okręg nr 1 - MIKOŁÓW

Okręg nr 1 - MIKOŁÓW

Okręg nr 1 - MIKOŁÓW

Okręg nr 2 - ŁAZISKA GÓRNE

Okręg nr 3 - ORZESZE

5

Michał 
ŁOSKOT
Ukończył fizykę na Uniwersytecie Śląskim, górnictwo na Politechnice 
Śląskiej oraz nauki o rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. Wiele lat pracował na stanowiskach kierowniczych. Praco-
wał także z osobami niepełnosprawnymi. W kościele pod wezwaniem 
Św. Mikołaja pełni posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Św. Chce 
stworzyć park tematyczny promującego nowoczesne technologie.

11

Jerzy 
BORÓWKA
Emeryt, ostatnie 14 lat pracował jako Inspektor Urzędu Miasta w Mi-
kołowie w referacie kultury. Współzałożyciel komitetu obywatelskie-
go w Mikołowie. Program wyborczy: reaktywacja szkolnictwa zawodo-
wego, w tym medycznego, pomoc dla rodzin wielodzietnych, ożywie-
nie inicjatyw obywatelskich jednostek samoobrony (w związku z kryzy-
sem wschodnim).

17

Mariola 
SZOŁTYS
Mikołowianka, wykształcenie wyższe na kierunku administracja samorzą-
dowa, pasjonuje się fotografią. Pracowała w „Gazecie Wyborczej” w Krako-
wie, a obecnie w wydawnictwie F-Press. Zajmuję się doradztwem reklamo-
wym dla firm i instytucji działających na rynku lokalnym. Kontakt z ludźmi 
pozwolił jej na poznanie problemów mieszkańców. Będzie dążyć, by każ-
da rodzina miała, gdzie mieszkać, a dzieci dostęp do opieki przedszkolnej.

5

Jakub 
COFAŁA
Ukończył Uniwersytet Śląski, Wydział Ochrony Środowiska, specjali-
sta ds. odnawialnych źródeł energii i funduszy europejskich w Śląskim 
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie. Chce ograniczyć niską 
emisję, mieć wpływ na rozwój przedsiębiorczości dla młodych, zwięk-
szyć ilość miejsc dla dzieci w przedszkolach i żłobkach, pozyskiwać fun-
dusze unijne na rozwój powiatu i Łazisk Górnych.

1

Marek 
SZAFRANIEC
Specjalista w zakresie pozyskiwania funduszy UE i wdrażania innowa-
cyjnych metod i programów kształcenia. Autor ponad 40 projektów fi-
nansowanych z UE na łączną kwotę ponad 50 mln zł wdrożonych na te-
renie woj. śląskiego i całej Polski. W powiecie mikołowskim dzięki pro-
jektom jego autorstwa ponad 2000 dzieci zwiększyło swoje szanse edu-
kacyjne i zawodowe. Współzałożyciel Fundacji „Warto żyć”.

Okręg nr 1 - MIKOŁÓW

Okręg nr 1 - MIKOŁÓW

Okręg nr 1 - MIKOŁÓW

Okręg nr 2 - ŁAZISKA GÓRNE

Okręg nr 2 - ŁAZISKA GÓRNE

Okręg nr 3 - ORZESZE

Okręg nr 4 - WYRY I ORNONTOWICE

Okręg nr 4 - WYRY I ORNONTOWICE

4

Irena 
MALEC
Mieszkanka Mikołowa - Kamionki, należy do Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Ziemi Mikołowskiej. Pragnie poświęcić się rozwiązywaniu 
ludzkich problemów. Program: wspieranie matek samotnie wychowu-
jących dzieci i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, 
zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drogach, umożliwienie zdolnym 
dzieciom rozwijania ich talentów.

10

Edyta 
NIETUPSKA
Wykształcenie wyższe, nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 Specjalnych 
w Mikołowie. Członek Zarządu PiS w powiecie mikołowskim. Przewod-
nicząca szkolnego Koła „Solidarność” Pracowników Oświaty. Program 
wyborczy: zaangażowanie w pomoc osobom niepełnosprawnym, umoż-
liwienie ich integracji i rozwoju, wspieranie lokalnych przedsiębiorców, 
inicjatywy powiatowe na rzecz ochrony środowiska.

16

Marzena 
GODLEWSKA
Mieszkanka Mikołowa od ponad 40 lat. Pracuje w firmie rodzinnej Ki-
szarnia Żurku. Członek Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń Krystyn i Sympa-
tyków”, a także zespołu wokalnego „Krystynki”. Interesuje się rajdami sa-
mochodowymi. Program wyborczy: rozwój małych rodzinnych przedsię-
biorstw, wspieranie lokalnych stowarzyszeń, dofinansowanie kultury fi-
zycznej dzieci i młodzieży.

4

Pelagia 
BUCZEK
Rodowita łaziszczanka, matka dwóch córek i wdowa od 13 lat. Pracowa-
ła w administracji państwowej, a następnie prowadziła własną działal-
ność. Od 26 lat wychowuje córkę niepełnosprawną od urodzenia. Dzięki 
temu doświadczeniu jeszcze bardziej odkryłam wartość życia osób nie-
pełnosprawnych. Chce zwrócić uwagę samorządu i społeczności lokalnej 
na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

10

Krystian 
RASZKA
Emerytowany górnik KWK „Bolesław Śmiały”. Ma doświadczenie radne-
go i członka Zarządu Miasta Łaziska Górne. Aktywny działacz społecz-
ny, były Prezes Związku Górnośląskiego w Łaziskach Górnych, organi-
zował konkursy o historii Śląska dla dzieci i młodzieży z łaziskich szkół. 
Chce, m.in. odbudować szkolnictwo zawodowe i promować śląskie tra-
dycje rodzinne.

6

Iwona 
MZYK

Magister fizjoterapeutka, oligofrenopedagog. Od 2000 roku pracuje 
w Ośrodku Dla Dzieci Niepełnosprawnych w Wyrach. Program: ograni-
czenie biurokracji, kompetencja urzędników w urzędach, rozsądne za-
rządzanie finansami publicznymi, być bliżej ludzi i słuchać mieszkańców. 

2

Marian 
GASZ
Wykształcenie wyższe techniczne - inżynier budownictwa lądowego Zawód 
wykonywany - projektant konstrukcji budowlanych. Zatrudniony w firmie 
prywatnej, prowadzi również działalność gospodarczą związaną z projekto-
waniem oraz kierowaniem robotami budowlanymi.  Cele programowe: racjo-
nalne gospodarowanie funduszami publicznymi, przeciwdziałanie bezrobo-
ciu, rozwój budownictwa socjalnego, sprzyjanie inicjatywom obywatelskim. 

6

Beata 
KEMPA
Wraz z mężem prowadzi firmę turystyczno - ubezpieczeniową. Lubi an-
gażować się społecznie. Plan wyborczy: poprawa jakości funkcjonowa-
nia administracji na szczeblu powiatowym, poprawa stanu infrastruktu-
ry drogowej na terenie powiatu, lepsza dostępność i wyższa jakość ko-
munikacji publicznej w powiecie, poprawa jakości kształcenia oraz do-
stępności szkolnictwa średniego oraz zawodowego.

KANDYDACI PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI DO RADY POWIATU
Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

Nasz Kandydat do Sejmiku Województwa Śląskiego
Dla młodych, by nie musieli wyjeżdżać, dla rodzin, by mogły godnie żyć, 
dla pracowników, by mieli pewną pracę uczciwie wynagradzaną!
Dla młodych, by nie musieli wyjeżdżać, dla rodzin, by mogły godnie żyć, 
dla pracowników, by mieli pewną pracę uczciwie wynagradzaną!

Julia

KLOC
3

na liście nr 3 PiS

Absolwentka germanistyki Uniwersytetu Śląskiego. Animatorka Ruchu Światło - Życie, aktywnie 
uczestniczyła w działalności Duszpasterstwa Akademickiego. Zaangażowana w protesty przeciwko no-
wym hipermarketom w powiecie mikołowskim, hamującym rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Pocho-
dzi z rodziny o śląskich wartościach i społeczno-politycznej tradycji. Założyciel Stowarzyszenia Rozwo-
ju i Promocji Ziemi Mikołowskiej. W Sejmiku Śląskim chce dbać o edukację i naukę, rozwój sportu i tury-
styki w regionie, a także promować śląską kulturę. Będzie także zabiegać o większe fundusze europej-
skie dla powiatu mikołowskiego. Ma
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16.11 - W NIEDZIELA
GŁOSUJ NA KORNELA CHMIELA

Posiadam 27-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, obecnie pracuję w służ-
bie zdrowia; od 20 lat jestem zaangażowany społecznie w środowisku osób niepeł-
nosprawnych (jestem Prezydentem Fundacji „BRAJLÓWKA” i Wiceprezesem Okrę-
gu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych). W Sejmiku Województwa Śląskiego 
chcę zajmować się sprawami osób starszych wiekiem i niepełnosprawnych, lepszym 
dostępem do służby zdrowia (w tym do rehabilitacji), dostosowaniem przestrze-
ni publicznej do potrzeb i możliwości wszystkich grup społecznych, a także rozwo-
jem komunikacji publicznej na terenie całego województwa śląskiego (kolej, autobu-
sy, tramwaje, taksówki). Jeśli zostanę radnym Sejmiku, będę pracował w Komisji Po-
lityki Społecznej i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Prze-
strzennego. Aby móc realizować powyższe cele, proszę o głos Wyborców powiatu mi-
kołowskiego (Ornontowice, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry i Mikołów). Liczę też na gło-
sy osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

KORNEL ANTONI 

CHMIEL

Urodzony w Ornontowicach, Ślązak od pokoleń, wykształcenie średnie, absolwent programu „Liderzy Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności” realizowanego przez Szkołę Liderów. 

KORNEL ANTONI KORNEL ANTONI 

CHMIELCHMIEL

Kandydat do Sejmiku Województwa Śląskiego

nr 12 na liście nr 3 PiS

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk 

o zarządzaniu. Specjalność naukowa: zarządza-
nie zasobami ludzkimi. Absolwentka Uniwersyte-
tu Łódzkiego. Wiek 39 lat, bezpartyjna. Wykła-
dowca Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej. Koordynator ds. Seminarium Doktorskie-
go. Trener biznesu. Koordynuje i wdraża projekty 
doradczo-szkoleniowe w obszarach zarządzania 
zasobami ludzkimi. Wieloletni pracownik admini-
stracji publicznej. Inicjatorka konferencji „Prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa we współcze-
snej społeczności lokalnej”. Autorka wielu publi-
kacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 
Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji 
i Kierownictwa Oddział w Dąbrowie Górniczej. 
Interesuje się kulturą Śląska, preferuje zdrowy 
styl życia, ideę treningu ciała i umysłu. 

Oddając się pracy w Sejmiku Województwa 
Śląskiego chciałabym wykorzystać swoją wie-
dzę i umiejętności w kierunku tworzenia nowych 
miejsc pracy, poprawy jakości usług medycz-
nych oraz rozwoju edukacji i kultury. W swojej 
pracy kieruję się uczciwością, lojalnością i czło-
wieczeństwem. Uwielbiam pracę z ludźmi co 
daje mi siłę do działania. 

Wspierana przez Komitet Wyborczy Wyborców 
Niezależny Samorząd Województwa Śląskiego.

Kandydat do Sejmiku 
Województwa Śląskiego

Piotr 
ZIENC

Postaw na 
rozwój powiatu 
mikołowskiego

6
pozycja 
na liście nr 4
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nieruchomości-mucha.gratka.pl

NIERUCHOMOŚCI

MUCHA
Mikołów, ul Pszczyńska 16

tel. 32 779 77 91, kom. 793 337 373
M4 (56 m2), Mikołów, os. Słowackiego, cena - 155.000 zł
M4 (48 m2), Mikołów, ul. Pszczyńska, cena - 165.000 zł
M3 (50 m2), Mikołów, ul. Kochanowskiego, cena - 155.000 zł
M3 (50 m2), Mikołów, ul. Podleska, cena - 149.000 zł
M2 (25 m2), Łaziska Górne, ul.Mickiewicza, cena - 69.000 zł
M2 (31 m2), Łaziska Górne, ul.Dworcowa, cena - 78.000 zł
M3 (50m2), Łaziska Średnie, os.Kościuszki, cena - 125.000 zł
Dom (130 m2), Mikołów, Goj, cena - 329.000 zł
Dom (140 m2), Mikołów, Mokre, cena - 329.000 zł
Dom (140 m2), Łaziska Górne, ul.Młyńska, cena - 340.000 zł

HENRYKA STENCEL w wyborach do Rady Powiatu 
popiera radny Sejmiku Śląskiego PIOTR ZIENC

Henryk 
STENCEL LISTA NR 4

POZYCJA NR 3

Wybory Samorządowe 16 listopada 2014

Kandydat do Rady Powiatu Mikołowskiego
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Wybory Samorządowe 2010r.
Frekwencja:

Powiat Mikołowski: 45,22%
Mikołów: 42,96%

Łaziska Górne: 49,67%
Orzesze: 42,37%

Ornontowice: 49,34%
Wyry: 48,50% 

POLITYKA W LICZBACH
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15
NR OKRĘGU

AGNIESZKA
JAROMIN

13
NR OKRĘGU

ELŻBIETA
SŁOMKA

14
NR OKRĘGU

JOANNA
PASIERBEK-
KONIECZNY

10
NR OKRĘGU

HENRYK
CYBA

12
NR OKRĘGU

ANDRZEJ
WYROBA

11
NR OKRĘGU

IRENA
KUCHTA

8
NR OKRĘGU

BARBARA
POLOK

9
NR OKRĘGU

PIOTR
CHRZĘSZCZYK

7
NR OKRĘGU

SZYMON
ZAŁĘCKI

5
NR OKRĘGU

BOŻENA
ZŁOTECKA

6
NR OKRĘGU

FRANCISZEK
SZULC

4
NR OKRĘGU

FRANCISZEK
SMYKLA

3
NR OKRĘGU

KONKRETY ZAMIAST SLOGANÓW

DANUTA
MAREKWIA

2
NR OKRĘGU

MIROSŁAW
SIKORA

1
NR OKRĘGU

WOJCIECH
SURMA

W połowie października Barbara Prasoł Wójt 
Gminy Wyry ubiegająca się o  reelekcję wraz 
z komitetem „Gmina Wyry 2020” rozpoczęła 
kampanię wyborczą spotkaniem z wyborcami. 
Podczas wydarzenia zaprezentowano wszyst-
kie dokonania m.in. budowę 21 km kanalizacji 
sanitarnej w Gostyni, remont kilku ważnych 
dróg m.in. ul. Zwycięstwa i ul. Kasprowicza, 
rozbudową Zespołu Szkół w Wyrach czy bu-
dowę systemu ścieżek rowerowych. Wszystko 
dzięki pieniądzom pozyskanym z Unii Europej-
skiej przez gminę. Ponadto omówiono realiza-
cje związane z budową kanalizacji w Gostyni 
i Wyrach, plan gospodarki niskoemisyjnej, po-
stępy inwestycji w oświetlenie ulic oraz ak-

tywne wspieranie reaktywacji linii kolejowej 
Orzesze-Wyry-Tychy-Oświęcim. Jak podkre-
śliła Barbara Prasoł -Jestem przekonana, że 
dotychczasową działalnością społeczną wszy-
scy kandydaci komitetu Wyborczego Gmina 
Wyry 2020 pokazali, że stać ich na realizację 
ambitnych i potrzebnych zadań dla wszystkich 
mieszkańców. Jest to program konkretny i re-
alny. Zobowiązujemy się bowiem wobec na-
szych mieszkańców  do zrealizowania spraw 
najważniejszych i równocześnie najbliższych 
ludziom.

Wszyscy mieszkańcy Gminy otrzymali rów-
nież ankietę konsultacyjną, dzięki której mogą 

wskazać priorytetowe dla nich sprawy. Dzięki 
tym informacjom program będzie odpowiadał 
na rzeczywiste potrzeby ludzi. „Chcemy reali-
zować zadania które odpowiadają na potrzeby 
mieszkańców. To nasza misja, której spełnie-
nie traktuję jako obowiązek i zaszczyt – podsu-
mowuje Pani Wójt.

O mnie

Barbara Prasoł, 53 lata, mieszka w Wyrach od urodzenia. Posiada 
wykształcenie wyższe ekonomiczne. W roku 1985 ukończyła Akade-
mię Ekonomiczną w Katowicach o kierunku ekonomika i organizacja 
produkcji, a w 1996r studia podyplomowe o specjalizacji rachunko-
wość. W 1994 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ukończyła 
podyplomowe studium podatkowe. Od 2005 roku posiada uprawnie-
nia członka rady nadzorczej

Praca dla Wyr, Gostyni i Powiatu Mikołowskiego

Od 1991 roku, czyli od momentu utworzenia Gminy Wyry do 2006 
roku pełniła funkcję Skarbnika Gminy. W latach 2002 – 2006 była 
Radną Powiatu Mikołowskiego pełniąc funkcję Przewodniczącej Ko-
misji Budżetu i Finansów. W 2006 roku wybrana głosami mieszkań-
ców została Wójtem Gminy Wyry i pełni tę zaszczytną funkcję do 
teraz.

Kompetencje

23-letnie doświadczenie w pracy na rzecz administracji samorządo-
wej oraz pełnieniu odpowiedzialnych funkcji związanych z reprezen-
tacją Gminy i Powiatu, wiele sukcesów i osiągnięć na rzecz lokalnego 
społeczeństwa oraz niebywała charyzma i zaangażowanie w sprawy 
Wyr i Gostyni sprawiają, że Barbara Prasoł jest doskonałym kandy-
datem na Wójta Wyr.

BARBARA

PRASOŁ
KANDYDATKA

NA
WÓJTA

KONKRETY DLA WYR I GOSTYNI
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15
NR OKRĘGU

AGNIESZKA
JAROMIN

13
NR OKRĘGU

ELŻBIETA
SŁOMKA

14
NR OKRĘGU

JOANNA
PASIERBEK-
KONIECZNY

10
NR OKRĘGU

HENRYK
CYBA

12
NR OKRĘGU

ANDRZEJ
WYROBA

11
NR OKRĘGU

IRENA
KUCHTA

8
NR OKRĘGU

BARBARA
POLOK

9
NR OKRĘGU

PIOTR
CHRZĘSZCZYK

7
NR OKRĘGU

SZYMON
ZAŁĘCKI

5
NR OKRĘGU

BOŻENA
ZŁOTECKA

6
NR OKRĘGU

FRANCISZEK
SZULC

4
NR OKRĘGU

FRANCISZEK
SMYKLA

3
NR OKRĘGU

KONKRETY ZAMIAST SLOGANÓW

DANUTA
MAREKWIA

2
NR OKRĘGU

MIROSŁAW
SIKORA

1
NR OKRĘGU

WOJCIECH
SURMA

W połowie października Barbara Prasoł Wójt 
Gminy Wyry ubiegająca się o  reelekcję wraz 
z komitetem „Gmina Wyry 2020” rozpoczęła 
kampanię wyborczą spotkaniem z wyborcami. 
Podczas wydarzenia zaprezentowano wszyst-
kie dokonania m.in. budowę 21 km kanalizacji 
sanitarnej w Gostyni, remont kilku ważnych 
dróg m.in. ul. Zwycięstwa i ul. Kasprowicza, 
rozbudową Zespołu Szkół w Wyrach czy bu-
dowę systemu ścieżek rowerowych. Wszystko 
dzięki pieniądzom pozyskanym z Unii Europej-
skiej przez gminę. Ponadto omówiono realiza-
cje związane z budową kanalizacji w Gostyni 
i Wyrach, plan gospodarki niskoemisyjnej, po-
stępy inwestycji w oświetlenie ulic oraz ak-

tywne wspieranie reaktywacji linii kolejowej 
Orzesze-Wyry-Tychy-Oświęcim. Jak podkre-
śliła Barbara Prasoł -Jestem przekonana, że 
dotychczasową działalnością społeczną wszy-
scy kandydaci komitetu Wyborczego Gmina 
Wyry 2020 pokazali, że stać ich na realizację 
ambitnych i potrzebnych zadań dla wszystkich 
mieszkańców. Jest to program konkretny i re-
alny. Zobowiązujemy się bowiem wobec na-
szych mieszkańców  do zrealizowania spraw 
najważniejszych i równocześnie najbliższych 
ludziom.

Wszyscy mieszkańcy Gminy otrzymali rów-
nież ankietę konsultacyjną, dzięki której mogą 

wskazać priorytetowe dla nich sprawy. Dzięki 
tym informacjom program będzie odpowiadał 
na rzeczywiste potrzeby ludzi. „Chcemy reali-
zować zadania które odpowiadają na potrzeby 
mieszkańców. To nasza misja, której spełnie-
nie traktuję jako obowiązek i zaszczyt – podsu-
mowuje Pani Wójt.

O mnie

Barbara Prasoł, 53 lata, mieszka w Wyrach od urodzenia. Posiada 
wykształcenie wyższe ekonomiczne. W roku 1985 ukończyła Akade-
mię Ekonomiczną w Katowicach o kierunku ekonomika i organizacja 
produkcji, a w 1996r studia podyplomowe o specjalizacji rachunko-
wość. W 1994 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ukończyła 
podyplomowe studium podatkowe. Od 2005 roku posiada uprawnie-
nia członka rady nadzorczej

Praca dla Wyr, Gostyni i Powiatu Mikołowskiego

Od 1991 roku, czyli od momentu utworzenia Gminy Wyry do 2006 
roku pełniła funkcję Skarbnika Gminy. W latach 2002 – 2006 była 
Radną Powiatu Mikołowskiego pełniąc funkcję Przewodniczącej Ko-
misji Budżetu i Finansów. W 2006 roku wybrana głosami mieszkań-
ców została Wójtem Gminy Wyry i pełni tę zaszczytną funkcję do 
teraz.

Kompetencje

23-letnie doświadczenie w pracy na rzecz administracji samorządo-
wej oraz pełnieniu odpowiedzialnych funkcji związanych z reprezen-
tacją Gminy i Powiatu, wiele sukcesów i osiągnięć na rzecz lokalnego 
społeczeństwa oraz niebywała charyzma i zaangażowanie w sprawy 
Wyr i Gostyni sprawiają, że Barbara Prasoł jest doskonałym kandy-
datem na Wójta Wyr.

BARBARA

PRASOŁ
KANDYDATKA

NA
WÓJTA

KONKRETY DLA WYR I GOSTYNI
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Stanisław 

JABŁOŃSKI

Okręg nr 1 - Centrum

5
numer na liście

Jest członkiem Rady Miejskiej mijającej kadencji 2010-
2014. W Komisji Ładu i Porządku oraz Przestrzegania 
Prawa sprawował funkcję zastępcy przewodniczącego. 
Działał również w Komisji Rewizyjnej. Dzięki pracy na 
stanowisku prezesa Orzeskiej Spółdzielni Mieszkanio-

wej posiada doświadczenie w zarządzaniu, co chce wykorzystać na rzecz rozwoju gos-
podarczego Orzesza. Jako emerytowany policjant pragnie zajmować się poprawą 
bezpieczeństwa publicznego w mieście oraz racjonalnym wykorzystaniem finansów 
gminy. W Radzie Miejskiej chce działać w celu efektywnego zagospodarowania terenu 
pomiędzy Tesco a ulicą Kwiatową.

Eugeniusz 

BUCHALIK

Okręg nr 2 - Centrum

3
numer na liście

Prywatny przedsiębiorca zajmujący się m.in. instalacją 
nowoczesnych i ekologicznych systemów grzewc-
zych w gospodarstwach domowych. Aktywnie włącza 
się we wdrażanie programów proekologicznych. Z 
zamiłowania kolarz oraz prezes i założyciel Ucznio-

wskiego Klubu Sportowego Sprint, członek Zarządu Śląskiego Związku Kolarskiego. 
Współorganizator wyścigów kolarskich w Orzeszu i regionie. W Radzie Miejskiej zamier-
za się zająć działaniami służącymi ochronie środowiska, takimi jak: dopłaty do kolektorów 
słonecznych i przydomowych oczyszczalni ścieków, rozwój sieci kanalizacyjnej i szybkiego 
doprowadzenia do likwidacji oczyszczalni ścieków w centrum miasta.

Hanna 

LEKS

Okręg nr 3 - Centrum 

5
numer na liście

Wielokrotna mistrzyni Polski w szachach szybkich, mis-
trzyni międzynarodowa do lat 18 juniorek. Kieruje sekcją 
szachową AKS Mikołów oraz trenuje dzieci i młodzież 
w Klubie Szachowym Skoczek. Jest członkiem zarządu 

Śląskiego Związku Szachowego. Organizuje turnieje gry w szachy. Pragnie swoje 
doświadczenie w działaniach na rzecz sportu wykorzystać w pracy w Radzie Miejskiej. 
Poza szachami kocha zwierzęta, bierze udział w licznych akcjach charytatywnych na 
ich rzecz, dlatego inną tematyką, którą chciałaby się zająć, to zwiększać świadomość 
dotyczącą opieki nad zwierzętami i ich traktowania.

Piotr 

SZOLA

Okręg nr 6 - Centrum 

3
numer na liście

Jest policjantem z 20-letnim stażem - specjalistą w Wydziale Ru-
chu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jako 
samorządowiec skutecznie wykorzysta swoje doświadczenie zawodowe i 
wiedzę w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście, głównie 
w zakresie ruchu drogowego, tj. oznakowania miejsc niebezpiecznych, szc-
zególnie przejść dla pieszych, skrzyżowań oraz edukacji dzieci i młodzieży. 

Będzie zapobiegał przestępczości, poprzez dążenie do doświetlenia i monitoringu miejsc niebezpiecznych. W jego 
zainteresowaniach będzie leżeć również tematyka infrastruktury drogowej, tj. progi zwalniające, pobocza, sygnalizac-
ja świetlna, ścieżki rowerowe… Jako radny chciałby włączyć się w plan przebudowy drogi wojewódzkiej 925 (ulice Gli-
wicka i Rybnicka w Orzeszu). Szeroko rozumiane bezpieczeństwo mieszkańców jest dla niego najważniejsze. Będzie 
dążył do remontu dróg osiedlowych w okręgu, z którego kandyduje, m.in. Zwycięstwa, Słonecznej, Radosnej.

Rajmund 

GAZDA

Okręg nr 9 - Gardawice

2
numer na liście

Jest prawnikiem, pracuje na stanowisku asystenta w 
kancelarii adwokackiej. Wykorzystując swoją wiedzę 
prawniczą i doświadczenie, pragnie służyć lokalnej 
społeczności. Zna problemy sołectwa, te małe jak również 

te duże, aktywnie włącza się w życie społeczne Gardawic. Będzie dążył do poprawy sta-
nu dróg w sołectwie, w tym do budowy chodnika przy ulicy Katowickiej. Wie również, 
że młodym mieszkańcom Gardawic marzy się wielofunkcyjne boisko ze sztuczną 
nawierzchnią w gimnazjum, gdzie będą mogli aktywnie spędzać wolny czas. Jako rad-
ny będzie dążył do tego, aby to marzenie zostało zrealizowane.

Marian 

SPENDEL

Okręg nr 13 - Zawiść

4
numer na liście

Jest emerytowanym sztygarem KWK „Bolesław Śmiały”. Dał się poznać 
jako świetny organizator imprez kulturalnych i sportowych. Dobrze 
czuje się w pracy z młodzieżą. Społecznie pełni funkcję prezesa Ucznio-
wskiego Klubu Tenisa Stołowego MKS Sokół Orzesze, jest kierownikiem 
sekcji, a także sędzią tenisa stołowego. W latach 2002-2006 pełnił 

funkcję ławnika sądu okręgowego. Był radnym w kadencji 2006-2010, gdzie przewodniczył Komisji Ładu i 
Porządku oraz Przestrzegania Prawa. Zaangażowany jest w sprawy Zawiści i zna problemy całej gminy, dlat-
ego jest gotowy podjąć się ich rozwiązania, skutecznie wykorzystując doświadczenie, kontakty i wiedzę. Ja-
ko radny będzie dążył do budowy ekranów akustycznych przy DK81 w Zawiści, remontu i budowy nowych 
dróg, w sołectwie w tym budowy drogi tzw. pod lasem.

Aleksander 

TABACKI

Okręg nr 4 - Centrum 

2
numer na liście

Z wykształcenia jest lekarzem weterynarii, od 1995 roku 
jest właścicielem i kierownikiem przychodni wetery-
naryjnej Omniwet. Zdobywca tytułu „Człowiek Roku 
2013” w plebiscycie organizowanym przez „Dziennik 
Zachodni” i serwis naszemiasto.pl. W 2012 roku założył 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Powiatu Mikołowskiego Pro Animali, którego celem 
jest niesienie pomocy zwierzętom oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony i 
praw zwierząt. Jednym z jego priorytetów jest doprowadzenie do wybudowania w pow-
iecie mikołowskim schroniska dla zwierząt. W Radzie Miejskiej pragnie zająć się szeroko 
rozumianą tematyką ochrony środowiska naturalnego.

Eugeniusz 

SZALA

Okręg nr 7 - Jaśkowice 

2
numer na liście

Jest członkiem zarządu prężnie działających organizacji: 
Stowarzyszenia im. F. Stuska oraz Związku Emerytów i Ren-
cistów - koła w Jaśkowicach. Samorządowiec z długoletnim 
stażem, sprawował funkcję zastępcy przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Jego głównym celem działania w Radzie Miejskiej 

Orzesza przez kilka kadencji była poprawa jakości życia mieszkańców gminy, a szczegól-
nie Jaśkowic. Nadal pragnie pracować na rzecz jaśkowiczan, przyczyniając się do rozwoju ich 
miejsca zamieszkania. Skutecznie zabiega o poprawę infrastruktury Jaśkowic. W jego zam-
ierzeniach są takie przedsięwzięcia, jak: dalsza przebudowa ulic: Fabrycznej, Jaśkowickiej i 
Wolności, budowa chodników, remont budynku ZREMB.

Grażyna 

MATUSZCZYK

Okręg nr 10 - Mościska

3
numer na liście

W Radzie Miejskiej Orzesza zasiada już od dwóch kadencji 
- pracowała w Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji, Turysty-
ki i Sportu oraz w Komisji Budżetowej. Dodatkowo od 2007 
roku jest sołtysem Mościsk. Jest doskonałym organizatorem 
życia społecznego i kulturalnego sołectwa. Promuje lokalną 

tradycję i zwyczaje. Wspiera znany w całym regionie Regionalny Zespół Śpiewaczy „Szarotki”. Ja-
ko członek Społecznego Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej w Mościskach oraz przewodnicząca 
Rady Rodziców przy SP nr 8 przyczyniła się do budowy sali gimnastycznej. Ma również swój wkład 
w budowę chętnie odwiedzanego placu zabaw. Jako radna doprowadziła do podjęcia decyzji o roz-
budowie szkoły o oddział przedszkolny, a także budowy boiska trawiastego.

Jan 

SPENDEL

Okręg nr 14 - Zazdrość 

4
numer na liście

Jest emerytowanym górnikiem, dlatego każdą wolną chwilę 
poświęca działalności na rzecz swojego sołectwa i parafii. Od 
ośmiu lat jest aktywnym członkiem Rady Sołeckiej Zazdrości, 
był również członkiem Rady Parafialnej. Jest członkiem prężnie 
działającego Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Dorośli - Dzieciom, 

które m.in. było inicjatorem budowy sali gimnastycznej w Zazdrości. Udzielał się również na rzecz lo-
kalnej szkoły, przez cztery lata sprawując funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców. W mijającej ka-
dencji 2010-2014 pracował w Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy 
oraz Komisji Rewizyjnej. W Radzie Miejskiej zamierza wspierać rozwój infrastruktury służącej dzieciom 
i młodzieży oraz działać na rzecz mieszkańców Zazdrości.

Mariusz 

OLEŚ

Okręg nr 5 - Centrum 

4
numer na liście

Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu i dbaniu o 
bezpieczeństwo, które zdobył, kierując przez wiele lat oddziałem 
ochrony w prestiżowej firmie ochroniarskiej. Od kilku lat 
działa na rzecz dzieci i młodzieży, organizując imprezy spor-
towe. Skutecznie mobilizuje młodych do aktywności fizycznej i 

ciekawego spędzania czasu wolnego. Jest założycielem szkółki sportów walki w Orzeszu oraz pier-
wszej w Polsce szkółki walk rycerskich dla dzieci, której członkowie pod jego okiem osiągają znac-
zne sukcesy. Będąc radnym będzie dążył do większego spopularyzowania sportu w mieście, poprzez 
organizację ciekawych i niekonwencjonalnych imprez sportowych dla dzieci, a także stworzenia wa-
runków do rekreacji, w tym zagospodarowania stadionu.

Teresa 

POTYSZ

Okręg nr 8 - Jaśkowice 

2
numer na liście

Jest emerytowanym nauczycielem. Przez wiele lat piastowała 
stanowiska dyrektorów orzeskich szkół: SP nr 3 i Gimnazjum nr 
2. Aktywnie działa w Związku Emerytów i Rencistów - koło w 
Jaśkowicach. W mijającej kadencji Rady Miejskiej sprawowała 
funkcję przewodniczącej Komisji Kultury, Oświaty, Turystyki, 

Rekreacji i Sportu; była członkiem Komisji Budżetowej. Jako samorządowiec pragnie kontynuować 
prace rozpoczęte w kadencji 2010-2014, tj. dążyć do dalszego rozwoju edukacji, poprawy infra-
struktury oświatowej, kulturalnej i sportowej. Będzie podejmować działania w kierunku stworze-
nia w Jaśkowicach bezpiecznego i przyjemnego miejsca rekreacji dla całych rodzin. Jako radna chce 
być blisko mieszkańców i ich codziennych problemów. 

Janusz 

ZGOŁ

Okręg nr 11 - Woszczyce

2
numer na liście

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Posiada 20-letnie doświadczenie 
w zarządzaniu uzyskane w pracy na stanowisku Wiceprezesa, a następnie 
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu-
Zdroju. Z uwagi na stojące przed Orzeszem wyzwania komunikacyjne 
czynił będzie starania o stworzenie systemu komunikacji autobusowej 
zintegrowanej z PKP. Ponadto chce przeznaczania większych funduszy 

na pomoc dla ubogich rodzin. Zdecydował się kandydować na radnego, gdyż jest zdecydowanym zwolennikiem 
bezpośredniego udziału mieszkańców w sprawowaniu władzy lokalnej i pragnie w ich imieniu działać. Jako radny 
z Woszczyc i Królówki będzie zabiegał o środki na inwestycje poprawiające bezpieczeństwo pieszych, stan dróg, sz-
kolnictwo, działalność kulturalną i sportową. Chce aktywnie współpracować ze Stowarzyszeniem „Piwnica”, którego 
jest członkiem oraz wszystkimi pozostałymi organizacjami społecznymi działającymi w tych sołectwach.

Grażyna 

BORTLIK

Okręg nr 15 - Zgoń 

3
numer na liście

Jest świetnie zorganizowanym pracownikiem biurowym, od 
27 lat prowadzi sekretariat Szkoły Podstawowej w Zgoniu. 
Ze względu na miejsce i charakter pracy zawodowej sprawy 
dotyczące miejscowości i ludzi w niej mieszkających są jej 
znane i zawsze były bliskie. W miarę swoich kompetencji za-

wsze stara się pomóc w rozwiązywaniu różnych problemów. Jest współzałożycielem i członkiem 
zarządu Stowarzyszenia Razem = Łatwiej, które z sukcesem działa na rzecz integracji i aktywiz-
acji społeczności Zgonia, poprzez umożliwianie mieszkańcom ciekawych form spędzania cza-
su wolnego, aktywności dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jest jedną z inicjatorek wybu-
dowania w Zgoniu sali gimnastycznej i boiska przy szkole. 

KWW FORUM SAMORZĄDOWE KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W ORZESZU

Andrzej 
SZAFRANIEC
lider KWW Forum Samorządowe
kandydat na burmistrza Orzesza

Chciałbym, aby Orzesze 
było miastem spełnionych 
marzeń i wykorzystanych 
możliwości. Oferuję swoją 
wiedzę, kompetencje 
i długoletnie doświadczenie 
zawodowe, licząc na 
Państwa wsparcie w moich 
działaniach.

Razem zadbamy o przyszłość Orzesza
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www.herbaciarniamandarin.pl

sklep ManDaRin poleca na długie jesienne 
wieczory herbaty rozgrzewające z dodatkiem 
m.in. imbiru, cynamonu, kardamonu. wśród 
ulubionych herbat naszych klientów polecamy 
szczególnie alpejski Poncz, indyjski specjał, Cud 
Malinę, Cytrynowo-imbirową.

oferujemy również dodatki do herbat w posta-
ci owoców w syropie.najchetniej klienci sięga-
ją po Cytrynki z rumem, Pomarańcze w syropie, 
Cytrynki z Miodem oraz Pigwę w syropie.

jak co roku jesienią polecamy 100 % soki oraz 
miody i wspaniałe konfi tury.

ZaPewniaMY, Że Z naMi jesieŃ UPłYnie Ci 
w Miłej i CiePłej aTMosFeRZe.

60 lat, mężatka. Łaziszczanka od urodze-
nia. Wykształcenie wyższe, długoletni pra-
cownik samorządowy.

Wiek 44 lata. Żonaty, dwoje dzieci, mgr 
inż.-absolwent dwóch wydziałów Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Trans-
portu oraz Wydziału Organizacji i Zarzą-
dzania. W latach 1988-1994 pracownik PME 
Elektrobudowa Mikołów. W latach 1994-

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

Łaziszczanka od 46 lat, animatorka życia 
kulturalnego w powiecie, współzałożyciel-
ka zespołu „Optima”. Scenarzystka i reżyser 
programów artystycznych. Wolontariusz-
ka stowarzyszeń: „Dobra Polska” i „Białe Mi-
sie”. V-ce prezes stowarzyszenia „Krystyn 

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

Andrzej PACHAKrystyna PUCHER Krystyna BANACH

Emerytowany nauczyciel. Żonaty, trzech 
synów. Członek zarządu Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Łaziska”. Jako radny chciałbym 
się zająć sprawami oświaty, wychowania, 
sportu i turystyki.

Mam 38 lat. Z Łaziskami jestem związa-
na od 33 lat. Jestem mężatką i mam dwie 
córki w wieku 15 i 8 lat. Ukończyłam studia 
na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicz-
nych w Katowicach. Z zawodu jestem do-
radcą zawodowym, socjoterapeutą. Na co 

dzień pomagam młodym ludziom w podejmowaniu decyzji edu-
kacyjno-zawodowych.

Długoletni Przewodniczący NSZZ  „So-
lidarność” w Elektrowni „Łaziska” (17 lat). 
Były Dyrektor ds. Pracowniczych w Elek-
trowni „Łaziska”. Od marca 2011 roku pre-
zes Zarządu Fundacji Pracowniczej PRO-
-EKO. Lat 53. Żonaty, trzech synów. Absol-

went Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Sabina KONTNYJerzy Krystian MORYC Andrzej CHROST

Żonaty, troje dorosłych dzieci. Radny 
Rady Miejskiej Łaziska Górne w latach 1990  
- 1994 i 1998 - 2002. Rolnik. Prowadzi ro-
dzinne gospodarstwo rolne.

Urodzona w Mikołowie, zamieszkała 
w Łaziskach Górnych. Mężatka, razem 
z mężem Mirosławem wychowują kilku-
nastoletniego syna. Pracę zawodową roz-
poczęła w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Łaziskach Górnych. Później związała się 

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

54 lata, mężatka, rodowita łaziszczanka. 
Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Biegła 
znajomość języka angielskiego, czeskiego 
i rosyjskiego. Walczę ze stereotypem „czar-
nego Śląska”, promując atrybuty miasta Ła-
ziska, powiatu mikołowskiego i całego re-

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

Sylwia BIEGAŃSKA-SOROKAGenowefa HANKE-PEPRNIK Horst GIBIEC

Rodowity łaziszczanin. Wy-
kształcenie wyższe. Burmistrz 
Miasta Łaziska Górne 1990-
1998. Radny Powiatu Miko-
łowskiego, Starosta Powiatu 
Mikołowskiego od 2001 roku.

Henryk JAROSZEK
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Lista kandydatów do Rady Powiatu Mikołowskiego nr 26
Okręg wyborczy nr 2
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Do Rady Powiatu, by otrzymać mandat trzeba 
było uzyskać minimum 259 głosów, 

a rekordzista zebrał - 1144.
Do Rad Miejskich i Gminnych:

Mikołów: najmniej 148 - najwięcej 413;
Łaziska Górne: najmniej 86 - najwięcej 226, 

Orzesze: najmniej 145 - najwięcej 505, 
Ornontowice: najmniej 105 - najwięcej 269;

Wyry: najmniej: 128 - najwięcej 328.
W wyborach o fotel burmistrza lub wójta 
zwycięzcy otrzymali taką liczbę głosów:

Mikołów 10.034 głosy
Łaziska Górne - II tura: 2.961 głosów

Orzesze- 4.088 głosów
Ornontowice - wybory miały formę 

plebiscytu (jeden kandydat): 1699 głosów
Wyry -wybory miały formę plebiscytu 

(jeden kandydat): za 1876 głosów.

Wybory Samorządowe 2010r.



Wykształcenie ekonomiczne. 17 lat pracy 
w PKO BP Tychy - Inspektor w dziale kredytów, 
10 lat ZUK Mikołów - Inspektor. Radna RM w Ła-
ziskach Górnych kadencji 2002-2006 r. Wolon-
tariusz: Stowarzyszenie „Białe Misie”, Stowarzy-
szenie „Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenie „Krystyn 
i Sympatyków”.

Mąż Janusz, syn Oskar. Mieszkanka Łazisk Dol-
nych, wykształcenie wyższe, absolwentka 
WSZiNS oraz WSZMiJO. 9 lat pracy w ŚPRD S.A. 
i EUROVIA Polska S.A. w Mikołowie. Od 2007 r 
pracownik samorządowy na stanowisku Inspek-
tora w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Miko-
łowa, od 2013 r członek Rady Rodziców SP nr 5.

Lat 42, żona Karina, dzieci: Martyna i Kacper. 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazi-
skach Dolnych. Pracownik TAURON Wytwarza-
nie - Serwis Spółka z o.o. Dołożę wszelkich sta-
rań, aby udowodnić, że zasługuję na Państwa 
zaufanie.

Sylwia KRÓL  okręg nr  2Sebastian GÓRNIOCZEK  okręg nr  1 Janina JASKULSKA  okręg nr  4

Pielęgniarka. Łaziszczanka od pokoleń. Od 
34 lat związana ze służbą zdrowia - obecnie 
z Przychodnią „PROELMED” przy ulicy Staszica 
w Łaziskach Średnich.

Łaziszczanin, lat 40, żona Marzena, córki: Julia, 
Martyna i Anna. Pracownik KWK „Bolesław Śmia-
ły” w Łaziskach Górnych. Radny Rady Miejskiej 
w Łaziskach Górnych kadencji 2006-2010 r.

Lat 38, żona Agnieszka, córki: Justyna i Karolina. 
Rodowity łaziszczanin. Inspektor ds. BHP w TAU-
RON Wytwarzanie SA. Liczę na wsparcie mieszkań-
ców Okręgu Wyborczego z ul. Wyrskiej i Morcin-
ka, którzy chcą, aby ten rejon Łazisk był bezpiecz-
ny, zadbany, z dobrą opieką zdrowotną. Jako rad-
ny udowodnię, że zasługuję na Państwa zaufanie.

Zbigniew SZER  okręg nr  6Grzegorz PIETER  okręg nr  5 Bożena KNIEŻYK  okręg nr  7

Łaziszczanin, 63 lata, żona Zofia, córka Patrycja. 
Wykształcenie średnie. Zatrudniony: Lazar Logi-
stik Sp. z.o.o. Mam czas na działalność społeczną 
i samorządową.

Lat 42, urodzony w Mikołowie. Stan cywilny: żo-
naty. Dzieci: córka. Wykształcenie: średnie. Praca: 
kierownik działu technicznego w branży zabez-
pieczeń technicznych.

Łaziszczanka, 50 lat, zamężna, synowie: Marcin 
i Sebastian. Od 1989 r prowadzę działalność go-
spodarczą na terenie Łazisk Średnich. Obecnie 
studentka 4-go roku kierunek Psychologia Kli-
niczna. Pragnę poświęcić swój czas i energię słu-
żąc lokalnej społeczności.

Grzegorz JARÓG okręg nr  9Gabriela BOTOR  okręg nr  8 Ryszard WIŚNIEWSKI okręg nr  10
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Lista kandydatów do Rady Miejskiej 
w Łaziskach Górnych nr 31

Łaziszczanin, 25 lat, żona Anna. Student Za-
rządzania i Inżynierii Produkcji na Politechni-
ce Śląskiej w Gliwicach. Pracownik KWK „Bole-
sław Śmiały”. Mam czas na działalność społecz-
ną. Moje zainteresowania to motoryzacja i sport.

Lat 62, mąż Eugeniusz, córka Hanna. Ponad 
20 lat pracy w Dyrekcji Okr. Dróg Publicznych 
i od ponad 20-tu lat współwłaściciel firmy geo-
dezyjnej „TRYGON”- geodeta uprawniony. Jako 
radna wykorzystam swoje doświadczenie w po-
prawie infrastruktury naszego miasta.

Lat 48, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Łączności i AGH w Krakowie. Przez 20 lat 
oficer Wojska Polskiego, uczestnik misji wojsko-
wych w Bośni i Hercegowinie oraz Iraku. Od sied-
miu lat łaziszczanin z wyboru. Zaangażowany 
w życie społeczne miasta i dzielnicy. Właściciel pa-
sieki kontynuujący pszczelarskie tradycje Brady.

Maria SZYMIK okręg nr  12Kasiak TOMASZ okręg nr  11 Październy PIOTR okręg nr  13

Łaziszczanin, lat 43, żona Katarzyna, dzieci: Julia 
i Dawid. Wykształcenie wyższe mgr inż. Pracow-
nik TAURON Wytwarzanie SA - Oddział Elektrow-
nia Łaziska. Radny Rady Miejskiej w Łaziskach 
Górnych w kadencjach: 1998-2002r, 2006-2014r. 
Doświadczony i skuteczny samorządowiec.

Wiek: 41 lat. Mężatka, dwoje dzieci. Wraz z mę-
żem od 20 lat prowadzę działalność gospodar-
czą. Jestem łaziszczanką od urodzenia.

Mam 25 lat i od urodzenia mieszkam w Łaziskach 
Górnych. Od 2 lat jestem żonaty, a od niedawna je-
stem również ojcem małej Hani. Ukończyłem Wyż-
szą Szkołę Ochrony Środowiska i posiadam tytuł 
inżyniera BHP. Od ponad 5 lat pracuję w TAURON 
Wytwarzanie SA- oddział Elektrownia Łaziska. Inte-
resuję się głównie sportem i turystyką.

Elżbieta JANKO okręg nr  16Październy PAWEŁ  okręg nr  14 Roman MACHUL okręg nr  17
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Łaziszczanin od ponad 30 lat. Żonaty. Wykształ-
cenie średnie. Były pracownik Huty „Łaziska”, po-
nad 20 lat pracy na stanowisku wytapiacz-spu-
stowy. Prowadziłem działalność gospodarczą. 
Obecnie pracownik TAURON Wytwarzanie - Ser-
wis z o.o. Priorytety to: więcej miejsc pracy, wię-
cej mieszkań oraz poprawa bezpieczeństwa.

Lat 44, żona Nina, córka Lena. Wykształcenie 
średnie techniczne. Prowadzę działalność go-
spodarczą. Wieloletni zawodnik, a następnie 
działacz KS „Polonia Łaziska”. Jako Radny chcę 
wykorzystać swoje bogate doświadczenie do 
propagowania wszelkiego typu zajęć sportowo-
-rekreacyjnych na terenie miasta.

Wiek: 34 lat. Urodzony w Mikołowie, od ponad 
10 lat mieszkaniec Łazisk. Żona Anna, córka Mał-
gosia i syn Paweł. Wykształcenie informatyczne, 
pracuję w zawodzie. Angażuję się w działania 
dla lokalnej społeczności.

Krzysztof ZIOMEK okręg nr  19Bartłomiej SYRYJCZYK  okręg nr  18 Waldemar BRUD okręg nr  21

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY I POWIATU  KWW GiP
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     43-180 Orzesze-Jaśkowice, ul. Jaśkowicka 54
tel. 693 139 113, www.gracjana.pl
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DREWNO KOMINKOWE

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

BUK 195 zł 
DĄB 185 zł 

BRZOZA 175 zł 

POLITYKA W LICZBACH
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Kampania  wyborcza do Samorządów 2014r

Do Rady Powiatu Mikołowskiego 
- o 21 mandatów - ubiega się 

291 kandydatów, z 7 list 
Mikołów - okręg nr 1 

- 9 mandatów - 125 kandydatów;
Łaziska Górne - okręg nr 2 

- 5 mandatów - 69 kandydatów;
Orzesze - okręg nr 3 

- 4 mandaty- 56 kandydatów;
Wyry/Ornontowice - okręg nr 4 

- 3 mandaty - 41 kandydatów.
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Krystyna ŚWIERKOT
Okręg nr 6
(ul. Słowackiego, Bluszcza, Dołowa, Skotnica, 
Grażyńskiego, Wrzosowa, Jaśminów)

Z zawodu jestem ekonomistą. Ukończyłam Akademię Ekonomiczną w Katowicach oraz studia podyplowowe 
w Wyższej Szkole Bankowości w Chorzowie. Przepracowałam przeszło 30 lat w przemyśle, na różnych 
stanowiskach: od magazyniera do dyrektora. Mam również 5-letni staż w pracy w budżetówce. Zdobyte 
doświadczenie zawodowe, jak również wieloletnia aktywna praca społeczna pozwoliły mi poznać warunki 
i potrzeby ludzi pracy, bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz osób starszych. Jako wolontariuszka pracowałam 
również z dziećmi z rodzin ubogich. 

Od 4 lat jestem Prezesem Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków w Mikołowie. Organizujemy 
wiele akcji charytatywnych i społecznych, adresowanych do osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, 
samotnych, dzieci oraz potrzebujących wsparcia. Krystyny mają swoje, ważne miejsce w przestrzeni publicznej 
Ziemi Mikołowskiej.

Jestem świadoma tego, że ludziom żyje się coraz gorzej w naszym mieście, dlatego postanowiłam kandydować 
na Radną Miasta Mikołów z okręgu nr 6. Chcę mieć istotny wpływ na zmiany, aby żyło się nam wszystkim 
lepiej. Obecne władze i struktury są skostniałe. Nasza obecna Rada nie potra� ła wymóc na władzach miasta 
podejmowania skutecznych, dobrych dla mieszkańców decyzji. Dlatego uważam, że muszą nastąpić istotne 
zmiany. Zobowiązuję się do przekazywania na cele społeczne połowy swojego wynagrodzenia z tytułu pełnienia 
funkcji radnego, aby wspierać działalość społeczną i charytatywną, aby pomóc innym.

Jestem pełna wiary, że można zmienić los drugiego człowieka - trzeba tylko do niego wyciągnąć pomocną dłoń 
i dać mu szansę na lepsze jutro. Wiara to dar, ktorego nie wolno zatrzymać dla siebie, ale trzeba się nim dzielić.

Jestem kobietą z charakterem, niezależną, wytrwale realizuję jasno określone cele. To co robię to z pełnym 
zaangażowaniem i szczerością. Działam społecznie i bezinteresownie. Pomogłam już wielu osobom, które 
znalazły się w trudnej sytuacji losowej. W naszym życiu każdy krok jest bardzo ważny, bo rzutuje na nasze życie.

Ten krok, który zrobimy 16 listopada będzie miał ogromne znaczenie dla nas wszystkich.

Liczę na Twój głos, aby zmienić nasz wspólny los.
Dziękuję

Po pierwsze człowiek 
Nasz wspólny cel - to godne życie

Szanowni Państwo!
Kandyduje do Rady Powiatu Mikołowskiego ze Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Miko-

łowskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Jestem mieszkanką Mikołowa - Kamionki, a na co dzień osobą 
pogodną, szczęśliwą mamą i babcią, która nie potrafi stać z boku i się przyglądać, kiedy dzieje się ko-
muś krzywda. Jestem osobą godną zaufania i chciałabym poświęcić czas na pomaganiu innym w roz-
wiązywaniu problemów oraz załatwianiu ważnych spraw. Czasem wystarczy dobre słowo, przyjazny 
gest, by osoba dotknięta nieszczęściem lub przytłoczona problemami dostrzegła światełko w tunelu. 
Swoje miejsce w Radzie Powiatu traktuję jako służbę publiczną w interesie mieszkańców. 

Nie wyobrażam sobie sprawowania mandatu radnego bez stałego kontaktu z mieszkańcami. Tak-
że teraz możecie państwo do mnie napisać lub zadzwonić, oto mój numer telefonu: 791 593 394 oraz 
mail: irenamalec@poczta.onet.pl.

Zapraszam i gorąco namawiam Państwa do pójścia na wybory i zapewniam, że głos oddany na 
mnie będzie doskonałą inwestycją w przyszłość. Razem zadbajmy o nasze miasto, powiat i mieszkań-
ców! Mój numer na liście PIS to 4 

Dziękuję za Państwa głos
Irena Malec

PROGRAM 
WYBORCZY:
 wspieranie matek samotnie wy-

chowujących dzieci i rodzin 
znajdujących się w trudnej sy-
tuacji finansowej,

 zwiększenie bezpieczeństwa 
pieszych, w tym szczególnie 
dzieci na drogach,

 umożliwienie zdolnym dzie-
ciom rozwijania ich talentów,

 pomoc osobom bezskutecznie 
poszukującym pracy, 

 wspomaganie działań charyta-
tywnych oraz organizacji po-
zarządowych opiekujących się 
osobami niepełnosprawnymi 
i niezaradnymi życiowo. 

Irena Malec

Szanowni Państwo!
łowskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Jestem mieszkanką Mikołowa - Kamionki, a na co dzień osobą 
pogodną, szczęśliwą mamą i babcią, która nie potrafi stać z boku i się przyglądać, kiedy dzieje się ko-
muś krzywda. Jestem osobą godną zaufania i chciałabym poświęcić czas na pomaganiu innym w roz-
wiązywaniu problemów oraz załatwianiu ważnych spraw. Czasem wystarczy dobre słowo, przyjazny 
gest, by osoba dotknięta nieszczęściem lub przytłoczona problemami dostrzegła światełko w tunelu. 
Swoje miejsce w Radzie Powiatu traktuję jako służbę publiczną w interesie mieszkańców. 

że teraz możecie państwo do mnie napisać lub zadzwonić, oto mój numer telefonu: 
mail: 

4

Nasz kandydat do Rady Powiatu OKRĘG NR 1
MIKOŁÓW
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LISTA NR 3

POLITYKA W LICZBACH

Do Rady Miejskiej Mikołowa: 
21 mandatów - 91 kandydatów z 8 list

Trzech kandydatów na burmistrza

Do Rady Miejskiej Łazisk Górnych: 
21 mandatów - 88 kandydatów z 7 list

Trzech kandydatów na burmistrza 

Do Rady Miejskiej Orzesza: 
15 mandatów - 86 kandydatów z 12 list;

Pięciu kandydatów na burmistrza

Do Rady Gminy Ornontowice:
15 mandatów - 38 kandydatów z 6 list;

Jeden kandydat na wójta
- wybory odbędą się w formie plebiscytu

Do Rady Gminy Wyry: 
15 mandatów - 40 kandydatów z 5 list;

Dwoje kandydatów na wójta.

Kampania  wyborcza do Samorządów 2014r



Udało się!!! Po trzech la-
tach szukania partnera, 
po kolejnych rezygna-
cjach niezdecydowanych, 
dwóch lodowych żołnie-
rzyków, czyli Adam Bielec-

ki (KW Kraków) i ja - Jacek 
Czech (W SKALE, KW Ka-
towice, Kandahar, jako 
pierwsi Polacy (Ślązacy) 
ruszamy w patagońską 
zimę. 

Jak to w Patagonii, nie-
źle wiało, no ale też się 
działo. Wyprawę zaczęli-

śmy po 20 lipca i zakończyli-
śmy pod koniec sierpnia. Na 
miejscu byliśmy ponad czte-

ry tygodnie, w tym dobrej po-
gody było około siedmiu dni. 
Naszym celem było wejście 
drogą Exocet na Aguja Stan-
dhard.

Pierwsze wyjście to trzy-
dniowa wycieczka pod ścia-
nę. Dwa dni maszerujemy ze 
„szpejem” (około 20 km dzi-
kiego terenu), zakładamy obóz 
w dobrym miejscu oraz dobrze 
rozpoznajemy podejście pod 
drogę.

Drugie wyjście. Pada deszcz 
i wieje. Po dotarciu do obozu 
odkopujemy zdewastowany 
namiocik (w środku wszyst-
ko jest nasączone wodą), już 
wiemy, że trzeba wspiąć się 
na coś krótszego, bo z mokry-
mi ciuchami na biwaku nie 
damy rady. Jednodniowa wspi-
naczka na Aguja Saint-Exupe-
ry, po sześciogodzinnym, trud-
nym, wspinaczkowym podej-
ściu kończy się wycofaniem.

Trzecie wyjście znów zaczy-
namy w złej pogodzie licząc na 
poprawę. Niestety, huragano-
wy wiatr, deszcz ze śniegiem 

oraz brak widoczności nieźle 
nami poniewierają - poobijani 
i mokrzy „z podwiniętymi ogo-
nami” wracamy do El Chalten.

W czasie treningu, wyklu-
czającej kontuzji łokcia do-
znaje Adam, w wyniku cze-
go dogadujemy się z wyprawą 
z Chile (Nico, Sebastian 
i Nico) i ostatnie już wyjście 
planujemy we czwórkę.

Czwarte wyjście. Jacek 
uderza z ekipą Chilijczyków 
(Nico, Sebastian, Nico) na 
Cerro Domo Blanco, wspinali-
śmy się nowa kombinacją dro-
gi Super Domo (WI5, M 5\6).

Na skutek pogarszają-
cych się warunkach pogo-
dowych zostałem przegło-
sowany i zaczęliśmy się wy-
cofywać. Było ciężko, ale re-
jon rokuje nadzieję i daje 
szansę, aby tam wrócić na 
kolejną zimową wyprawę. 
19 listopada o godz. 19.00 
na ściance wspinaczkowej 
„W SKALE” Bunkier w Ru-
dzie Śląskiej - Wirku, ul Obr. 
Westerplatte 11e odbędzie 
się prelekcja z naszej wypra-
wy - ZAPRASZAMY !!!

Z górski pozdrowieniem: 
Adam i Jacek.
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Chudów, Podzamcze 3
Manager: + 48 607-856-545 | Restauracja: + 48 609- 251- 605

mail: oberza.czarny.kon@interia.pl
INFORMACJA O IMPREZACH PLENEROWYCH

www.oberzaczarnykon.pl | facebook.com/OberzaCzarnyKon | www.kolum-bus.pl

Organizujemy:
 PRZYJĘCIA I BANKIETY
 WIGILIE FIRMOWE
 KARCZMY PIWNE
 BARBÓRKI
 BANKIETY FIRMOWE
 IMPREZY PLENEROWE

WESELA OD 170ZŁ ZA OSOBĘ
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Jacek Czech, twórca orzeskiej szkoły wspinaczki „W Skale”, 
zorganizował niezwykła wyprawę do Patagonii

Nieźle wiało i się działo



Dlatego w samocho-
dach mających już 
spory przebieg albo 

wiek, należy co jakiś czas za-
brać się za odświeżenie wnę-
trza, a szczególne tapicerki. 
Zalegający kurz i powierzch-
niowe zabrudzenia, straszą 
nie tylko wyglądem, ale sta-
nowią też siedlisko zarazków 
i roztoczy odczuwanych przez 
alergików.

Czyszczenie i odświeża-
nie tapicerki najlepiej powie-

rzyć wyspecjalizowanym za-
kładom, ale to wiąże się z wy-
datkami. Ci, którzy mają ku 
temu warunki, mogą to zrobić 
sami, choć bez wydatków też 
się nie obędzie, gdyż do czysz-
czenia i odświeżania potrzeb-
ne są środki, które kosztują. 
Na rynku nie brakuje produk-
tów przeznaczonych do czysz-
czenia, czy prania tapicer-

ki samochodu. Inne przezna-
czone są do tapicerki mate-
riałowej, inne do skóry. W za-
leżności od stopnia zabrudze-
nia możemy skorzystać z pian-
ki w aerozolu lub atomizerze, 
mleczka, czy poręcznych ście-
reczek nasączonych prepara-
tem. Do czyszczenia i pielę-
gnacji tapicerki skórzanej do-
stępne jest specjalne mleczko 
do czyszczenia skóry. Wybór 
jest ogromny. Przy kupowaniu 
środków, przeczytajmy ulotkę 

o ich zastosowaniu, pamięta-
jąc, że najtańsze produkty, na 
pewno nie przyniosą rewela-
cyjnych skutków.

Jeżeli do czyszczenia i od-
świeżania wnętrza samocho-
du zabieramy się sami, pamię-
tajmy o następujących zasa-
dach:

- Przed przystąpieniem do 
czyszczenia tapicerki dokład-
nie odkurzmy całe wnętrze sa-
mochodu z uwzględnieniem 
takich miejsc, jak np. łączenie 
oparcia z siedziskiem fotela.

- Nie zapominajmy również 
o wyjęciu i wytrzepaniu wycie-

raczek oraz odkurzeniu wy-
kładziny podłogowej.

- Tapicerkę z materiału 
spryskajmy wybranym przez 
siebie preparatem. Atomi-
zer ma postać płynu, aerozol 
- pianki.

- Po nałożeniu preparatu 
z atomizera, należy go deli-
katnie wetrzeć. Pod jego wpły-
wem czyszczone miejsca na 
chwilę ściemnieją, co ułatwi 
dokładne pokrycie całej po-
wierzchni.

- W przypadku aerozolu na 
czyszczonej powierzchni wy-
twarza się obfita piana. Po 
jej nałożeniu należy odcze-
kać kilka minut i przetrzeć te 
miejsca wilgotną ściereczką, 
usuwając pozostałości prepa-
ratu.

- Przed czyszczeniem ta-
picerki skórzanej przeciera-
my ją najpierw wilgotną ście-
reczką.

- Do poszycia ze skóry sto-
sujemy osobne produkty, 
w tym również w postaci 
mleczka.

- Mniejsze zabrudzenia mo-
żemy wyczyścić przy użyciu 
ściereczek nasączonych pre-
paratem do tapicerki.

- Czyszcząc tapicerkę nie 
zapominajmy o bokach drzwi, 
podsufitce, zagłówkach oraz 
wykładzinie bagażnika.

- Stosownymi preparatami 
możemy również wyczyścić 
wykładzinę podłogową czy dy-
waniki welurowe.

I tak nasze auto jest czyste 
i pachnące nowością!

Łaziska Górne, ul. Leśna 1, tel. 32 324 46 01 www.etrans.pl
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Dorabianie kluczy
Systemy zamkowe 

MASTER KEY
Tychy, ul. Barona 22d

Tel. 601-074-635

Naprawa zamków  
i stacyjek 

samochodowych
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jerzy Paja

Moto 
rady

Czyszczenie tapicerki

Niewielu jest kierowców, 
którzy nie dbają o czy-
stość wnętrza swojego 
samochodu. Są wręcz 
tacy, którzy chcieliby, 
aby wnętrze ich auta 
było sterylne. Niestety, 
nawet przy największych 
pedantach, po jakimś cza-
sie na tapicerce, obiciach 
czy plastikach, pojawiają 
się zabrudzenia, spowo-
dowane np. naszym ubra-
niem i obuwiem, siatkami 
z zakupami, dymem papie-
rosowym, czy resztkami 
jedzenia - szczególnie 
wtedy, gdy pasażerami są 
podróżujące z nami dzieci. 
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Stowarzyszenie Promocji i Rozwo-
ju Ziemi Mikołowskiej zaprasza do 
udziału w trzeciej już edycji Festi-
walu Moczki i Makówki. Wszystkich 

chętnych, którzy chcą skonfrontować swo-
je umiejętności tworzenia tych świątecznych 

dań z oceną jury zapraszamy do zgłoszenia 
swojego udziału. Na zgłoszenia czekamy do 
końca roku, można je wysłać drogą mailową 
na adres: adam.lewandowski@poczta.onet.pl 
lub pocztą na adres „Naszej Gazety”: Rynek 
18, 43-190 Mikołów. Nasz festiwal jest swoistym hołdem dla ślą-

skiej tradycji. W konkursowe szranki mogą sta-
wać zarówno zawodowi cukiernicy i kucharze, 
jak i amatorzy. Nie ma u nas również podziału 
na płeć - mile widziane są panie, jak i panowie. 

- Zapraszam wszystkim mieszkańców na-
szego powiatu do zgłaszania swoich kandyda-
tur i potraw. Ja sam zawsze wystawiam pod 
ocenę własnoręcznie zrobioną makówkę. Raz 
nawet wygrałem - powiedział nam Adam Le-
wandowski, prezes Stowarzyszenia Promocji 
i Rozwoju Ziemi Mikołowskiej. 

 Startującym w konkursie moczkom i ma-
kówkom przyporządkowane zostaną numery. 
Chodzi o to, aby oceniający nie wiedzieli, czy-
jego autorstwa smakują potrawy. Tę tajemnicę 
pozna tylko Krystyna Świerkot, szefowa Sto-

warzyszenia „Krystyny i Pomocna Dłoń”, któ-
ra tradycyjnie czuwa nad prawidłowym prze-
biegiem konkursu. Zapraszamy do udziału! 
może Twoja moczka lub makówka okażą się 
najlepsze.  (red)
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GODZINY OTWARCIA:

PN-SO 6:00-20:00
ND 10:00-20:00

TEL. 32 440 04 49
PANIÓWKI, UL. DARWINA 6

Cukiernia-kawiarnia Gatne-
ra w Paniówkach zapra-
sza klientów do dwóch 

sal, w dwóch różnych wystrojach, 
a w ciepłe, jesienne dni do ogro-
du z zadaszeniem. Można tu w mi-
łej atmosferze skosztować tortów, 
ciast, w tym wyśmienitych kołoczy 
śląskich i pralin oraz napić się zna-
komitej kawy i herbaty. W cukierni 
serwowane są także desery lodowe 
i owocowe oraz gofry.

Cukiernia oferuje wyroby pie-
karnicze i cukiernicze, m.in. 
kilka rodzajów chlebów, bu-

łek oraz torty weselne i urodzino-
we, w tym dla dzieci. Posiada bli-
sko 100 wzorów dekoracji tortów, 
w tym także dla najmłodszych ju-
bilatów, z motywami bajkowymi. 
Oferta cukiernicza zawiera kilkana-
ście rodzajów ciast i ciastek desero-
wych oraz deserów dla dzieci. 

Przyjdź i skosztuj!
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Zapraszamy codziennie 11.00-21.00
www.restauracja-wega.pl

Orzesze-Gardawice
ul.Katowicka 5

tel/fax 32 221 40 48
kom. 601 417 326

CATERING
ORGANIZACJA IMPREZ 
OKOLICZNOŚCIOWYCH

wigilie firmowe 
- potrawy do zamówienia 

na wigilię i święta

Impreza urosła do rangi jednego z najważniejszych wydarzeń towarzyskich w naszym powiecie

Barbara Prasoł, wójt Gminy Wyry i Adam Lewandowski, prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej
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Weź udział w trzecim Festiwalu Moczki i Makówki 
- na zgłoszenia czekamy do końca roku

Wybierzemy króla (królową) makówek
Chyba nie ma potrzeby, aby na łamach gazety ukazującej się w sercu 
Górnego Śląska rozwodzić się na temat walorów smakowych makówki 
i moczki. Każdy z nas na pewno próbował tych specjałów. A kto 
przynajmniej raz spróbował, ten musiał zostać fanem makowo - baka-
liowych słodkości. Smakowanie makówki i moczki nie jest jedynie ucztą 
dla podniebienia, ale także hołdem dla śląskich tradycji, nie tylko 
kulinarnych. A czasy są teraz takie, że - niestety - często zapominamy, 
nie korzystamy i przestajemy doceniać wartości, płynące z mądrości 
i doświadczenia poprzednich pokoleń.

Festiwal makówki towarzyszył opłatkowi organi-
zowanemu przez senator Izabelę Kloc



Dwa miesiące temu pisa-
łam o nadczynności tar-
czycy. Teraz zajmę się 

niedoczynnością tarczycy. 
Objawy niedoczynności tarczy-

cy są zauważane przez chorych 
rzadziej niż objawy nadczynno-
ści, co wynika głównie z powol-
nego ich rozwoju. Najczęstszą 
przyczyną niedoczynności tarczy-
cy jest zapalenie tarczycy, zwa-
ne chorobą Hashimoto. Jest to 
choroba należąca do grupy cho-
rób autoimmunologicznych. Wy-
stępuje ona we wszystkich gru-
pach wiekowych. Choroba Ha-

shimoto zwykle rozwija się po-
woli. Początkowo objawy są bar-
dzo nietypowe. Zmęczenie, sen-
ność, trudności w koncentracji, 
słabsza pamięć, rozdrażnienie. 
Następnie, co szczególnie ważne 
dla kobiet, pojawiają się problemy 
z wyglądem: sucha łuszcząca się 
skóra, wypadanie włosów, łamli-

we paznokcie, wzrost wagi ciała 
nie związany z przejadaniem się. 
Jest to spowodowane spowolnie-
niem metabolizmu i obrzękami, 
które towarzyszą chorobie Ha-
shimoto. Najczęściej są to obrzę-
ki powiek, twarzy i rąk. Wystę-
pują też zaburzenia miesiączko-
wania, kłopoty z zajściem w cią-
żę. Dzieje się tak, gdyż zbyt małe 
ilości hormonów tarczycy działa-
ją negatywnie na funkcjonowa-
nie jajników. Niedoczynność tar-
czycy może prowadzić do zwięk-
szonego wydzielania prolakty-
ny. Jest to hormon produkowany 

przez przysadkę mózgową, które-
go nadmiar doprowadza do za-
niku owulacji. Stopniowo rozwi-
jają się inne typowe objawy nie-
doczynności tarczycy. Choro-
ba może występować z powięk-
szeniem tarczycy - wolem, bez 
zmian objętości tarczycy lub jako 
postać zanikowa. 

U osób z niedoczynnością tar-
czycy leczenie substytucyjne, czy-
li uzupełnianie hormonów tarczy-
cy jest obowiązkowe. Leczenie ta-
kie pozwala na wyeliminowanie 
objawów niedoczynności, a przez 
to lepsze samopoczucie. Endo-
krynolodzy nie przywiązują wagi 
do odpowiedniej diety lub nawet 
produktów wspomagających le-
czenie tarczycy. Jednak jest tak, 
jak w przypadku innych chorób. 
Jedzeniem można sobie zaszko-
dzić, wyleczyć się lub wspomóc 
leczenie. Przykładem niech będą 
produkty tzw. wolotwórcze, czy-
li mające zdolność do zablokowa-
nia aktywności jodu, a co za tym 
idzie tworzenia odpowiedniej ilo-
ści hormonów tarczycowych. Na-
leżą do nich wszystkie produkty 
kapustne: kapusta, kalafior, bro-
kuły, brukselka, jarmuż, kalarepa, 
gruszki, brzoskwinie, truskaw-
ki, a także orzeszki ziemne. Na-
leży więc w niedoczynności tar-
czycy ich unikać. Z drugiej stro-
ny trzeba też poszukiwać jodu. 
W naszym pożywieniu jest go 
bardzo mało. 1/3 zapotrzebowa-
nia znajduje się w soli jodowa-
nej. Tyle tylko, że medycyna prze-
strzega nas przed stosowaniem 
dużej ilości soli. Mało tego - jod 
zawarty w soli wrzucony do goto-
wania potraw paruje. Trzeba za-
tem doprawiać niewielką ilością 
soli po ugotowaniu lub pieczeniu 
- w przeciwnym razie nie zjada-
my jodu! W diecie powinny zna-
leźć się też produkty bogate w ten 
pierwiastek, a więc ryby, wątroba, 
owoce morza, dobre, najlepsze 
wiejskie mleko i jego przetwory, 
jaja, otręby owsiane, zielona sa-
łata, szpinak, nasiona słoneczni-
ka ogórki, ziemniaki, a z owoców 
- ananas. Odpowiednio zbilanso-

wane Żywienie Optymalne jest tu 
jak najbardziej wskazane. 

Fragment artykułu z miesięcznika 
„Optymalni” www.optymalni.org.pl

U Wydawcy - w biurze Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Opty-
malnych, tel. 32 616 51 82 - moż-
na zamówić w promocyjnych ce-

nach archiwalne numery mie-
sięcznika „Optymalni” z liczny-
mi poradami medycznymi i diete-
tycznymi.
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Pan Krystian zgłosił się do 
naszej placówki w grudniu 
zeszłego roku, od tego cza-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Niepubliczne Przedszkole Centrum Logopedycznego 
    z oddziałem integracyjnym.

 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia 
    Centrum Logopedyczne.

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

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

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

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

umiejętności, wydajemy certyfikaty.

W lipcu ubiegłego roku w „Naszej Gazecie” opublikowaliśmy wywiad z Bogdanem Tkoczem, prezesem Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Optymalnych, propagującego zdrowy styl życia oparty na diecie opracowanej przez dr Jana Kwaśniew-
skiego. Teraz przechodzimy do konkretów. Specjaliści od żywienia optymalnego obalają fałszywe mity, jakie narosły 
wokół diety dr Kwaśniewskiego. Na temat chorej tarczycy pisze Lek. MeD. ewa łUkasZek-gwÓŹDŹ.
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Co jeść przy niedoczynności tarczycy?
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ERG System S.A. istnieje od ponad 100 lat. Początki 
zakładu sięgają roku 1910, kiedy to powstała Fa-
bryka Materiałów Wybuchowych, własność Księcia 
Pszczyńskiego, mająca na celu zaopatrywanie jego 
kopalni w materiał wybuchowy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wodnik (20 I - 19 II) Wraz z początkiem miesiąca możesz być bardziej konse-
kwentny w swoich działaniach. Obudzą się w Tobie dawno zakorzenione pomy-
sły. Bieg niektórych wydarzeń będzie całkiem zaskakujący i sprawi, że na nowo 
coś odkryjesz. Do głowy wpadnie Ci ciekawy pomysł, jednak z jego realizacją 
możesz się początkowo trochę wstrzymać - możesz go nawet przez pewien czas 
utrzymywać w tajemnicy. Twoja uwaga przez większość czasu będzie na czymś 
skupiona - niekiedy ciężko będzie Cię od tego oderwać. Ogólnie ten miesiąc po-
winien być dla Ciebie całkiem ciekawy. 
Ryby (20 II - 19 III) Wraz z początkiem miesiąca, dawne znajomości wca-
le nie muszą wygasnąć. Masz bowiem szansę, aby twój kontakt z kimś waż-
nym nadal był trwały i stabilny. Będziesz osobą ruchliwą, energiczną i ob-
rotną. Jakieś wydarzenie sprawi, że nuda nie będzie Ci dokuczać. Jest duża 
szansa, że weźmiesz się za sprawy związane ze zdrowiem i dobrym samo-
poczuciem - może to być nowa dieta, większa aktywność ruchowa lub coś 
innego. Zrobisz również dla kogoś dobry uczynek. Nadpobudliwa wyobraź-
nia sprawi, że nie zabraknie Ci ciekawych pomysłów. 
Baran (20 III - 20 IV) Początek miesiąca będzie dynamiczny i trochę 
nieprzewidywalny. Nawet zwykłe i niepozorne wydarzenie może okazać 
się zaskakujące i intrygujące. Zdasz sobie sprawę, że wszystko jest moż-
liwe, a Twoje ograniczenia mogą zostać przełamane. Pozbywając się ba-
rier i blokad, otworzą się przed Tobą zupełnie nowe możliwości. Wszel-
kie zmartwienia finansowe nie powinny trwać długo. Dzięki ciekawym 
pomysłom będziesz w stanie zapewnić sobie stabilniejszy grunt pod no-
gami. Jeżeli wyczujesz napiętą atmosferę, warto ją przeczekać i nie dzia-
łać impulsywnie. 
Byk (21 - 20 V) Początek miesiąca powinien być obiecujący. Na wiele mo-
żesz liczyć, zwłaszcza w kwestiach towarzyskich. Jest duża szansa, że po-
znasz całkiem interesujące osoby, a znajomość z nimi może nie być przelot-
na. Zdasz też sobie sprawę, że czasem warto załagodzić konflikt i poświęcić 
się na rzecz wyższego dobra. Momentami możesz poczuć się rozpieszczony  
i rozleniwiony - nie warto wtedy zagłębiać się w takim stanie. Od drugiej 
połowy miesiąca możesz mieć szansę większej samorealizacji, a także poja-
wią się interesujące możliwości w kwestiach finansowych lub zawodowych.
Bliźnięta (21 V - 20 VI) Masz niemałe oczekiwania, co do tego miesią-
ca. Czujesz, że potrzebna jest Ci zmiana, na którą liczysz od dłuższego czasu. 
Jest duża szansa, iż dawne niepowodzenia nie będą Cię już tak dręczyć, a Ty 
otworzysz się bardziej na świeżość i nowe wyzwania. Kiedy zapragniesz od-
poczynku, szukaj go w dobrym towarzystwie - wtedy na pewno będzie to 
czas mile spędzony. Zmieniając nastawienie mentalne, będziesz w stanie 
lepiej ułożyć swoje stosunki z partnerem. 
Rak (21 VI - 21 VII) Będziesz osobą bardzo wrażliwą i delikatną. Spokojnie 
zaczniesz podchodzić do nowych planów, zachowując odpowiedni dystans do 
ich szybkich realizacji. Istnieje duża szansa, że nawet przez dłuższy czas mo-
żesz kierować się swoimi emocjami, które będą teraz wysuwać się na pierw-
szy plan. Pod koniec miesiąca możesz dokonać wielu odkryć w sobie, dociera-
jąc do talentów, możliwości i pasji, które były skrywane przez dłuższy czas. Nie 
ociągaj się z realizacją marzeń i wierz w ich spełnienie - silna wiara może oka-
zać się kluczem do sukcesów. 

Lew (22 VII - 21 VIII) W ostatnim czasie mogłeś mieć wrażenie, że masz 
wiele nieuporządkowanych spraw w swoim życiu. Teraz jest właściwy mo-
ment, aby ogarnąć to wszystko i wprowadzić nieco więcej harmonii i energii 
do życia. Zadbaj również o stosunki międzyludzkie, nie zaniedbując znajomo-
ści - stały kontakt z przyjaciółmi będzie dla Ciebie bardzo korzystny. Zdasz so-
bie sprawę, że jesteś w stanie wiele zmienić, jednak wszystko zależy od tego, 
czy obudzisz w sobie zapał do pracy. Skoncentruj się na jakimś celu i zacznij 
w jego kierunku dążyć, a pierwsze rezultaty działań wkrótce mogą nadejść. 
Panna (22 VIII - 22 IX) Szykuje się ciekawy miesiąc, w którym wiele się 
wydarzy. Wiele wskazuje na to, że szczęśliwy bieg okoliczności jest w du-
żym stopniu zależny od Twojego nastawienia. Szczególnie duże zmiany za-
powiadają się na tle miłosnym i emocjonalnym. Zetkniesz się co najmniej  
z jednym większym wydatkiem, po którym dość racjonalnie zaczniesz za-
rządzać finansami. Dodatkowo w Twojej głowie zaświtają bardzo interesu-
jące pomysły, które wiążą się z planami na przyszłość. 
Waga (23 IX - 22 X) Spora część Twojego czasu może zostać pochłonięta 
przez pracę, która okaże się momentami bardzo pasjonująca. Możesz dłu-
gi czas pracować i jednocześnie robić to, co lubisz. Niewykluczone, że za-
czniesz działać pod presją czasu lub innych czynników zewnętrznych. Ktoś 
z grona Twoich znajomych może teraz bardzo na Ciebie liczyć, dlatego le-
piej go nie zawiedź. Mimo wielu różnych okoliczności przytrafi Ci się nie-
jedna ciekawa chwila, którą jeżeli dobrze wykorzystasz, może być dla Cie-
bie bardzo miła i przyjemna. 
Skorpion (23 X - 21 XI) Odczujesz większą potrzebę samorealizacji. Obo-
wiązki w tym miesiącu nie powinny być aż tak bardzo przytłaczające, dlate-
go znajdziesz trochę czasu, aby móc się realizować w ciekawym kierunku. 
Masz również szansę odkryć nowe pasje i talenty. Nie do końca zdajesz so-
bie sprawę, jak wielkie możliwości w Tobie drzemią. Warto również zorga-
nizować czas w ten sposób, aby znaleźć trochę wolnego od pracy - odpoczy-
nek bardzo dobrze Ci zrobi i sprawi, że staniesz się osobą bardziej twórczą 
i produktywną. Czeka Cię też wysoka aktywność w sprawach domowych. 
Strzelec (22 XI - 20 XII) Nadchodzi miesiąc wielu niespodzianek. Nawet, 
gdy nie widzisz przed sobą żadnych ciekawych perspektyw, wkrótce zdasz 
sobie sprawę, że były one przed Tobą, jednak Ty ich nie dostrzegałeś. Twoje 
horyzonty myślowe mogą być szersze i zaczniesz dostrzegać zupełnie nowe 
możliwości. Walcząc z własnymi ograniczeniami będziesz w stanie osiągnąć 
wiele w krótkim czasie. Uważaj, aby skłonność do lenistwa nie przeniosła się 
na sprawy zawodowe. Czeka Cię również ważne wydarzenie rozrywkowe,  
w którym masz szansę wziąć udział. 
Koziorożec (21 XII - 19 I) Początek miesiąca powinien być pracowity. 
Dojdą nowe obowiązki i wyzwania, które nie powinny być dla Ciebie wiel-
ką niespodzianką. Początkowo natłok obowiązków może sprawić, że szybko 
zaczniesz myśleć nad urlopem lub dłuższym odpoczynkiem. Wiele wydat-
ków nie powinno bardzo obciążyć Twojego budżetu - mimo różnych sytu-
acji będziesz w stanie zaspokoić swoje potrzeby finansowe, jeżeli tylko za-
czniesz rozsądnie wydawać pieniądze. W drugiej połowie miesiąca wyjdą 
na wierzch bardziej ambitne plany, w kierunku których będziesz chciał za 
wszelką cenę dążyć. 

HOROSKOP
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Wśród osób, które do końca listopada nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki 
rozlosujemy nagrody książkowe. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Malwina Ko-
curek z Łazisk Górnych. Prosimy o odbiór nagrody, w siedzibie redakcji, ul. Rynek 18,  
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.!



Lokale użytkowe na sprzedaż 
w Świętochłowicach

1. Lokal użytkowy nr 01  
usytuowany na parterze  
w segmencie oznaczonym 
numerem 4A budynku przy 
ul. Katowickiej 4-4A, 
składający się z 2 pomiesz-
czeń, z wydzielonym sanita-
riatem o łącznej powierzchni 
użytkowej 33,65 m2.

Cena wywoławcza: 
32 000 zł
Wysokość wadium: 
6 000 zł
w terminie 
do 17 listopada 2014r. 
Termin przetargu: 
21 listopada 2014r., 
godz. 11.30 

Wadium uprawniające do wzięcia udziału w w/w przetargach należy wnieść przelewem na konto prowadzone 
przez ING Bank Śląski S.A. O/Świętochłowice nr 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178. 

Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

Miejsce przetargów: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
Ogłoszenia o przetargach dostępne są na stronie internetowej www.swietochlowice.pl 

Szczegółowych informacji na temat warunków przetargów udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój 113, tel. 32-3491-935.

2. Lokal użytkowy B usytuowany na parterze w seg-
mencie oznaczonym numerem 9A budynku położonego 
w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 9-9A, skła-
dający się z 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni użyt-
kowej 48,79 m2. Sprzedaż lokalu nastąpi wraz z od-
daniem w użytkowanie wieczyste do dnia 27 listopada 
2102r. części przynależnego gruntu. 

Cena wywoławcza: 86 000 zł 
Wysokość wadium: 17 000 zł
w terminie do 17 listopada 2014r. 
Termin przetargu: 21 listopada 2014r., 
godz. 12.30 

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu:
1) pierwsza opłata - 25% ceny ułamkowej części grun-
tu osiągniętej w przetargu + 23% vat płatna przed zawar-
ciem aktu notarialnego, 
2) opłaty roczne - 5% ceny ułamkowej części gruntu osią-
gniętej w przetargu + 23% vat, płatne przez cały okres użyt-
kowania, bez wezwania, do dnia 31 marca każdego roku.



Konferencja Hydrointegracje 
2014 to jedno z ważniejszych 
wydarzeń, które towarzyszy 
Targom Urządzeń i Technologii 
Branży Wodociągowo - Kanali-
zacyjnej HydroSilesia, organi-
zowanym 29 i 30 października 
w Expo Silesia w Sosnowcu. 

Konferencję zorganizowali: 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów SA i Stowarzy-

szenie Śląski Klaster Wodny. Na sto-
isku GPW można było m.in. zobaczyć 
akwarium z rybami drapieżnymi, któ-
re wyłowiono z jeziora goczałkowic-
kiego - w pierwszym etapie oczysz-
czania wody wykorzystuje się tu wła-
śnie 160 ton tych ryb.

W spotkaniu wzięli udział rów-
nież eksperci branży wodociągo-
wo-kanalizacyjnej i ochrony śro-
dowiska, naukowcy, specjaliści do 

spraw zagadnień związanych z roz-
wojem regionu w nowej perspekty-
wie finansowej 2014-2020. Uczest-
nicy konferencji rozmawiali m.in. 

o zasadach wsparcia finansowego 
dla inwestycji wodociągowych oraz 
o bezpieczeństwie zaopatrzenia re-
gionu w wodę. 

Natomiast o finansowaniu inwe-
stycji wodno-ściekowych z wyko-
rzystaniem środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
- mówiła Gabriela Lenartowicz, 
prezes katowickiego Funduszu.  
W swoim wykładzie prezes Lenar-
towicz mówiła m.in. o tym, że ka-
towicki Fundusz jest największym  
w kraju pod względem wysokości 
budżetu. 

Prezes Lenartowicz przedstawiła 
także przykładowe projekty, na któ-
re można otrzymać dofinansowa-
nie z Funduszu oraz terminy nabo-
rów wniosków. Uczestnicy konfe-
rencji mogli usłyszeć także o tym, 
że WFOŚiGW w Katowicach udzie-
la dofinansowania w postaci m.in.: 
pożyczek, pożyczek pomostowych, 
dopłat do oprocentowania kredytów  
i umorzeń pożyczek.

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

GABRIELA LENARTOWICZ, 
prezes WFOŚI GW w Katowicach

Marszałek co roku przekazuje nam 
ok. 120-150 mln zł. Ale my rocznie 
udzielamy wsparcia cztery razy więk-
szego za sprawą pożyczek i kredytów. 
Stawiamy na modernizacje sieci wodo-
ciągowej, by utraty wody jak najmniej-
sze, oczyszczalnie ścieków i to zarów-
no te duże, jak i przydomowe, by jak 
najwięcej wody wracało do ekosyste-
mu. Zależy nam, by mieszkańcy woje-
wództwa śląskiego mieli dostęp do czy-
stej wody oraz by systemy kanalizacyj-
ne były sprawne.

Wernisaż wystawy zor-
ganizowanej w ramach 
kampanii „Różnorodność 
- potęga życia” odbył się 
kilka dni temu w Śląskim 
Ogrodzie Botanicznym 
w Mikołowie.

Wystawa IGPOTY to 
prawie 80 wielko-
formatowych foto-

grafii nagrodzonych w konkur-
sie International Garden Pho-
tographer of the Year - edycje 
z lat 2010-2014. W konkursie 

tym biorą udział fotograficy  
z całego świata, zarówno pro-
fesjonaliści, jak i amatorzy. 
Wystawa IGPOTY podróżuje 
po całym świecie i jest pokazy-
wana w przepięknych i presti-
żowych miejscach.

W niebanalnym otoczeniu 
Centrum Edukacji Przyrodni-
czej i Ekologicznej Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego w Miko-
łowie można podziwiać wspa-
niałe fotografie nagrodzone 
w różnych kategoriach, m.in. 
Piękne ogrody, Piękno roślin, 

Dzikie kwiaty w krajobrazie, 
Szczodra Ziemia i inne.

W wernisażu udział wzięli 
m.in. prezes WFOŚiGW w Ka-
towicach Gabriela Lenartowicz, 
dyrektor Śląskiego Ogrodu Bo-
tanicznego Paweł Kojs, a także 
fotografki Joanna Stoga i Mag-
dalena Wasiczek, których prace 
zostały nagrodzone w kilku edy-
cjach konkursu IGPOTY w róż-
nych kategoriach.

Wystawa fotografii przyrod-
niczej - International Garden 
Photographer of the Year (IG-

POTY) jest elementem kam-
panii „Różnorodność - potęga 
życia”. Kampania została do-
finansowana ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach. Ślą-
ski Ogród Botaniczny otrzy-
mał dofinansowanie w formie 
dotacji w kwocie 265 342,00 
zł. Kampania będzie realizo-
wana do końca 2015 roku.  
W jej ramach w Śląskim Ogro-
dzie Botanicznym oraz w: Ślą-
skim Ogrodzie Botanicznym 

w Radzionkowie, Arboretum 
Bramy Morawskiej w Racibo-
rzu, Miejskim Ogrodzie Bota-
nicznym w Zabrzu, Miejskim 
Ogrodzie Botanicznym w So-
snowcu, Egzotarium w Ja-
worznie, przygotowane zosta-
ną plenerowe powierzchnie 
wystawowe w postaci stelaży, 
które umożliwią realizację sze-
regu wystaw fotograficznych  
w trakcie trwania programu 
oraz po jego zakończeniu.

Równolegle z wystawa-
mi realizowane są cyklicz-

ne imprezy i wydarzenia to-
warzyszące, odbywające się 
ze zróżnicowaną często-
tliwością, głównie na tere-
nie Centrum Edukacji Przy-
rodniczej i Ekologicznej Ślą-
skiego Ogrodu Botanicznego.  
W każdą niedzielę do 21 grud-
nia 2014r. oraz od 29 marca 
2015r. do 20 grudnia 2015r. 
odbywać się będzie bazar  
z żywnością certyfikowaną 
oraz innymi produktami eko-
logicznymi, posiadającymi sto-
sowne certyfikaty.

Ryby drapieżne oczyszczają wodę w Goczałkowicach

Czysta woda to priorytet

Różnorodność - potęga życia w Mikołowie
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Dzięki dofi nansowaniu z Unii 
Europejskiej w Łaziskach Gór-
nych będzie sprawny system 
gospodarki wodno-ściekowej. 

Tym razem na osiedlu Le-
śnym w rejonie ulic: Leśnej, 
Wierzbowej, Brzozowej, Je-

sionowej, Topolowej, Świerkowej, 
Jodłowej zostanie wybudowane po-
nad sześć kilometrów kanalizacji 
sanitarnej. Środki pieniężne prze-
kazane z Funduszu Spójności w ra-
mach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko pokryją 
większą część kosztów związanych 
z rozszerzeniem Projektu, który 
oprócz w/w budowy kanalizacji sa-
nitarnej obejmuje również:

- likwidację oczyszczalni ście-
ków przy ul. Morcinka wraz z bu-

dową kolektora przesyłowego 
i włączeniem do istniejącej kana-
lizacji sanitarnej w rejonie ulicy 
Granicznej;

- rozbudowę etapu mechanicz-
nego oczyszczania ścieków na 
oczyszczalni „Wschód” przy ul. Po-
łudniowej. 

Przypominamy, że 17.07.2014r. 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. podpisało Aneks nr 4 do 
Umowy o dofinansowanie pozwa-
lający na rozszerzenie zakresu rze-
czowego i finansowego Projektu.

3 listopada 2014r. to kolejna waż-
na data do zapisania na kartach hi-
storii łaziskiego, unijnego projektu. 
W tym dniu, w obecności dostoj-
nych gości podpisane zostały kolej-

ne umowy na realizację zadań w ra-
mach projektu pn.: „Budowa syste-
mu kanalizacji w Gminie Łaziska 
Górne”. Ze strony Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej Sp. z o.o. umowy podpisali 
Mirosław Duży prezes zarządu oraz 
Iwona Ranoszek wiceprezes.

W wyniku przeprowadzonych 
przetargów nieograniczonych wy-
brano wykonawców dwóch kon-
traktów:

„Wykonanie Kontraktu pn.: „Za-
danie OŚK, Zadanie M, Zadanie 
OL w ramach projektu „Budowa 
systemu kanalizacji w Gminie Ła-
ziska Górne” - Kontrakt 8” 

Wykonawcą zostało konsor-
cjum firm: Lider: ROMOT Kata-
rzyna Motyczka z Rydułtów i Part-

ner: BW - Inwestycje Mariusz 
Tront z Wisły.

„Sprawowanie nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją kontrak-
tu: „Zadanie OŚK, Zadanie M, Za-
danie OL w ramach projektu „Bu-
dowa systemu kanalizacji w Gmi-
nie Łaziska Górne” - Kontrakt 9”

Wykonawcą zostało konsorcjum 
firm: Lider: Inwestycje, Budow-
nictwo, Handel „INWEST - COM-
PLEX” Sp. z o.o. z Gliwic i Partner: 
Raciborskie Przedsiębiorstwo In-
westycyjne Sp. z o.o. z Raciborza.

Poza robotami budowlanymi 
w ramach projektu prowadzone są 
działania informacyjne i promo-
cyjne, wśród których możemy wy-
mienić liczne artykuły prasowe, 
spoty radiowe i telewizyjne, spo-
tkania z mieszkańcami, a także 
prowadzenie strony internetowej 
www.pgkim-laziska.pl z podzakład-
ką Jednostka Realizująca Projekt, 
na której można znaleźć informacje 
dotyczące realizowanej inwestycji. 

Projekt pn.: „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne” 
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne,

www.pgkim-laziska.pl 

Długo wyczekiwany moment… 
Kolejne umowy podpisane. 

MIROSŁAW DUŻY, 
prezes PGKiM Sp. z o.o.:

Dzięki unijnemu projektowi do 
użytku oddanych zostało już około 
20 km nowo wybudowanej kanaliza-
cji sanitarnej do której podłączono 
ok. 4000 mieszkańców Miasta Ła-
ziska Górne. Przebudowana i rozbu-
dowana oczyszczalnia ścieków ko-
munalnych „Wschód” robi wrażanie. 
Projekt podstawowy wykonaliśmy na 
piątkę z plusem. Nowi wybrani wyko-
nawcy prace rozpoczną niezwłocz-
nie. Jesteśmy świadomi, że jest dużo 
do zrobienia. Mamy nadzieję, że rów-
nież i ten etap Projektu będzie prze-
biegać pomyślnie. Pełne zaangażo-
wanie pracowników, stała współpra-
ca z Władzami Miasta, mieszkańca-
mi oraz Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach to gwarancja 
dobrze wykonanej pracy.

Zarząd Spółki z pracownikami związanymi z Projektem oraz przedstawicielami ze strony Wykonawców.

Mirosław Duży, Iwona Ranoszek oraz Wykonawca robót: Katarzyna Motyczka, Danuta Motyczka.

Mirosław Duży, Iwona Ranoszek oraz Inspektor Nadzoru: Marek Kała, Marek Waszczewski.
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- Skąd miłość do roweru?
- Miłość to chyba zbyt wielkie słowo. 

Lubię się przemieszczać tym środkiem 
lokomocji, czuć wiatr we włosach, 
sprawia mi to o wiele większą frajdę 
niż jazda samochodem. 

- Bieganie pozwoliło Ci poznać 
kawałek świata. Czy to potęgowa-
ło kolejne chęci poznawcze?

- Nie, biegi to inna „bajka”, tam or-
ganizacją sztafet zajmował się kto inny. 
Tutaj wszystko zależy ode mnie, sam 
decyduję o wszystkim od początku do 
końca, biorę pełną odpowiedzialność 
za siebie i jak na razie zawsze udawało 
mi się zrealizować zamierzenia. 

- Kiedy urodził się pomysł na 
długą wyprawę i dlaczego Skan-
dynawia?

- Pomysł na tą wyprawę podsunął 
mi mój sąsiad. W ostatnich dwóch la-
tach nie miałem wakacji i przyszła 
pora, by to nadrobić. Wcześniej cztero-
krotnie byłem rowerem w Skandyna-
wii - raz Dania, dwa razy Szwecja i raz 
trasa dookoła morza Bałtyckiego (2800 
km). Tym razem celem był Przylądek 
Północny (Nordkapp). Wyzwanie dużo 
większe, ale jak się później okazało, 

mogłem jeszcze przejechać malowni-
cze wyspy Lofoten, dokładając trochę 
dystansu. Lubię jeździć po Skandyna-
wii, bo czuję się tam bezpiecznie, lu-
dzie są bardzo mili, piękne krajobrazy, 
nocować można praktycznie wszędzie, 
jeśli nie ma wyraźnych zakazów. 

- Jak wyglądały przygotowania?
Zwykle nie robię specjalnych przy-

gotowań, ale tym razem musiałem 
kupić cały nowy sprzęt, bo to co mia-
łem, było już zupełnie wyeksploatowa-
ne, a wyzwanie duże. Kupiłem wszyst-
ko nowe: rower, namiot, karimatę ze 
śpiworem, sakwy rowerowe i drob-
ne oprzyrządowanie. Oprócz baterii 
słonecznej, która miała mi zapewnić 
energię do ładowania telefonu, wszyst-
ko inne okazało się niezawodne. 

- Dzienna marszruta?
- Zakładałem, że dziennie będę po-

konywał 100 km, więc cała wyprawa 
była przewidziana na około dwa mie-
siące. Z początku tak było, ale później 
tak się „rozkręciłem”, że zupełnie na 
luzie mogłem przejechać nawet 150 
km, gdy nic mnie nie zatrzymywało na 
dłużej, więc ten czas skrócił się do 45 
dni. Tym razem byłem bardzo wybred-
ny, jeśli chodzi o miejsca biwakowania 
- wolałem szukać choćby na odcinku 
20 km miejsca na nocleg, ale musia-
ło być ładne miejsce nad wodą, z dale-
ka od głównej drogi, no i w miarę bez-
piecznie.

- Kraje nadbałtyckie?
- Jazdę rowerem rozpocząłem z Su-

wałk, dokąd dojechałem pociągiem. 
Przejechanie przez Litwę, Łotwę i Es-
tonię zajęło mi zaledwie sześć dni. 
Oczywiście z Tallina do Helsinek pły-

nąłem promem, bo wątpliwą przyjem-
nością byłoby objeżdżać w obecnej sy-
tuacji politycznej zatokę Fińską przez 
Rosję. No i dochodziła konieczność 
posiadania wizy.

- Finlandia?
- W Helsinkach po raz pierwszy 

bardzo przydała mi się nawigacja w te-
lefonie, z której później czasem korzy-
stałem w trudnych momentach. Fin-
landia to kraina jezior, zwłaszcza jej 
południowa część. Starałem się jechać 
podrzędnymi drogami, co nieco wy-
dłużało dystans, ale dochodziły, oprócz 
pięknych widoków, inne atrakcje typu 
ogromne ilości poziomek, jagód, ma-
lin, z których to atrakcji korzystałem. 
Pogodę miałem jeszcze wtedy upal-
ną, więc często wskakiwałem do jezio-
ra popływać, wychłodzić się i umyć or-
ganizm. Po drodze mijałem takie miej-
sca jak skocznia w Lahti, Rovaniemi, 
które grzechem byłoby ominąć. Im da-
lej na północ, tym większe odległości 
były między miejscowościami i trzeba 
było zawczasu myśleć o zapasach żyw-
ności, bo dystanse do następnego skle-
pu przekraczały 100 km. Pojawiało się 
też na drodze coraz więcej reniferów 
i łosi, które początkowo były nie lada 
atrakcją.

- Norwegia?
- Norwegia od początku wymagała 

ode mnie dużej wydolności fizycznej 
- początkowo droga prowadziła moc-
no pofałdowaną równiną, ale im dalej 
na północ, tym grzbiety górskie stawa-
ły się coraz bardziej strome i wyższe, 
a później również ośnieżone. Ostat-
nie 130 km drogi na Nordkapp, to baj-
kowa droga wzdłuż fiordów, wiodąca 
przez pięć tuneli, z których najdłuższy 
podmorski ma długość 6870 m i scho-
dzi 212 m pod poziom morza, a ostat-
nie 27 km, to już ostra wspinaczka 
pod górę. Przylądek północny (Nord-
kapp) oddalony o 2440 km od Suwałk 
osiągnąłem po 19 dniach jazdy. Tam 
zrobiłem dzień odpoczynku, by trochę 
zregenerować siły, bo droga powrot-
na przez Norwegię i Szwecję zapowia-
dała się dłuższa i trudniejsza. Pierw-
szy dzień zjazdu okazał się najniebez-
pieczniejszym z całej wyprawy. Bardzo 
gęsta mgła i porywisty, silny oraz bocz-
ny wiatr sprawiły, że miałem duże oba-
wy ,czy uda mi się bezpiecznie zjechać 
z gór. Jakoś się udało, ale zatrzymy-
wałem się, gdy nadjeżdżał samochód  
z przodu bądź tyłu, gdyż obawiałem 

się, że wiatr zepchnie mnie pod koła. 
Raz wylądowałem na poboczu na sku-
tek silnego podmuchu, ale bez poważ-
niejszych konsekwencji. 

Późniejsza jazda przez Norwegię 
to sama przyjemność. Krajobrazy jak  
z bajki powodowały, że co jakiś czas za-
trzymywałem się na punktach widoko-
wych, by upajać się niesamowitymi wi-
dokami. 

Przed Narwikiem zdecydowałem 
się odbić na wyspy Lofoten, co spo-
wodowało wydłużenie drogi, ale spo-
ro dobrego o tym miejscu słyszałem, 
więc postanowiłem sprawdzić. Nieste-
ty aura przestała być dla mnie sprzyja-
jąca i cały czterodniowy przejazd przez 
wyspy, to walka z wiatrem i deszczem.

- Szwecja?
- Mogłem dalej jechać na południe 

przez Norwegię, ale chciałem zoba-
czyć też północ Szwecji, więc ostat-
nie dwa tygodnie, to powrót środkową 

częścią Szwecji aż do portu w Ystad. 
Z perspektywy sześciu krajów, któ-
re przejechałem, mogłem stwierdzić, 
że Norwegia to wyjątkowo piękny kraj  
i mam nadzieję się tam jeszcze kiedyś 
wybrać.

- Reakcje napotkanych ludzi na 
widok specyficznego turysty?

- Po drodze spotykałem ludzi, którzy 
podobnie jak ja przemierzali ogromne 
odległości na jednośladzie siłą mięśni. 
Z wieloma rozmawiałem, a innych mi-
janych tylko pozdrawiałem machnię-
ciem ręki, co jest zwyczajem wśród ro-
werzystów. Był wśród nich jeden Po-
lak, który wyruszył z Płocka i przemie-
rzał trasę podobną do mojej.

- Problemy?
- Problemy są nieodłącznym ele-

mentem każdej wyprawy. Na szczęście 
nie miałem ich zbyt dużo i zbyt poważ-
nych. Raz miałem zatrucie żołądkowe 
(zrobiłem nieodpowiednią mieszan-
kę pokarmów) i miałem w nocy duże 
problemy. 

- Najpiękniejsze wrażenia?
- Przejazd podmorskim tunelem był 

nie lada atrakcją. Do połowy jechało 
się w dół, a od połowy dziesięciopro-
centowym podjazdem. Wizytę w gro-
cie św. Mikołaja w Rovaniemi pole-
cam wszystkim rodzicom z dziećmi. 
Słysząc tą niesamowitą muzykę wcho-
dząc chodnikiem wykutym w skale do 

ogromnej groty, już nie ma się wątpli-
wości, że ON naprawdę istnieje.

- Jak trudy wyprawy wytrzymał 
organizm?

- Doskonale. Dwa tygodnie przed 
wyjazdem biegałem w Bieszczadach 
zawody na 80 km i byłem pewny, że 
dam sobie radę. Podjeżdżałem na naj-
większe podjazdy obciążony bagażem  
i dałem radę.

- A sprzęt?
- Właściwie bardziej obawiałem się 

o rower niż o siebie, ale sprawdził się 
doskonale. Co prawda był nowy, ale 
różnie to mogło być. Tylko dwa razy 
przebiłem dętkę, a poza tym nie mia-
łem z nim żadnych problemów. Rów-
nież namiot i karimata ze śpiworem 
sprawdziły się doskonale. Jedynie ba-
teria słoneczna, która miała mi dać 
komfort w zakresie ładowania telefo-
nu, okazała się prawie bezużyteczna. 

I tak musiałem ładować telefon przy 
okazji wizyty w sklepach bądź na sta-
cjach benzynowych.

- Statystyki wyprawy?
- W sumie jechałem przez 45 dni, 

przejeżdżając w tym czasie przez sześć 
krajów (plus Polska), co dało 5400 km. 
Tylko dwa jechałem krócej, bo tylko  
87 km, kilka po ok. 150 km, a zwykle 
było to 120 - 130 km dziennie. 

- Koszty wyprawy?
- Chyba nie były zbyt duże, bo 

straciłem w sumie 2300 zł. z czego  
ok. 600 zł na promy. 

- Czy myślisz już o kolejnej 
eskapadzie?

- U mnie to zwykle jest spontanicz-
ne, dlatego nie wykluczam, że kiedyś 
gdzieś wyruszę.

- Co z bieganiem?
- Trochę trudno się biega zaraz po 

powrocie z takiej eskapady. Niby też 
nogi pracują, ale to są jednak inne 
grupy mięśniowe niż przy bieganiu  
i trzeba było trochę czasu zanim znów 
„nauczę” się biegać. Jednak stosunko-
wo szybko się „pozbierałem” sądząc po 
wynikach i mogę powiedzieć, że kolej-
na moja wyprawa rowerowa przeszła 
do historii.

Ze Zbigniewem Fijałkowskim rozmawiał 
Tadeusz Piątkowski

Rowerem przez Skandynawię
O bakcylu biegania 
mieszkańca Orze-
sza, Zbigniewa 
Fijałkowskiego 
pisaliśmy w styczniu. 
Od tego czasu Zbyszek 
startował w kilku 
biegach, odnosił suk-
cesy i... Okazało się, że 
pokonywanie długich 
dystansów na wła-
snych nogach nie jest 
jego jedynym zamiło-
waniem do ekstremal-
nych wysiłków. Długie 
dystanse lubi także 
pokonywać rowerem, 
czego dowodem jest 
wakacyjna wyprawa 
po Skandynawii z zali-
czeniem „Nordkappu”. 
I o tej wyprawie opo-
wiada nam w poniższej 
rozmowie.
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PIŁKA NOŻNA
W październiku drużyny piłkarskie z po-
wiatu mikołowskiego w meczach ligowych 
uzyskały rezultaty:

III liga
Polonia Łaziska przegrała z GKS-em Ja-
strzębie 0:2, pokonała LKS Czaniec 1:0, 
zremisowała z Grunwaldem 0:0, uległa 
Małejpanwi Ozimek 1:2, Skalnikowi Gra-
cze 2:3.

IV liga
Gwarek Ornontowice pokonał Szczako-
wiankę Jaworzno 1:0, zremisował z Unią 
Racibórz 1:1, z Drzewiarzem Jasienica 
1:1, przegrał z LKS-em Bełk 2:3, zremiso-
wał z Unią Turza Śląska 0:0.

V liga
AKS Mikołów uległ rezerwom GKS-u Tychy 
0:5, pokonał Górnika MK Katowice 1:0, 
Rozwój II Katowice 3:0, przegrał z Pogonią 
Imielin 1:2, zremisował ze Zniczem Janko-
wice 3:3.

Sokół Orzesze przegrał z Uranią Ruda Ślą-
ska 0:1, z MKS-em Zabrze 0:3, z Tempem 
Paniówki 0:3, wygrał z ŁTS-em Łabędy 1:0.
Orzeł Mokre zremisował z Wyzwoleniem 
Chorzów 0:0, z Uranią Kochłowice 3:3, 
przegrał z MKS-em Zabrze 0:1, zremiso-
wał z LKS-em Nędza 1:1.

FUTSAL
W październikowych meczach pierwszo-
ligowa Kamionka Mikołów pokonała EBS 
Kielce 3:1, uległa BSF Bochni 2:4, zremi-
sowała z Futsalem Nowiny 4:4, wygrała 
7:2 z TPH Polkowice.

TENIS STOŁOWY
W meczach październikowych grające  
w drugiej lidze tenisa stołowego drużyny 
uzyskały rezultaty:

W lidze pań:
LKS 45 Bujaków przegrał z MKS-em Ciesz-
ko Cieszyn 2:8. 
AKS Mikołów przegrał z JKS-em Jastrzębie 
Zdrój 4:6, z MKS-em Cieszko Cieszyn 1:9.

W rozgrywkach męskich:
AKS Mikołów uległ LUKS-owi Węgierska 
Górka 4:6 i pokonał UKS Wolej Bielszowi-
ce 10:0.
Sokół Orzesze przegrał z LZS-em Kujako-
wice 2:8 i z AZS-em PWS Nysa 4:6.

SIATKÓWKA
W rozgrywkach III ligi drużyny powiatu mi-
kołowskiego uzyskały rezultaty:

Kobiety
Polonia Łaziska pokonała Orła Kozy 3:1, 
GS UKS Krzanowice 3:2, UKS Jedynkę 
Rybnik 3:1.
Burza Borowa Wieś wygrała z SMS-em 
Szczyrk 3:2, uległa TKS-owi Tychy 0:3, re-
zerwom Tauronu Dąbrowa Górnicza 0:3.

Mężczyźni
UKS Trójka Mikołów pokonała MCKiS Ja-
worzno II 3:0, przegrała z KSS-em By-
tom 0:3, z MUKS-em Michałkowice 2:3, 
z LPKS-em Mykanów 1:3, pokonała MKS 
Porębę 3:0. Tapi

Sprintem przez sportowe areny

Zaczęło się od eliminacji na szcze-
blach gmin i miast, by poprzez 
turnieje rejonowe i wojewódzkie 

zakwalifikować się do finału.
Na starcie turnieju finałowego  

w Warszawie stanęły 64 drużyny, któ-
re zwyciężyły w turniejach wojewódz-

kich w czterech kategoriach wieko-
wych: dziewcząt i chłopców 10-11 lat 
oraz 12-13 lat.

Finał krajowy, podobnie jak w po-
przednich edycjach, cieszył się niepo-
wtarzalną atmosferą wspaniałego spek-
taklu sportowego, w którym w rolach 
głównych wystąpili najmłodsi piłkarze. 
Ich zmaganiom przyglądało się wiele 
znakomitości polskiego sportu jak: mini-
ster sportu i turystyki Andrzej Biernat, 
notable Centralnego Ośrodka Sportu, 
Sylwia Gruchała, Kajetan Broniewski, 
Robert Sycz, Marian Sypniewski.

W gronie bohaterów turnieju finało-
wego znaleźli się uczniowie Gimnazjum 
nr 2 z Mikołowa, które w rozegranym na 
Torwarze finale Turnieju Orlika o Pu-
char Premiera pokonało ZS 4 z Prusz-
cza Gdańskiego 2:0, stając się trium-

fatorem turnieju w kategorii chłopców 
starszych z rocznika 2001-2002.

Klasyfikacja końcowa rocznika 2001-2002
1. Gimnazjum 2 Mikołów
2. ZS 4 Pruszcz Gdański (woj. pomor-

skie)
3. Orlik XXVI LO Łódź (woj. łódzkie)
4. Piątka Dębica (woj. podkarpackie)

Puchar Premiera RP Turnieju Orlika 
wywalczyli: Radosław Bobrowski, Tymo-
teusz Bromboszcz, Oskar Machulec, Ja-
kub Nowak, Konrad Pasik, Kamil Rzeszu-
tek, Paweł Szary, Piotr Wałęga, Filip Wie-
siołek i Adrian Zając, pod opieką szkole-
niową Adama Polca.

I jeszcze jedna miła wiadomość. Naj-
lepszym zawodnikiem całego turnieju wy-
brany został Oskar Machulec. Tapi

Puchar Premiera 
dla „Dwójki”

Dla wielu z nas bad-
minton kojarzy się  
z plażową zabawą 

w kometkę, gdy tak napraw-
dę jest to olimpijska dyscypli-
na sportu. Popularna również 
wśród młodzieży szkolnej, dla 
której Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Mikołowie po raz 
ósmy organizuje Mikołowską 
Jesień z Badmintonem. Star-
tować w niej mogą dzieci ze 
szkół podstawowych oraz mło-
dzież ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych powia-
tu mikołowskiego. Turniej od-
będzie się 22 listopada br.  
w Hali Sportowej MOSiR przy 
ul. Bandurskiego 1A o godzi-
nie 9.00.
Grupy wiekowe w kategorii 

dziewcząt i chłopców: 
Junior - szkoły ponadgim-

nazjalne

Junior młodszy - szkoły 
gimnazjalne

Młodzik - szkoły podstawo-
we klasy IV - VI

Program zawodów: 
8.20 - 8.40 rozgrzewka
8.50 uroczyste otwarcie za-

wodów
9.00 rozpoczęcie zawodów 

przez grupę juniorów
10.30 rozpoczęcie zawodów 

przez grupę juniorów młod-
szych

12.00 rozpoczęcie zawodów 
przez grupę młodzików

Zgłoszenia do zawodów: 
osobiście od poniedziałku do 
piątku od godz. 8.00 do 15.00 
w Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji ul. Konstytucji 3 
Maja 31, lub poprzez fax: 032 
779 76 03 wew. 27, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 
18.11.2014r. Tapi

Siatkówka cieszy się 
ogromną popularnością 
i by w nią grać i uczest-

niczyć w rywalizacji, wcale nie 
trzeba być stowarzyszonym  
w jakimkolwiek klubie sporto-
wym. Przykładem tego są mi-
kołowskie Gminne Festiwa-
le Piłki Siatkowej. Siódmą 
edycję tej imprezy rozegrano  
18 października, a uczestni-
czyły w niej reprezentacje so-
łectw z Mokrego, Śmiłowic i 
dzielnicy Kamionka. Zwycięży-
ła drużyna Mokre I, wygrywa-
jąc wszystkie mecze bez stra-
ty seta.

Wyniki:
Mokre I - Kamionka 2:0
Śmiłowice - Mokre II 0:2
Kamionka II - Mokre I 0:2

Kamionka I - Śmiłowice 2:0
Mokre II - Kamionka II 1:2
Mokre I - Śmiłowice 2:0
Kamionka I - Mokre II 2:0
Śmiłowice - Kamionka II 0:2
Mokre I - Mokre II 2:0
Kamionka I - Kamionka II 2:1

Kolejność końcowa:
1. Mokre I
2. Kamionka I
3. Mokre II
4. Kamionka 
5. Śmiłowice

Najlepszym rozgrywają-
cym został Szymon Urbań-
czyk (Mokre I), atakującym - 
Dominik Niedziela (Kamionka 
II), blokującym - Marcin Ol-
szowski (Kamionka I), nato-
miast MVP turnieju - Miłosz 
Tomiczek (Mokre I). Tapi

Gminna siatkówka

Gorzów Wielkopolski, 
Prudnik, Warszawa, 
Mikołów - to najlepsze 
ośrodki, w których na dziś 
grają adepci futbolu. 
Stamtąd wywodzą się 
najlepsze drużyny piątej 
edycji Turnieju Orlika  
o Puchar Premiera RP.

Badminton dla młodzieży




