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Z DOFINANSOWANIEM UE
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PRAWIE NA UKOŃCZENIU
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MŁODZI, ZDOLNI
NAGRODZENI
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NAJWIĘKSZY wybór opału NA ŚLĄSKU!
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ! NAJLEPSZA CENA!

szczegóły str. 3

WYDARZENIA

szczegóły str. 26

Promocja ważna 
do 30 listopada.

Świętochłowice

Atrakcyjne
lokale 

użytkowe 
na sprzedaż

str. 29

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 plastikowe 40 zł komplet
- najtańsze okulary 78 zł
- szkła progresywne 400 zł komplet
- szeroki asortyment modnych 
  oraz eleganckich opraw okularowych
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Spokojnych 
Świąt 
Bożego 

Narodzenia 
życzy 

Piekarnia 
i Cukiernia 

TradyCja
www.facebook.com/piekarniatradycja

Mikołów
ul. Pszczyńska 2
os. 30-lecia 8
ul. Podleska 8
ul. Bandurskiego 5

Mikołów-Mokre
ul. wojska Polskiego 38

łaziska G.(Średnie)
ul. wyrska 1h
ul. kościuszki 100/41

kaTowiCe-zarzeCze
ul. Grota roweckiego 12

wyry
ul. dąbrowszczaków 77

GosTyń
ul. rybnicka 1

str. 22
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I PO WYBORACH



Szkoda, że 
kończy się 
czas wybor-

czej gorączki. Dla 
gazet nie ma lep-

szego okresu. Wydawcy za-
cierają ręce, bo sztaby wy-
borcze nie liczą się z gro-
szem i zamawiają reklamy. 
Cieszą się dziennikarze, bo 
mają o czym pisać. Dobry 
żart musi mieć blondyn-
kę, kryminał trupa, a gaze-
ty potrzebują bohaterów, do 
których można wracać, kie-
dy nie ma o czym pisać. Jak 
z nieba spadła nam, dzien-
nikarzom, radna Joanna 
Bieniek. Rzadki to i cenny 
przypadek, że ktoś zmie-
nia szyld, zanim jeszcze za-
cznie się polityczna zaba-
wa. Nie można nawet po-
wiedzieć, że radna Bieniek 
jest zmienna jak chorą-
giewka na wietrze, bo zmie-
niła barwy zanim w ogó-
le flagi zostały wciągnię-
te na maszt. Nie ukrywam, 
że zaskoczył mnie także 
Adam Lewandowski, za-
siadając w Radzie Powiatu 
po tej samej stronie, co Ma-
rek Balcer i Adam Putkow-
ski. Pamiętam, jak dziś, se-
sję Rady Miejskiej w Miko-
łowie, kiedy Lewandowski 
tak nakrzyczał na Balcera  
i Putkowskiego, że obydwaj 
o mało co nie pospadali  
z prezydialnych stołków. 
Ale - mój szanowny kole-
go Adamie - widziały gały, 
co brały. Wiesz, co robisz. 
Trenowałeś kiedyś kara-
te i dlatego nie chcę wcho-
dzić z Tobą w dalsze pole-
miki. W każdym razie sko-
rzystaj przynajmniej z jed-
nej rady. Mikołowskie wie-
wiórki ćwierkają, że pano-
wie Balcer i Putkowski lu-
bią i potrafią biesiadować. 
Z kolei Ty wypijesz na im-
prezie dwa piwa i wracasz 
do domu. Kiedy urządzicie 
sobie wieczór zapoznawczy 
w gronie zwycięskiej koali-
cji w Radzie Powiatu, inte-
gruj się ostrożnie. Wątroba 
jest tylko jedna. 

Filar

filarem
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COŚ CIę CIeszy, 
ŚmIeszy, 

DENERWujE 

dzwOń: 
32 209 18 18 

pIsz: 
RedAKCJA@NAszAGAzeTA.INFO

AZBEST 
- dofinansowanie 

do demontażu i utylizacji 
792 013 569

Dekarstwo 10 lat gwarancji
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Ukończone studia, znajo-
mość języków obcych oraz 
pracowitość i zapał, takie, 
m.in. wymagania znalazły 

się w ogłoszeniu o pracę na stanowi-
sko wiceburmistrzów Mikołowa. Nowy 
burmistrz miasta, Stanisław Piechu-
la, zamieścił je w Internecie, na swo-
im facebooku. Jak na polskie obyczaje, 
był to pomysł dosyć niezwykły. Politycy 
i samorządowcy, a Mikołów nie był do-
tychczas wyjątkiem, zdążyli nas przy-
zwyczaić do tego, że najważniejsze sta-
nowiska obsadza się w drodze znajo-
mości, układów i politycznych targów. 

- Do mnie też ustawiła się kolej-
ka znajomych, „chętnych” do pracy  
w Urzędzie Miasta - przyznał w roz-
mowie z TVN24, Stanisław Piechula.

- Chcąc wybrnąć z niezręcznej sy-
tuacji utraty znajomych, powiedzia-
łem im, że nabór na wiceburmistrzów 
będzie jawny i otwarty, tak jak to za-
powiadałem w kampanii wyborczej - 
tłumaczy nowy burmistrz. 

Pierwszego grudnia na Facebooku 
Piechuli pojawiło się ogłoszenie o po-
szukiwaniu kandydatów na dwóch wi-
ceburmistrzów. Proces rekrutacji był 
jawny, a internauci mogli przejrzeć 
oferty i je komentować.

Informacja o nietypowym sposobie 
rekrutacji wiceburmistrzów Mikoło-
wa, szybko obiegła polskie media. Po-
mysł został ciepło przyjęty przez ko-
mentatorów politycznych.

- W Polsce panuje powszechne prze-
konanie, że stanowiska publiczne ob-
sadzane są głównie „po znajomości” 
lub „w ustawionych konkursach”, 
dlatego otwarta i przejrzysta konku-
rencja wydaje się nam dziwna i nie-
spotykana. Fakt, iż burmistrz „dąży 
do pełnej jawności w procedurze po-
wołania zastępców jest godne po-
chwały” - ocenia politolog Przemy-
sław Żukiewicz.

- Absolutnie jestem za jawnością 
takich procesów rekrutacyjnych. 
Konkursy z jawną oceną punkto-
wą, powinny być standardem w po-
lityce personalnej samorządów Ogło-
szenie Piechuli okazało się dobrym  
i skutecznym sposobem na znalezie-
nie pracowników. Wielu z nas spraw-
dza swoje konta w serwisach społecz-
nościowych jeszcze przed umyciem 
zębów, więc zasięg takiej „oferty pra-
cy” będzie świetny - podkreśla Artur 
Ragan, ekspert agencji zatrudnienia  
i doradztwa Work Express.

W efekcie, spośród kilkudziesięciu 
kandydatór, Stanisław Piechula wy-
brał Bogdana Uliasza i Mateusza Han-
dla. Pierwszy jest znanym mikołow-
skim przedsiębiorcą, a w przeszłości 
był przez osiem lat radnym. Mateusz 
Handel może zaimponować solidnym 
wykształceniem i ciekawą, dotychcza-
sową karierą zawodową. Czas pokaże, 
czy sprawdzą się na stanowisku wice-
burmistrza Mikołowa.  (fil)

O nowym burmistrzu mikołowa zrobiło 
się głośno w polsce, zanim jeszcze 
rozpoczął urzędowanie. stanisław 
piechula w dosyć niekonwencjonalny 
sposób postanowił wybrać sobie 
najbliższych współpracowników. 
Informacja o konkursie na stanowisko 
wiceburmistrzów ukazała się na jego… 
facebooku. pomysł został ciepło przyjęty 
przez komentatorów politycznych.

Bogdan Uliasz curriculum vitae  
Adres zamieszkania Mikołów  
Wiek 

55 lat  
Telefon   
E-mail    

 Wykształcenie 
 
 1974-78   Liceum zawodowe w Tychach  (mechanik urządzeń elektronicznych) 

 
 1981-89 
 
 
 2001-04  
 

Egzaminy zawodowe w Izbie Rzemieślniczej (Mistrz Ślusarstwa, Mistrz 
Kotlarstwa) 
 
 Studia licencjackie (administracja samorządowa)   

 Doświadczenie 
 
1978 -79    
   
1979-81  
 

 Fabryka Palenisk Mechanicznych w Mikołowie  
Zasadnicza służba wojskowa (szef gabin. w Dowództwie Nadwiślańskich Jedn. Wojsk.)  

 
1981-86 
 
1986 do nadal      
1998-2002 
 
2006 do nadal       
2006 do nadal       

Wspólnik w zakładzie rzemieślniczym w Mikołowie  
Właściciel firmy P.T.H. FLAGRO Mikołów  
 Właściciel firmy FLAGRO Bauunternehmen Herford, Niemcy. 
 
Współwłaściciel firmy  BW DOM Sp. Jawna Mikołów  
Współwłaściciel firmy  APARTAMENT S.C. Mikołów   

 Osiągnięcia zawodowe 
 
- Wykonawstwo sieci gazowych i wodociągowych na terenie województwa śląskiego. 
 
- Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji typoszeregu ekologicznych kotłów na paliwa stałe. 

 
- Opracowanie koncepcji projektowej i wybudowanie pierwszego w Mikołowie osiedla 
deweloperskiego  

Złapani w sieci
Curriculum Vitae 

Mateusz Handel 

 

 

Miejsce  zamieszkania :  Mikołów  

                     
    Ur odzony :    22.11.1977 r. 

                     
           e-mail :  mateusz.handel.op.pl                     

 

 

 

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE  

 
2011 – 2013 studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 

Katedra Prawa Konstytucyjnego 

2005 – 2007  studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Oddział 

Zamiejscowy w Chorzowie, specjalizacja: podatki 

1997 – 2004  studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; kierunek: 

prawo, uzyskany tytuł: magister prawa 

DOŚWIADCZENI E ZAWODOWE  

201 2 – obecnie :  

Miejski  Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach  – Kierownik Działu Umów  

i Rozliczeń.  

Cel  zaw odow y: 

� opracowanie strategii skutecznego i przyjaznego mieszkańcom wykorzystania zasobu 

mieszkaniowego gminy Mysłowice w ilości ok. 2.300 lokali mieszkalnych oraz ok. 450 lokali 

użytkowych. 

Zadania:  

� obsługa prawna zakładu budżetowego w zakresie kodeksu cywilnego, kodeksu pracy, prawa 

zamówień publicznych i ustawy o ochronie praw lokatorów, 

� udział w tworzeniu warunków przekazywania gotowych lokali mieszkaniowych Urzędowi 

Miasta, 

� nadzór formalnoprawny nad remontami i adaptacją substancji lokalowej, 

� organizacja i nadzór nad prawidłowością przebiegu przetargów publicznych, 

� komercjalizacja lokali użytkowych w celu uzyskania optymalnego poziomu dochodowości, 

� analiza zgodności planowanych decyzji i działań w aspekcie zgodności z ustawą o �inansach 

publicznych. 

 

Nowi wiceburmistrzowie
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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!
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- Po raz kolejny został Pan sta-
rostą, ale wybór przebiegał w do-
syć nerwowej atmosferze. rada 
Powiatu nowej kadencji wydaje 
się być mocno podzielona.

- Jestem przekonany, że mimo róż-
nic programowych dzielących rad-
nych, współpraca w powiecie na 
pewno się ułoży. Najtrudniejszy jest 
zawsze pierwszy kwartał kaden-
cji. Czasami dają znać o sobie emo-
cje, ale nie mamy innego wyjścia, jak 
tylko nawiązać dobrą współpracę. 
Wszyscy radni, bez względu na or-
ganizacyjną przynależność, pracują 
przecież na rzecz powiatu mikołow-
skiego i jego mieszkańców. To ważna 

i odpowiedzialna misja. Wewnętrz-
ne animozje nie mogą przysłonić naj-
ważniejsze celu, jakim jest harmonij-
ny rozwój ziemi mikołowskiej.

- jak się Panu układają rela-
cje z nowym zastępcą, Markiem 
szafrańcem?

- Współpracujemy z sobą dopiero 
od paru dni, ale jestem przekonany, 
że razem stworzymy skuteczny i pro-
fesjonalny zespół. Wysoko cenię fa-
chowość, zaangażowanie i doświad-
czenie samorządowe Marka Szafrań-
ca. W zarządzie powiatu odpowiada 
m.in. za edukację i sprawy społecz-
ne. To bardzo trudne i odpowiedzial-

ne zadanie, ale nie mam wątpliwości, 
że sobie z tym poradzi. 

- jakie zadania planujecie 
zrealizować w nadchodzącym 
roku? 

- Na pewno będziemy kontynu-
ować termomodernizacje i remonty 
budynków oświatowych. Wśród szkół, 
dla których zaplanowaliśmy tego typu 
inwestycje na pewno znajdzie się Ze-
spół Szkół Energetycznych i Usługo-
wych przy ul. Chopina w Łaziskach 
Górnych. Z kolei w Ornontowicach 
chcemy wyremontować salę gimna-
styczną. Sala gimnastyczna potrzeb-
na jest także w Zespole Szkół Spe-
cjalnych nr 2 w Mikołowie. Mam na-
dzieję, że uda nam się zrealizować tę 
inwestycję.

- jednym z najważniejszych 
problemów, z pogranicza oświa-
ty i polityki społecznej, jest pra-
ca dla absolwentów.

- Staramy się tak układać kierun-
ki kształcenia, aby szkoły odpowiada-
ły na zapotrzebowanie lokalnego ryn-
ku pracy. Podpisaliśmy porozumie-
nia, m.in. ze spółkami węglowymi 
oraz hutą szkła w Orzeszu. 30 absol-
wentów naszych szkół przyjęła nie-
dawno Jastrzębska Spółka Węglowa. 
To jest dobry sygnał, choć niepewna 
sytuacja branży wydobywczej, skła-

nia młodzież do większej ostrożno-
ści przy podejmowaniu decyzji o pra-
cy w górnictwie. Martwi mnie trochę 
brak zainteresowania wśród młodzie-
ży kierunkami budowlanymi, choć 
jest to gałąź gospodarki, gdzie zazwy-
czaj brakuje rąk do pracy. Jeżeli cho-
dzi o tworzenie nowych miejsc pracy, 
warto podkreślić ważną rolę Powiato-
wego Urzędu Pracy. Chcemy podpi-
sać porozumienie z tyską strefą eko-
nomiczną w sprawie zatrudniania 
naszych bezrobotnych i absolwentów 
szkół.

- w ubiegłym roku rozmawiali-
śmy o „janosikowym”, czyli o po-

datku, jaki bogatsze gminy i po-
wiaty muszą płacić na rzecz sła-
bej rozwiniętych regionów. ofia-
rą tego niesprawiedliwego prze-
pisu padł także powiat mikołow-
ski. dzieje się coś nowego w tej 
sprawie?

- Jesteśmy wśród 12 powiatów, któ-
re złożyły w tej sprawie pozew do 
Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze 
raz powtarzam, że nie jestem za li-
kwidacją „janosikowego”, ale za bar-
dziej sprawiedliwym podziałem tych 
środków. Spokojnie czekamy na orze-
czenie Trybunału. 

Rozmawiał: Jerzy Filar

Współpraca na pewno się ułoży
Rozmowa z HenrykieM JaroSzkieM, starostą powiatu mikołowskiego

Święto Młodego Górnika
w zespole szkół ponadgimnazjalnych w Ornontowicach obchodzono Barbórkę
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stowarzyszenie pomocna dłoń 
Krystyn i sympatyków w mikoło-
wie zorganizowało dwie impre-
zy mikołajkowe zatytułowane: 
„Tajemnica św. mikołaja”. 

6 g r u d n i a ,  
w Miejskiej 
B i b l i o t e c e 

Publicznej w Mi-
kołowie oraz dzień 
później, w Domu 
Kultury w Gosty-
ni. W obu imprezach 
uczestniczyło ponad 200 
dzieci. Mikołowska biblioteka 
wręcz pękała w szwach. Na spotka-
nie ze świętym Mikołajem przyszło 
110 dzieci. Było dużo radości, wspól-
nej zabawy, śpiewów. Każde dziec-
ko otrzymało paczkę ze słodyczami. 
Podobnie było w Gostyni, gdzie po-

nad 90 dzieci obejrzało przedstawie-
nie, zostało obdarowane prezenta-
mi i uczestniczyło w konkursie wie-
dzy o Mikołaju. Okazało się, że naj-

młodsi dużo wiedzą o tym wy-
jątkowym świętym, któ-

ry pokazał ludziom, 
że dawanie sprawia  
o wiele więcej ra-
dości, niż branie. 

- Nie zapomnie-
liśmy również o ro-

dzicach i opieku-
nach dzieci, bo prze-

cież każdy z nas czeka na 
prezent od Mikołaja, wyloso-

waliśmy także dla nich drobne upo-
minki. Były to dwa wyjątkowe dni 
pełne radości, wrażeń I niespodzia-
nek - powiedziała Krystyna Świerkot, 
prezes Stowarzyszenia i mikołowska 
radna.

W ostatni weekend listopada Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn  
i Sympatyków oraz Śląski Bank Żywności, przy pomocy wolontariu-
szy z Gimnazjów nr 1 w Mikołowie i nr 11 w Tychach zorganizowa-

ły świąteczną zbiórkę żywności przed sklepami spożywczymi. Okazuje się, że 
w tym przedświątecznym okresie jesteśmy skłonni do obdarowywania osób po-
trzebujących. Zbiórka zakończyła się sukcesem. Tym razem udało się zebrać 
630 kg żywności oraz 1.126,30 zł.

- Zebrane produkty żywnościowe trafią do rodzin w trudnej sytuacji życio-
wej oraz wielodziennych, a także osób samotnych. Natomiast pieniądze zo-
staną przeznaczone na spotkanie opłatkowo-noworoczne, które odbędzie się 
29 grudnia. Część zebranej sumy wspomoże zakup lekarstw dla naszych pod-
opiecznych - wyjaśnia Krystyna Świerkot, prezes Stowarzyszenia Pomocna 
Dłoń Krystyn i Sympatyków w Mikołowie.

KRYSTYNY W AKCJI

Zarząd Stowarzyszenia Pomocna 
Dłoń Krystyn i Sympatyków serdecz-
nie dziękuje kierownictwom sklepów:

LIDL, PSS Zgoda, Ogólnospożyw-
czemu - M.Szuster, B.Gastalik w Mi-
kołowie, Biedronce przy ul. Dworco-
wej i Wiejskiej w Łaziskach Górnych 
oraz Biedronce w Tychach przy ul. 
Bielskiej, za umożliwienie nam prze-
prowadzenia zbiórki żywności dla 
osób potrzebujących i rodzin wielo-

dzietnych, aby mogli godnie spędzić 
Święta Bożego Narodzenia.

Szczególne podziękowania kieru-
jemy do: wolontariuszy i kierownictwa 
Gimnazujum nr 1 w Mikołowie, człon-
ków stowarzyszenia oraz młodzieży  
z Gimnazjum nr 11 w Tychach za za-
angażowanie i współpracę przy akcji 
organizowanej współnie ze Śląskim 
Bankiem Żywności pt. „ŚWIĄTECZNA 
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI”.

Świąteczna zbiórka

miejska Biblioteka publiczna w mi-
kołowie zaprasza na wystawę: „ma-
larstwo i rysunek w miniaturze ewy 
prochaczek”, której wernisaż odbył 
się kilka dni temu. można tu podziwiać 
kilkadziesiąt miniaturowych rysunków 
przedstawiających nie tylko motywy ro-
ślinne, zwierzęce, ale również zabawne 
oraz trochę straszne postacie. 

Patrząc na te miniaturowe prace, trze-
ba docenić kunszt artystki. Perfekcyj-
ne wykonanie wręcz zachwyca. Waż-

ny jest tu każdy detal. 

- Moje prace są inspirowane chwilą, spo-
tkaniem, widokiem lub zdarzeniem. Niektóre 
z nich powstały lakierami do paznokci i mu-
szę przyznać, że to dość wygodny sposób ma-

lowania, bo pędzelków nie trzeba cały czas 
myć - żartuje Ewa Prochaczek. 

Rysunki ustawione na sztalugach w foy-
er biblioteki, nie są jedyną atrakcją wysta-
wy. Ewa Prochaczek podzieliła się z widzami 
także swoją kolekcją… żab. Zbierała je przez 
ostatnie lata. Są tu zielone, prawdziwe dzie-
ła sztuki wśród żabich bibelotów, m.in. stwory  
z porcelany, porcelitu, bogato zdobione, a tak-
że zabawki z pluszu czy „żabie” doniczki kwia-
towe. Godna uwagi jest także żaba gitarzystka. 
Wystawę można oglądać do końca roku.

Podczas wernisażu Pani Ewa Prochaczek 
zapowiedziała, że w najbliższych czasie udo-
stępni bibliotece kolekcję lalek z całego świa-
ta, którą odziedziczyła po ciotce z Niemiec. 

Szanowni Państwo,
W życiu każdego kandydata czy to na radne-

go, czy na burmistrza przychodzi  moment zwąt-
pienia. Pojawia się pytanie: po co kandyduję? Po 
co mi to wszystko? Jedni z nas się śmieją, inni 
tworzą wyssane z palca plotki, a jeszcze inni za-
zdroszczą. Też to przeżyłem. Ale powiedziałem 
sobie, że każdy ma prawo pójść i zobaczyć, jak 
robi się politykę. I muszę przyznać, że z zewnątrz 
wszystko wygląda ładnie i pięknie, ale w środ-
ku już tak kolorowo nie jest. Jestem młody. To był 
mój atut, a także świeżość spojrzenia na sprawy 
z innej perspektywy. Mandatu radnego nie otrzy-
małem, ale dostałem bardzo dużo głosów - 395, 
które zobowiązują. Dziękuję wszystkim tym, któ-
rzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem i oddali 
na mnie swój głos w wyborach samorządowych. 
Mamy nowego burmistrza, który - mam nadzieję 
- będzie wspierał inicjatywy mieszkańców. Dla-
tego w czynie społecznym spróbuję zrealizować 
mój program wyborczy. Chciałbym podziękować 
kolegom i koleżankom kandydującym z ramie-
nia Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi 
Mikołowskiej. Dziękuję także tym, którzy utrud-
niali mi prowadzenie kampanii wyborczej. Mo-
żecie być z siebie dumni. Wybory  były dla mnie  
pouczającą lekcją demokracji, patriotyzmu i ho-
noru. Jedno jest pewne, mogę spacerować po mie-
ście z podniesioną głową.

Dziękuję.
Wojciech Kowalik

Wybory - pouczająca lekcja

Tajemnice Mikołaja

Grupa „Blue Elite” odwiedziła w piątek 5.12.14r. Dom Rodzinkowy w Mikołowie oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej  
w Wyrach. Kibice Ruchu Chorzów wręczyli pociechom paczki z okazji Dnia Świętego Mikołaja, w których znajdowały się ga-
dżety klubowe oraz słodycze. Fani Niebieskich z Mikołowa dziękują wszystkim osobom, które wspomogły tę wspaniałą akcję.

miniatury i miniaturki

Żaby i żabki

Niebieski Mikołaj

Bożena Holeczek, dyrektorka biblioteki i Ewa Prochaczek
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Nowa Rada Miejska

Łaziska Górne w ramach 
przeprowadzonego przez 
Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki wodnej w warszawie 
konkursu uzyskała dotację 
na realizację projektu pn.: 
„Opracowanie planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Łaziska Górne”.

Zgodnie z wyni-
kiem postępowania  
o udzielenie zamó-

wienia publicznego prze-
prowadzonego w trybie 
zapytania ofertowego, za 
opracowanie planu bę-
dzie odpowiedzialna firma:  
AT GROUP z Krupskie-
go Młyna. Umowa z Wy-

konawcą została podpisa-
na pierwszego październi-
ka tego roku.

Jednym z etapów po-
wstawania Planu będzie 
stworzenie bazy danych, 
służącej do wyznaczania 
emisji zanieczyszczeń po-
wietrza i monitorowania jej 
zmian. W związku z tym 
pracownicy firmy AT Gro-
up zamierzają w styczniu 
2015r. rozpocząć proces 
ankietyzacji właścicieli bu-
dynków mieszkalnych, ad-
ministratorów budynków 
wielorodzinnych oraz wła-
ścicieli firm usługowych 
i produkcyjnych. Ankiety 
dotyczyć będą stanu tech-
nicznego budynków miesz-

kalnych (źródło ciepła, ro-
dzaj kotła, paliwa, stan 
ocieplenia budynków, odle-
głości pracy od miejsca za-
mieszkania i sposobu do-
tarcia do niej). Dane otrzy-
mane z ankiet posłużą do 
usystematyzowania wiedzy 
dotyczącej realizacji pro-
gramu Ograniczenia Ni-
skiej Emisji realizowanego 
w naszej Gminie od 1999r. 
oraz pozwolą na poznanie 
oczekiwań mieszkańców 
dotyczących ograniczenia 
niskiej emisji.

Burmistrz Miasta Łazi-
ska Górne zaprasza i za-
chęca wszystkich miesz-
kańców Łazisk Górnych do 
wypełnienia ankiet.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  
- od stycznia rozpoczynamy ankiety

Dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Łaziska Górne” zostało uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2007 - 2013, Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efek-
tywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Łaziska Górne uzyskały dofinanso-
wanie do kolejnego projektu pn. 
„Rozwój infrastruktury aktywnych 

form turystyki - etap II - punkt postojowy  
YNZLA w Łaziskach Górnych”. Rewitaliza-
cja i modernizacja tego terenu rekreacyjno 
- piknikowy położonego przy ul. Południo-
wej w Łaziskach Górnych przeprowadzana 
była w kilku etapach od 2012 roku. 

- Wniosek aplikacyjny dotyczący dofi-
nansowania do Yznli złożyliśmy do Urzę-
du Marszałkowskiego równolegle z wnio-
skiem o dofinansowanie do Skateparku 
w lutym br. - mówi Elżbieta Piecha, Se-
kretarz Gminy i szefowa Biura Promocji 
i Rozwoju. Na podstawowej liście projek-
tów z dofinansowaniem znalazł się jed-
nak tylko wniosek dotyczący Skatepar-

ku. Projekt dotyczący Ynzli, mimo tego, że 
miał wysoką punktację, znalazł się na li-
ście rezerwowej. W listopadzie dowiedzie-
liśmy się, że nasz wniosek dotyczący Ynzli 
wszedł na listę podstawową - dodaje.

dofinansowanie unijne wynie-
sie 574.420,77 zł, a wartość całko-
wita projektu to: 675.789,15 zł.

Ynzla z dofinansowaniem unijnym

Od września 2014r. 
w Miejskim 
Ośrodku Wspie-

rania Rodziny i Dziecka w Ła-
ziskach Górnych wystartował 
projekt „Auchan. Żyj z pasją”, 
który skierowany jest do wy-
chowanków placówki wspar-
cia dziennego. Projekt ten zo-
stał sfinansowany przez Fun-
dację Auchan i zakłada prze-
prowadzenie w roku szkolnym 
2014/2015 zajęć o charakte-
rze profilaktycznym, edukacyj-
no - wyrównawczym, sporto-
wym i rekreacyjnym. Są to za-
jęcia z języka angielskiego, tre-
ningi piłki nożnej, warsztaty ta-
neczne oraz wyjazd integracyj-
no-rekreacyjny stanowiący za-

k o ń c z e n i e  
i podsumo-
wanie cało-
rocznej pra-
cy. Ważnym ele-
mentem tego pro-
jektu jest współpraca z C.H. 
Auchan w Mikołowie. Wycho-
wankowie placówki otrzyma-
li wiele wspaniałych prezen-
tów od tamtejszych pracowni-
ków, m.in. zabawki, ubrania, 
artykuły szkolne, a także… 
wiele życzliwości i wsparcia  
w postaci organizowanych za-
jęć (np. wspólnego sadzenia 
roślin w ogródku placówki). 

Dzięki projektowi możliwe 
jest przeprowadzenie cyklicz-
nych zajęć sportowych, pro-

wadzonych przez trenera pił-
ki nożnej, ale taż warsztatów 
tanecznych. Dzięki zajęciom 
z trenerem tańca dzieci mogą 
rozwijać swoje zdolności i pa-
sje, pogłębiać zainteresowa-
nia różnymi stylami tańca oraz 
ćwiczyć i bawić się w gronie 
rówieśników pod okiem profe-
sjonalisty.

Poza tym odbywają się za-
jęcia z języka angielskiego  

w formie korepetycji  
i z możliwością 

k o r z y s t a n i a  
z tablicy in-
teraktywnej 
zakupione j  
w ramach 

projektu. Na-
uka języka zo-

stała połączona  
z zabawą, tak aby 

stawała się przyjemnością. 
Na zakończenie realizacji pro-
jektu planowany jest kilku-
dniowy wyjazd rekreacyjno-in-
tegracyjny, który będzie jedno-
cześnie podsumowaniem cało-
rocznej pracy nad rozwijaniem 
zainteresowań, pasji i zdolno-
ści wychowanków MOWRiD. 

Pracownicy i wychowanko-
wie MOWRiD serdecznie dzię-
kują C.H. Auchan za wszelką 
pomoc, wsparcie i zaangażo-
wanie w realizację projektu. 

Żyj z pasją!

Realizacja projektu wpisuje się w założenia Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, priorytet III RPO WSL Turystyka, 
którego celem głównym jest „Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu”. Pro-
jekt jest zgodny z działaniem 3.2 Uszczegółowienia RPO WSL - Infrastruktura oko-
łoturystyczna, poddziałanie 3.2.2.Infrastruktura okołoturystyczna/podmioty publicz-
ne, którego celem jest tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych.

27 listopada 2014 roku odbyła 
się inauguracyjna sesja Rady 
Miejskiej w Łaziskach Gór-

nych kadencji 2014 - 2018. Nowi radni 
otrzymali zaświadczenie o wyborze z rąk 
Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wybor-
czej w Łaziskach Górnych Katarzyny Mo-
rawiec i złożyli ślubowanie. 

Radnymi zostali: Krystian Czardybon, 
Ewald Błaszczyk, Edmund Pucher, Michał 
Słowioczek, Grzegorz Pieter, Grzegorz No-
wok, Bożena Knieżyk, Jolanta Kornatow-
ska, Małgorzata Szuła, Jolanta Ucka, Ta-

deusz Król, Adam Chwieralski, Krystian 
Loska, Mateusz Eichner, Marian Augu-
styniak, Dorota Pawlęczyk - Gasz, Andrzej 
Chrószcz, Franciszek Rzytka, Arkadiusz 
Skowron, Józef Kaleta, Bogusław Żurek. 
Na pierwszej sesji wybrano Przewodni-
czącego Rady, którym został Tadeusz Król,  
a także dwóch Zastępców Przewodniczą-
cego, którymi zostali Jozef Kaleta i Grze-
gorz Nowok.

Na inauguracyjnej sesji zaświadczenie  
o wyborze otrzymał również Burmistrz Mia-
sta Aleksander Wyra, który złożył ślubowanie.
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1 grudnia na pierwszej sesji 
Rady Miejskiej Orzesza ka-
dencji 2014-2018 odbyło się 

zaprzysiężenie nowych radnych,  
a są to: Damian Mrowiec, Eugeniusz 

Buchalik, Józef Bańczyk, Aleksan-
der Tabacki, Jan Mach, Piotr Szola, 
Eugeniusz Szala, Teresa Potysz, Raj-
mund Gazda, Grażyna Matuszczyk, 
Janusz Zgoł, Bartłomiej Marek, Da-

mian Kiecka, Jan Spendel, Grażyna 
Bortlik. 

Aż pięciu z nich będzie piastować 
swoją funkcję po raz kolejny. Po raz 
drugi: radna z Jaśkowic Teresa Potysz  
i reprezentujący Zazdrość - Jan Spen-
del oraz po raz trzeci - Grażyna Ma-
tuszczyk z Mościsk i Józef Bańczyk 
(centrum), który był radnym w kaden-
cjach 1998-2002 i 2002-2006. Rad-
ni: Eugeniusz Szala (Jaśkowice) i Jan 
Mach (centrum) zostali wybrani już po 
raz szósty! Serdeczne gratulacje!

Podczas pierwszej sesji na przewodni-
czącego wybrano ponownie Jana Macha, 
a jego zastępcą został Eugeniusz Szala. 

Życzymy wielu sukcesów, wytrwa-
łości, konsekwencji w działaniu i aby 
deklaracje wyborcze znalazły swo-
je odzwierciedlenie w służbie na rzecz 
mieszkańców Orzesza. 

Według Światowej Organiza-
cji Zdrowia na świecie jest 
około miliarda osób niepeł-

nosprawnych, w Polsce - prawie pięć 
milionów. Z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Osób Niepełnosprawnych  
w wielu miejscach w Polsce i na świe-
cie organizowane są spotkania, kon-
certy, wykłady i dyskusje. Tak też było 
w Orzeszu.

3 grudnia w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego odbyło się spotka-
nie burmistrza Andrzeja Szafrańca  
z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych 

nr 2 w Mikołowie, podczas którego dys-
kutowano o roli i stanowisku władz 
Miasta Orzesza w kwestii polityki na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

Celem obchodów Dnia Osób Nie-
pełnosprawnych jest przybliżenie spo-
łeczeństwu problemów tych osób oraz 
pomoc we włączaniu ich w codzien-
ne życie. Dzień ten jest również okazją 
do zwiększenia świadomości społecznej 
nt. korzyści płynących z integracji osób 
niepełnosprawnych w każdym aspekcie 
życia: politycznego, społecznego, go-
spodarczego i kulturalnego. 

28 listopada 2014 r. w zs im. po-
ległych na pasternioku w Orzeszu 
odbył się IX powiatowy Konkurs 
poezji i prozy Rozliczeń z wojną.

Dziewiąta edycja konkursu o te-
matyce wojennej przeszła do 
historii. Gimnazjaliści powiatu 

mikołowskiego pokazali, że znają utwo-
ry opisujące tragedię i heroizm ludzi 
żyjących w czasie Apokalipsy, spełnio-
nej tylko ze słyszenia lub lektury, jed-
nak mówią o tym głośno, bo kto nie zna 
historii, skazany jest na jej powtórne 
przeżycie.

W skład komisji oceniającej zmaga-
nia uczniów weszli: p. Patrycja Pacha, 
polonistka w SP w Mościskach i p. Ja-

rosław Świerkot - polonista w SP nr 2 
w Orzeszu.

Kategoria: recytacja
I miejsce - Michał Lupa z G1 im. Mi-

kołaja Kopernika w Łaziskach Górnych
II miejsce - Wojciech Wróbel z G1 

im. Powstańców Śląskich w Mikołowie
III miejsce - Paulina Falkowska z G2 

im. Stanisława Ligonia w Orzeszu Za-
wadzie
Kategoria: wywiedzione ze słowa

I miejsce - Aleksandra Tuszy z G4  
w Mikołowie

II miejsce - Weronika Badura z ZS 
w Orzeszu

III miejsce - Wojciech Bienek z G4 
w Mikołowie

wyróżnienia:
Kamil Szeibel - G4 w Mikołowie; 

Wiktoria Skinderowicz i Daria Stasio-
rowska z G1 im. Mikołaja Kopernika  
w Łaziskach Górnych; Anna Hensel i Ju-
lia Sisman z G2 im. Stanisława Ligonia 
w Orzeszu Zawadzie; Natalia Łosiewicz  
i Jakub Konsek z G1 im. Powstańców 
Śląskich w Mikołowie; Anna Malcher-
czyk i Marta Tabacka z ZS w Orzeszu.

Konkurs zorganizowała p. Beata Jo-
nak, a scenografię przygotowała p. Ilo-
na Markiton.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania Starostwu Powiatowe-
mu w Mikołowie i Miejskiemu Zespo-
łowi Oświaty w Orzeszu za ufundowa-
nie nagród.

Do 24 listopada można było 
składać prace na konkurs 
fotograficzny CIEŃ, zor-

ganizowany przez MOK w Orzeszu, któ-
rego celem była popularyzacja fotografii, 
jak również pokazanie, jak twórczo moż-
na wykorzystywać aparat jako narzędzie 
artystyczne. Konkurs miał również za-
chęcić młodzież do obserwowania ota-

czającego świata i szukania w nim in-
teresujących form. 28 listopada jury  
w składzie: Jolanta Miguła, Małgorzata Ba-
ron, Grażyna Boguta przyznało nagrody.

I miejsce - Mateusz Smolorz 
II miejsce - Paulina Bury 
III miejsce - Julia Todys 
Wyróżnienia otrzymały: Monika Knap-

czyk i Patrycja Płonka.

Nagrody przyznane

I miejsce - Mateusz Smolorz

3 grudnia - Międzynarodowy 
Dzień Osób Niepełnosprawnych

Nowa Rada zaprzysiężona

Szanowni Orzeszanie,
przez osiem lat razem z Wami budowa-

łem markę naszego miasta, starałem się, 
aby Orzesze było miejscem przyjaznym do 
życia. Sukcesywnie inwestowaliśmy w in-
frastrukturę miejską, szkoły, przedszko-
la, drogi, chodniki, miejsca rekreacji i wy-
poczynku. Dzięki pozyskanym środkom 

na szeroko rozumianą edukację znaczą-
co wzrósł poziom nauczania i osiągnięcia 
orzeskich uczniów. Na bieżąco starałem 
się odpowiadać na Państwa oczekiwania 
związane czy to z infrastrukturą drogową, 
oświetleniem, czy poprawą bezpieczeństwa. 
Nie pozostawałem obojętny na prośby orga-
nizacji pozarządowych związane ze wspar-
ciem wielu inicjatyw.

Jednak nie osiągnąłbym nic, gdyby nie 
nieoceniona pomoc i zaangażowanie mo-
ich współpracowników, którzy podejmowa-
li się czasem bardzo trudnych i wymagają-
cych poświęcenia spraw. Dzięki nim uda-
ło się wdrożyć w naszym mieście nowe roz-
wiązania i projekty oraz zrealizować inwe-
stycje z udziałem środków unijnych, z któ-
rych możemy być wszyscy dumni. Serdecz-
nie im dziękuję i mam nadzieję, że miło 
będą wspominać minione osiem lat.

Serdecznie dziękuję za owocną współ-
pracę jednostkom organizacyjnym Urzędu: 
ośrodkom kultury, Miejskiemu Zespołowi 
Oświaty, szkołom i przedszkolom, MOPS-
-owi, Zakładowi Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej oraz placówce „Przystań”. 
Dziękuję organizacjom pozarządowym, któ-
re prężnie działają w naszym mieście na 
rzecz dobra wszystkich, organizując czas 
wolny dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Uważam, że to było dobrych osiem lat, 
które spowodowały, że Orzesze się rozwinęło 
i wypiękniało. Mam nadzieję, że mój następ-
ca pójdzie w tym samym kierunku i posta-
wi na dalszy rozwój miasta, mając na wzglę-
dzie dobro i potrzeby jego mieszkańców.

Życzę wszystkim spokojnych i zdrowych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności 
w Nowym Roku!

Andrzej Szafraniec

Od lewej siedzą: Aleksander Tabacki, Janusz Zgoł, Damian Mrowiec i Bartłomiej Marek. 

Chwile refleksji
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w grudniu zostaną ogło-
szone dwa przetargi nie-
ograniczone na wykonanie 
kanalizacji w Gostyni  
i w wyrach. 

Zadanie pierwsze obej-
mować będzie wykona-
nie kanalizacji sanitar-

nej wzdłuż ulicy Łuczników  
w Gostyni oraz ulicy Zawodzie 
i Magazynowej w Wyrach. Za-
kres rzeczowy obejmuje: 

• przewody tłoczne PE-HD 
125 na długości 326 m, 

• przewody tłoczne PE-HD 
90 na długości 3 906 m, 

• przewody tłoczne PE-HD 
50 na długości 2 169 m, 

• 76 pompowni przydomo-
wych. 

Projektowana sieć kana-
lizacyjna obsługiwać będzie 
istniejące tereny zabudowy 
mieszkaniowej. Z uwagi na 
warunki lokalne takie jak to-
pografia, zagospodarowanie 
terenu oraz nawiązanie do 
istniejącej sieci kanalizacji sa-
nitarnej, przyjęto układ kana-
lizacji sanitarnej w systemie 
ciśnieniowym.

Drugie zadanie obejmować 
będzie ulice w Wyrach: Ty-
siąclecia, Bojdoła, Wagono-
wa, Rubinowa, Łabędzia i Dą-
browszczaków boczna. Zakres 
rzeczowy obejmuje:

• rury kanalizacyjne 200 
na długości 1 860m,

• rury kanalizacyjne 160 
na długości 179 m,

• 70 studzienek z tworzywa 
sztucznego, 

• 2 przepompownie ścieków. 
Sieć kanalizacji sanitar-

nej zaprojektowano w syste-
mie grawitacyjno - tłocznym. 
Ze względu na ukształtowa-
nie terenu, obszar objęty pro-
jektem został podzielony na 
dwie zlewnie, a każda z nich 
będzie wyposażona w nieza-
leżnie pracującą pompownię 
ścieków. Całość kanalizacji sa-
nitarnej zostanie włączona do 
już istniejącego układu sieci. 

w dniu 1 grudnia 2014 roku (poniedzia-
łek), w sali narad Urzędu Gminy wyry 
przy ul. dąbrowszczaków 133 (II piętro) 
odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy 
wyry VII kadencji. do czasu wyboru prze-
wodniczącego Rady obrady prowadził 
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji 
pan Herbert Rzepka.

Po otwarciu sesji Przewodnicząca 
Gminnej Komisji Wyborczej w Wy-
rach Pani Aleksandra Kempa wrę-

czyła Radnym zaświadczenia o wyborze.
Na początku I Sesji Radni (wyczytywani  

w kolejności alfabetycznej) składali ślubowanie:
Ficek Bronisław, Fityka Tomasz, Kopański 

Michał, Krzyżowski Adrian, Pasierbek-Koniecz-
ny Joanna, Polok Barbara, Profaska Piotr, Rzep-
ka Herbert, Sikora Mirosław, Słomka Elżbieta, 
Smykla Franciszek, Suchoń Andrzej, Surma 
Wojciech, Szulc Franciszek, Załęcki Szymon.

W kolejnych punktach porządku obrad 
przeprowadzono wybory Przewodniczącego  
i dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy 
Wyry.

W głosowaniu tajnym bezwzględną więk-
szością głosów ustawowego składu rady przy  
15 głosach ważnych (14 głosów -„za”, 1- „prze-
ciw”) Przewodniczącą Rady Gminy Wyry zosta-
ła wybrana Radna Elżbieta Słomka.

Wiceprzewodniczącymi Rady, w głosowaniu 
tajnym bezwzględną większością głosów usta-
wowego składu rady, przy 15 głosach ważnych 
zostali wybrani Radny Andrzej Suchoń (13 gło-
sów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”) oraz Rad-
na Barbara Polok (15 głosów „za”).

Następnie ślubowanie złożyła Pani Wójt 
Barbara Prasoł, która zaprezentowała również 
inwestycje, planowane do zrealizowania w tej 
kadencji oraz omówiła sprawy finansowe.

Na koniec przedstawione zostały sprawy or-
ganizacyjne.

z końcem września 2014 
r. rozpoczęta została prze-
budowa ulicy Tysiąclecia 
w wyrach. w ciągu dwóch 
miesięcy wykonawca ro-
bót - Firma Berger Bau 
polska rozebrał całą na-
wierzchnię i konstruk-
cję drogi na długości 
1,24 km oraz wyko-
nał roboty ziemne 
do projektowanego 
poziomu dna koryta 
drogi. 

Ze względu na sła-
bą nośność pod-
łoża gruntowego 

przeprowadzona została jego 
stabilizacja, na którym zosta-
ła ułożona warstwa odsącza-
jąca, a następnie podbudowa 
z tłucznia dolna i górna. Rów-
nocześnie zostały wykonane, 
zaprojektowane wzdłuż drogi 
obustronne sączki z rur dre-
narskich 160 mm oraz czysz-
czenie i odtworzenie rowów. 
Po zakończeniu robót brukar-
skich polegających na wyko-
naniu nowo projektowanych 
zjazdów do posesji oraz prze-
budowie istniejących, położe-
niu w zaprojektowanych miej-

scach prefabrykowanych cie-
ków wzdłuż krawędzi drogi, 
Wykonawca przystąpił do re-

alizacji nawierzchni asfalto-
wej poprzez nałożenie war-
stwy wiążącej o grubości 7 cm 

oraz warstwy ścieralnej o gru-
bości 4 cm. Na odcinku od 
ulicy Bojdoła do przejazdu ko-
lejowego rozbudowana została 
również sieć oświetlenia ulicz-
nego - powstało 11 nowych 

słupów.
Efektem końcowym 

będzie uzyskanie przez 
przebudowaną drogę 
parametrów nośności 
100 kN/oś, co pozwoli 
na wieloletnią bezawa-

ryjną eksploatację.  
Całe zadanie jest współ-

finansowane przez Unię Eu-
ropejską z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 
2007 - 2013.

Kanalizacja w Gostyni i Wyrach

Pierwsza sesja Rady Gminy

Tysiąclecia 
prawie na ukończeniu
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Tradycyjnie, władze gminy zapraszają wszystkich mieszkań-
ców Ornontowic do wspólnego śpiewania kolęd i wielkie-
go strojenia choinki, które odbędzie się 21 grudnia o godz. 

17:00 (za budynkiem ARTerii).

12 listopada 2014r. podczas uro-
czystego spotkania w sali AR-
Terii Centrum Kultury i Pro-
mocji w Ornontowicach Wójt 

Gminy Ornontowice wręczył stypendium spe-
cjalne uczniom szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów 
uczelni wyższych. Była to już 26 edycja przy-
znawania stypendium specjalnego. Przyzna-
no je uczniom i studentom za osiągnięcia w 
drugim semestrze roku szkolnego/akademic-
kiego 2013/2014. Nagrodzono bardzo dobre 
wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne  
i sportowe.

Wśród grona zasłużonych znaleźli się:

UCzNIOwIe szKÓŁ pOdsTAwOwyCH:
Oliwia Cudowska, Marta Czyż, Amelia Do-

bosz, Daria Dubaj, Patrycja Garus, Wiktoria Jo-
nak, Dominika Kolada, Oliwia Kolada, Dominik 
Malczyk, Martyna Malczyk, Wiktoria Mrocz-
kowska, Roksana Rakoczy, Wiktoria Rakoczy, 
Julia Siedlaczek, Martyna Siedlaczek, Mate-
usz Skrzypczyk, Aleksandra Spyra, Wiktoria 
Szwerthalter, Anna Trześniowska, Alicja Wajsz-
czyk, Klaudia Wajszczyk, Justyna Zientek

UCzNIOwIe szKÓŁ GImNAzJALNyCH:
Agnieszka Buszta, Dorota Głosz, Artur Go-

łąb, Karolina Gołąb, Robert Gołąb, Barbara Ma-
chulik, Izabela Mierzwa, Wiktoria Mozgalik, 
Cezary Muszyński, Jakub Piątek, Karolina To-
mecka

UCzNIOwIe szKÓŁ pONAdGImNAzJALNyCH:
Jan Adamczyk, Franciszek Baron, Klau-

dia Dudło, Agnieszka Gabryś, Kinga Lasińska, 
Agnieszka Malcherczyk, Piotr Mróz, Krystian 
Petrusiewicz, Robert Piecyk, Anna Przewłoka, 
Tomasz Pysz, Karolina Serafin, Aneta Spendel, 
Dagmara Styczyńska, Adam Wala, Adrian Za-
jąc, Sylwia Zajusz, Magdalena Zopołka

sTUdeNCI UCzeLNI wyższyCH:
Justyna Boczek, Bartosz Botor, Beata Brzo-

stowska-Machulik, Agnieszka Gilner, Halina 
Kontusz, Daria Nieradzik, Paulina Petrusie-
wicz, Agnieszka Prasoł, Magdalena Spyra, Fi-
lip Szelejewski, Damian Szulc, Krzysztof Waw-
rzynek, Dagmara Wenecka, Julia Zajusz, Karo-
lina Zuber.

Pragnę jak najserdeczniej podzięko-
wać tym, którzy 16 listopada udali 
się do urn wyborczych. Jak dla mnie 

to nie tylko wyraz obywatelskiej postawy, 
ale też troski o rozwój naszej Małej Ojczy-
zny, począwszy od własnego środowiska, 
poprzez powiat, aż po region w rozumieniu 
województwa śląskiego.

Na każdym z tych szczebli funkcjonuje 
samorząd. W głównej mierze to na nim - 
w demokratycznym ustroju państwa - spo-

czywa odpowiedzialność za jakość nasze-
go codziennego życia w sferze publicznej, 
za tworzenie optymalnych warunków dla 
rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, 
za rozmach prowadzonych inwestycji, lecz 
także szereg spraw, które ważą o zaspoka-
janiu potrzeb w zakresie oświaty, kultury, 
sportu, rekreacji czy realizacji społecznych 
inicjatyw.

kaziMierz adaMCzyk
Wójt Gminy Ornontowice

3 listopada br. w sali Kolumnowej 
sejmu Rp przedstawiciele Gminy Or-
nontowice odebrali dyplom za zajęcie 
ósmego miejsca w Rankingu zrówno-
ważonego Rozwoju Jednostek samo-
rządu Terytorialnego 2014 w kategorii 
Gminy wiejskiej.

Ranking został przygotowany przez 
Komisję Samorządu Terytorialne-
go i Polityki Regionalnej Sejmu RP, 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej oraz Funda-
cję Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska”. Gmina Ornontowice w kategorii 
Gminy Wiejskiej uplasowała się na ósmym 
miejscu w kraju oraz drugim w Wojewódz-
twie Śląskim.

W poprzednich dwóch latach Ornonto-
wice także znalazły się w pierwszej dzie-
siątce tego prestiżowego rankingu. 

Nieruchomości do dzierżawy
Wójt Gminy Ornontowice zawiadamia, iż do publicznej wiadomości podano wykazy nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Szczegółowe informacje znajdują 
się na tablicach informacyjnych tut. Urzędu oraz na stronie: www.bip.ornontowice.pl

Gmina Ornontowice zaprasza na swój kanał na Youtube, 
gdzie zamieszczony został film promocyjny zrealizowany 
na terenie Parku Gminnego!

Film promocyjny 
- Park Gminny

https://www.youtube.com/watch?v=mXgA0UUs4zg

Wielkie strojenie choinki

Podziękowanie 
za udział w wyborach

Ornontowice w czołówce

przyznano stypendia specjalne

Młodzi, zdolni, nagrodzeni

Uczniowie szkół podstawowych

Uczniowie szkół gimnazjalnych

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Studenci uczelni wyższych



w sierpniowym wydaniu „Naszej Gazety” pi-
saliśmy o pomyśle mariusza Kaczmarczyka 
z Orzesza, który planował wyruszyć w podróż 
po europejskich klubach piłkarskich, by zdo-
być koszulki, gadżety i pamiątki. wszystkie 
te, niezwykle cenne dla kibiców przedmio-
ty miały trafić na aukcję. Uzyskane w ten 
sposób pieniądze miały trafić do kumpla, 
jeszcze z czasów przedszkola - przemka 
wieczorka z Łazisk Górnych, który walczy 
ze stwardnieniem rozsianym oraz wiktorii 
z Rudy Śląskiej - walczącej z rakiem kości.

Jak zapowiedział, tak też zrobił. Zaprosił do 
wyprawy kolegę, który całą Europę zwie-
dził podróżując stopem, Mateusza Obie-
gałę z Rydułtów. I wyruszyli. Przejechali  

8,5 tys. kilometrów. Odwiedzili osiem krajów. Prze-
żyli wiele ciekawych przygód i co najważniej-
sze oraz godne podkreślenia, zawsze spotykali się  
z miłym przyjęciem. W kilkunastu klubach sporto-
wych, do których zastukali z prośbą o pomoc, do-
ceniono ich zaangażowanie, koleżeńską postawę  
i działanie na rzecz przyjaciół i potrzebujących.

- Okazało się, że nasz pomysł, by przyjechać na 
miejsce i osobiście poprosić, był strzałem w dzie-
siątkę. Przedstawicieli klubów bardzo ujęło to, że 
poświęcamy swój czas i energię na pomoc innym - 
opowiada Mariusz Kaczmarczyk.

Wyruszyli późną jesienią, a na ich trasie znala-
zły się kluby: Banik Ostrava, Bayern Monachium, 
Inter Mediolan, AC Milan, Juventus Turyn,  
AS Monaco, OGC Nicea, Olympique Marsylia, 
Montpellier HSC, Valencia CF, Real Madryt, Atle-

tico Madryt , FC Barcelona, Paris Saint - Germa-
in, Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven, Ajax 
Amsterdam oraz Borussia Dortmund i FC Koln. 
Kibicom nie trzeba wyjaśniać, co oznaczają te na-
zwy. Niewtajemniczonym warto uświadomić, że 
Mateuszowi Kaczmarczykowi udało się trafić ze 
swoim przesłaniem do najbardziej renomowanych 

klubów piłkarskich w Europie 
i świecie.

- Na bieżąco musie-
liśmy zmieniać na-
sze plany, ale w 
sumie zajrzeli-
śmy do 19 klu-
bów i teraz 
czekamy na 
obiecane pre-
zenty. Niektó-
re kluby dały 
nam pamiąt-
ki od ręki, ale 
większość przyrze-
kła przesłać gadżety. 
Chcemy, by całą akcję, 
jak i samą aukcję przedmio-
tów maksymalnie nagłośnić. Stąd 
nasze relacje, kontakty z telewizjami i pra-
są. Im więcej osób będzie licytowało, tym więcej 
zbierzemy pieniędzy. Na Facebooku można zoba-
czyć zdjęcia z naszej wyprawy „Droga po życie”, 
tu też zamieściliśmy fotografie z wizyt w klubach 
oraz ze spotkania z Arkadiuszem Milikiem i Paw-
łem Olkowskim - dodaje Mariusz.

Z trzech tygodni na trasie tylko siedem nocy 
spędzili w łóżkach, głównie za sprawą kolegów 
Mateusza, którzy gościli ich w swoich domach  

i mieszkaniach. Wiele razy też służyli radą i pomo-
cą. Okazało się, że nawet hiszpański taksówkarz 
może mieć rodzinne związki z Polską i z dobroci 
serca pomógł naszym bohaterom odzyskać odho-
lowany samochód.

Natomiast fanów piłki nożnej zachęcamy do 
śledzenia aukcji, bo już za niedługo pojawią się na 

nich koszulki z autografami  
i inne gadżety piłkarskie - 

pochodzące z tej nie-
zwykłej wyprawy. Jej 

bohaterowie liczą 
na ostre licyto-
wanie, bowiem 
do dwójki po-
trzebujących 
doszła rów-
nież mała Maja  
z Żor walcząca 

z rakiem mózgu.
- Mamy na-

dzieję, że kibice nie 
zawiodą, bowiem po-

trzebnych jest sporo pie-
niędzy, zarówno na rehabi-

litację Przemka, jak i pomoc dla 
Mai - dodaje Mariusz. - Mam w planach ko-

lejną wyprawę, tym razem chciałbym wyruszyć  
w podróż po angielskich klubach piłkarskich, 
może już w maju. Wierzę, że znajdą się sponsorzy, 
którzy mi pomogą sfinansować tę podróż i zdobyć 
kolejne, cenne dla kibiców pamiątki, by pomóc 
Przemkowi, Mai i Wiktorii…

Trzymamy kciuki i już dziś zapraszamy do śle-
dzenia poczynań Mariusza na Facebooku.

Beata Leśniewska
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www.herbaciarniamandarin.pl

Jeżeli chcesz, by te Święta były wyjątkowe i chcesz przygoto-
wać dla swoich najbliższych niepowtarzalny prezent wstąp do 
sklepu ManDarin.

- Przygotowaliśmy bogatą ofertę herbat i kaw na wagę. Wśród 
nich nie zabraknie ulubionej herbaty Świątecznej i adwentowej. 
na te święta proponujemy aromatyczną kawę Piernikową i Ba-
kaliową.

- Do świątecznej paczki proponujemy markowe słodycze min.: 
czekolady ręcznie robione, bakalie w czekoladzie.

- Polecamy szeroki wybór akcesoriów do parzenia kawy i her-
baty, porcelanę oraz świece i serwetki.

- Doskonałym dodatkiem będą również konfitury, syropy owo-
cowe i miody.

Przyjmujemy zamówienia na kosze okolicznościowe i paczki od 
klientów indywidualnych oraz firm prywatnych i instytucji.

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Kiedy tylko najlepsze w europie kluby piłkarskie przyślą koszulki i gadżety, rozpocznie się aukcja na rzecz chorych dzieci: przemka  
z Łazisk Górnych, wiktorii z Rudy Śląskiej oraz mai z żor. mariusz Kaczmarczyk z Orzesza zrealizował swój niezwykły i szlachetny plan. 

Podróż z sukcesem!
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W listopadowym numerze 
„Naszej Gazety” ukazał 
się artykuł pt. „Dyslek-

sja to nie upośledzenie i choro-
ba”. Ponieważ treść artykułu jak 
również komentarz do niego au-
torstwa Stanisława Piechuli ude-
rza w dobre imię Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej w Miko-
łowie, czuję się w obowiązku od-
nieść się do tego tekstu.

Gdyby Pan Piechula istotnie  
z troską pochylił się nad funk-
cjonowaniem Poradni i oceną jej 
działalności, z pewnością zauwa-
żyłby wiele, a nawet bardzo wie-
le pozytywnych opinii, być może 
wręcz podałby statystyki mówią-
ce jakie diagnozy i na jakim eta-
pie zostały postawione. 

A także jak potoczyły się dal-
sze etapy edukacji dzieci, u któ-
rych odpowiednio wcześnie wy-
kryto nieprawidłowości w ich roz-
woju. Niemniej, ponieważ wspo-
mniany artykuł nie wygląda by był 
szczytem obiektywizmu, li tylko 

przedwyborczą zajawką pewnych 
wizji Kandydata to może warto by 
choć zadać w tym miejscu pyta-
nie: skąd wiedza i doświadcze-
nie niezbędne do oceny Pracow-
ników Poradni jako osób niekom-
petentnych? 

Tym bardziej, że Starostwo Po-
wiatowe niezwłocznie zwróciło 
się do Śląskiego Kuratora Oświa-
ty w Katowicach o wyjaśnienie  
i merytoryczne zbadanie sprawy, 
gdyż to właśnie Śląski Kurator 
Oświaty posiada kompetencje do 
kontroli merytorycznej wydawa-
nych opinii i orzeczeń przez Po-
radnię. Po otrzymaniu wyjaśnień 
z Kuratorium Oświaty w Katowi-
cach, wspomniani w artykule ro-
dzice dziecka, zostali poinformo-
wani pisemnie, że po zapoznaniu 
się z aktami sprawy stwierdzo-
no, iż opinia wydana przez Porad-
nię na podstawie diagnozy specy-
ficznych trudności w uczeniu się 
oraz przeprowadzonych badań 
psychologiczno - pedagogicznych 

dziecka jest merytorycznie uza-
sadniona.

Mając na względzie dobro 
dziecka rodzice otrzymali od Sta-
rosty Mikołowskiego dwukrotnie 
pisemnie propozycję spotkań, 
których celem miało być wyja-
śnienie i rozwiązanie zaistniałej 
sytuacji. Rodzice dziecka dwu-
krotnie pisemnie odmówili udzia-
łu w w/w spotkaniach.

Wracając jednak do meritum 
- czyli przypadłości zwanej dys-
leksją. Otóż, warto podkreślić, że 
Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna wydaje opinie wyłącz-
nie na podstawie obowiązującego 
prawa. Zalecenie wykonania do-
datkowych badań przez pracowni-
ka poradni nie jest wymysłem te-
goż czy dowodem jego złośliwo-
ści tylko częścią niezbędnej pro-
cedury wymaganej do potwierdze-
nia lub wykluczenia dysleksji. Za-
burzenie to ma ściśle określone 
cechy, symptomy i zdecydowanie 
nie jest możliwe jego zdiagnozo-

wanie na podstawie jednej wizy-
ty i niezachwianego przekonania 
rodziców o jej istnieniu. Zgodnie 
z prawem, dysleksja nie może być 
np. zdiagnozowana u osób z za-
burzeniami neurologicznymi, or-
ganicznymi (jak np. niedosłuch), 
niskim ilorazem inteligencji czy 
wręcz... u dzieci które nie zna-
ją zasad polskiej pisowni! Przed 
wydaniem ostatecznej diagnozy 
wszystkie powyższe oraz inne ele-
menty muszą zostać zweryfikowa-
ne i wykluczone. I tu właśnie ist-
nieje przestrzeń do nieporozu-
mienia. Rodzice, których dzieci 
skierowane są do poradni często 
nie są przygotowani na przyjęcie 
innej diagnozy niż ta, którą spo-
dziewali się usłyszeć. Nośny te-
mat dysleksji przewija się w me-
diach- często w audycjach, w któ-
rych bezrefleksyjnie uważa się ją 
za przyczynę różnorodnych pro-
blemów. Niestety, w rzeczywisto-
ści ich pochodzenie często jest 
inne, czego rodzice nie chcą przy-

jąć do wiadomości, nie spodzie-
wając się że ich córka bądź syn 
cierpi np. na niedosłuch. Oczywi-
ście, rodzice mają pełne prawo do 
tego, aby skorzystać z usług innej 
poradni, co więcej- z pewnością 
po wizycie w kilku z nich (pań-
stwowych czy prywatnych) znajdą 
też taką, która wyda opinię zgod-
ną z oczekiwaniem. Czy jednak 
będzie to diagnoza słuszna, oka-
że się na dalszych etapach edu-
kacji dziecka.

W powszechnej opinii wielu ro-
dziców wciąż pokutuje przeko-
nanie że orzeczona dysleksja to 
samo dobro i ułatwienie dziecku 
funkcjonowania w szkole. To nie 
jest prawda, bo wizje przedłużo-
nego czasu na sprawdzianach/te-
stach, mniejsze wymagania na-
uczycieli co do poprawnej orto-
grafii czy stylu pisma zostaną za-
zwyczaj szybko zweryfikowane ko-
niecznością wykonania ogromnej 
pracy w ramach zleconej terapii. 
Pytanie więc czy „walka” o uzna-

nie dysleksji, jak proces ów został 
wielokrotnie określony w artykule, 
służy tak naprawdę najlepszej dro-
dze rozwoju dziecka. Wierzę głębo-
ko, że tak właśnie będzie, a wyniki 
wszelkich dodatkowych badań za-
lecanych bohaterce artykułu przez 
pracowników mikołowskiej Porad-
ni okażą się prawidłowe. Jestem 
głęboko przekonana, że pracow-
nicy naszej placówki zawsze kie-
rują się dobrem dzieci, pomaga-
ją i wspierają ich rodziców, postę-
pując zgodnie z przepisami prawa 
oświatowego oraz zgodnie z Ko-
deksem Etyki Zawodowej.

Dlatego uważam, że zarzucanie 
niekompetencji oraz złej woli, tym 
bardziej przez osobę zupełnie nie-
związaną zawodowo z pomocą psy-
chopedagogiczną, jest nieupraw-
nione i kreuje fałszywy i krzywdzą-
cy obraz naszej placówki.

W imieniu swoim i pracowników 
Poradni Psychologiczno 

-Pedagogicznej w Mikołowie 
Anna Karaśkiewicz

W redakcji rozdzwoniły się 
telefony, przyszyło rów-
nież kilkoro rodziców 
oraz nauczycieli. Z rela-

cji naszych Czytelników, którzy jak je-
den mąż zastrzegają sobie anonimo-
wość (ciekawe skąd ten strach przed 
personelem poradni), wynika jedno: 
to nie był incydent. Wychodzi na to, 
że podobne „nieporozumienia” zdarza-
ją się dość często. Zareagowała również 
dyrekcja Poradni, której polemiczne pi-
smo prezentujemy na naszych łamach. 
Warto zwrócić uwagę, że w ani jednym 
zdaniu personel poradni nie dopuszcza 

nawet myśli, że może to oni popełni-
li jakiś błąd. 

Jeden z naszych rozmówców, tata 
11-letniego Mateusza, nie mógł wyjść 
ze zdumienia, kiedy okazało się, że jego 
syn otrzymał z poradni podobną opinię, 
jaką cytowaliśmy w listopadowym arty-
kule, choć zwrócił się tam z zupełnie 
innym problemem. 

- Do poradni poszła z synem moja 
żona. Syn „po łepkach” uczył się przed-
miotów, których nie lubił. Trzeba go 
było pilnować, bo nie mógł się skupić 
na nudnych - jego zdaniem - sprawach. 
Ale w przypadku tematów, które go za-
interesowały wręcz pochłaniał mate-
riał. Zawsze miał świadectwo z pa-
skiem. Ja uważałem, że trzeba go przy-
pilnować, ale żona postanowiła być 
nowoczesna. Po pierwszej wizycie syn 
oświadczył, że więcej tam nie pójdzie,  
a żona tak była wstrząśnięta postę-
powaniem personelu, że po opinię ja 
musiałem pójść. Nie ukrywam, że się  
z tymi paniami trochę pokłóciłem 
- opowiada ojciec Mateusza. - Kie-
dy przeczytałem artykuł w gazecie 
nie mogłem uwierzyć, przecież to było  
o mnie i moim synu. Nawet opinia była 
podobna, choć przecież on nie miał ta-
kich problemów jak opisywana dziew-
czynka. To mnie najbardziej dziwiło… 

Postanowiłem, tak, jak radzi Pan Pie-
chula na łamach gazety złożyć skargę. 

Zgłosili się do redakcji również rodzi-
ce dzieci niepełnosprawnych intelek-
tualnie. Uskarżali się nie tylko na spo-
sób w jaki traktowano ich i dzieci, ale 
przede wszystkim na orzeczenia, któ-
re za dużo nie wnosiły do rehabilitacji 
ich dzieci.

- Najgorsze było to, że zawsze od 
nowa musiałam opowiadać o ciąży, 
porodzie i okolicznościach, w których 
uświadomiliśmy sobie niepełnospraw-
ność naszego dziecka. Nie wiem po co 
to, skoro wystarczyło zajrzeć do akt, 
przecież fakty z historii się nie zmie-
niają, a to takie upokarzające… Nato-

miast orzeczenia wydawane przez po-
radnię musiałam dwukrotnie korygo-
wać w podobnej poradni w Gliwicach, 
bowiem najpierw w przedszkolu inte-
gracyjnym, a później w szkole nauczy-
cielki nie wiedziały, co mają dalej ro-
bić z moim dzieckiem - opinia była nie-
spójna i brak było zaleceń - opowiada 
mama 9-letniej Kariny.

Okazało się, że także nauczyciele 
placówek integracyjnych oraz dla dzieci 
niepełnosprawnych mieli zastrzeżenia 
do opinii wydawanych przez poradnię.

- Każde dziecko ma inny stopień nie-
pełnosprawności i braki. Żeby dobrze 
prowadzić rehabilitację trzeba dokład-
nie wiedzieć, jakie braki ma dziecko,  
a jak dostajemy ogólnikową opinię, 
która na dodatek jest podobna do wy-
stawionej innemu naszemu uczniowi, 
choć to dwa odmienne przypadki, to nie 
pozostaje nam nic innego, jak zignoro-
wać ją i wysłać rodziców do innej po-
radni. Tylko nasuwa się pytanie, po co 
nam taka poradnia, która nie spełnia 
powierzonych jej zadań - ma przecież 
pomagać dzieciom? - opowiedział nam 
nauczyciel przedszkolny z Mikołowa.

Beata Leśniewska

Wyjaśnienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie

personel poradni psychologiczno-pedagogicznej w mikołowie jest głęboko przekonany  
o swojej nieomylności i profesjonalizmie. Niektórzy rodzice mają na ten temat inne zdanie.

Poradnia kontratakuje

KOmeNTARz

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie to miejsce, gdzie zarów-
no rodzice, jak i dzieci z problemami oraz niepełnosprawne intelektualne powin-
ny czuć się, jak w domu. Niestety, z opinii naszych Czytelników wynika, że tak nie 
jest. Zastrzeżenia co do wydawanych przez personel opinii też wzbudzają niepo-
kój, bowiem nawet jedno źle zdiagnozowane lub potraktowane dziecko powin-
no skłonić starostwo do uruchomienia procedury naprawczej. Ale tu tak się nie 
dzieje. Ci, którzy mają odwagę, by mówić o nieprawidłowościach w poradni (pi-
smo pracowników pracowni) są atakowani. Liczymy, że nowe władze powiatowe 
pochylą się z troską nad tym problemem. Może już czas na zmiany, także w Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie, bo przecież powinno się liczyć 
tu tylko dobro dzieci.

W listopadowym nu-
merze „Naszej Gaze-
ty” opublikowaliśmy 
artykuł: „Dysleksja to 
nie upośledzenie  
i choroba”, który  
w naszym mniemaniu 
i opisanych bohate-
rów miał być tylko 
opowieścią  
o dość niefortunnym 
potraktowaniu dziec-
ka i rodziców przez 
personel Poradni 
Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Miko-
łowie. Ale okazało 
się, że otworzyliśmy 
prawdziwą puszkę 
Pandory. 

pOLemIKA

Odnosząc się do odpowiedzi Po-
radni Psychologiczno Peda-
gogicznej w Mikołowie (PPP 

Mikołów) według mnie widać w niej 
wyraźną próbę odwrócenia uwagi od 
faktu, że wydawano kilkakrotnie opi-
nię zdecydowanie odmienną niż ta, 
którą udało się Rodzicom uzyskać  
w innej poradni, polecanej przez Kra-
jowego Konsultanta w tej dziedzi-
nie. U opisywanego dziecka nie wi-
dziano dysleksji w mikołowskiej po-
radni, tymczasem w innej placów-
ce diagnostycznej stwierdzono dys-
leksję głęboką. To niepokojąca roz-
bieżność. Chciałbym jednoznacznie 
stwierdzić, że nie kwestionuję całej 
działalności PPP Mikołów, a jedynie 
wskazuję konkretną sprawę, w któ-
rej wypadałoby powiedzieć po prostu 
przepraszam, każdy popełnia błędy  
i w ten sposób ją zamknąć, a nie brnąć 
w „zaparte”. Oczywiście, jako laik  
w tej dziedzinie, nie mogę oceniać  
w sposób merytoryczny działalności 
PPP Mikołów, ale gdybym był rodzi-
cem dziecka w podobnej sytuacji, to 
skorzystałbym z dodatkowej konsulta-
cji w tej poradni, do której ostatecznie 
trafili opisywani rodzice. Przecież dla 
każdego z nas liczy się przede wszyst-
kim szczęście jego dziecka.

Z uszanowaniem
Stanisław Piechula
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Szanowni Mieszkańcy!
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom 

Naszej Gminy za wyjątkowo liczny udział w wyborach samorządowych 
oraz udzielony mi tak duży mandat zaufania oraz poparcia. 

Ilość głosów, jakie od Państwa otrzymałam w dniu 16 listopada 
2014r., w wyborach samorządowych, stanowi bardzo mocne 
zobowiązanie dla mnie oraz dla naszych radnych do dalszej pracy  
i troski o wspólne dobro.

Bardzo dziękuję również za ogromną życzliwość, której wraz  
z naszymi kandydatami doświadczyłam w czasie kampanii wyborczej. 

Fakt, że obdarzyli nas Państwo tak dużym zaufaniem napawa mnie 
ogromną radością i stanowić będzie dodatkową, silną motywację do 
dalszych działań. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby swoją 
pracą służyć wszystkim Mieszkańcom. 

Z wyrazami szacunku, 
BARBARA PRASOŁ 

Stanisław 
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BURMISTRZ MIKOŁOWA

DZIĘKUJĘ
za zaufanie. Jestem pewien,
że będziemy razem dobrymi
współgospodarzami Mikołowa.

Stanisław 

Piechula
BURMISTRZ MIKOŁOWA

DZIĘKUJĘ
za zaufanie. Jestem pewien,
że będziemy razem dobrymi
współgospodarzami Mikołowa.

Stanisław 

Piechula
BURMISTRZ MIKOŁOWA

DZIĘKUJĘ
za zaufanie. Jestem pewien,
że będziemy razem dobrymi
współgospodarzami Mikołowa.

Reklama TV

HotSpot



14 NASZA GAZETA • grudzień 2014r.I pO wyBORACH

Na przykładzie powia-
tu mikołowskie-
go można prześle-
dzić, na czym pole-

ga największa słabość tego systemu. Sta-
rostą po raz kolejny z rzędu został Hen-
ryk Jaroszek, choć zdobył zaledwie 319 
głosów. W wyborach bezpośrednich 
taki wynik nie dałby mu żadnych szans 
na zwycięstwo. Nowy burmistrz Miko-
łowa Stanisław Piechula, który starto-
wał także w wyborach do Rady Powia-
tu, uzyskał 2049 głosów. Na Adama Le-
wandowskiego, otwierającego powia-
tową listę PiS, głosowało 1242 miesz-
kańców. Henryk Jaroszek jest znanym 
i przez wielu mieszkańców cenionym 

politykiem. Kiepski wynik zawdzięcza, 
m.in. generalnej słabości listy Dla Gmi-
ny i Powiatu. Marek Balcer, najbardziej 
rozpoznawalny kandydat tego ugrupo-
wania, zdobył zaledwie 401 głosów i po-
niósł klęskę w staraniach o fotel burmi-

strza Mikołowa. Trudno o bardziej czy-
telny sygnał, że formuła GiP przestała 
być atrakcyjna dla wyborców. Ale w po-
wiatowej układance zdanie mieszkań-
ców nie ma większego znaczenia. Na-
turalnym sojusznikiem dla GiP zostały 
Gminy Ziemi Mikołowskiej, ugrupowa-
nie nowe na lokalnej scenie, ale powoła-
ne przez „starych” samorządowców, na 
czele z Adamem Putkowskim (289 gło-
sów), przez lata najbliższym współpra-
cownikiem i zastępcą Marka Balcera.  
W sumie, oba ugrupowania wprowadzi-
ły do Rady Powiatu sześciu ludzi (GiP - 
czterech i GZM - dwóch). To za mało, 
aby rządzić samodzielnie. 

dO GRy pRzysTąpIŁO  
pRAwO I spRAwIedLIwOŚć. 

W porównaniu z poprzednią, nieuda-
ną dla tej partii kadencją, PiS poprawił 

ilość i jakość swojej ekipy w Radzie Po-
wiatu. Od początku było jasne, że czte-
rech radnych rekomendowanych przez 
senator Izabelę Kloc, stanie się języcz-
kiem u wagi, który może przechylić sza-
lę zwycięstwa. Negocjacje rozkręciły się 

więc na dobre. Do rozmów z PiS przy-
stąpiła także koalicja: Forum Samorzą-
dowe - Obywatelski Komitet Samorzą-
dowy - Platforma Obywatelska. Te trzy 
ugrupowania zdobyły w sumie dzie-
sięć mandatów. Gdyby liczyła się tylko 
wola wyborców, koalicja mogłaby święto-
wać zwycięstwo, mając w sumie popar-
cie około 6 tys. głosów. Na kandydatów 
z konkurencyjnych list głosowało 4,5 
tys. mieszkańców. Negocjacje między  
FS-OKS-PO a PiS nie przyniosły jednak 
rezultatu. Takie porozumienie mogłoby 
dojść do skutku, gdyby w powiecie miko-
łowskim Platforma Obywatelska i Prawo 
i Sprawiedliwość ogłosiły zawieszenie 
broni. W innych miejscowościach takie 
cuda się zdarzają. W niektórych samo-
rządach powstały porozumienia tech-
niczne ( z zakazem używania słowa ko-
alicja), których elementami są, m.in. PO 
i PiS. U nas ta cena okazała się za wy-
soka. PiS wolał stworzyć koalicję z GiP 
(Jaroszek i Balcer) oraz GZM (Putkow-
ski). Dla zdecydowanych zwolenników 
partii Jarosława Kaczyńskiego ten wybór 
był oczywisty. Wielu mieszkańców nadal 
jednak nie potrafi zrozumieć, jakim cu-
dem partia idąca do wyborów z hasła-
mi zmian w samorządach i dwukaden-
cyjności władz, weszła w układ z ludźmi 
rządzącymi powiatem mikołowskim i sa-
mym Mikołowem od 16 lat. 

GRA O pOWIATOWY TRON 
NABRAŁA RUmIeńCÓw. 

Koalicja FS-OKS-PO miała dziesię-
ciu radnych. Tyle samo szabel zgroma-
dził sojusz PiS-GiP-GZM. Dosyć nie-
oczekiwanie najważniejszą osobą w tej 
układance stała się Barbara Pepke, któ-
ra wywalczyła jedyny w naszym powie-
cie mandat dla Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Nieoficjalnie dowiedzieli-
śmy się, że lokalne struktury PSL go-
towe były przystać na współpracę ich 
radnej z sojuszem PiS-GiP-GZM. Bitwę  
o radną Pepke wygrała jednak konkuren-

cja. Podobno, sprawa zawędrowała aż na 
szczebel regionalny. Jak wiadomo, w Sej-
miku Województwa Śląskiego rządzi ko-
alicja PO-PSL i tak też zostało w powie-
cie mikołowskim. W tym momencie wy-
dawało się, że wszystko jest już poukła-
dane. Mirosław Duży przyjmował nieofi-
cjalne gratulacje, jako przyszły starosta. 

ALe NA sCeNę wKROCzyŁA 
JOANNA BIeNIeK. 

Na dzień przed pierwszym posie-
dzeniem Rady Powiatu nowej kadencji, 
radna OKS z okręgu wyrsko-ornonto-
wickiego zmieniła zdanie i przeszła pod 
skrzydła PiS-GiP-GZM. Układ zmienił 
się o 180 stopni. Karty zaczęli rozdawać 
senator Izabela Kloc i starosta Henryk 
Jaroszek, dysponując w Radzie Powia-
tu jedenastoosobową większością. Joan-

na Bieniek weszła do zarządu powiatu, 
wicestarostą został Marek Szafraniec  
z PiS, a przewodniczącym Rady Powia-
tu jego partyjny kolega, Adam Lewan-
dowski. 

Na politycznych losach powiatu za-
ważyła decyzja jednej osoby, o dosyć 
skromnym doświadczeniu samorządo-

wym. Bez względu na motywacje, jakimi 
się kierowała, postawę radnej Bieniek 
trudno ocenić pozytywnie. 

COŚ pOdOBNeGO zdARzyŁO  
sIę w pOwIeCIe mIKOŁOwsKIm 
pO RAZ pIERWSZY. 

W głosowaniu do Rady Powiatu do-
staliśmy żółte książeczki, gdzie kartka 
po kartce, pogrupowano kandydatów 
według ich organizacyjnej przynależno-
ści. Co innego obowiązywało w jedno-
mandatowych okręgach do rady miasta 
albo gminy, gdzie wybieraliśmy przede 
wszystkim konkretnych ludzi. Do Rady 
Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego, kie-
rowaliśmy się głównie partyjnym szyl-
dem. Wyborcy Joanny Bieniek głoso-
wali na nią, lecz przede wszystkim na 
OKS. Gdyby chcieli wybrać kogoś z PiS, 
GiP albo GZM, szukaliby kandydatów 
na innych kartkach. Oczywiście, każ-
dy ma prawo do swoich poglądów. Wol-
no sympatyzować z PiS lub czuć ideową 
więź z Henrykiem Jaroszkiem albo Ada-
mem Putkowskim. Nie byłoby najmniej-
szego problemu, gdyby Joanna Bieniek 
wystartowała z listy ich ugrupowań. Na-
tomiast nie wolno ludzi wprowadzać  
w błąd. Radna Bieniek rozczarowała 
swoich kolegów z listy OKS, ale najwięk-
szą szkodę wyrządziła samym wyborcom. 
W socjologicznym ujęciu polityka przy-
pomina trochę handel, a wybory można 
porównać do decyzji zakupowych. Różni-
ca jest jedna, ale za to zasadnicza. Jeżeli 
kupujemy buty firmy Adidas, a w pudeł-
ku znajdziemy Nike, możemy od razu re-

klamować transakcję. W polityce rekla-
macje uwzględnia się tylko raz na czte-
ry lata. Szkoda, że sama bohaterka nie 
czuje niestosowności tej sytuacji. Ni-
gdzie nie ma słowa wyjaśnienia, kto lub 
co skłoniło radną Bieniek do tak nagłej  
i nieoczekiwanej zmiany poglądów.

Jerzy Filar 

Na politycznych losach powiatu mikołowskiego zaważyła decyzja jednej osoby. Radna Joanna Bieniek w ostatniej 
chwili przeszła do konkurencyjnej koalicji i wywróciła do góry nogami dotychczasowe samorządowe układanki. władzę 
utrzymał starosta Henryk Jaroszek. Nowa kadencja powiatu mikołowskiego rozpoczęła się w dosyć nieprzyjemnej 
atmosferze. w rozładowaniu sytuacji raczej nie pomogło powołanie Joanny Bieniek do zarządu powiatu.

ZBudOWAlI mOSTY 
dlA PANA STAROSTY

System wyłaniania 
władz powiato-
wych jest jednym  
z najsłabszych 
ogniw polskiej 
demokracji 
lokalnej. Przy okazji 
każdych wyborów 
samorządowych 
wraca pomysł, aby 
starostę wybierali 
sami mieszkańcy. 
Niestety, na pomy-
słach się kończy. 
Starostę nadal 
wybierają radni. 

KOALICJA RządząCA 
(dla Gminy i powiatu - Gminy ziemi mikołowskiej 

- prawo i sprawiedliwość)
Adam Lewandowski 
przemysław marek 

Bogdan Tkocz  
marek szafraniec 
Henryk Jaroszek

marek Balcer
Henryk zawiszowski

Adam putkowski
mirosław Blaski 

(został Burmistrzem do rady wszedł Józef Mrowiec)
sławomir Bijak
Joanna Bieniek

OpOzyCJA 
(Forum samorządowe - Obywatelski Komitet samorządowy - 

platforma Obywatelska)
stanisław piechula

(został Burmistrzem do rady weszła Mirosława Lewicka)
Henryk stencel 

eryk muszer 
wojciech spałek 

mirosław duży
elżbieta piecha 

Aleksander wyra 
(został Burmistrzem do rady wszedł Tadeusz Kopiec)

Andrzej Bujok 
Tadeusz marszolik,

Barbarę pepke

Henryk Jaroszek po raz kolejny został sta-
rostą Powiatu Mikołowskiego.

Adam Lewandowski przegrał walkę o fotel 
burmistrza w Mikołowie. Został przewodni-
czącym Rady Powiatu.

Radna Joanna Bieniek na dzień przed 
pierwszą sesją Rady Powiatu zmieniła 
politycznych partnerów.
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- Na dwa dni przed pierwszą sesją rady 
Powiatu, był Pan „pewniakiem” do stanowi-
ska starosty. Nastąpił jednak nieoczekiwany 
zwrot akcji. Czuje się Pan przegrany?

- Trudno powiedzieć. W wyborach do Rady Po-
wiatu na radnych naszej koalicji, czyli Forum Sa-
morządowego, Obywatelskiego Komitetu Samo-
rządowego i Platformy Obywatelskiej, głosowało 
sześć tysięcy mieszkańców. Konkurencyjne ugru-
powania zdobyły półtora tysiąca głosów mniej. 
Trudno o bardziej czytelny sygnał, że mieszkańcy 
powiatu oczekują zmian i są po naszej stronie…

- ale władza nie jest po waszej 
stronie. Coś zawiodło?

- Ktoś zawiódł. Trzeba sobie 
otwarcie powiedzieć, że mieszkań-
cy zawdzięczają taki układ wła-
dzy w powiecie tylko jednej oso-
bie. To pani Joanna Bieniek, któ-
ra na dzień przed pierwszą sesją 
Rady Powiatu zdradziła naszą ko-
alicję. Bez słowa ostrzeżenia, bez 
wyjaśnień, bez słowa przepra-
szam skierowanego do wyborców, 
którzy oddali na nią głos. Radna 
Bieniek być może myślała, że jest 
wcieleniem świętej Judyty lub 
Konrada Wallenroda, ale w po-

wszechnej opinii postąpiła jak Judasz. Gdybym po-
wiedział, że zachowała się jak gimnazjalistka, to 
obraziłbym młodzież w tym wieku, która zazwyczaj 
potrafi dochować słowa. 

- jedna osoba była w stanie tyle „namie-
szać”?

- Jeżeli zawodnik sprzeda mecz i na kilka minut 
przed końcem spotkania strzeli samobójczego gola, 
to wyniku nie uratuje nawet drużyna tej klasy, co  
FC Barcelona. Pamiętajmy też, że utworzenie komi-
tetu wyborczego i przeprowadzenie kampanii kosz-
tuje wiele czasu, energii, zaangażowania ludzkie-
go, a także, nie ukrywajmy, pieniędzy. Ile konkret-
nie, będzie można sprawdzić na stronie PKW po zło-
żeniu oficjalnego sprawozdania przez KWW Oby-
watelski Komitet Samorządowy, z którego listy pani 
Bieniek startowała. I nie chodzi o to, że nie zosta-
łem Starostą bo to nie koniec świata, ani dla mnie 
ani dla powiatu. Radna złamała elementarne zasady 
uczciwości, które obowiązują także w polityce. Trze-
ba będzie teraz włożyć sporo pracy, aby przekonać 
mieszkańców, że taka postawa nie jest w naszym 
środowisku normą, lecz pojedynczym przypadkiem. 

- Pojedynczym?
- Od dwudziestu lat udzielam się w samorzą-

dzie, dlatego czuję do niej osobisty żal. Nie przy-
pominam sobie, aby kiedykolwiek doszło do podob-

nej sytuacji, że ktoś przechodzi do innego klubu 
radnych, zanim rada zacznie działać. Radna na-
wet nie zdążyła się do nas rozczarować, bo jesz-
cze nie zaczęliśmy wspólnie pracować. Otwartym 
pozostaje pytanie o cenę tego transferu. Być może 
zrobiła to w dobrej wierze dla wyimaginowanego 
dobra powiatu, ale przecież z nami też mogła zo-
stać członkiem zarządu, gdyby wyraziła taką ocho-
tę. W każdym razie wzięła na siebie pełną odpo-
wiedzialność za to, co w najbliższej kadencji wyda-
rzy się lub nie wydarzy w powiecie mikołowskim.

- Nie pogratuluje Pan Henrykowi jarosz-
kowi zwycięstwa?

- Oczywiście, że pogratuluję. Zresztą nie był on 
i nie jest moim osobistym wrogiem. Jego politycz-
nej skuteczności można pozazdrościć. Czterdzie-
ści lat temu, w kwietniu 1974 roku, decyzją egze-
kutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Tychach, 
Henryk Jaroszek został Sekretarzem gminy Łazi-
ska Górne. Teraz obronił stanowisko dzięki popar-
ciu Prawa i Sprawiedliwości. Historia zachichota-
ła z powiatu mikołowskiego. Życzę jemu oraz ca-
łemu zarządowi powiatu wielu sukcesów w nowej 
kadencji. Natomiast moim wyborcom dziękuję za 
udzielone poparcie i obiecuję, że obojętnie w ja-
kiej roli, zawszę będę działał dla dobra mieszkań-
ców Łazisk Górnych i naszego powiatu.

Rozmawiał: Jerzy Filar

HIStORIA ZACHICHOtAłA
z powiatu mikołowskiego

Rozmowa z MiroSłaWeM DużyM, radnym powiatowym
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W pierwszej turze 
wynik każdego  
z trzech kandyda-

tów był zaskakujący. Przede 
wszystkim, nikt nie spodzie-
wał się tak słabego popar-
cia dla urzędującego burmi-
strza, Marka Balcera, który 
uzyskał 28,75 proc. głosów. 
Niewiele mniej, bo 24,92 
proc. zdobył Adam Lewan-
dowski. Dla wielu obser-
watorów mikołowskiej sce-
ny politycznej to była praw-
dziwa sensacja. Lewandow-
ski pojawił się w życiu pu-
blicznym niespełna trzy lata 
temu, jako prezes Stowarzy-
szenia Rozwoju i Promocji 
Ziemi Mikołowskiej. Popu-
larność zyskał także dzięki 
publikacjom w „Naszej Ga-
zecie”, ponieważ od począt-
ku kibicowaliśmy jego sto-
warzyszeniu. Uzyskanie po-
parcia jednej czwartej wy-
borców, zapowiada cieka-
wą karierę w samorządzie 
albo polityce. Najbardziej 
zaskakujący okazał się jed-
nak wynik Stanisława Pie-
chuli, który w pierwszym 
podejściu znokautował ry-
wali, uzyskując 46,33 proc. 
głosów. Dlaczego poszło mu 
tak dobrze? Po pierwsze, 
Piechula, w odróżnieniu od 
Lewandowskiego, nie mu-
siał budować marki swoje-

go nazwiska, ponieważ jest 
w Mikołowie znany od lat. 
Po drugie, w odróżnieniu od 
Balcera, który też jest znany, 
nie musiał z niczego się tłu-
maczyć, bo nie rządził nigdy 
miastem i nie ma na koncie 
żadnych błędów.

KAmpANIA 
wyBORCzA NABRAŁA 
pRAwdzIwyCH 
RUmIeńCÓw  
pO OGŁOszeNIU 
wyNIKÓw  
pIERWSZEj TuRY.

Różnica prawie 20 pro-
cent między Piechulą a Bal-
cerem nie pozostawiała złu-
dzeń, kto jest faworytem. 
Ustępujący burmistrz po-
stanowił jednak walczyć do 
końca. Przed pierwszą turą 
Marek Balcer w zasadzie 
nie prowadził żadnej kam-
panii wyborczej. Dopiero po 
16 listopada miasto zostało 
zalane plakatami i banera-
mi z hasłem „Mikołów real-
ny, nie wirtualny”. Niestety, 
nie był to pijarowy majstersz-
tyk. Wirtualna aluzja do Pie-
chuli, który jest bardzo ak-
tywny w Internecie, okaza-
ła się niezbyt czytelna dla 
większości wyborców. Nato-
miast wywołanie hasła „real-
ny” skłoniło mikołowian, do 
przyjrzenia się, jak w rzeczy-
wistości wygląda miasto pod 
rządami Balcera. Jedni wi-
dzieli nowy budynek biblio-

teki, inni dostrzegli sypiące 
się osiedle Mickiewicza. Ktoś 
był zadowolony z kanaliza-
cji, inny psioczył na najdroż-
szą taryfę wodno-ściekową 
na Śląsku. Jedni cieszyli się 
chwilą, kiedy zobaczyli ra-
dosnego burmistrza podczas 
dożynek, inni zaciskali zęby 
z upokorzenia i złości, po-
nieważ zostali źle potrakto-
wani przez jego zastępcę.

JedNI KARmILI 
sIę pROpAGANdą 
sUKCesU sąCzONą 
pRzez BIULeTyN 
zALeżNy Od 
mAGIsTRATU, INNI 
pRAwdy O mIeŚCIe 
SZuKAlI W „NASZEj 
GAzeCIe”.

W połowie kampanii przed 
drugą turą wyborów, nastą-
pił nieoczekiwany zwrot ak-
cji. Na scenę wkroczył po-
nownie Adam Lewandow-
ski i jego polityczna promo-
torka, senator Izabela Kloc  
z Prawa i Sprawiedliwości. 
Ich poparcie mogło przewa-
żyć szalę wyborczych sym-
patii. Teoretycznie Lewan-

dowski i jego zwolennicy po-
winni wskazać na Piechulę. 
Obydwaj, choć z różnym na-
tężeniem, prowadzili kam-
panię pod hasłem zmian. 
Lewandowski był bardziej 
wyrazisty, Piechula raczej 
tonował emocje. Łączył ich 
wspólny cel: odsunięcie Bal-
cera od władzy. Oliwy do 
ognia dolała też sama sena-
tor Kloc, która w październi-
ku, w wywiadzie dla „Naszej 
Gazety”, wróciła do pomy-
słu PiS postulującego wpro-
wadzenie dwukadencyjno-
ści dla prezydentów, burmi-
strzów i wójtów. Wielu na-
szych Czytelników odczytało 
te słowa, jako wyraźną aluzję 
pod adresem Marka Balcera, 
który szykował się do piątej 
kadencji. W polityce nic nie 
jest jednak proste. 

w OsTATNICH dNIACH 
KAmpANII, wIRTUALNy 
I ReALNy mIKOŁÓw 
OBIeGŁA seNsACyJNA 
INFORmACJA, że 
IzABeLA KLOC  
I AdAm LewANdOwsKI 
pOpIeRAJą mARKA 
BALCeRA.

W zasadzie można zrozu-
mieć ich intencje. Piechu-
la kojarzony jest z Platformą 
Obywatelską. Politykom Pra-
wa i Sprawiedliwości nie wy-
pada kierować ciepłych słów 
pod adresem ideologiczne-
go wroga. Trudno jednak nie 
dostrzec, że Balcerowi jest 
równie daleko do PiS, jak 
Piechuli. Kto w 2013 roku 
był rozważany, jako jeden  
z kandydatów Platformy 
Obywatelskiej w wyborach 
uzupełniających do Sena-
tu? Marek Balcer. Czyj głos, 
w imieniu garstki samorzą-
dowców grzmiał z mównicy 
Sejmiku Województwa Ślą-
skiego w obronie odchodzą-
cego w niesławie marszałka 
Adama Matusiewicza z PO? 
Marka Balcera. Kogo poparł 
burmistrz Balcer podczas te-
gorocznych wyborów uzupeł-
niających do senatu? Izabelę 
Kloc z PiS czy Marka Krzą-
kałę z PO? Na łamach „Na-
szej Gazety” pisaliśmy, że jest 
to nie w porządku, aby miko-
łowscy samorządowcy popie-
rali kandydata z Rybnika. 

mImO wszysTKO, 
ANALIzUJąC 
KOńCOwy wyNIK 
wyBORÓw, mOżNA 
OdNIeŚć wRAżeNIe, 
że zdeCydOwANe 
pOpARCIe pIs 
NIe pOmOGŁO 
BALCeROwI. 

Patrząc na rosnące słupki 
poparcia, Prawo i Sprawiedli-
wość ma w Polsce i Mikołowie 
wielu zwolenników. Trzeba 
jednak pamiętać, że jest cał-
kiem spore grono wyborców, 
którzy boją się i nie lubią tej 
partii. Być może to oni ruszy-
li do urn i zagłosowali na Pie-
chulę, ze strachu, że w Miko-
łowie zacznie rządzić PiS.

Od lat, żadne wybory nie 
wywołały w Mikołowie tylu 
emocji. Przed nowym bur-
mistrzem stoi trudne zada-
nie uspokojenia rozhuśta-
nych nastrojów. Musi tak-
że ostro wziąć się do roboty. 
Zapowiedział zmiany, a wy-
borcy mają dobrą pamięć do 
obietnic. 

Jerzy Filar

w mikołowie toczyła się jedna z najciekawszych kampanii wyborczych na Śląsku. wystartowało trzech silnych 
kandydatów, ale tak emocjonującej końcówki nie spodziewał się chyba nikt. dosyć nieoczekiwanie, na finiszu kampanii, 
marka Balcera poparła senator Izabela Kloc z prawa i sprawiedliwości i Adam Lewandowski, który odpadł po pierwszej 
turze, ale osiągnął bardzo dobry wynik. Ale to koło ratunkowe nie utrzymało na powierzchni byłego burmistrza. po  
16 latach rządzenia ustąpił z urzędu na rzecz stanisława piechuli, na którego głosowało ponad 60 proc. wyborców. Nowy 
burmistrz urzędowanie rozpoczął dosyć nietypowo, wybierając swoich zastępców w drodze internetowego konkursu. 

Okręg nr 1  Eugeniusz Wycisło  liczba głosów - 184
Okręg nr 2  Piotr Jurosz  - 272
Okręg nr 3  Iwona Spychała-Długosz  - 154
Okręg nr 4  Michał Rupik  - 196
Okręg nr 5  Barbara Wilkoszyńska  - 299
Okręg nr 6  Krystyna Świerkot  - 280
Okręg nr 7  Henryk Czich  - 277
Okręg nr 8  Józef Kurtycz  - 299
Okręg nr 9  Katarzyna Słomska-Syryjczyk  - 358

Okręg nr 10  Sylwester Czarnota  - 262
Okręg nr 11  Katarzyna Siruga  - 233
Okręg nr 12  Piotr Stencel  - 176
Okręg nr 13  Stanisława Hajduk-Bies  - 158
Okręg nr 14  Jan Wycisło  - 146
Okręg nr 15  Krzysztof Jakubiec  - 413
Okręg nr 16  Danuta Ratka  - 201
Okręg nr 17  Ewa Chmielorz  - 467
Okręg nr 18  Remigiusz Kuś  - 159
Okręg nr 19  Krzysztof Rogalski  - 399
Okręg nr 20  Krzysztof Żur  - 441
Okręg nr 21  Stanisław Michalski  - 535

Nowa Rada Miejska

SkOńcZyŁa Się eRa
Marka Balcera



Cztery lata temu Aleksander 
Wyra wygrał o włos w dru-
giej turze. Pomny tamtych 
doświadczeń, nie prze-

spał ostatniej kadencji. Gdyby Łazi-
ska Górne budziły większe zaintereso-
wanie regionalnych i centralnych me-
diów, 75 -procentowy sukces wybor-
czy odbiłby się echem w Polsce. Gdzie 
tkwi przyczyna sukcesu Aleksandra 
Wyry? Przede wszystkim, nie popeł-
niał błędów i radził sobie w sytuacjach 
kryzysowych. Testem na skutecz-
ność jego rządów była, m.in. pamięt-
na przerwa w budowie oczyszczalni 
ścieków, kiedy splajtował główny wy-
konawca robót. Na wysokości zada-
nia stanęły wówczas władze miasta i 
zarząd Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej, które 
odpowiadało za tę inwestycję. Po raz 
kolejny Aleksander Wyra pokazał, że 
potrafi rządzić, kiedy czarne chmury 
zawisły nad kopalnią Bolesław Śmia-
ły. Udało mu się namówić do wspól-
nej akcji wszystkich samorządowców 
powiatu mikołowskiego, którzy skie-
rowali do władz Kompanii Węglowej 
apel, aby nie łączyć – jak planowano 
- „Bolka” z „Ziemowitem”. Interwen-
cja samorządowców odniosła skutek. 
Mieszkańcy pamiętają i doceniają ta-
kie akcje. Skuteczna okazała się także 
polityka wewnętrzna uprawiana przez 
Aleksandra Wyrę. Jej miarą jest brak 
silnej opozycji, która mogłaby zagrozić 
burmistrzowi w reelekcji. Oczywiście, 
nie oznacza to, że cztery lata upłynęły 
łaziskim radnym w atmosferze sielan-
ki. Wystarczy przypomnieć chociażby 

opisywany przez nas spór o koncesję 
na alkohol dla jednej z restauracji. 

To, że Aleksander Wyra wygrał te-
goroczne wybory w cuglach nie ozna-
cza wcale, że za cztery lata też pój-
dzie mu, jak po maśle. Polityczna kon-
kurencja nie śpi. Dosyć nieoczekiwa-
nie, chyba nawet dla niego samego, 
do wyborczej rywalizacji stanął Bog-

da Tkocz, startujący z listy PiS, szef 
„Solidarności” w spółce Tauron Ser-
wis i prezes stowarzyszenia „Opty-

malni”, promującego zdrowe odżywia-
nie. Tkocz zdobył niecałe osiem pro-
cent głosów, ale trzeba pamiętać, że 
kampanię wyborczą prowadził krót-
ko i przy minimalnych kosztach. Bur-
mistrzem nie został, ale jest w Radzie 
Powiatu Mikołowskiego. Za cztery 
lata, Tkocz ruszy do walki o fotel bur-
mistrza Łazisk Górnych z zupełnie in-
nej pozycji startowej. 
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Dla Andrzeja Szafrańca, 
dotychczasowego bur-
mistrza Orzesza, prze-
grana w wyborach oka-

zała się szczególnie bolesna. Łatwo 
jest pogodzić się z porażką na ska-
lę Marka Balcera, burmistrza Mi-
kołowa, którego od zwycięzcy dzie-
liło ponad 20 proc. głosów. Taki sy-
gnał oznacza, że mieszkańcy już nie 
chcą tego włodarza. Szafrańcowi za-
brakło do zwycięstwa zaledwie 139 
głosów. To jest także swoisty rekord 
tej kampanii w powiecie mikołow-
skim. Błędem byłoby szukanie przy-
czyn porażki w samej kampanii wy-
borczej. Już sam fakt, że do wybo-
rów w niewielkim Orzeszu przystą-
piło aż pięciu kandydatów, był naj-
lepszym dowodem na to, że wie-
le środowisk jest niezadowolonych z 
pracy burmistrza. Nawet, jeżeli An-
drzej Szafraniec nie rządził źle, to 
ewidentnie zawiodły kanały komuni-
kacyjne z mieszkańcami. We współ-
czesnej polityce marketing, promo-
cja i pijar należą do standardowych 
metod pracy każdego polityka, na-
wet na poziomie samorządu. An-
drzej Szafraniec - jak widać - nie do-
cenił wagi i skuteczności tych narzę-
dzi. W tym kontekście, niewiele do-

brego można też powiedzieć o Miro-
sławie Blaskim, nowym burmistrzu. 
Redaktor naczelny „Naszej Gaze-
ty” prowadził w Orzeszu przedwy-
borczą debatę z udziałem obu kan-
dydatów. Mirosław Blaski nie błysz-
czał. Na niektóre z pytań nie potra-
fił odpowiedź, aż z widowni padło 
hasło „Pan jest nieprzygotowany”. 
Trudno było nie zgodzić się z taką 
opinią. Podczas otwartych spotkań 
osoba pretendująca do publicznych 
stanowisk nie może dać się niczym 
zaskoczyć. Nawet najgłupsze pyta-
nia nie mogą pozostać bez odpowie-
dzi. Atut Blaskiego polega na tym, że 
ma czas aby pewnych rzeczy się na-
uczyć. Szafraniec może jedynie ża-
łować tego, co zaniechał podczas 
ostatnich ośmiu lat. Mirosława Bla-
skiego na pewno nie czeka lekka ka-
dencja. Wygrał z rywalem o włos. W 
Orzeszu ma mniej więcej tylu samo 
zwolenników, co przeciwników. Sy-
tuacji nie ułatwia także skład Rady 
Miejskiej, gdzie zdecydowaną prze-
wagę mają zwolennicy poprzednie-
go burmistrza. W żadnej z miejsco-
wości powiatu mikołowskiego opinia 
publiczna nie jest podzielona w tak 
równych proporcjach między dwa, 
rywalizujące z sobą środowiska.

Szanowni Czytelnicy i Wyborcy!
Serdecznie dziękuję za życzliwość w trakcie 

trwania kampanii wyborczej, słowa poparcia  
i przede wszystkim głosy oddane na mnie  
w wyborach samorządowych do Rady 
Powiatu Mikołowskiego. Tym razem zabrakło 
mi niewielu głosów, bym mogła Państwa 
reprezentować w tym szacownym gremium. 
Jednakże nadal będę reprezentować Wasze 
interesy, drodzy Czytelnicy, ale na łamach 
Naszej Gazety.

BEATA LEŚNIEWSKA-FILAR

dobra wiadomość dla mirosława Blaskiego, 
nowego burmistrza Orzesza, jest taka, że 
wygrał wybory. zła, że wygrał minimalnie. 
Oznacza to, że ma mniej więcej tylu samo 
zwolenników, co przeciwników.

Blaski i cienie

139 głosów 

- cena zwycięstwa i porażki w Orzeszu.

75,09proc. 
- wynik Aleksandra 

wyry należy do 
najlepszych na Śląsku

Nie ma (na razie) mocnych

Jako jedyne w powiecie 
mikołowskim, wybory  
w Łaziskach Górnych 
odbyły się bez większych 
emocji. dotychczasowy 
burmistrz Aleksander 
wyra w pierwszej 
turze zmiażdżył rywali 
zdobywając 75,09 proc. 
głosów.

Bogdan Tkocz. Wschodząca gwiazda ła-
ziskiej polityki?

Mirosław Blaski (po lewej) nie błyszczał podczas debaty, ale i tak wygrał z Andrzejem Szafrańcem.
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Senator Izabela Kloc  
z Prawa i Sprawiedli-
wości jest jedynym par-

lamentarzystą z powiatu mi-
kołowskiego. Po 16 listopada 
ziemia mikołowska ma także 
swojego przedstawiciela w Sej-
miku Województwa Śląskiego. 
Z naszego okręgu mandat wy-
walczyła Julia Kloc, córka pani 
senator, która zdobyła ponad 
13 tys. głosów. Jest to jeden  
z lepszych wyników, zarówno 
na liście PiS, jak i w porówna-

niu do innych ugrupowań. Ju-
lia Kloc jest najmłodszym rad-
nym w 45 osobowym Sejmiku.

Do Sejmiku Województwa Ślą-
skiego nie dostał się Piotr Zienc, 
orzeszanin startujący z listy Plat-
formy Obywatelskiej. Szkoda. 
Piotr Zienc jest doświadczonym 
samorządowcem, który - jako 
radny wojewódzki - dobrze i sku-
tecznie reprezentował interesy 
ziemi mikołowskiej na szczeblu 
wojewódzkim. W przedwybor-
czych kalkulacjach, dawano PO 

szanse na trzy mandaty z okręgu 
rybnicko-mikołowskiego. Były to 
spekulacje na wyrost. PO musia-
ła zadowolić się dwoma manda-
tami, a Piotr Zienc, mimo dobre-
go wyniku w powiecie mikołow-
skim, w sumie nie zdobył gwa-
rantującej sukces liczby głosów.

Kloc, czyli polityczna moc
Sejmik Województwa Śląskiego
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W cieniu kampanii wy-
borczej, od dwóch 
miesięcy absorbują-

cej uwagę mieszkańców i Czy-
telników, w naszym powiecie 
doszło do ciekawej sytuacji po-
lityczno-towarzyskiej. Z Platfor-
my Obywatelskiej zostali wyrzu-
ceni Adam Putkowski i Adam 
Myszor. Spotkała ich kara za 
start w konkurencyjnym dla 
PO komitecie wyborczym. Obaj 
Adamowie są współtwórcami 
ugrupowania Gminy Ziemi Mi-
kołowskiej, które uzyskało do-
bry wynik wyborczy, wprowadza-
jąc wielu kandydatów do rad po-
wiatu i gmin. Równoległe byli 
także nietuzinkowymi członka-

mi PO. Adam Myszor współpra-
cował, m.in. z Jerzym Buzkiem 
i Dawidem Kostempskim, prze-
wodniczącym Górnośląskie-
go Związku Metropolitalnego  
i prezydentem Świętochłowic. 
Z kolei Adam Putkowski jeszcze  
w ubiegłym roku był szefem po-
wiatowych struktur tej partii. 

- Regulamin naszej partii  
w tej sytuacji nie pozostawił 
mi żadnego wyboru. Członko-
wie PO nie mogą tworzyć kon-
kurencyjnych dla partii list wy-
borczych - uzasadnia decyzję  
o wykluczeniu z partii, Mirosław 
Duży, lider PO w powiecie mi-
kołowskim.  

Wypadli z Platformy

Adam Myszor Adam Putkowski

Kazimierz Adamczyk rządzi Ornontowicami 
od wielu, wielu lat. Nazwać go doświadczo-
nym samorządowcem, to jak powiedzieć, że 
w grudniu robi się coraz chłodniej. Obie spra-

wy są oczywiste. Być może przekonanie, że z Adamczy-
kiem nie da się wygrać było główną przyczyną, że do ry-
walizacji z nim o fotel wójta nie stanął nikt. Nie sprzyja 
to jakości życia publicznego w Ornontowicach i nie słu-
ży samemu wójtowi. W polityce, konkurencja jest po-
trzebna tak samo, jak w handlu. Monopolizacja może 
prowadzić do spadku jakości usług. Oczywiście, to nie 
jest wina Kazimierza Adamczyka, że nikt nie chce z 
nim stanąć w szranki. Do tej beczki słodkości trzeba 
jednak dodać łyżkę dziegciu. W ornontowickim plebi-
scycie 1711 mieszkańców opowiedziało się za Adam-
czykiem. Były też głosy przeciw. Wójta nie chce już 523 
ornontowiczan. Za cztery lata za tą liczbą może stać już 
konkretny człowiek. 

Dwoje kandydatów dawa-
ło przynajmniej gwarancję, 
że nie będzie drugiej tury. 
Wszystko rozstrzygnęło się 

już 16 listopada. Adam Myszor rozpo-
czął kampanię wcześniej i z dużym roz-
machem. Wielki bilbord z jego podo-
bizną, ciągnięty przez wojskową cięża-
rówkę należy uznać za jeden z najcie-
kawszych pomysłów tej kampanii, w ca-
łym powiecie mikołowskim. Myszor nie 

ukrywał, że zmierza po zwy-
cięstwo i być może nadmier-
na pewność siebie była jedną z 
przyczyn jego spektakularnej 
porażki. Były radny powiatowy 
nie ustrzegł się kilku błędów w 
marszu po fotel wójta. Zarzu-
cał Barbarze Prasoł nadmier-
ną feminizację urzędu, z czym 
się można nawet zgodzić, po-
nieważ w wyrskim magistracie 
trudno mówić o zachowaniu pa-
rytetu. Kobiet jest znacznie wię-
cej, niż mężczyzn. Myszor po-
padł w drugą skrajność. Jego li-
stę do Rady Gminy zdomino-
wali mężczyźni.  Adam Myszor 
często podkreślał, że pochodzi z 
Gostyni. Mogło to zaniepokoić i 
wzbudzić wątpliwości wśród wy-

borców z Wyr. Adam Myszor jest człowie-
kiem młodym i ambitnym. Ta porażka 
na pewno go nie załamie, lecz wyciągnie 
z niej lekcje. Barbara Prasoł stosunko-
wo późno rozpoczęła kampanię. Czeka-
ła, co zrobi przeciwnik. Czekała i wygra-
ła. Swój przekaz oparła na przypomnie-
niu wyborcom, co pozytywnego wydarzy-
ło się w gminie Wyry podczas jej rządów. 
Obiektywnie trzeba przyznać, że jest się 
czym pochwalić. 

NOwA RAdA GmINy
ORNONTOwICe

1. Gołąb Franciszek
2. Widenka Adam
3. Nocoń Jerzy
4. Zientek Tadeusz
5. Rzymski Symeon
6. Nieużyła Henryk
7. Kubicki Wojciech
8. Machulik Łukasz
9. Kalisz Piotr
10. Kaczor Eugeniusz
11. Kotyczka Marcin
12. Kozioł Janina
13. Milanowski Ryszard
14. Zieliński Ryszard
15. Spyra Sebastian

Walka z własnym cieniem

wybory na wójta Ornontowic miały nietypowy przebieg. Kazimierz 
Adamczyk nie miał rywala, ale trudno tę sytuację nazwać komfortową.

+1711 -523

w gminie wyry zapowiadał się jeden z najciekawszych pojedynków tej 
kampanii. Obyło się jednak bez sensacji. Barbara prasoł obroniła fotel 
wójta, choć wielu widziało już na tym stanowisku Adama myszora.

Czekała i wygrała



Nie jestem wrogiem 
tego nowego, moż-
na by rzec weso-

ło-strasznego święta, za-
rezerwowanego, jak przy-
puszczam, głównie dla 
dzieci i młodzieży. Dorośli, 
ceniąc swój czas i chyba 
rozsądniej nim dysponu-
jąc, mniej świętują. 

Jest 31 października. Je-
stem przygotowana - kilo-
gram cukierków oraz za-

kładki do książek „własnej 
produkcji” (będzie okazja 
dowiedzieć się, czy dzieci 
czytają).

Pierwszy dzwonek do 
drzwi rozległ się o godzinie 
16.00. Dwóch chłopców  
o dziwnie pomalowanych 
twarzach z hasłem na 
ustach - słodycze albo psi-
kus. Pytani przeze mnie, 
za co się przebrali, odpo-
wiadają, że za terrorystów. 
Kiedy im otwieram drzwi, 
enigmatycznie do mnie 
strzelają. Daję im cukier-
ki i zakładki do książek. 
Trochę dziwi mnie to prze-
branie. Po chwili dzwo-
nią dwie dziewczynki wy-
malowane, jak młodocia-
ne prostytutki (oczywiście,  
z tym samym co poprzed-

nicy hasłem na ustach). 
Pytam, na czym miał-
by polegać psikus, jeżeli 
nie dostaną słodyczy. Od-
powiadają, że drzwi mia-
łabym obsypane mąką.  
A gdzie ta mąka? Kole-
żanka ma, ale poszła w 
siną dal. A propos sinej 
dali, wszystko to odbywało 
się, kiedy na dworze było 
już ciemno. Potem przy-
szło jeszcze wiele innych 

dziecięcych par chłopców  
i dziewczynek. Byłam zde-
gustowana i zasmuco-
na faktem, że opiekuno-
wie tych dzieci nie wiedza, 
albo po prostu nie mają 
świadomości, na jakie nie-
bezpieczeństwo narażo-
ne są ich dzieci. Kto tym 
dzieciom otworzy drzwi  
i wpuści je do środka? Pew-
nie pozostałabym w tym 
zaniepokojeniu i dyskom-
forcie psychicznym, gdy-
by… No właśnie. Zadzwo-
niła do drzwi kilkuosobo-
wa grupa, a potem jesz-
cze jedna, składająca się 
z mam i ich dzieci. No i to 
mi się spodobało! Świetna 
zabawa i bezpieczeństwo! 
Proponuję, abyście Pań-
stwo, drodzy Czytelnicy,  

w przyszłym roku przyjmo-
wali pod swój dach obda-
rowując słodyczami grupy 
dorosłych z dziećmi, a nie 
pary małych zagubionych 
dzieciaków, żebrzących  
o słodycze wieczorową porą 
w święto Helloween. 
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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:
Ì PRZyjęcia i baNkiety
Ì WiGilie fiRMOWe
Ì kaRcZMy PiWNe
Ì BARBóRKI
Ì baNkiety fiRMOWe
Ì iMPReZy PleNeROWe

WeSela OD 170ZŁ Za OSObę

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Felieton EWY PROCHACZEK miał się ukazać w po-
przednim numerze. Wtedy byłby na czasie, ponieważ dotyczy 
helloween. W listopadzie gazetę zdominowała jednak tematy-
ka wyborcza i tekst wypadł, czego teraz żałujemy, ponieważ 
Ewa Prochaczek pisze lekko i ciekawie o sprawach ważnych. 

Naprawiamy błąd. Lepiej późno, niż wcale.

To już było, ale…
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13 listopada 2014 
roku w czytelni bi-
blioteki szkolnej  

I Liceum Ogólnokształcące-
go w Mikołowie gościł Maciej 
Melecki, poeta, dyrektor In-
stytutu Mikołowskiego im. Ra-
fała Wojaczka. Autor opowia-
dał o swojej pasji, jaką  jest po-
ezja, a  którą może realizować 
w swoim życiu zawodowym. 
Gość przedstawił młodzieży 

swoje najnowsze wiersze. Mó-
wił też o swoich fascynacjach 
literackich i działalności In-
stytutu Mikołowskiego, któ-
ry obchodzi właśnie 15-lecie 
swojego istnienia.

Spotkaniu towarzyszyła wy-
stawka prezentująca wydaw-
nictwa Instytutu Mikołowskie-
go oraz autorów z nim związa-
nych.

Maria Jonak, Anna Drygas

Kolejny już rok ucznio-
wie I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Karola 

Miarki w Mikołowie uczestniczą 
w czwartkowych spotkaniach 
z muzyką w Filharmonii Ślą-
skiej w Katowicach. W tym roku 
szkolnym inauguracyjne spotka-
nie, w ramach Młodej Filhar-
monii, młodzieży naszej szkoły 
miało miejsce w listopadzie.

Temat pierwszego spotkania 
to: Przygody dźwięków i Sindba-

da - żeglarza. Młodzież z ogrom-
ną przyjemnością wysłuchała 

utworów Jana Sebastiana Ba-
cha „Toccata i fuga d-moll BWV 

565” oraz „Szeherezady” op. 35 
Nikołaja Rimskiego-Korsakowa, 
w wykonaniu Orkiestry Symfo-
nicznej Filharmonii Śląskiej pod 
batutą Przemysława Fiugajskie-
go, przy organach zasiadł Da-
mian Poloczek. Ta forma kon-
taktu z muzyką na stałe weszła 
w kalendarium naszej szkoły, 
a liczba zainteresowanych nią 
uczniów ciągle wzrasta.

Danuta Leżoch

zawsze deklarowaliśmy chęć współpracy ze szkołami i słowa dotrzymujemy. Często gościmy na naszych 
łamach informacje przygotowane przez młodzież i nauczycieli zespołu szkół ponadgimnazjalnych  
w Ornontowicach. do grona zaprzyjaźnionych placówek oświatowych od tego numeru zaliczamy także Liceum 
im. Karola miarki w mikołowie. Autorami tekstów i zdjęć są uczniowie tej szkoły.

Z inicjatywy Dyrektora 
szkoły p. Ireny Radom-
skiej oraz nauczyciel-

ki języka włoskiego - p. Adrian-
ny Baranowskiej uczniowie I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Karola Miarki w Mikołowie mie-
li okazję w listopadzie br. wziąć 
udział w wyjeździe edukacyj-
nym do Włoch. 

Pierwszym celem wyprawy 
była Wenecja - miasto, które ze 
względu na swoją architekturę oraz nietypo-
we położenie znajduje się na Liście światowe-
go dziedzictwa UNESCO. To tutaj mieliśmy 
okazję zobaczyć Plac św. Marka wraz z Ba-
zyliką oraz Pałac Dożów i Most Westchnień. 
Kolejny dzień przeznaczony był na zwiedza-
nie Florencji, gdzie mogliśmy zwiedzić m.in.  
Katedrę Santa Maria del Fiore, uważaną za 
najpiękniejszy zabytek tego miasta oraz po-
znać historię Pałacu Vecchio i Piazza della 
Signoria z najsłynniejszymi rzeźbami, takimi 
jak „Dawid” czy „Herkules i Kakus”.

Ostatnie dni spędziliśmy w Rzymie  
i w Watykanie. W „Wiecznym Mieście” wi-
dzieliśmy m.in. Koloseum, Panteon oraz 
Plac Navona z fontanną „Czterech Rzek”. 
Byliśmy również w Bazylice św. Jana na 
Lateranie. Obowiązkowym punktem zwie-
dzania były Hiszpańskie Schody - popular-
ne miejsce spotkań towarzyskich oraz wy-
darzeń kulturowych, na których to scho-
dach każdy z nas usiadł choć na chwilę. 
W Watykanie mieliśmy okazję zwiedzić 
Bazylikę św. Piotra, w której znajduje się 

słynna Pieta watykańska oraz 
gdzie w kaplicy św. Sebastiana 
po beatyfikacji został pocho-
wany Jan Paweł II. 

Wyjazd był nie tylko okazją do 
poznania kultury i zabytków, ale 
również do degustacji włoskich 
specjałów: pizzy, lodów czy też 
szerokiej gamy makaronów, któ-
re przyrządzane są tam na nie-
zliczoną ilość sposobów. 

Dodatkowym atutem była 
możliwość sprawdzenia swoich umiejętno-
ści językowych, zarówno z języka włoskiego, 
jak i angielskiego.

Przez cały czas towarzyszyła nam piękna, 
słoneczna pogoda. Gdy w Mikołowie tem-
peratura wynosiła niewiele ponad 0OC, ter-
mometry we wszystkich odwiedzanych mia-
stach pokazywały około 20O.

Kraj ten zauroczył nas na tyle. że już  
w drodze powrotnej snuliśmy plany kolejne-
go wyjazdu do przepięknej Italii. 

Martyna Wojaczek klasa Id

Miarka się nie przebrała
SPOTKANIE 
z Maciejem Meleckim

Miarkowicze w Filharmonii Śląskiej

Z ziemi mikołowskiej do włoskiej
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sTyCzeń
l Samorządowcy z Powiatu Mikołowskiego roz-

poczynają batalię o szybkie połączenie kole-
jowe Orzesze-Łaziska - Mikołów -Katowice

l Kompania Węglowa rozważa połączenie ko-
palni Bolesław Śmiały z KWK „Ziemowit”  
w Lędzinach. Ostro protestują burmistrzo-
wie i wójtowie powiatu mikołowskiego - ich 
działania przynoszą efekt - Bolesław Śmia-
ły nie zostanie wchłonięty przez Ziemowita.

l W wymiarze sprawiedliwości panuje za-
mieszczanie, bo pisma z prokuratur i sądów 
będzie teraz dostarczać InPost, a nie Pocz-
ta Polska.

l Zmiany w systemie ratownictwa medycznego 
- od stycznia wyjazdami karetek kieruje dys-
pozytor w Katowicach.

luTY
l Władze w Łaziskach Górnych rozpoczyna-

ją pracę nad budową nowej przychodni dla 
mieszkańców.

l Firma Alba wypowiada umowę na zbiórkę 
śmieci w Orzeszu.

l Samorządowcy apelują do mieszkańców, by 
tak wypełniali deklarację PIT, by podatek 
dochodowy pozostawał w gminach, gdzie 
mieszkają. 

l Szkoła Podstawowa nr 6 z Orzesza Zawiści 
została laureatem ogólnopolskiego konkursu 
Tesco „Talent do Niemarnowania” i wygrała 
pracownię multimedialną.

l Po raz drugi „Nasza Gazeta” wybrała dziesię-
ciu najlepszych sportowców i obdarowała ich 
tytułami „Sportowa Osobowość Roku 2013 
Ziemi Mikołowskiej”.

mARzeC 
l W Łaziskach Górnych ruszyła budowa Ska-

teparku.

l Ruszyła budowa boiska sportowego wraz  
z zapleczem w Gostyni.

l Rozgorzał spór o przyznanie koncesji na 
sprzedaż alkoholu właścicielce restauracji 
Kuśnierz, która sąsiaduje z parafią i kościo-
łem w Łaziskach Górnych. 

l Razem ze Stowarzyszeniem Pomocna Dłoń 
Krystyn i Sympatyków świętowaliśmy  
w Miejskiej Bibliotece - Dzień Kobiet - były 
kwiaty i prezenty.

l W mikołowskiej pływalni bito rekord w ma-
ratonie pływackim. Przez 24 godziny pływa-
cy przepłynęli dystans z Mikołowa do Berlina 
i pobili dotychczasowy rekord.

KwIeCIeń
l Powiat Mikołowski świętował 20-lecie współ-

pracy z reńskim powiatem Neuss.
l W Mikołowie między ulicami Strzechy, Dłu-

gą i Jodłową powstał łącznik, który budzi za-
strzeżenia wśród mieszkańców. 

l W ornontowickim Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych zagościli uczniowie z kataloń-
skich szkół w ramach projektu Comenius 
Regio.

l W Centrum Edukacji Przyrodniczej i Eko-
logicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego  
w Mikołowie odbyło się seminarium, którego 
celem było nakreślenie scenariusza rozwoju 
rynku dla rolnictwa ekologicznego.

mAJ
l Odbyły się wybory do Europarlamentu.
l W Gminie Wyry - na polach koło schro-

nu Gościniec w Gostyni odbyła się jubile-
uszowa, dziesiąta edycja inscenizacji wy-
darzeń z września 1939 roku: Bitwa Wy-
rska - bój o Gostyń.

l Ruszył remont budynku Zakładu Pielęgna-
cyjno-Opiekuńczego w Łaziskach Górnych.

l W Ornontowicach odbył się VI Powiato-
wy Przegląd Formacji Tanecznych o Puchar 
Wójta Gminy Ornontowice.

CzeRwIeC
l Studenci z Wydziału Architektury Politech-

niki Śląskiej przedstawili swoje projekty doty-
czące zagospodarowania wieży ciśnień w Ła-
ziskach Górnych.

l Prokuratura Okręgowa w Katowicach posta-
wiła wiceburmistrzowi Mikołowa, Adamowi 
Putkowskiemu zarzuty korupcyjne (w kilka 
miesięcy później zarzuty uchylono).

l Otwarto oczyszczalnię ścieków „Wschód” i zakoń-
czono budowę kanalizacji w Łaziskach Górnych.

LIpIeC
l Mikołowianin Krzysztof Wierzbicki zdobył 

złoty medal na Mistrzostwach Świata w Trój-
boju Klasycznym w RPA.

l Julia Makosz z Mościsk zdobyła Grand Prix, 
czyli „Szczyglika” w Europejskim Konkursie 
„Rozśpiewany Śląsk”.

l Gminy rozpoczęły wdrażaniem programu 
Karta Dużej Rodziny, który ma wspierać licz-
ne rodziny.

sIeRpIeń 
l W starostwie powiatowym w Wydziale Komuni-

kacji ruszył System Zarządzania Klientem, któ-
ry usprawnił załatwianie spraw związanych z re-
jestracją samochodów, wymianą dokumentów, 
m.in. praw jazdy i dowodów rejestracyjnych

l Rozpoczęto budowę nowego targowiska  
w Orzeszu

l Otwarto nowe przedszkole w Wyrach dla 125 
dzieci.

l W Łaziskach Górnych, w rejonie kąpieliska 
„Żabka” otwarto skatepark .

l Podpisano umowę między Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i GW  
w Katowicach a Przedsiębiorstwem Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej na finan-
sowanie budowy dalszej częśći sieci kanali-
zacyjnej w Łaziskach Górnych.

wRzesIeń
l Odbyły się wybory do wyższej izby parlamen-

tu, bowiem dotychczasowy senator Bolesław 
Piecha został europosłem. Wygrała je, jego 
partyjna koleżanka - poseł Izabela Kloc z PIS. 

l Ruszyła kampania wyborcza do samorządów.
l Na mikołowskim Rynku odbył się kolejny, je-

denasty już Łańcuch Czystych Serc.
l W Łaziskach Górnych odbył się IV Festiwal 

Górski „Pod Górę”.

pAźdzIeRNIK 
l Regionalny Zespół Śpiewaczy „Jaśkowicza-

nie” obchodził 30-lecie działalności.
l Zespół Regionalny „Mikołowianki” obchodził 

40 rocznicę powstania.
l 110 lat obchodziła OSP w Orzeszu.

l W Gostyni otwarto nowe boisko wraz z kom-
pleksem rekreacyjnym. Gościem honorowym 
był legendarny trener polskiej reprezentacji 
w piłce nożnej - Antoni Piechniczek.

lISTOpAD
l Otwarto, po remoncie Zakład Pielęgnacyj-

no-Opiekuńczy i przekształcono go w Samo-
dzielny Publiczny Zakład.

l Odbyły się wybory samorządowe, które zmie-
niły scenę polityczną w powiecie mikołow-
skim - w Mikołowie i Orzeszu nie wyłonio-
no burmistrzów.

GRUdzIeń
l Odbyły się drugie tury wyborów na urząd 

burmistrza w Mikołowie i Orzeszu.

Minął rok...



6 grudnia, to jeden  
z dni, na które dzie-
ci czekają miesiąca-
mi. Nie tylko dlatego, 

że dostają prezenty, ale rów-
nież dlatego, że w tym dniu 
mogą uczestniczyć w różne-
go rodzaju imprezach „miko-

łajkowych”. Dwie taki impre-
zy z okazji tegorocznego Mi-
kołaja zorganizował mikołow-
ski MOSiR. Ci, którzy lubią 
wodę, mogli popływać, ci ko-
chający łyżwy - poślizgać się 
na lodzie.

Na krytej pływalni Aqua 
Plant podczas VII Mikołajko-
wych zawodów pływackich za-
gościł Święty Mikołaj. W za-
wodach wzięło udział prawie 
160 uczestników, którzy rywa-
lizowali o palmę pierwszeń-
stwa w swoich kategoriach 
wiekowych. Rywalizacja, ry-
walizacją, ale najważniejsza 
była zabawa, o czym przypo-
minał Święty Mikołaj rozda-
jąc wszystkim pamiątkowe 
medale oraz paczki ze słody-

czami. Podczas imprezy odby-
ły się dwa pokazy artystyczne  
w kuli wykonane przez 
Agnieszkę Rawinis.

Z kolei na sztucznym lodo-
wisku odbyła się impreza sto-
sowna to tej pory roku, czy-
li „Mikołajki na lodzie”. Dzie-
ci i młodzież mogły bezpłatnie 
wejść na lodowisko, wypoży-
czyć łyżwy, a także spotkać się 
ze Świętym Mikołajem i towa-
rzyszącymi mu Śnieżynkami. 
Byli to gospodarze imprezy, 
którzy organizowali gry i za-
bawy dla wszystkich uczest-
ników. Kto wziął udział w za-
bawie, otrzymał od Święte-
go Mikołaja słodki upominek. 
Takiego Mikołaja pamięta się 
długo. Tapi
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Mikołaj w wodzie i na lodzie

przedsiębiorstwo „Adw” 
w wyrach to lider na krajowym 
rynku szeroko rozumianej che-
mii budowlanej. specjalizuje 
się w produkcji materiałów 
hydroizolacyjnych, środków 
grzybobójczych, ogniochron-
nych oraz preparatów stoso-
wanych w górnictwie i przy 
spalaniu węgla. dzięki sze-
rokiej gamie zastosowań 
produkty „Adw” znajdują się 
niemal w każdym domu.

W czasie chłodnych, zimowych dni 
kluczową kwestią w każdym domu sta-
je się ciepło - ogrzewanie. Przedsiębior-

stwo „ADW” mając na uwadze obni-
żenie kosztów ogrzewania, utrzymanie  
w czystości procesu spalania, likwida-
cję zapylenia w pomieszczaniach ko-
tłowni i w domu, poleca sprawdzo-
ny produkt ekosoL CarBo - łatwy 
w użyciu, przeznaczony do bezpośred-
niego zraszania 
węgla. Pozwa-
la on przede 
w s z y s t k i m 
wyelimino-
wać zapy-
lenie w ko-
tłowni oraz 
miejscu zsy-
pu, likwiduje 
osadzanie się 
pyłów i sadzy na ściankach pieca i ko-
mina. Powoduje stałe smarowanie śli-
maka, który przesuwa węgiel z zasypni-

ka do pieca, dzięki czemu wydłuża jego 
żywotność chroniąc ślimak i zasypnik 
przed korozją. Produkt zdecydowanie 
zwiększa wydajność węgla, zmniejsza 
jego zużycie oraz emisję pyłu do środo-
wiska - najlepszy na zimową porę - eko-
nomiczny.

 W okresie przedświątecznych po-
rządków MyCeToX s z niewiarygod-
ną skutecznością pozwoli zlikwidować 
wszelkie szkodliwe dla zdrowia drob-
noustroje, ta-
kie jak bakterie 
i grzyby. Do-
skonale myje 
i jednocześnie 
dezynfekuje, 
odświeża ła-
zienki, kuch-
nie, pomiesz-
czenia miesz-

kalne i gospodarcze. Przeznaczony jest 
do mycia podłóg, ścian, kafelek, płytek 
ceramicznych, marmurów, posadzek i 
innych elementów z tworzyw. Stosując 
ten środek zapobiegamy pojawieniu się 
karaluchów, mrówek oraz uciążliwych  
i szkodliwych bakterii. Niszczy mchy, po-
rosty, pleśnie. Produkt jednocześnie jest 
ekologiczny i przyjazny dla ludzi.

W obecnym czasie, kiedy w nowo po-
wstałych budynkach wykonuje się robo-
ty wykończeniowe, godnym szczególnej 
uwagi jest także inny produkt „ADW” 
- izoPLasT HydroLasTiC. Ela-
styczna, mrozoodporna i wodoszczel-
na powłoka zalecana jest do uszczel-
niania tarasów, balkonów oraz innych 
pomieszczeń narażonych na działanie 
wilgoci, w tym piwnic i fundamentów, 
gdzie występuje stały kontakt z wodą 
gruntową.

„ADW” stawia na najwyższą jakość, 
dlatego wszystkie towary od wielu lat 
posiadają niezbędne atesty i certyfikaty, 
spełniają restrykcyjne wymogi ochrony 
środowiska, otrzymują nagrody i dyplo-
my na międzynarodowych targach bu-
dowlanych. Jednocześnie, dzięki naj-
nowszej technologii produkcji, bezkon-
kurencyjne jakościowo produkty są do-
stępne w niskich cenach.

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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W nocy z 14 na 15 listopada spalił się 
dom Haliny i Jacka Czechów. Ich 
nazwisko nie jest obce Czytelnikom 

„Naszej Gazety”. Jacek Czech jest twórcą orze-
skiej szkoły wspinaczkowej „W Skale”. Halina 
Czech uczy matematyki w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Ornontowicach. 

Klub Skialpinistyczny KANDAHAR, które-
go Halina i Jacek są czynnymi członkami uru-
chomił konto klubowe, na które można wpłacać 
pieniądze. 

Cała kwota zostanie przekazana Rodzinie 
Czechów. 

Wpłatę (nawet najdrobniejszej kwoty) prosi-
my dokonywać na konto klubowe:

klub skialpinistyczny kaNdaHar, 
ul. wojewódzka 30/15, 40-026 katowice

Numer konta:
VoLkswaGeN BaNk PoLska s.a

70 2130 0004 2001 0344 8024 0001
z dopiskiem: „dla Haliny i jacka Czechów”

POmOC 
Dla HaliNy i jacka cZecHÓW
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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
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Oferujemy:
Ì całodobową opiekę nad osobami starszymi
Ì rehabilitację ruchową wg zaleceń lekarza
Ì podstawową opiekę medyczną
Ì domową atmosferę
Ì wykwalifikowany przyjazny personel
Ì atrakcyjne ceny

Łaziska Górne, ul. Gen. Sikorskiego 41
tel. 32 322 74 50, kom. 506 126 767

www.nzozpio.com, e-mail: domseniora@o2.pl

NZOZ ZAKŁAD 
PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY 

I REHABILITACYJNY 
IM. ŚW. OJCA PIO S.C.
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eko Bio Organic Cen-
trum w mikołowie-
-Jamnie, czyli ekolo-
giczne serce handlu 
detaliczno-hurtowe-
go w naszym regionie 
pracuje na pełnych 
obrotach już od mie-
siąca. zainteresowa-
nie klientów jest spo-
re, bo towarzyszy mu 
bardzo bogata oferta 
handlowa.

Od poniedziałku do 
piątku warto od-
wiedzić delikate-

sy, otwarte w godzinach od 8.00 
do 16.00, a w soboty, między 
godz. 8.00 a 15.00 zapraszamy 
na wielki targ, na który zjeżdża-
ją prawdziwe tłumy. Zasada jest 
prosta: kto raz tu zrobił zakupy, 
będzie wracał, bowiem jakość, 
smak i walory odżywcze ofero-
wanych przez naszych wystaw-
ców produktów jest najwyż-
sza. W delikatesach realizowa-
ne są również bony żywienio-
we i towarowe wydawane przez 
zakłady pracy i firmy: bony ży-

wieniowe - Cheque Dejeuner  
i bony towarowe - Cadhoc.

JUż 13 GRUdNIA 
pOJAwI sIę NOwOŚć! 

Stoisko z dziczyzną - zapra-
szamy koneserów tego przy-
smaku (specjalnie dla smako-
szy sprowadzamy dziczyznę  
z Puszczy Knyszyńskiej). Będą 
tu kabanosy, kiełbasa myśliw-
ska, parówki, a także kawałki 
polędwicy z jelenia i dzika. 

- Jeśli będzie zainteresowa-
nie dziczyzną, to obiecujemy, 
że zagości w naszym centrum 

na stałe - zapewniają właści-
ciele Centrum.

eKOLOGICzNA mąKA 
I eGzOTyCzNe zBOżA 

Zapraszamy w ten przed-
świąteczny czas szczególnie 
klientów lubiących samodziel-
nie piec i gotować. Pojawiło się 
nowe stoisko z ziarnami strącz-
kowymi, mąkami, kaszami i ry-
żem oraz z orzechami, makiem 
i egzotycznym zbożem. Tu tak-
że będziecie Państwo mogli ku-
pić świeżo mielony Biomak do 
ciast, kołoczy i makówek.

Ponadto przypominamy, 
że odbywają się u nas warsz-
taty kulinarne, dyskusje i po-
gadanki, można wychodzić  
z propozycjami i podsuwać po-
mysły, ponieważ organizatorzy 
są bardzo otwarci i elastycz-
ni. Pierwsza szkoła miała już 
u nas warsztaty z pieczenia 
chleba, zapraszamy wszyst-
kich chętnych do nas celem 
zorganizowania czegoś podob-
nego dla kolejnych grup.

To nowoczesne targowi-
sko! Mamy bawialnię dla dzie-
ci, jest ciepło (do 18 stopni) są 
toalety, jest czysto i przytulnie.

Święta na ekologicznie

Od 20 do 23 grudnia zapraszamy na kiermasz świąteczny 
i na targowisko, które odwiedzi większość naszych 
sobotnich wystawców: będą więc Biowarzywa i owoce, 
przetwory, Biobakalie, mięso, wędliny, ryby - oczywiście 
wigilijny karp też, dziczyzna i wiele innych frykasów!
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Jastrzębie-zdrój
ul. Beskidzka PU 137 nr 1 
tel: 32 476 10 25
ul. Zdrojowa 5 
tel: 32 733 10 53
www.logopeda.net.pl 
www.logopedia.pl

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

l Niepubliczne przedszkole Centrum Logopedycznego 
    z oddziałem integracyjnym.

l Niepubliczna specjalistyczna poradnia 
    Centrum Logopedyczne.

l wczesne wspomaganie Rozwoju dziecka
    (od 0 do 7 roku życia).

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

l praktyczna Akademia zdrowia i Holistycznej Terapii 
    (Akademia Rodzica, Uniwersytet Otwarty).

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

umiejętności, wydajemy certyfikaty.

W lipcu ubiegłego roku w „Naszej Gazecie” opublikowaliśmy wywiad z Bogdanem Tkoczem, pre-
zesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optymalnych, propagującego zdrowy styl życia oparty na 
diecie opracowanej przez dr Jana Kwaśniewskiego. Teraz przechodzimy do konkretów. Specjaliści 
od żywienia optymalnego obalają fałszywe mity, jakie narosły wokół diety dr Kwaśniewskiego. Na 
temat świątecznych postanowień kulinarnych pisze Lek. MeD. eWa łukaSzek-GWóźDź.
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Któż z nas nie składał przy-
najmniej raz w życiu nowo-
rocznych postanowień? Na-
sze zmagania „życzeniowe” 
nie zawsze kończą się powo-
dzeniem, ale pomimo to, co 
roku je powtarzamy…

Przed nami piękny czas 
Świąt Bożego Narodzenia 
- pragniemy uczcić Wiel-

kie Narodziny jak najgodniej. W 
te dni wszystko musi być wyjąt-
kowe. Dlatego wyjmuje się naj-
lepszą zastawę, krochmali ob-
rus, poleruje sztućce i szkło, no 
i stroi choinkę. Wszystko ma 
błyszczeć, mienić się kolora-
mi, budować magiczny na-
strój. I jak co roku obiecu-
jemy sobie, że nie będzie-
my przesadzać ze świą-
tecznymi zakupami, a 
jednak wielu z nas znów 
za dużo włoży do koszyka 
i za dużo upichci świątecz-
nych smakołyków. Na efekty 
nie trzeba długo czekać. Wy-
starczy okres 2-4 tygodni, żeby 
Nowy Rok przywitać gorszym sa-
mopoczuciem, z wagą większą o 
2-5 kg - często pojawia się nad-
ciśnienie i zwiększony poziom 
glukozy we krwi. Najlepiej to 
widać w przychodni po okresie 
świąteczno-noworocznym. Pa-
cjenci, którzy są świadomi swo-
ich błędów dietetycznych „po 
okresie grzeszenia”, jak to mó-
wią o sobie, chcą jak najszybciej 
wrócić do dobrej formy zdrowot-
nej. Każdego roku na przełomie 
stycznia i lutego takich osób jest 
około 20. Najczęściej są to osoby 
z nadwagą, nadciśnieniem i cu-

krzycą. W tym też okresie, tzn. 
postanowień noworocznych, jest 
zawsze grupa pacjentów, któ-
rzy chcą przejść na inny niż do-
tychczas model żywienia. Na py-
tania, co skłoniło ich do tego, 
że chcą być na żywieniu opty-
malnym, często słyszymy odpo-
wiedź, że zdrowie już nie takie 
jak kiedyś i czas pomyśleć o so-
bie, bo leki niestety nie poma-

gają, a w przychodniach dłu-
gie kolejki. Niestety taka posta-
wa nie jest dobra i często tacy 
pacjenci rezygnują po pewnym 
czasie, gdyż nie mają silnej 
woli i chęci. Często dla ludzi 
ze znaczną nadwagą (30-50 kg 
lub więcej), którzy na co dzień 
po prostu się przejadają, dieta 
optymalna jest… dietą głodo-
wą. Zapału starcza im na kilka 
tygodni, a potem dochodzą do 

wnio-
sku, że 

tak wła-
ściwie nie 

ma po co się 
męczyć, kom-

binować i wraca-
ją do starych przyzwy-

czajeń - jeść byle co, dużo, nie-
zdrowo, bo życie jest jedno, a 
pokusy czyhają… Takie osoby 
bowiem nie lubią zmian w swo-
im życiu, jeśli wymagają one 
użycia silnej woli, dyscypliny, 
dodatkowego wysiłku. Nawet w 
imię wyższych celów, lepszego 
zdrowia, samopoczucia... Warto 
zastanowić się, co jest dla nas 
najważniejsze i podjąć świado-
mą - nie pod wpływem chwili 
- decyzję o zmianie odżywiania 
na optymalne.

Wszystkim życzymy rado-
snych i zdrowych Świąt w gro-
nie bliskich osób. Pamiętaj-
my o naszym zdrowiu przy suto 
zastawionych stołach. Warto 
przed sobą stawiać małe, krót-
koterminowe cele, które reali-
zowane małymi krokami składa-
ją się na całość, która może być 
znaczącą zmianą w walce o na-
sze zdrowie. Wierzę, że wszyst-
kie nasze marzenia się spełnią - 
przecież chcieć, to móc. 

lek. internista  
Ewa Łukaszek- Gwóźdź

doradca ż.o. Alina Szekiel
Fragment artykułu 

z miesięcznika „Optymalni”. 
Więcej informacji o żywieniu 

optymalnym na: 
www.optymalni.org.pl
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100 g masy marcepanowej
100 g słodkich migdałów
100 g mąki
150 g masła
3 żółtka
1 łyżeczka przyprawy do piernika
1 łyżeczka cynamonu
1 mała łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżka miodu

Zagniatamy wszystkie produkty i wkładamy 
na pół godziny do lodówki. Wałkujemy na placek 
o grubości pół centymetra i wycinamy foremkami 
do pierników lub szklanką ciasteczka. Układamy 
na blaszce wyłożonej pergaminem i pieczemy oko-
ło 15-20 minut w temperaturze 150-160 stopni. 
Można dowolnie polukrować lub tylko posypać lek-
ko cukrem pudrem.

Wartość odżywcza wszystkich ciastek wynosi 
około: B - 36 g, T - 125 g, W - 175 g

Musimy pamiętać, że wszyst-
kie świąteczne wypieki (pierni-

ki, makowce) zawierają sporo 
węglowodanów. Pamiętaj-

my więc o nieprzejadaniu 
się świątecznymi smako-
łykami. Smacznego!

Szybkie 
pierniczkiŚwiąteczno-

noworoczne 
postanowienia



badanie techniczne
Pierwszy raz z wi-

zytą do stacji dia-
gnostycznej na tzw. 

„przegląd” wybieramy się 
po trzech latach od zaku-
pu nowego samochodu. 
Na następną po kolejnych 
dwóch, a potem już co rok. 
To obowiązek każdego wła-
ściciela samochodu nakła-
dany przez przepisy o ru-
chu drogowym.

Musimy pamiętać, że 
prowadzenie auta bez ak-

tualnego przeglądu tech-
nicznego jest bar-
dzo ryzykowne, 
gdyż kierow-
ca poruszają-
cy się takim 
autem może 
stwarzać bezpo-
średnie zagroże-
nie zarówno dla siebie, 
jak i dla innych uczestni-
ków ruchu drogowego. Po-
nadto prowadzenie auta 
bez ważnego przeglądu 

technicznego w przypadku 
zatrzymania przez policję 
naraża nas na niemiłe kon-
sekwencje. Funkcjonariusz 

ma prawo zatrzymać do-
wód rejestracyjny 

pojazdu, przeka-
zać auto do od-
holowania na 
koszt właści-
ciela lub wy-

stawić skiero-
wanie na prze-

gląd techniczny. W sytu-
acji, gdy auto nie stanowi 
bezpośredniego zagrożenia 
dla bezpieczeństwa, a brak 
ważnego przeglądu jest wy-

nikiem przegapienia termi-
nu dokonania przeglądu, 
auto może zostać skierowa-
ne na obowiązkowy prze-
gląd bez potrzeby jego od-
holowywania.

Celem badania tech-
nicznego w Stacji Kontro-
li Pojazdów jest diagnoza 
elementów auta, których 
usterka lub zużycie może 
mieć negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo. Podczas 
przeglądu sprawdzany jest 
stan techniczny wszystkich 
układów mechanicznych 
auta: hamulcowego, za-
wieszenia, kierowniczego, 
a także jednostki napędo-
wej. W przypadku stwier-
dzenia usterek, diagnosta 
może nie dopuścić auta 
do użytkowania. To samo 
może uczynić w przypadku 
złego oświetlenia lub nie-
dostatecznego stanu nad-
wozia. Jeśli wykryte uster-
ki mają bezpośredni wpływ 
na bezpieczeństwo jazdy, 
diagnosta ma prawo za-
trzymać dowód rejestracyj-
ny i przesłać go do właści-
wego organu komunikacji.

W przypadku wykrycia 
usterek niemających wpływu 
na bezpieczeństwo jazdy, ale 
uniemożliwiających wysta-
wienie pozytywnej oceny sta-
nu technicznego samocho-

du, diagnosta nie zatrzymu-
je dowodu rejestracyjnego, 
lecz wystawia zaświadczenie 
stwierdzające, że auto nie 
przeszło przeglądu technicz-
nego. To zobowiązuje wła-
ściciela do niezwłocznej na-
prawy wskazanych usterek  
w ciągu 14 dni i do ponow-
nego zgłoszenia się do Stacji 
Kontroli Pojazdów w celu zwe-
ryfikowania ich usunięcia.

W przypadku, gdy stan 
techniczny auta nie budzi 
zastrzeżeń, osoba przepro-
wadzająca badanie przybi-
ja w dowodzie rejestracyj-
nym pieczątkę informującą 
o sprawności pojazdu.

Taka pieczątka i pozy-
tywna ocena diagnosty nie 
powinna nas jednak zwal-
niać od stałej kontroli po-
jazdu i niezwłocznego usu-
wania zauważonych uste-
rek. Dla bezpieczeństwa 
własnego i innych.
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Jerzy Paja

Moto 
rady

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!



Sudoku
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Wśród osób, które do końca grudnia nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżów-
ki rozlosujemy nagrody książkowe. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Joanna 
Przybyłek z Mikołowa. Prosimy o odbiór nagrody, w siedzibie redakcji, ul. Rynek 18,  
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.!

wodnik (20 I - 19 II) Wodniki w grud-
niu 2014 poczują iskierkę zazdrości. 
Może to być zazdrość o partnera, ale 
niekoniecznie. Może dotyczyć grona 
znajomych lub relacji z rodziną. Pa-
miętajcie, że uczuciu zazdrości pod-
dajemy się czasem wszyscy, ważne, 
żeby nie skrzywdzić nikogo, będąc  
w takim stanie. Może jakoś uda Wam 
się z tym zmierzyć i wyjść cało z tej sy-
tuacji. Poza tym drobnym ukłuciem - 
reszta będzie się układać całkiem po-
myślnie. W pracy spokój, na zdrowie 
też nie będziecie raczej narzekać. Za-
chowajcie czujność, wszystko na bie-
żąco sobie wyjaśniajcie i po kłopocie. 
Spójrzcie na pewne sprawy z dystan-
sem, a na pewno wszystko się ułoży 
po waszej myśli. Grudzień to czas re-
fleksji - warto z tego skorzystać.
Ryby (20 II - 19 III) W grudniu Ryby po-
czują mocno atmosferę świąt, co spra-
wi, że z przyjemnością będą szukać pre-
zentów, przygotowywać rodzinne spo-
tkania i planować sylwestrowe szaleń-
stwa. I tak powinno być. Niestety dla 
żywiołowych Ryb grudzień będzie dość 
spokojnym miesiącem i oprócz świą-
tecznych radości niewiele więcej się 
wydarzy. Może jednak warto zastano-
wić się nad sensem całej tej bieganiny 
i spędzić więcej czasu z najbliższymi? 
Poważne decyzje i nowe pomysły zo-
stawcie już na nowy rok. Miłosne pod-
boje, czy też odnawianie więzi w sta-
rym, nieco zrutynizowanym już związku 
warto także odłożyć. W sferze uczuć bo-
wiem nie zadzieje się nic nowego. War-
to skupić się na rodzinie i nie przece-
niać wartości nowych, nieznanych rejo-
nów i aspektów życia. Wyciszcie umysł 
i wsłuchajcie się w siebie. Czego chce-
cie, do czego dążycie, co ma sens?
Baran (20 III - 20 IV) W grudniu 2014 
niecierpliwe i niekonsekwentne zazwy-
czaj Barany osiągną nareszcie wszyst-
kie swoje cele. Jeśli niektórym Bara-
nom nie do końca się uda, będą już na-
prawdę bardzo, bardzo blisko - na wy-
ciągnięcie ręki. Warto więc przyspie-
szyć pod koniec miesiąca, by zamknąć 
wszystkie sprawy. Uważajcie, aby za 
wcześnie nie ogarnął was świątecz-
ny nastrój! W pracy bieganina i szaleń-
stwo, ale bez większych przeszkód uda 
się zakończyć rok. Podobnie będzie się 
działo w miłości. Jeśli do tej pory nie 
znaleźliście swojej drugiej idealnie pa-
sującej połówki, w grudniu będzie na to 
olbrzymia szansa. W stałych związkach, 
pomimo przedświątecznego szaleństwa 
- zgodnie i spokojnie, a sylwestra uczci-
cie wyjątkowo.
Byk (21 - 20 V) Niestety, drogi Byku, 
w tym roku grudzień ostro da Ci się 
we znaki. Prezentowe szaleństwo  
i przedświąteczne porządki mocno 
nadszarpną Twoją kieszeń i spokój du-
cha. Los nie będzie dla Ciebie do koń-
ca łaskawy. Mnóstwo kłótni i nieporozu-
mień na horyzoncie. Także w pracy. Za-
kończ jak najszybciej ten rok i wkraczaj  
w nowy 2015 z optymistycznym nasta-
wieniem. Na pewno będzie już dużo le-
piej! W związku z pracą mogą się poja-
wić nowe perspektywy, ale nie do końca 
będziecie z nich zadowoleni. Zastanów 
się dobrze kilka razy, zanim podejmiesz 
ostateczną decyzję. Nie rób nic na chyb-
cika, bo potem możesz tego żałować. 
W miłości jako tako, ale bez większych 
uniesień i porywów serca. Zarówno  
w życiu singli, jak i w stałych związkach. 
Może i lepiej, bo zawirowania uczuciowe 
w grudniu przy całej gorączce świątecz-
nej nie są nikomu chyba potrzebne...
Bliźnięta (21 V - 20 VI) Te święta dla 
Bliźniąt będą wyjątkowe, wymarzone, 
magiczne i bajkowe. Czego chcieć wię-
cej? Mnóstwo niespodzianek czeka 
na Was w tym miesiącu i to nie tylko 
tych prezentowych. Może nowa miłość, 
może nowa praca? Warto być przygoto-
wanym na wszelkie zmiany i elastycznie 
dostosowywać się do sytuacji. Za to syl-
wester bez większych szaleństw, praw-
dopodobnie spędzicie go spokojnie, 
wręcz nudno. Może z pilotem przed te-
lewizorem? W miłości szykuje się kil-
ka zwrotów akcji, ale koniec końców 
wszystko obróci się na Twoją korzyść. 

Jeśli kochasz i jesteś kochana, nie 
masz się czego bać. Jeśli szukasz nowej 
miłości, Twoje poszukiwania znajdą za-
skakujące zakończenie. Czy dobre, czy 
złe? Czas pokaże.
Rak (21 VI - 21 VII) Grudzień 2014 
będzie dla Raków czasem pojednania  
i kończenia trudnych rodzinnych spraw. 
Nie będzie lekko, ale może warto zmie-
rzyć się wreszcie z tymi problemami, by 
wkroczyć w nowy rok z radosnym i spo-
kojnym sercem? Postarajcie się to zro-
bić, a na pewno poczujecie się lepiej. 
W miłości - tak jak było, będzie. Dobrze 
to czy źle? Oceńcie samodzielnie. Świą-
teczny nastrój trochę złagodzi Twoje nie-
zbyt dobre samopoczucie i parę razy 
nawet dasz się ponieść w rytm świą-
tecznej piosenki „Last Christmas”. Nie 
smuć się, idź do przodu, jakoś prze-
trwasz ten grudzień. Dasz radę. Nie noś 
zbyt długo urazy w sercu.

Lew (22 VII - 21 VIII) Lew w grudniu 
2014 roku, zresztą jak zwykle, będzie 
wielce zadowolony z siebie. No, bo cze-
muż by nie? W pracy mu się wiedzie, 
w miłości nie ma na co narzekać (chy-
ba tylko na zbyt wiele sympatii płynącej 
zewsząd), zdrowie też jako tako... Gru-
dzień będzie szalony i magiczny, a świę-
ta wyjątkowe. Drogi Lwie, odnajdziesz 
się w tym wszystkim doskonale! Może 
spróbuj pomóc komuś bliskiemu? Ko-
muś, kto jest nieśmiały i nie ma odwa-
gi poprosić o pomoc? W grudniu mogą 
się zdarzyć także pewne niespodzianki. 
Ale Lew, jak to Lew i z tym sobie pora-
dzi. Nawet trudne sytuacje go nie prze-
rażą. Uwaga na sylwestrowe szaleń-
stwa! Róbcie wszystko z głową i zadbaj-
cie o bezpieczeństwo.
panna (22 VIII - 22 IX) W grudniu Pan-
ny przeżyją mnóstwo zamieszania, nie-
przewidzianych sytuacji i szalonych 
zwrotów akcji. Z zakupami i świętami 
świetnie sobie poradzą, za to z nietypo-
wymi wydarzeniami i zaskakującymi re-
akcjami innych osób będzie gorzej. Pa-
miętaj, że tylko spokój może Cię urato-
wać. Spokojnie rozważ wszystkie „za” 
i „przeciw”, a jakoś się uda. W miłości 
szykuje się podobny galimatias. Uczu-
ciowy i emocjonalny rollercoaster na 
szczęście zakończy się przed sylwe-
strem, więc wkroczysz w nowy rok już  
w o wiele spokojniejszym, stonowanym 
nastroju. Czy Twój partner dotrzyma Ci 
kroku?
waga (23 IX - 22 X) Grudzień przynie-
sie Wagom same dobre rzeczy. Na ho-
ryzoncie jawi się oznaka jakiegoś no-
wego przejścia. Opuścicie najprawdo-
podobniej jakieś dawne grono - towa-
rzyskie lub służbowe i zyskacie coś no-
wego, dobrego w zamian. Możliwy więc 
awans lub podwyżka w pracy. W spra-
wach osobistych także zacznie się 
wieść Wagom bardzo dobrze - możliwe 
rychłe zaręczyny, ślub lub wstąpienie  
w nowy związek. Dużo pozytywnej 
energii zbierze się nad Wagami. Cze-
go więcej chcieć? Wszelkie niepokoje 
i lęki Wag w tym miesiącu zejdą na dal-

szy plan, bowiem życie będzie się wy-
dawało słodkie niczym miód. Warto  
w grudniu zaczynać nowe rzeczy, pory-
wać się na nowe projekty i realizować 
wszystko to, o czym tylko zamarzycie.
skorpion (23 X - 21 XI) Dla Skorpio-
nów grudzień 2014 będzie niestety ni-
jaki. Ani dobry, ani zły. Dlatego poczuje-
cie już lekkie znużenie i z ogromną ra-
dością będziecie żegnać stary rok oraz 
wkraczać w nowy 2015. Nic nowego się 
nie wydarzy, wszystko będzie się toczy-
ło swoim, raczej powolnym torem. Jeśli 
oczekujecie na emocje i nowości, mu-
sicie poczekać do nowego roku. Jed-
nocześnie Skorpiony powinny pamię-
tać, by nie poddać się zupełnie znuże-
niu i zobojętnieniu, bowiem to bardzo 
źle wpłynie na ich zdrowie. Niezależnie 
od wolno toczących się wydarzeń, mo-
żecie przecież same, drogie Skorpiony, 
kreować swoją rzeczywistość. By nie 

dać się negatywnym nastrojom, może 
warto zrobić coś dla innych? Na pewno 
dzięki temu, poczujecie się potrzebne  
i spełnione.
strzelec (22 XI - 20 XII) Strzelce po-
czują w grudniu, że życie jest niemal jak 
róg obfitości. Zarówno w sferze finanso-
wej, prywatnej, jak i służbowej Strzel-
com będzie się dobrze wiodło. Pod wa-
runkiem, że nie dadzą się zwieść namo-
wom niezbyt przychylnych osób z oto-
czenia. Święta i sylwester upłyną na ro-
dzinnych i towarzyskich spotkaniach,  
a samotne Strzelce będą miały wie-
le okazji, aby poznać kogoś interesują-
cego. Nareszcie! Jedynym problemem 
może okazać się zdrowie. Jeśli nie bę-
dziecie o sobie dbać, np. zaczniecie 
szaleć bez opamiętania i wpadniecie  
w imprezowy wir - może się to skończyć 
leżeniem w łóżku minimum przez ty-
dzień. Spróbujcie jakoś okiełznać ener-
gię i apetyt na życie. Dla własnego do-
bra. Strzelce w grudniu powinny zakoń-
czyć wszelkie zaległe sprawy. Dobrze 
będzie to zrobić, by w nowy rok wkro-
czyć już zupełnie bez obciążeń.
Koziorożec (21 XII - 19 I) Koziorożce 
w grudniu 2014 będą totalnie niezdecy-
dowane i zdezorientowane. A wszystko 
z powodu rozmaitych możliwości, które 
się przed nimi otworzą. Cały rok Kozio-
rożce pracowały na to, by teraz móc wy-
bierać spośród wielu propozycji. Unikaj-
cie tylko trzymania kilku srok za ogon! 
Warto przeanalizować wszystkie plu-
sy i minusy, ale też poradzić się najbliż-
szych. Los będzie wam sprzyjał. W miło-
ści - podobnie. Pojawi się wiele nowych 
osób w waszym otoczeniu, którymi bę-
dziecie oczarowane. Tylko czy warto po-
dążać od razu nową drogą? Może lepiej 
utartymi ścieżkami zmierzać do upa-
trzonego już dawno celu? To oczywiście 
rada dla Koziorożców w stałych związ-
kach. Single będą czuły się wspania-
le z mnóstwem możliwości. Choć duży 
wybór nie zastąpi idealnego dopasowa-
nia. Jeśli liczycie na urozmaicenie, roz-
rywkę i miło spędzony czas - macie to 
jak w banku.

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

Kilka dni temu w siedzibie 
NFOŚiGW w Warszawie 
przedstawiciele funduszy, 
które przystąpiły do pro-

gramu, podpisali umowy o współpra-
cy, kontynuując tym samym wspólne 
działanie instytucji w ramach likwi-
dacji głównych źródeł zanieczyszcze-
nia powietrza w miastach. W progra-
mie uczestniczą oprócz Katowic Fun-
dusze w Kielcach, Poznaniu, Opolu, 
Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Rze-

szowie, Szczecinie, Warszawie oraz 
Toruniu.

Najwięcej miast zainteresowanych 
programem KAWKA znajduje się na 
Górnym Śląsku, Mazowszu i w Mało-
polsce. Łącznie ponad 160 mln zło-
tych zostanie rozdzielonych pomię-
dzy 11 funduszy wdrażających pro-
gram na terenie swoich województw.

Większość zaplanowanych przed-
sięwzięć obejmie podłączenie obiek-
tów, ogrzewanych dotychczas przy 

pomocy pieców węglowych, do miej-
skich sieci ciepłowniczych lub zastą-
pienie węglowego ogrzewania - gazo-
wym. W wielu przypadkach budynki, 
w których dokonano wymiany źródła 
ciepła, zostaną poddane komplek-
sowej termomodernizacji, osiągając 
tym samym cel oszczędności energii  
i obniżenia kosztów ogrzewania.  
W kilku przedsięwzięciach zaplano-
wano montaż kolektorów słonecz-
nych, które wspomagać będą w spo-

sób bezemisyjny produkcję ciepłej 
wody. Możliwe będzie również wdra-
żanie systemów zarządzania ruchem 
w miastach. Do obowiązkowych ele-
mentów objętego wsparciem przed-
sięwzięcia będą należały także kam-
panie edukacyjne pokazujące korzy-
ści zdrowotne i społeczne płynące  
z eliminacji niskiej emisji oraz utwo-
rzenie baz danych pozwalających na 
rejestrowanie źródeł emisji.

Ideą projektu jest poprawa jakości 
powietrza poprzez zmniejszenie emi-
sji zanieczyszczeń, w szczególności 
pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)
pirenu zagrażających zdrowiu i ży-
ciu ludzi, a także wzrost efektywno-
ści energetycznej.

To druga edycja programu „Popra-
wa jakości powietrza. Część 2) KAW-
KA - Likwidacja niskiej emisji wspie-
rająca wzrost efektywności energe-
tycznej i rozwój rozproszonych odna-
wialnych źródeł energii”.

W programie KAWKA środki są roz-
dzielane w oparciu o liczbę miesz-
kańców w miastach, gdzie występu-
ją obszary przekroczeń, a całkowi-
ta kwota dofinansowania może wy-
nieść nawet do 90 proc. kosztów kwa-
lifikowanych, przy czym udział dota-
cji ze środków NFOŚiGW nie przekra-
cza 45 proc. kosztu kwalifikowanego 
przedsięwzięcia. WFOŚiGW, zgodnie  
z własną strategią, będą mogły udzielić 
dofinansowania do kolejnych 45 proc. 
(w formie dotacji lub pożyczki).

Ruszyła świąteczna 
odsłona kampanii spo-
łecznej ministerstwa 
Środowiska „segregu-
jesz… i śmiecisz mniej”, 
w której wojciech modest 
Amaro oraz maciej Nowak 
zachęcają do segrego-
wania śmieci. spoty na 
podstawie scenariuszy, 
których współautorem 
jest Cezary Harasimowicz, 
można zobaczyć w naj-
większych ogólnopolskich 
stacjach telewizyjnych.

 

Przygotowania do Świąt 
to czas, w którym Po-
lacy kupują zdecydo-

wanie więcej produktów, a co 

za tym idzie, produkują więcej 
śmieci. Dlatego także w tym 
okresie warto przypominać  
o segregowaniu. W ciągu roku 
każdy z nas produkuje bli-
sko 320 kg śmieci. Większość  
z nich to cenne surowce, któ-
re można ponownie wykorzy-
stać - pod warunkiem, że zo-
staną przez nas odpowied-
nio posegregowane. Tym ra-
zem, obok głównych bohate-
rów kampanii, w spotach poja-
wia się rodzina Amaro.

- Wszyscy musimy segrego-
wać nasze śmieci i nasze ży-
cie - wyjaśnia Cezary Harasi-
mowicz.

Nieprzypadkowo autorzy 
spotów informacyjnych zapro-

sili do współpracy osoby, któ-
re są związane z gotowaniem, 
bowiem to właśnie w kuchni 
powstaje najwięcej odpadów. 
Wiele z nich można przetwo-
rzyć, by jak najmniej się mar-
nowało. Te zabawne scenki 
wywołują wśród widzów pozy-
tywne reakcje i wielu na pew-
no zastanowi się nad segrego-
waniem śmieci w swojej kuch-
ni i domu.

Kampania jest skierowana 
także do gmin i przedsiębior-
ców. Gminy mogą skorzystać, 
m.in. z dobrych praktyk w an-
gażowaniu mieszkańców do 
podjęcia segregacji, infografik, 
a także formatów oznakowań 
na pojemniki i worki na śmie-

ci, które gmina może dopa-
sować do systemu segregacji 
obowiązującego na jej terenie.

Materiały dla przedsiębior-
ców, którzy wprowadzają na 
rynek produkty w opakowa-
niach, zachęcają do społecz-
nej odpowiedzialności bizne-

su, również w zakresie recy-
klingu opakowań i ułatwień 
dotyczących segregowania od-
padów w miejscu pracy.

Kampania, sfinansowana ze 
środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, jest konty-

nuacją działań prowadzonych 
przez Ministerstwo Środowiska 
w poprzednich latach, m.in. 
w kampaniach: „Nie zaśmie-
caj swojego sumienia” (2010-
2011), „Nasze śmieci” (2012), 
„naszesmieci.pl” (2013) oraz 
„Ekodzieciaki.pl” (2013).

Na święta o segregacji

walczymy ze smogiem i niską emisją

by powietrze było czyste
Około 200 mln złotych 
wydaje co roku 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach na 
realizację inwestycji, 
których celem jest 
zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń 
do atmosfery. 
Dodatkowe pieniądze 
na walkę z niską 
emisją po raz drugi 
pochodzić będą  
z programu KAWKA 
realizowanego 
wspólnie  
z Narodowym 
Funduszem Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 
W naszym powiecie, 
z tego programu, 
inwestycje będą 
realizowane  
w Łaziskach Górnych. 



w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego
położonego w Świętochłowicach przy ulicy:
 Dworcowej 15/7 - pow. użyt. 32,10 m2

 cena wywoławcza  - 34 000 zł
 wadium  - 3 800 zł
 termin przetargu - 16 stycznia 2015 r. godz. 1130

Powyższe przetargi odbędą się w Urzędzie Miejskim w Świętochłowi-
cach, ul. Katowicka 54.
Postąpienie - nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Święto-
chłowicach (p. 5) lub winno wpłynąć na konto Urzędu nr 54 1050 1373 
1000 0022 8149 7178 prowadzone przez ING Bank Śląski O/Święto-
chłowice w terminie do 12 stycznia 2015 r. (za datę wpłaty wadium 
przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym UM). 
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (p. 118), tel. 32/3491-931. 
Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej 
przyczyny. 

1. Lokal użytkowy nr 01 usytuowa-
ny na parterze w segmencie oznaczo-
nym numerem 4A budynku przy ul. Ka-
towickiej 4-4A, składający się z 2 pomiesz-
czeń, z wydzielonym sanitariatem o łącznej po-
wierzchni użytkowej 33,65 m2.

Cena wywoławcza: 30 000 zł
Wysokość wadium: 6 000 zł
Termin przetargu: 
16 stycznia 2015 r., godz. 1000 

2. Lokal użytkowy nr 03 usytuowany  
w kondygnacji podziemnej 5-kondygnacyj-
nego budynku mieszkalnego przy ul. Cho-
pina 39 w Świętochłowicach składający się z 6 po-
mieszczeń połączonych ciągiem komunikacyjnym  
o łącznej powierzchni użytkowej 105,82 m2. 

Cena wywoławcza: 131 000 zł
Wysokość wadium: 26 000 zł
Termin przetargu: 
16 stycznia 2015 r., godz. 1030 

3. Lokal użytkowy nr 1 usytuowany na 
podwyższonym parterze budynku miesz-
kalnego przy ul. Hutniczej 11A -11B 
w Świętochłowicach o powierzchni użytkowej 
129,31 m2, składający się z 6 pomieszczeń i 
piwnicy.

Cena wywoławcza: 115 000 zł
Wysokość wadium: 23 000 zł
Termin przetargu: 
16 stycznia 2015 r., godz. 1100 

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza
pierwszy publiczny przetarg ustny n i e o g r a n i c z o n y

Wadium uprawniające do wzięcia udziału w w/w przetargach należy wpłacić gotówką w terminie do dnia 12 stycznia 2015 r. 
w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pokój nr 5) lub 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.

Lokale użytkowe na sprzedaż 
w Świętochłowicach
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bez huraoptymizmu

Latem ubiegłego roku kibice pa-
niów i Śmiłowic cieszyli się z hi-
storycznego wydarzenia, jakim 
był awans strażaka do piątej ligi. 
strażak w tej klasie rozgrywek 
radził sobie całkiem, całkiem, 
ale na finiszu zapłacił frycowe 
i powrócił do klasy „A”. 

Spadek był pechowy, gdyż  
w tamtym sezonie była reor-
ganizacja ligi, a do utrzyma-

nia zabrakło trzech punktów. Czy 
kwarantanna w klasie „A” potrwa 
długo, tego jeszcze na sto procent 
nie wiadomo, ale póki co, wydaje 
się, że klub ze Śmiłowic zamierza 
powrócić na boiska okręgówki.

Po degradacji w klubie nie robiono 
żadnych pochopnych kroków. Zarząd 

podjął decyzję, że trenerem nadal bę-
dzie Robert Gąsior i to jemu powie-
rzono misję odbudowy drużyny. I choć 
może nie wszystko przebiegało tak, 
jakby trener i działacze sobie tego ży-
czyli (sromotna porażka w Lipinach), 
to wydaje się, ze ta misja się powiodła.

Po rundzie jesiennej sezonu 
2014/2015 Strażak zajmuje wysokie, 
trzecie miejsce ze zdobytymi 24 punkta-
mi i stosunkiem bramek 28-20. Na ten 
dorobek złożyło się siedem zwycięstw, 
trzy remisy oraz dwie porażki. W kla-
sie „A” Podokręgu Katowice występu-
je 13 zespołów (awansują dwie drużyny)  
a podopieczni Roberta Gąsiora mają stra-
tę jednego punktu do Jastrzębia Bielszo-
wice i czterech do Naprzodu Świętochło-
wice. Z tymi zespołami Strażak w rundzie 
wiosennej będzie grał na własnym boisku.  

I tu jest szansa na powtórzenie sukcesu 
sprzed roku.

A jak tę rundę widzi trener Robert 
Gąsior: Niestety, przez całą rundę dru-
żyny nie omijały kontuzje. I to kluczo-
wych zawodników. W ostatnim spa-
ringu przed ligą z AKS-em Mikołów, 
więzadło zerwał Dominik Majowski,  
a w trakcie rozgrywek również poważ-
nych kontuzji nabawili się: Adrian 
Przybyła, Michał Czyż, Albert Buj-
ny oraz Damian Płatek, a ze względu 
na obowiązki zawodowe we wszyst-
kich spotkaniach nie mógł wystąpić 
nasz doświadczony stoper, Damian 
Stemplewski. Jak widać, był to „krę-
gosłup” drużyny Strażaka. Jednak 
zaowocowało doświadczenie nabyte  
w lidze okręgowej i zdrowi zawodnicy 
udźwignęli ciężar gry. Przed sezonem 

celem było minimum szóste miejsce, 
lecz wiadomo apetyt rośnie w miarę... 
Na pewno kibice i działacze, a przede 
wszystkim zawodnicy są zadowole-

ni z miejsca w tabeli, ale ja nie po-
padam w huraoptymizm i myślę już  
o wzmocnieniach.

Tadeusz Piątkowski

Już w ubiegłym roku pi-
saliśmy o ogromnej po-
pularności badmintona  

w powiecie mikołowskim. Po-
pularna kometka stała się 
sportem olimpijskim i z roku 
na rok zyskuje nowych sym-
patyków. U nas też. W tym 
roku po raz siódmy rozegra-
no zawody badmintonowe 
pod nazwą Mikołowska Jesień  
z Badmintonem. Startowali  
w niej uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych całego po-
wiatu mikołowskiego. W su-

mie do pojedynków o palmę 
pierwszeństwa w swoich ka-
tegoriach wiekowych stanęła 
ponad setka zawodniczek i za-
wodników.

Pojedynki w trzech katego-
riach wiekowych były emocjo-
nujące, a niektóre z nich sta-
ły na bardzo wysokim pozio-
mie. Widać było, że na zawo-
dy nie przyjechali zawodnicy  
„z łapanki”. Ich zaawansowa-
nie technicznie wskazuje na 
to, że z tą dyscypliną sportu 
nie stykają się okazjonalnie. 
Najlepsi uhonorowani zosta-

li medalami, dyplomami oraz 
nagrodami rzeczowymi.

wyniki:
Juniorki 

(szkoły ponadgimnazjalne)
1. Klaudia Kościelniak
2. Agnieszka Wolny
3. Agnieszka Tomecka

Juniorzy:
1. Wojciech Szmajduch
2. Maciej Felkiel
3. Daniel Dutkiewicz

Juniorki młodsze 
(gimnazja)

1. Agata Karbowska
2. Karolina Masztaler
3. Marta Lipińska

Juniorzy młodsi
1. Rafał Nierząd
2. Michał Murzyn
3. Szymon Piątek

młodziczki 
(szkoły podstawowe)

1. Małgorzata Polakowska
2. Weronika Michałek
3. Anna Gdaniec

młodzicy
1. Kacper Maciejak
2. Jakub Kolarczyk
3. Jakub Skrzypczyk Tapi

O wynikach tenisistek  
i tenisistów stołowych 
AKS-u Mikołów uzy-

skiwanych w rozgrywkach 
drugiej ligi informujemy w ką-
ciku „Sprintem przez sporto-
we areny”. W bieżących roz-
grywkach lepiej wiedzie się pa-
nom, którzy plasują się w gór-
nej części tabeli, panie grają 
trochę słabiej i okupują dolne 
rejony tabeli. Ale w tej sekcji 
może być tylko lepiej. Dlacze-
go? Ano dlatego, że osiąga co-

raz to lepsze wyniki w katego-
riach młodzieżowych. Najlep-
szym przykładem jest zakwa-
lifikowanie się Natalii Gąsior 
do finałów „Grand Prix” Polski  
w Łodzi, gdzie zajęła 10 miej-
sce w kategorii Żaków. Duży 
sukces zanotowała jej sio-
stra Oliwia Gąsior w kategorii 
Skrzatów na pierwszym Wo-
jewódzkim Turnieju w Byto-
miu - Miechowicach, zajmując 
drugie miejsce. Nie ustępują 
także chłopcy, dobrze spisując 

się na pierwszym wojewódz-
kim turnieju Skrzatów i Ża-
ków. Jan Kapela zajął dziewią-
te miejsce, a Kacper Bachu był 
dziesiąty w kategorii Żaków. 
VII miejsce w kategorii Skrza-
tów zajął Piotr Przewłocki. 

Duży sukces odniósł też Ka-
mil Michalik, wychowanek 
AKS-u Mikołów (obecnie gra 
w pierwszoligowym zespole 
Bielska - Białej), wygrywając 
Turniej Wojewódzki Seniorów 
w Zawierciu. Tapi

Badmintonowa jesień

Rosną następcy

TABeLA pO pIeRwszeJ RUNdzIe:
1. Naprzód Lipiny 12  28  44-14
2. Jastrząb Bielszowice 12  25  45-13
3. Strażak Mikołów 12  24  28-20
4. Kolejarz 24 Katowice 12  23  29-18
5. Pogoń Nowy Bytom 12  19  18-18
6. 1.FC Katowice 12  18  23-16
7. Śląsk Świętochłowice 12  16  21-20
8. Hetman 22 Katowice 12  16  17-24
9. AKS II Mikołów 12  14  25-31
10. Urania II Ruda Śląska 12  12  18-24
11. Stadion Śl. Chorzów 12  11  26-38
12. UKS Szopienice 12   8  17-40
13. Siemianowiczanka II  12   6  13-48

WYNIKI uZYSKANE pRZEZ  
sTRAżAKA w RUNdzIe JesIeNNeJ:
Strażak - Kolejarz Katowice 1:0
Naprzód Lipiny - Strażak 8:0
Strażak - Stadion Śląski 4:2 
Śląsk Świętochłowice - Strażak 0:1
MKS II Siemianowice - Strażak 1:5
Strażak - Hetman Katowice 5:1
Urania II - Strażak 3:0
Strażak - Pogoń Nowy Bytom 2:2
AKS II Mikołów - Strażak 0:2 
Strażak - UKS Szopienice 5:0
Strażak - 1FC Katowice 1:1
Jastrząb Bielszowice - Strażak 1:1
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pIŁKA NOżNA
W listopadzie mikołowskie drużyny piłkarskie w meczach ligo-
wych uzyskały rezultaty:

III liga
Polonia Łaziska uległa Skalnikowi Gracze 2:3, rezerwom Gór-
nika Zabrze 0:1, zremisowała z Polonią Bytom 1:1, przegrała  
z Odrą Opole 0:5.

IV liga
Gwarek Ornontowice zremisował z Unią Turza Śląska 0:0, pokonał 
GKS Radziechowy 3:1. Po rundzie jesiennej Gwarek zajmuje szó-
ste miejsce z dorobkiem 23 punktów i stosunkiem bramek 22-22.

V liga
AKS Mikołów zremisował ze Zniczem Jankowice 3:3, przegrał  
z LKS-em Łąka 1:4. Po rundzie jesiennej AKS zajmuje 15 miej-
sce z dorobkiem 16 punktów i stosunkiem bramek 22-28.
Sokół Orzesze wygrał z ŁTS-em Łabędy 1:0, przegrał z Czarnymi 
Pyskowice 3:4. Po rundzie jesiennej Sokół zajmuje 16 miejsce  
z dorobkiem 5 punktów i stosunkiem bramek 9-44.
Orzeł Mokre zremisował z LKS-em Nędza 1:1, pokonał ŁTS Ła-
będy 2:1. Po rundzie jesiennej Orzeł zajmuje siódme miejsce  
z dorobkiem 24 punktów i stosunkiem bramek 21-17.

FUTsAL
W listopadowych meczach pierwszoligowa Kamionka Mikołów 
pokonała Marex Chorzów 5:2, przegrała z MKF-em Solne Mia-
steczko Wieliczka 3:6, pokonała AZS UMCS Lublin 7:4.

TeNIs sTOŁOwy
W meczach listopadowych grające w drugiej lidze tenisa stoło-
wego drużyny mikołowskie uzyskały rezultaty:

w lidze pań:
LKS 45 Bujaków uległ rezerwom Victorii Chróścice 4:6, Huraga-
nowi Sosnowiec 4:6, KTS-owi Lędziny 3:7, AKS-owi Mikołów 1:9.
AKS Mikołów przegrał z PSKS-em Beskidy Bielsko 4:6, zremiso-
wał z rezerwami Victorii Chróścice 5:5, pokonał Huragan Sosno-
wiec 7:3, LKS Bujaków 9:1.

w rozgrywkach męskich:
AKS Mikołów uległ LZS-owi Kujakowice 3:7, pokonał AZS PWS 
Nysę 6:4, MKS Czechowice - Dziedzice 6:4, Sokoła Orzesze 6:4.
Sokół Orzesze przegrał z MKS-em Czechowice 4:6, wygrał z KTS-
-em Lędziny 9:1, z Huraganem Sosnowiec 6:4, uległ AKS-owi Mi-
kołów 4:6.

sIATKÓwKA
W listopadzie w rozgrywkach III ligi drużyny powiatu mikołow-
skiego uzyskały rezultaty:

Kobiety
Polonia Łaziska pokonała SMS Szczyrk III 3:2, przegrała z TKS-
-em Tychy 0:3, pokonała Burzę Borowa Wieś 3:0, Tauron II Dą-
browa Górnicza 3:0. 
Burza Borowa Wieś przegrała z Orłem Kozy 0:3, z GS UKS Krza-
nowice 0:3, z Polonią Łaziska 0:3, z UKS Jedynką Rybnik 0:3.

mężczyźni
UKS Trójka Mikołów wygrała z Unią Bieruń 3:1, z UKS-em Meta-
lik Radziechowy 3:0, uległa AZS-owi Gliwice 0:3, pokonała rezer-
wy MCKiS-u Jaworzno 3:2. Tapi

Sprintem przez sportowe areny

LODOWISKO W ŁAZISKACH! 
OD 1 GRUDNIA! 

Czynne:
od poniedziałku do piątku 

od godz. 9 do 19, 
w sobotę od godz. 10.30 do 21, 
a w niedzielę od godz. 9 do 21.

tel. 32 3229382, www.mosir.laziska.pl, 
www.facebook.com/basen.zabka

Cennik:
BILET ULGOWY - 4 zł

BILET PEŁNOPŁATNY - 7 zł

- obejmując ster szkoleniowy 
pierwszego zespołu Polonii, zakoń-
czył Pan trenerski kontredans w tym 
klubie...

- Jadąc na mecz Polonia - Górnik We-
soła, nie myślałem nawet o tym, że mogę 
zostać trenerem tego zespołu. Problemy 
miał trener Mleczko, działacze poszuki-
wali szkoleniowca, chwilę rozmawialiśmy 
i prawie, że od już, zostałem szkoleniow-
cem Polonii.

- wrócił Pan na „stare śmieci”...
- Z Polonią jestem bardzo zżyty. Grałem 

w niej osiem lat i choć jestem wychowan-
kiem Rozwoju Katowice, to Polonię trak-
tuję jak klub macierzysty. Moja praca tre-
nerska też zaczęła się w Polonii, gdzie bę-
dąc zawodnikiem, byłem jednocześnie 
trenerem rezerw, z którymi wywalczyli-
śmy awans do klasy „A”. Ponadto prowa-
dziłem zajęcia z młodzieżą.

- Przyszedł Pan do Polonii i odmie-
nił zespół. Czyżby sprawdziło się po-
wiedzenie o nowej miotle?

- Skąd. Przyszedłem w tracie sezonu 
i bardzo pomogła mi znajomość środo-
wiska oraz odchodzący trener, który do-
kładnie przedstawił sytuację. Rewolucji 
nie było, bo trzeba było grać, a ja razem 
z Michałem Majsnerem realizowałem 
nasz pomysł na grę. Z efektami, co dawa-
ło ogromną satysfakcję.

- Początek bieżącego sezonu napa-
wał ogromnym optymizmem, ale po-
tem coś zazgrzytało...

- 14 kolejnych zwycięstw rozbudziło 
apetyty. Byłem jednak świadomy, ze kie-
dyś musi przyjść kryzys. Przed rozgrywka-
mi odeszły z klubu „strzelby”, pozyskali-
śmy tych, na których było nas stać i wia-
domo było, że wcześniej czy później coś 
się posypie. Tym bardziej, że w lidze gra 
20 drużyn, w połowie profesjonalnych  
i łatwych meczów nie ma. Jedni się 
sprawdzili, inni mniej i końcówka nie była 
już tak udana. W sumie zakończyliśmy 
rundę jesienną z niedosytem. Mogło i po-
winno być lepiej. Ot, choćby ostatni mecz 
z Szombierkami. Byliśmy lepsi, powinni-
śmy strzelić kilka goli, a w sumie stracili-
śmy bramkę w doliczonym czasie gry. Tak 
stracone punkty bolą.

- Czeka was trudna zima.
- Bardzo trudna. Ograniczenia finanso-

we nie pozwalają myśleć o większych ja-

kościowo „zakupach”. Na szczęści pracy 
się nie boimy, co już w tym roku pokazali-
śmy. Jeśli nawet będziemy mieli ¾ zawod-
ników młodych, to z nimi będziemy bu-
dować „nową Polonię”. Podchodzę real-
nie do sytuacji, wiem, że może być różnie, 
ale powtarzam: „dobrą pracą można wiele 
zdziałać” i liczę, że my to zrobimy.

Z Rafałem Bosowskim rozmawiał  
Tadeusz Piątkowski

W przededniu 96 rocznicy Odzy-
skania Niepodległości w hali 
sportowej MOSiR rozegrano 

XXII Międzynarodowy Turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Burmistrza Mikołowa, który 
był elementem obchodów Święta Niepod-
ległości. W turnieju wystartowało siedem 
drużyn, w tym jedna z miasta partner-
skiego Mikołowa - słowackiej Ilavy. Zwy-
ciężyła drużyna Straży Miejskiej, która  
w finale pokonała UM Ilava 5:3. Turniej 
rozgrywano dwufazowo. Najpierw gry eli-
minacyjne w grupach, potem finały.

wyniki:
mecze eliminacyjne

Straż Miejska - Elektrownia Łaziska 4:1
Szkoła Policji - Policja Mikołów 2:0
UM Ilava - Konzeption 2:1
Straż Miejska - UM Ilava 3:1
Szkoła Policji - MOSiR Mikołów 5:1
Elektrownia Łaziska - Konzeption 2:0

Straż Miejska - Konzeption 3:0
Elektrownia Łaziska - UM Ilava 1:2
Policja Mikołów - MOSiR Mikołów 0:1

półfinały
Straż Miejska - MOSiR Mikołów 4:3
UM Ilava - Szkoła Policji 3:2

O III miejsce
MOSiR Mikołów - Szkoła Policji 3:0

Finał
Straż Miejska - UM Ilava 5:3

Najlepszym strzelcem turnieju został 
Adam Łach (Przyjaciele Straży Miejskiej), 
najlepszym bramkarzem - Marek Jakoktoch-
ce (Szkoła Policji), najlepszym zawodnikiem 
- Jacek Janusz (Przyjaciele Straży Miejskiej),  
a Drużyną Fair Play - MOSiR Mikołów. Tapi

Niepodległościowy futbol

TABeLA III LIGI pO 21 KOLeJKACH
1. Odra Opole 21  46  49-23
2. Polonia Bytom 21  44  50-19
3. BKS Stal Bielsko-Biała 21  42  45-15
4. Ruch Zdzieszowice 21  42  39-21
5. Skra Częstochowa 21  36  38-21
6. Rekord Bielsko-Biała 21  36  43-31
7. GKS 1962 Jastrzębie 21  35  30-24
 8. Górnik II Zabrze 21  32  37-38
 9. Ruch II Chorzów 21  31  36-38
10. LKS Czaniec 21  31  19-22
11. Szombierki Bytom 21  30  26-22
12. Pniówek Pawłowice 21  27  26-27
13. polonia Łaziska Górne 21  27  22-30
14. Podbeskidzie II Bielsko 21  25  32-31
15. Swornica Czarnowąsy 21  24  25-40
16. Grunwald Ruda Śląska 21  24  30-41
17. Górnik Wesoła 21  18  25-39
18. Piast II Gliwice 21  15  25-49
19. Skalnik Gracze 21  11  19-61
20. Małapanew Ozimek 21  10  13-47

Pracą można wiele zdziałać
23 listopada po rozegra-
niu 21 kolejek, na zimową 
przerwę udali się piłkarze 
trzeciej ligi. W tym gronie 
jest też team Polonii 
Łaziska, który po rundzie 
jesiennej i dwóch kolej-
kach rundy wiosennej 
plasuje się na 13 miejscu 
z 27 punktami. Nie jest 
to miejsce bezpieczne, 
gdyż od strefy spadkowej 
łaziszczan dzieli dystans 
trzech punktów. To zapo-
wiada pracowitą zimę  
i szukanie takiej formy, 
jak wiosną tego roku, czy 
choćby z pierwszej fazy 
bieżących rozgrywek. 
O tym, jak przebiegała 
runda jesienna i co 
czeka piłkarzy Polonii, 
rozmawiamy z trenerem 
rafałeM BoSoWSkiM.
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Mikołów, tel. +48 533 818 601, 
e-mail: biuro@prospectum.com.pl, www.prospectum.com.pl

Profesjonalne Sprzątanie Obiektów
PROSPECTUM

HALE PRODUKCYJNE BIURA I KANCELARIE SALONY I SERWISY SAMOCHODOWE

DOMY I MIESZKANIA DOCZYSZCZANIE POBUDOWLANE

Wielu z Państwa zapew-
ne w tym miejscu przesta-
nie czytać artykuł, bo zro-

bienie kiełbasy może się wydać zada-
niem ponad możliwości statystyczne-
go smakosza. Tymczasem sprawa jest 
o wiele prostsza, niż nam się wydaje. 
Zrobienie kiełbasy nie jest trudne ani 

specjalnie czasochłon-
ne. Wymaga jedy-
nie odpowied-
nich narzędzi, 
przypraw, zna-
jomości re-
ceptury oraz 
zapału do 
pracy. Tylko 
tego ostatnie-
go firma Jelux 
nie może zapew-
nić. Natomiast, jeże-
li chodzi o przyprawy, na-
rzędzia i przepisy do wytwarzania 
wędlin, nie ma lepszego adresu niż 
ulica Bielska 49 w Mikołowie. Jelux 
zaopatruje odbiorców detalicznych, 
którzy w domowym zaciszu, nawiązują 
do najlepszych śląskich i polskich tra-
dycji, wracają do produkcji swojskich 
wędlin, szynek, mięs. To właśnie z my-

ślą o nich Jelux w swo-
jej siedzibie urucho-

mił sklep, w któ-
rym oferuje na-
turalne osłon-
ki, peklosól, 
siatki, szero-
ką gamę przy-
praw a także 

narzędzia po-
trzebne do pro-

dukcji swojskich 
wyrobów.

Na Czytelników „Naszej 
Gazety”, w Jeluxie czeka 
specjalista, który wie wszystko 
na temat wędzenia wędlin  
i podzieli się z państwem 
swoją wiedzą oraz 
doświadczeniem. warto 
skorzystać z tej okazji!

zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.  
To dobra okazja, aby zaprosić najbliższych 
na ucztę, która na długo pozostanie w ich 
pamięci. Nic ich bardziej nie zaskoczy, 
niż własnoręcznie zrobiona kiełbasa! 
To nie jest trudne. wszystkiego można 
dowiedzieć się w sklepie firmowym Jelux.

Kiełbasa na święta - swojska najlepsza i najzdrowsza!


