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Bez konsultacji społecznych, za plecami wyborców,
radni uchwalili nowy statut miasta Mikołów. Wiele
jego zapisów ogranicza aktywność obywatelską
mikołowian. Radni popełnili błąd, który zemści się
na nich podczas kolejnych wyborów samorządowych.

Sobie radzą
paź

25 Idziemy

dzie

rnik

a

na wybory

str. 5-12

str. 13
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Restauracja

U Kusia
m
32 c
zł

19

zaprasza na PizzĘ z pieca
również z dowozem

zadzwoń: 32 322 64 43
ul. Łączna 1, Mikołów
www.restauracjaukusia.pl

Cudów nie ma

Stan przedzawałowy

Mieszkańcy nie chcą
wody ze studni
głębinowej
w Śmiłowicach

Problemy górnictwa
zdominowały
kampanię wyborczą.
Czy politycy sobie z tym
poradzą?
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Polonia Pany!
Po wygraniu jesiennych
derbów powiatu
mikołowskiego, wzorem
derbowej klasyki rodem
z Krakowa, sympatycy
Polonii mogą chodzić
z podniesioną głową i
mówić - POLONIA PANY!
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MIĘDZY
NAMI
FILARAMI

M

ikołów jest jednym
z samorządów, które
pozytywnie odpowiedziały na apel Urzędu Wojewódzkiego w sprawie uchodźców.
Władze miasta są gotowe przyjąć jedną rodzinę. Z czysto ludzkich względów należy pochwalić
tę decyzję, ale trudno też bezrefleksyjnie przejść nad nią do porządku dziennego. Niestety, główny ton w dyskusji o uchodźcach,
nadają ogólnopolskie media, które są skażone polityczną poprawnością. Jeżeli pada jakieś krytyczne słowo o ludzkiej fali wdzierającej się na nasz kontynent, od
razu padają zarzuty o islamofobię, rasizm, szerzenie nienawiści,
itp. Szkoda, że media i politycy
z unijnych szczytów prezentują tę
sytuację jako kryzys humanitarny,
choć doskonale wiedzą, że sprawa jest przede wszystkim polityczna. Dlaczego Europa ma się
stać jednym globalnym domem
pomocy społecznej? Nie chodzi
mi o tę jedną rodzinę, która ma
przyjechać do Mikołowa. Mam
na myśli setki tysięcy, a wkrótce miliony, które przyjadą do Europy. Byłem w krajach arabskich
i to wcale nie na wczasach pod
palmami. Nie jestem zachwycony
tamtejszą kulturą, obyczajowością
i sposobem organizacji życia publicznego. Nie mówię, że oni są
gorsi, ale na pewno inni. To jeden
z powodów, dla których totalnym
niewypałem okazała się polityka
multikulti, lansowana przez lata
w krajach zachodnich. A teraz
czeka nas mega, albo giga multikulti. Mikołów przykłada do tego
swoją cegiełkę.
Jerzy

M

iało być fajnie, a wyszło jak zawsze.
Skąd znamy to przysłowie? Przede wszystkim
z polityki. Albo inne: dobrymi
chęciami jest piekło wybrukowane. To też jest hasło rodem
z marketingu politycznego.
Gdyby spisać wszystkie obietnice kandydatów na posłów,
powstałaby piękna opowieść
o krainie mlekiem i miodem
płynącej, gdzie mieszkają
szczęśliwi, zaradni ludzie. Gdybym miała 18 lat i po raz pierwszy szła do wyborów, czytałabym te rewelacja z wypiekami na twarzy, bo politycy, jak
mało która branża, potrafią rozbudzać nadzieję. Ale dystansu
do nich nabiera się z wiekiem.
Nie wchodząc w szczegóły, do
wyborów pójdę po raz któryś
z rzędu. Mniej więcej mam
skalę porównawczą z kolejnym
etapami w moim życiu. Ostatnio zastanawiałam się, co zawdzięczam sobie, a co dobrego stało się dzięki ogólnym
zmianom, jakie zafundowali nam politycy różnych szczebli. Wyszło - aż strach powiedzieć, aby nie siać defetyzmu
- że większość życiowych sukcesów i porażek zawdzięczam
sobie. Nie znaczy to, że należy lekceważyć wybory. Wręcz
odwrotnie. Należy iść do urn
choćby z tego powodu, aby odsiać z grona kandydatów nieudaczników, oszołomów i nieuków. Naszym głosem zwiększamy prawdopodobieństwo,
że będzie w Polsce normalnie,
a to już jest dużo.
Beata
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Uwaga! Ten artykuł nie dotyczy mieszkańców
mikołowskich sołectw Borowa Wieś, Paniowy, Śmiłowice
i części Bujakowa, których miasto od lat skazuje na
korzystanie z własnej studni głębinowej.

Dobra i tania

P

aździernik niesie za sobą dobre informacje dla
odbiorców wody w regionie i tej części naszego powiatu, która korzysta z usług Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów. GPW uruchomiło
najnowocześniejsze w kraju laboratorium, gdzie próbki wody,
ścieków czy osadów są poddane
szczegółowym badaniom. I druga dobra wiadomość - od 2016
roku spada cena wody z 2,26 zł
za metr sześcienny do 2,19 zł.

Nowe laboratorium GPW mieści się na
700 metrach kwadratowych. Działa tu 6 pracowni badań fizyczno-chemicznych, w tym:
chromatografii jonowej, cieczowej, gazowej, technik klasycznych, absorpcji atomowej oraz spektrometrii ICP. Powstała duża
pracownia analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych oraz pracownia analiz
sensorycznych, w której wykonuje się oznaczenie zapachu i smaku wody. Pracuje tu 22
doświadczonych analityków. Laboratorium
posiada najnowszy sprzęt do badań fizyczno-chemicznych, m.in. chromatograf cieczowy, mineralizator mikrofalowy oraz supernowoczesny spektrofotometr.
- Laboratorium spełnia kryterium zamknięcia stref, które nie powinny się ze
sobą mieszać - unikamy jakiegokolwiek
krzyżowania dróg - mówiła, podczas otwar-

cia laboratorium kierująca Wydziałem Badania Wody GPW Edyta Powązka.

W laboratorium
sprawdzane są nie tylko
wszystkie parametry
obowiązujące
w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia, w sprawie jakości
wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.
Nowy sprzęt pozwoli rozszerzyć gamę
badań. Będzie można przeprowadzać analizę dodatkowych metali, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, pestycydów czy substancji ropopochodnych.
- To nowa era w badaniu jakości wody.
Dbamy o to, by jakość wody na Śląsku sys-

tematycznie się poprawiała. Uruchamiając
laboratorium o tak dużych możliwościach
jednocześnie otwieramy się na wszystkich,
którzy mają do czynienia z wodą. Nasze
usługi oferujemy nie tylko gminom i przedsiębiorstwom wodociągowym, ale także indywidualnym osobom - mówi prezes Łukasz Czopik, prezes GPW
Projekt związany z wyposażeniem nowego laboratorium kosztował ok. 3 mln zł i został w 30 proc. sfinansowany ze środków
unijnych. Laboratorium może przyjąć niemal każdą liczbę próbek do zbadania, choć
planowane jest pobieranie od 20 do 100 próbek dziennie. To kilkakrotnie więcej niż do
tej pory. W Katowicach w ciągu 2014 roku
zbadano 3 607 próbek, określając ponad
63 tys. wskaźników. Teraz można będzie
zrobić trzykrotnie więcej analiz. 
(bl)

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI
Mieszkańcy kilku sołectw skarżą się na jakość wody z mikołowskiej
studni głębinowej i zapowiadają protesty oraz apele do władz miasta.

Cudów (jednak) nie ma
W

poprzednim numerze napisaliśmy o „cudzie w kranach”, czyli nadzwyczajnej poprawie jakości wody w mikołowskich sołectwach Śmiłowice, Paniowy,
Borowa Wieś i części Bujakowa. Jak się okazało, wszystkiemu winna była susza. Woda do
tych sołectw dostarczana jest ze
studni głębinowej w Śmiłowicach. Dzięki suszy, własne ujęcie wyschło, a Zakład Inżynierii
Miejskiej awaryjnie zakontraktował wodę z Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów.
Po tym artykule w redakcji rozdzwoniły się telefony, otrzymaliśmy też sporo e-maili. Wszystkie komentarze były podobne.

Należy zrobić
wszystko, aby
woda z GPW
na stałe popłynęła w kranach wspomnianych sołectw. Jakość
jest
nieporównywalna.
Mieszkańcy
skarżyli się, że
„dzięki” wodzie z mikołowskiej studni głębinowej
psują się grzałki, pralki, bojlery,
spłuczki. Niektórzy z naszych
rozmówców, wodzie przypisują także dolegliwości nerkowe.

W ubiegłym
roku
próbkę ze śmiłowickiego ujęcia oddaliśmy
do
badania
w GPW. Analizy wykazały
wysoki, choć
mieszczący się w normie, poziom
żelaza. Wody
z ujęć głębionych mają także inny mankament. Ich jakość jest niepewna. Nie można wykluczyć ryzyka tworzenia się osadów. GPW
ściąga wodę z gór, z ujęcia na

Sole, w miejscowości Porąbka,
niedaleko Żywca. Zapytaliśmy
burmistrza Stanisława Piechulę
o możliwość przepięcia części
Mikołowa do wodnej magistrali GPW. Z technicznego punktu
widzenia, nie ma najmniejszych
przeszkód.
- Docierają do mnie skargi. Musze przeanalizować najpierw finansowy aspekt takiego przedsięwzięcia - mówi burmistrz Piechula.
Mieszkańcy chcą pomóc
władzom Mikołowa w podjęciu
decyzji. Chcą interweniować
podczas jednej z najbliższych
sesji miasta, a jeżeli to nie pomoże, zapowiadają akcję protestacyjną. 
(bl)
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Bieg przez
Ale
kanał

Z

aczyna śmierdzieć
wokół mikołowskiej
kanalizacji.
Powoli, ale nieuchronnie zbliża się moment rozliczenia
tego najdroższego pomnika samorządowej rozrzutności i beztroski w trwonieniu publicznego grosza. Tylko sami ojcowie
chrzestni tego pomysłu,
czyli duet Balcer&Putkowski, wiedzą dlaczego wybrali najdroższe, kamionkowe rury, choć zdecydowana większość kanalizowanego terenu leży na obszarach zagrożonych eksploatacją górniczą. Jak tąpnie, to może pęknąć. Ale,
to jest i tak Pikuś, w porównaniu z inną zagwozdką,
jaką zafundowali mikołowianom ojcowie-kanalizatorzy. Wiewiórki ćwierkają, że może nie zostać spełnione kryterium tak zwanego efektu ekologicznego.
Mówiąc po ludzku, chodzi
o to, że Unia Europejska

Pl tki

daje kasę, ale pod warunkiem, że do kanalizacji podepnie się określona liczba
osób na kilometr rury. W Mikołowie, podobno może być
krucho z uzyskaniem tego
limitu. Być może, Balcerowi
i Putkowskiemu coś się pomyliło i myśleli, że Mikołów
liczy 100 tys. mieszkańców,
a nie dwa razy mniej z okładem. W każdym razie, jeżeli podczas rozliczania projektu, rachmistrzom z Brukseli wyjdzie, że za mało ludzi w Mikołowie korzysta
z dobrodziejstw nowej kanalizacji, trzeba będzie oddać część kasy. Cała impreza kosztowała około pół
dużej banki, czyli niecałe
500 mln zł.

Szorstka
przyjaźń

O

koalicji rządzącej
powiatem pisaliśmy już sporo, ale
temat jest tak wdzięczny,
że aż żal nie kontynuować.
Jak pamiętamy, radni Prawa

i Sprawiedliwości szli do
wyborów z mocnym hasłem
„zmiany zaczynamy od samorządów”. Tak się w tym
pędzie do zmian zaplątali,
że trafili w objęcia działaczy, którzy w samorządzie
siedzą od czasów elektryfikacji Mikołowa albo i jeszcze wcześniej. W każdym
razie ta epokowa koalicja
żadnych zmian nie przyniosła, poza tym, że kilku osobom się polepszyło, bo dostały stanowiska za lepszą
kasę. Ale ostatnio zrobiło
się nerwowo w tej drużynie. Kilka sesji Rady Powiatu temu starosta Henryk Jaroszek zbeształ młodego
wilczka z PiS, czyli radnego Bogdana Tkocza. Zdaniem Jaroszka, Tkocz uprawiał propagandę związkową podczas sesji. Niewtajemniczonym trzeba wyjaśnić, że radny z PiS jest
także szefem „Solidarności” w Tauronie. Związkowcy to twarda ekipa, a placu
przed starostwem jest sporo. Jak zobaczycie Państwo
czarny dym w tej okolicy, to
znaczy, że palą opony.

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Adam!
Gdzie
jesteś?

C

zy pamiętacie Państwo Adama Myszora? Co za głupie pytanie. Oczywiście, że
wszyscy pamiętamy Adama, autora jednej z najbardziej spektakularnych porażek podczas ubiegłorocznych wyborów samorządowych. Wójtem gminy
Wyry nie został, ale obiektywnie trzeba przyznać, że
kampanię wyborczą miał
ciekawą, z przytupem i rozmachem. Adam był człowiekiem niezwykle aktywnym i organizował dużo
ciekawych imprez. Miesiąc
bez artykułu o nim, był dla
nas miesiącem straconym.
Piszemy w czasie przeszłym, ponieważ po wyborach Adam znikł - jak to się
mówi - z przestrzeni publicznej powiatu mikołowskiego. Już chcieliśmy rozesłać po zaprzyjaźnionych redakcjach listy z py-

taniem: ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie. Ale już nie
trzeba. Adam się odnalazł.
Jest asystentem prezydenta
Świętochłowic.

Dwa
w jednym

P

oprzedni burmistrz
Mikołowa był przekonany, że miejski
biuletyn jest normalną gazetą, a on ma prawo, jak
rasowy wydawca, pompować w ten interes publiczne pieniądze. Jak się okazuje, taki tu panuje obyczaj. Nowy burmistrz też
doskonale czuje się w roli
wydawcy. Biuletyn, jak puchar przechodni, przechodzi w ręce zwycięzcy wy-

borów. Dziennikarzom redakcji z jednej strony można zazdrościć, a z drugiej
współczuć. Nie muszą się
martwić o przetrwanie na
rynku, ponieważ pompka z budżetu miasta nigdy
nie przestaje pracować. Są
też koszty uboczne. Muszą
udawać, że są obiektywni, choć nie są, bo najważniejszy lokator w ratuszu,
pośrednio jest ich pracodawcą. W tej kadencji obowiązuje trend cementowania więzów między lokalną władzą a jej tubą. Wśród
autorów tego poczytnego
tytułu można znaleźć Iwonę Spychałę-Długosz, która jest także mikołowską
radną. Jeżeli zabraknie jej
pomysłu na tekst, zawsze
może zrobić sama ze sobą
wywiad. 
(red)
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Autoryzowany
sprzedawca:
TWÓJ SKŁAD OPAŁU

Oferujemy tylko
polski węgiel !

- kostka
- orzech I
- orzech
- orzech II
- groszek
- ekogroszek
- flotokoncentrat
- miały
oraz duży wybór
węgli workowanych

ul. Cieszyńska 48a, Łaziska Górne (obok Huty) | www.besttrans.pl
tel. 500 106 698 | tel. 503 158 543 | tel./fax (32) 322 73 70
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Jednym z głównych tematów, wokół których kręci się kampania wyborcza, jest górnictwo. Jeżeli politycy myślą, że po 25 października
sprawa ucichnie i uciekną przed tym problemem, to się mylą. Pomysł na rozwiązanie kryzysu, w którym znalazło się górnictwo
i energetyka, będzie testem dla rządu wyłonionego po wyborach. Jeżeli nie rozwiążą tego problemu, to nie poradzą sobie z Polską.

Stan przedzawałowy
- Wciąż tylko górnictwo, węgiel, kopalnie. Czytając gazety i słuchając polityków można odnieść wrażenie, że
wszyscy na Śląsku są górnikami, a to
przecież nie jest prawda - zadzwonił
do nas poirytowany Czytelnik po lekturze artykułu o fatalnej sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
To prawda, że nie wszyscy jesteśmy górnikami. Trzeba jednak sobie
zdawać sprawę, że problemy tej branży, wcześniej czy później dopadną każdego z nas. W powiecie mikołowskim
funkcjonują dwie kopalnie i jedna elektrownia. Wielu naszych mieszkańców
dojeżdża do pracy w kopalniach, m.in.
w Rudzie Śląskiej, Katowicach, Tychach.
To nie jest miejsce ani czas na wykład
o tym, że społeczności lokalne funkcjonują na zasadzie naczyń połączonych. Wiadomo jednak, że jak się zacznie sypać jeden element, z czasem runie wszystko. Dlatego los kopalń Budryk
i Bolesław Śmiały oraz Elektrowni Łaziska ma dla nas ogromne znaczenie. I jest
się czym martwić.

Jastrzębska Spółka
Węglowa, do której należy
kopalnia Budryk, stała się
modelowym przykładem,
jak można zarżnąć kurę
znoszącą złote jajka.
Jeszcze kilka lat temu wartość rynkowa JSW przekraczała 10 mld zł. Teraz wynosi zaledwie 1,5 mld zł. Państwo,
jako właściciel, dało tutaj prawdziwy
popis niekompetencji i rabunkowego
podejścia do dobrej kiedyś firmy. Pierwszym sygnałem, że coś jest nie tak, była
prywatyzacja JSW i emisja akcji na warszawskiej giełdzie. Zysk z tej transakcji
wyniósł ponad 5 mld zł. Dobry menager

Koks. Nie rządził długo. Zachorował
na tyle ciężko, że musiał zrezygnować.
Wtajemniczeni twierdzą, że na pogorszenie się stanu zdrowia prezesa miała
wpływ stresująca sytuacja w spółce. Pisząc o innych byłych członkach zarządu
JSW nie można wymieniać pełnych nazwisk, ponieważ prokuratura postawiła
im zarzuty. Jakby tego było mało, w lipcu ING Bank Śląski rygorystycznie zażądał realizacji zobowiązań finansowych.
Udało się doprowadzić do ugody, ale ze
strony instytucji finansowych był to czytelny sygnał, że zaczynają się niecierpliwić i stracili zaufanie do JSW.

zainwestowałby te pieniądze w unowocześnienie spółki, aby lepiej sobie radziła na międzynarodowych rynkach.
Ale rząd, przynajmniej w tym wydaniu, który mamy teraz, nie jest dobrym
menagerem. Pieniądze z akcji zostały wchłonięte i przetrawione przez budżet państwa. Prawdziwym majstersztykiem niekompetencji okazał się także
pomysł kupna od Kompanii Węglowej
kopalni Knurów-Szczygłowice. Ta transakcja miała pomóc stanąć na nogi KW.
W efekcie doprowadziła na skraj bankructwa JSW, a katowickiej spółce i tak
w niczym to nie pomogło. Na biznesowe
problemy nałożył się konflikt pracowników i związkowców z kontrowersyjnym
prezesem Jarosławem Zagórowskim.
W styczniu, na tym tle doszło w Jastrzębiu-Zdroju do manifestacji ulicznych.
Sceny walk górników z policją kojarzyły się z najgorszymi chwilami w naszej
powojennej historii. Zagórowski w końcu odszedł i zastąpił go Edward Szlęk,
dotychczasowy prezes spółki córki JSW

Kompania Węglowa,
w skład której wchodzi
kopalnia Bolesław Śmiały,
nie jest w lepszej sytuacji.
W styczniu rząd podpisał umowę ze
związkami w sprawie ratowania spółki. Część kopalń postanowiono sprzedać. Na bazie pozostałych miała powstać Nowa Kompania Węglowa, sfinansowana ze zrzutki kilku spółek, należących do Skarbu Państwa. Teraz okazuje się, że styczniowe porozumienie
było medialnym blefem i zagrywką na
uspokojenie sytuacji w kopalniach. Komisja Europejska nie zgodziła się na
przyjętą przez rząd formę pomocy publicznej. Premier Ewa Kopacz zrobiła
dobrą minę do złej gry przekonując, że
nic się nie stało, a kopalnie przejmie Towarzystwo Finansowe Silesia. Kilka dni
temu prezes TFS podał się do dymisji.
W tym kontekście można zapytać o faktyczną pozycję Polski w strukturach europejskich. Czy dobre kontakty obecnej
ekipy rządzącej w Berlinie i Brukseli, nie
są trochę przereklamowane? Dlaczego
nie udało się przekonać Komisji Euro-

pejskiej do tak drobnego ustępstwa na
rzecz Polski, którego ceną jest ratowanie fundamentalnej branży dla naszej
gospodarki. W końcu chodziło tylko
o niecałe 2 mld zł. Można się też zastanawiać, dlaczego Polska nie wykorzystała w negocjacjach argumentu
uchodźców. Skoro mamy pomóc Ber-

linowi i Brukseli w rozwiązaniu problemu nieplanowanych „gości”, chciejmy
coś w zamian, na przykład złagodzenia
zasad pomocy publicznej, jeżeli chodzi
o ratowanie górnictwa. Do wyborów zapewne nie dowiemy się, jaki los czeka
Kompanię Węglową. Prawdziwa jazda
zacznie się po 25 października. 
(fil)

Na sztandarach wszystkich partii wypisane są hasła dotyczące górnictwa.
Można je pogrupować w trzy zasadnicze nurty.

Petru - prywatyzować
Najbardziej liberalne stanowisko prezentuje partia .Nowoczesna, Ryszarda Petru.
Chce on wypuścić górnictwo na rynkowy żywioł. Jego zdaniem tylko prywatyzacja może
uchronić kopalnie przed upadkiem. Brzmi atrakcyjnie. Gdyby rzucić hasło „sprzedajemy”, po śląskie kopalnie ustawiłaby się zapewne kolejka inwestorów, szukających zaplecza surowcowego dla przemysłu energetycznego, metalurgicznego, chemicznego
itp. W tym rozwiązaniu tkwi pułapka. Świat się ostatnio skomplikował. Zasoby energetyczne stają się kartą atutową, a nawet bronią w globalnych rozgrywkach. Nie możemy
udawać, że jesteśmy z lepszej bajki. Nigdy nie będziemy mieli pewności, czyje interesy
reprezentuje prywatny właściciel kopalni.

PiS - zatrzymać
Prawo i Sprawiedliwość stoi na drugim biegunie. Według partii Jarosława Kaczyńskiego, państwo powinno mieć kontrolę nad zasobami węgla, ponieważ jest to surowiec
strategiczny, zapewniający nam suwerenność energetyczną. Wśród pomysłów PiS na
podniesienie z kolan górnictwa jest, m.in. ograniczenie importu węgla ze wschodu oraz
renegocjacja pakietu klimatycznego, który z powodu ograniczeń emisji dwutlenku węgla, może doprowadzić do ruiny nasze kopalnie. Takie rozwiązania na pewno poprawią
konkurencyjność polskiego górnictwa, ale nie rozwiążą problemu. Największą słabością
tej branży jest fatalne zarządzanie. W siedzibie Kompanii Węglowej na wszelki wypadek do każdej spotkanej osoby warto zwracać się „panie dyrektorze”, a przerost wyższej kadry administracyjnej staje się tematem ponurych żartów. To tylko jeden z problemów, z którymi zmierzy się PiS, jeżeli wygra wybory.

PO - nic nie robić
Platforma Obywatelska rządzi Polską i górnictwem od ośmiu lat i wszystkie branżowe
kryzysy idą na konto tej partii. Pierwszym i chyba najpoważniejszym błędem było oddanie przemysłu wydobywczego w ręce koalicjanta, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego szef jest także ministrem gospodarki. Sytuację w górnictwie pod rządami
PO, najlepiej skwitowała osoba najlepiej poinformowana, była wicepremier i obecna europejska komisarz, Elżbieta Bieńkowska, która w podsłuchanej rozmowie z szefem CBA
powiedziała, że oni tam (czyli w górnictwie) przez siedem lat nie robili nic.
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SKŁAD OPAŁU ORZESZE-WOSZCZYCE
Orzesze-Woszczyce, ul. Towarowa 5 (przy trasie Katowice-Wisła, wjazd jak na stację paliw)
Węgiel z polskich kopalń:

EKO-GROSZEK
KOSTKA, ORZECH, GROSZEK, MIAŁ, FLOT
węgiel brunatny:

ORZECH i EKO
duży wybór

WĘGLA WORKOWANEGO
różne asortymenty (składowany pod zadaszeniem)

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

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

na wybory
Zmieniliśmy w tym wydaniu układ „Naszej Gazety”, ale raz na
jakiś czas można sobie na to pozwolić, tym bardziej, że okazja
jest szczególna. 25 października kończymy wyborczy maraton,
który rozpoczął się w listopadzie ubiegłego roku. Nie będzie
wielkiej przesady w słowach, że za dwa tygodnie podejmiemy
decyzję, która ustawi życie w Polsce na najbliższe cztery lata.
Jak sobie pościelimy, tak się wyśpimy.
To dobrze, że 25 października będziemy mieli tę decyzję już za
sobą. Od kilku miesięcy wszystkie wydarzenia w kraju toczą się
wokół wyborów. Najwyższy czas, aby politycy, zamiast mówić,
zaczęli wreszcie działać. Zobaczymy, ile zostanie z obietnic
wyborczych, których publikacja zajęłaby z pewnością wszystkie
strony „Naszej Gazety”. Nie wiemy, kto wygra. Niech zwycięsko
wyjdzie z tej rywalizacji najlepszy. Ważne, żeby wygrali także
sami wyborcy, a skalą tego zwycięstwa niech będzie wysoka
frekwencja. Słabością polskiej demokracji jest wciąż brak
zainteresowania dla polityki ze strony sporej części obywateli.
A to jest ogromny błąd. Można polityków nie lubić, nie
szanować, nie ufać im, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że
to oni decydują praktycznie o wszystkim. Idźmy na wybory! To
niewiele kosztuje. Lokale wyborcze leżą blisko i są po drodze ze
spaceru, z kościoła, z kina, z knajpy, skądkolwiek. Ważne, aby
oddać głos. Pamiętajmy, że Ci którzy nie głosują, mają mniejsze
prawo do narzekania, jeśli w Polsce pójdzie coś nie tak.

Głosujmy prawidłowo!
Procedura
wyborcza
wydaje się dziecinnie
prosta, a mimo tego, podczas każdych wyborów
notowany jest wysoki odsetek głosów nieważnych.
Pamiętajmy, że aby głos
był ważny, należy skreślić
krzyżyk w kratce przy nazwisku.
Okręg wyborczy nr 30 Rybnik
KARTA DO GŁOSOWANIA

Kandydaci na posłów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
18.

JAN KOWALSKI
JAN KOWALSKI
JAN KOWALSKI
JAN KOWALSKI
JAN KOWALSKI
JAN KOWALSKI
JAN KOWALSKI

Biała
książeczka:

Żółta
kartka:

Sejm

Senat

W naszym okręgu wyborczym kandydatów
wystawiło 10 komitetów
wyborczych. Nazwiska
kandydatów zostaną zaprezentowane w książeczce, gdzie listy uszeregowano według wylosowanych numerów.
Spośród
wszystkich kandydatów
(z całej książeczki) wybieramy tylko jedno nazwisko.

Na kartce zostaną
opublikowane
cztery
nazwiska. Wybieramy
jedno.
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Krystyna

Świerkot

czywistości przez elity władzy. Będziemy dbać o śląską
tożsamość i kulturę, bo to jest
dla nas ważne.

- Jest Pani ostatnia na
liście.
- Wbrew pozorom to jest
dobra
pozycja
startowa.
Zresztą, miejsce na liście nie
ma największego znaczenia.
Dla wyborców liczy się dotychczasowa praca, zaangażowanie i dobry program.

- Dlaczego zdecydowała się Pani startować
do Sejmu z listy „Zjednoczeni dla Śląska”?
- Już sama nazwa ugrupowania wskazuje na to, czego
chcemy. Dotychczas w Sejmie nigdy nie udało się zbudować ponadpartyjnego, silnego lobby, które skutecz-

nie walczyłoby o interesy Śląska. Najwyższa pora, aby to
zmienić. Wśród nas jest wielu działaczy organizacji pozarządowych, ludzi którym chce
się walczyć o dobro wspólne i nie muszą pytać o zgodę
partyjnej centrali w Warszawie. Chcemy w Sejmie zmienić sposób postrzegania rze-

Krystyna Świerkot ukończyła Akademię Ekonomiczną
w Katowicach oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości w Chorzowie. Przepracowała przeszło 30 lat na różnych stanowiskach: od magazyniera do dyrektora. Jest prezesem Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków w Mikołowie oraz radną Rady Miejskiej w Mikołowie. Organizuje wiele akcji charytatywnych i społecznych, adresowanych do osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, samotnych, dzieci oraz potrzebujących wsparcia.

- A co z Pani dotychczasową działalnością,
na rzecz mieszkańców
powiatu mikołowskiego…
- Jeżeli zostanę posłanką, nadal będę działać i pracować na ich rzecz. Mam nadzieję, że z poziomu ławy poselskiej uda się załatwić więcej spraw. Potrzeby ludzi starszych, dzieci oraz niepełnosprawnych będą moim priorytetem. Jeżeli mieszkańcy powiatu zdecydują się na mnie
zagłosować, będę posłanką
reprezentującą interesy tych
najsłabszych.
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Ostatnia na liście nr 12
KWW „Zjednoczeni dla Śląska”
Sfinansowano ze środków KWW „Zjednoczeni dla Śląska”
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kandydaci startujący do Sejmu i Senatu
z naszego okręgu wyborczego

KANDYDACI
DO SENATU

(powiat mikołowski, powiat rybnicki, powiat raciborski, powiat wodzisławski, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój)

1. Alojzy GĄSIORCZYK
Polskie Stronnictwo Ludowe
lekarz weterynarii, Mysłowice

Lista nr 1
Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość
1. Izabela KLOC, senator RP, Kobiór
2. Grzegorz MATUSIAK, inżynier energetyki, Jastrzębie-Zdrój
3. Grzegorz JANIK, nauczyciel wychowania fizycznego, Rybnik
4. Czesław SOBIERAJSKI, menedżer, Rybnik
5. Katarzyna DUTKIEWICZ, socjolog, Racibórz
6. Dariusz Domański, nauczyciel historii, Żory
7. Norbert MAŁOLEPSZY, specjalista ds. logistyki, Jastrzębie-Zdrój
8. Stanisława MOCZAŁA, lekarz, Łaziska
9. Teresa GLENC, nauczyciel języka polskiego, Gorzyczki
10. Łukasz DWORNIK, politolog, Rybnik
11. Łukasz NOREK, wychowawca w placówkach oświatowych, Jejkowice
12. Teresa FRENCEL, pedagog, Racibórz
13. Ryszard ZALEWSKI, inżynier elektryk, Wodzisław Śląski
14. Franciszek MARCOL, dyrektor szkoły, Nędza
15. Mirela SZUTKA, nauczyciel muzyki i wiedzy o kulturze, Rybnik
16. Maria TATURA, psycholog kliniczny, Rydułtowy
17. Andrzej CIOK, górnik, Czyżowice
18. Marek SZAFRANIEC, specjalista ds. zarządzania w oświacie, Orzesze

Lista nr 2
Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska
1. Gabriela LENARTOWICZ, wyższy urzędnik państwowy, Krzanowice
2. Krzysztof GADOWSKI, inżynier transportu drogowego, Jastrzębie-Zdrój
3. Marek KRZĄKAŁA, nauczyciel języka obcego, Rybnik
4. Ryszard ZAWADZKI, nauczyciel historii, Pszów
5. Jolanta GRABKOWSKA, pedagog, Jastrzębie-Zdrój
6. Henryk SIEDLACZEK, nauczyciel historii, Rudy
7. Mirosław DUŻY, inżynier górnik, Łaziska Górne
8. Jolanta NAZARUK, asystent zarządu, Chudów
9. Iwona PULIŃSKA-LESZCZYSZYN, chemik, Mikołów
10. Grzegorz WOLNIK, nauczyciel języka polskiego, Rybnik
11. Tomasz DEJNEKO, ekonomista, Żory
12. Roman JUZEK, inżynier mechanik maszyn i urządzeń, Wodzisław Śląski
13. Izabela FAKSA, nauczyciel matematyki, Rybnik
14. Ramona SKABA, ekonomista, Radlin
15. Aleksander BECH, menedżer, Rybnik
16. Małgorzata KARCZ, nauczyciel nauczania początkowego, Paniówki
17. Ewa MITKO, agent ubezpieczeniowy, Rybnik
18. Piotr WODOK, student automatyki i robotyki, Rudy

Lista nr 3
Komitet Wyborczy
Partia Razem
1. Żaneta MATUSZEK, studentka biotechnologii i chemii, Rydułtowy
2. Marek MAŚLANKA, asystent prawny, Łodygowice
3. Aleksandra WELCHAR, socjolożka, Kraków
4. Kamil KIECHAJAS, pracownik kancelaryjny, Tychy
5. Ewa MICHALSKA, dziennikarka, Lyski
6. Michał MYSIOR, architekt, Katowice
7. Hanna SZUKALSKA, architektka, Rybnik
8. Adrian ADAMCZYK, specjalista ds. reklamy, Kraków
9. Nina GRONOWSKA, programistka aplikacji, Warszawa
10. Michał GRANIECZNY, analityk sieci komputerowych, Katowice
11. Martyna SMELCZYSZ, studentka fizjoterapii, Łaziska Górne
12. Daniel PUCHALSKI, technik budownictwa, Knurów

Lista nr 4
Komitet Wyborczy
KORWiN
1. Adam PUSTELNIK, historyk, Pawłowice
2. Piotr SIEJOK, politolog, Żory
3. Czesław STAROSTA, lekarz weterynarii, Orzesze
4. Magdalena ŻUBROWSKA, studentka inżynierii ochrony środowiska, Rybnik

2. Paweł HELIS
KORWiN
inżynier górnik, Rybnik

3. Franciszek KURPANIK
Platforma Obywatelska
pośrednik w obrocie nieruchomościami, Rybnik

5. Michał BEDNORZ, górnik eksploatacji podziemnej, Rybnik
6. Bożena MISIARZ, położna, Tychy
7. Michał SKIBA, mechanik urządzeń klimatyzacyjnych, Rybnik
8. Wiesława NAWRAT, sprzedawca, Rybnik
9. Marcin KREMIEC, ekonomista, Żory
10. Aleksandra SOBIECKA, bez zawodu, Rybnik
11. Piotr STOLORZ, politolog, Żory
12. Agnieszka SZWETER, ekonomistka, Rybnik
13. Zbigniew TRZCINA, inżynier elektryk, Rybnik
14. Mateusz BARON, politolog, Żory
15. Arlena SKABA, ekonomista, Radlin
16. Artur OLEKSIŃSKI, ekonomista, Rybnik
17. Karolina SOBOŃ, menedżer sportu, Żory
18. Maciej URBAŃCZYK, ekonomista, Śrubarnia

Lista nr 5
Komitet Wyborczy
Polskie Stronnictwo Ludowe
1. Bronisław KARASEK, inżynier transportu drogowego, Gołkowice
2. Dariusz KOLORZ, inżynier logistyki, Rybnik
3. Krystian STĘPIEŃ, przedsiębiorca, Żory
4. Marek WYSTYRK, inżynier logistyki, Rydułtowy
5. Adam SMYCZEK, ekonomista, Chałupki
6. Jadwiga GAJEWSKA, doradca rolniczy, Rybnik
7. Janusz ZGOŁ, ekonomista, Orzesze
8. Sylwia MACHNIK, przedsiębiorca, Turze
9. Ryszard BLUSZCZ, inżynier górnik - emeryt, Szczejkowice
10. Kazimierz GŁOWACKI, mechanik, Racibórz
11. Elżbieta PIOTROWSKA, prezes, Rybnik
12. Krystyna SZYMAŃSKA, pedagog resocjalizacji, Jastrzębie-Zdrój
13. Dominika NIESTRÓJ-TLOŁKA, pielęgniarka, Radlin
14. Krzysztof JESZKA, przedsiębiorca, Gorzyce
15. Aneta KUŚKA, geodeta - inżynier, Żory
16. Jan GIZDOŃ, wyższy urzędnik państwowy, Łaziska Górne
17. Elżbieta ADAMCZYK, księgowa, Wodzisław Śląski
18. Marian KOLORZ, rolnik, Pogrzebień

Lista nr 6
Koalicyjny Komitet Wyborczy
Zjednoczona Lewica
SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
1. Patryk KOSELA, politolog, Głogów
2. Łukasz KOHUT, politolog, Rybnik
3. Piotr CHMIELOWSKI, parlamentarzysta, Mikołów
4. Grażyna GRAŚ, specjalista do spraw szkoleń, Rybnik
5. Katarzyna KENDŻI, doradca finansowy, Stanowice
6. Józef KOWOL, politolog, Racibórz
7. Tadeusz PRUSZKOWSKI, nauczyciel historii, Rybnik
8. Andrzej KWAŚNIEWSKI, wyższy urzędnik samorządowy, Mikołów
9. Justyna GABZDYL, studentka ekonomii, Świerklany
10. Juliusz MOHUCZY-WACHOWSKI, nauczyciel historii, Rybnik
11. Piotr SOBALA, lekarz, Wodzisław Śląski
12. Agnieszka BIAŁAS, projektant mody, Tworków
13. Monika PRZYWOJSKA, specjalista do spraw rachunkowości, Rybnik
14. Patrycja SZCZYGIEŁ, elektroenergetyk elektrowni cieplnych, Rybnik
15. Zdzisław KRZAK, elektromechanik, Żory
16. Monika ZAWADZKA, krawiec, Rybnik
17. Romuald PAKUL, inżynier energetyki, Rybnik
18. Marian JAROSZ, wyższy urzędnik samorządowy, Jastrzębie-Zdrój

Lista nr 7
Komitet Wyborczy Wyborców
„Kukiz’15”
1. Krzysztof SITARSKI, inżynier górnik, Radlin
2. Adam KURPAS, inżynier górniczy, Orzesze
3. Witold WALKOWSKI, radca prawny, Mszana
4. Justyna PYSZNY, technik ekonomista, Wodzisław Śląski
5. Filip WITOSZEK, student, Jastrzębie-Zdrój

4. Wojciech PIECHA
Prawo i Sprawiedliwość
inżynier górnik, Rybnik

6. Jadwiga BURYN, nauczyciel języka angielskiego, Rybnik
7. Justyna ORAWIEC, specjalista BHP, Jastrzębie-Zdrój
8. Mikołaj SIENKOWIEC, górnik eksploatacji podziemnej, Żory
9. Arkadiusz TRZEBUNIAK, nauczyciel języka polskiego, Rybnik
10. Sandra WOJNO, inżynier energetyki, Racibórz
11. Michał ŚWIECH, student, Racibórz
12. Mariusz WOJTANOWICZ, górnik eksploatacji podziemnej, Orzesze
13. Anna PIERCHAŁA, student, Rybnik
14. Stefan KALINOWSKI, przedstawiciel handlowy, Jastrzębie-Zdrój
15. Konrad DZIENNIK, specjalista usług informatycznych, Rybnik

Lista nr 8
Komitet Wyborczy
Nowoczesna Ryszarda Petru
1. Wojciech KAŁUŻA, specjalista administracji publicznej, Żory
2. Henryk HAJDUK, inżynier górnik, Rydułtowy
3. Jan CHOŁUJ, prezes, Jastrzębie-Zdrój
4. Andrzej BARTELA, inżynier mechanik, Racibórz
5. Dominika WIĘCEK, inżynier budowy dróg, Rydułtowy
6. Marta JABŁOŃSKA, inżynier energetyk, Żory
7. Leszek BEDNORZ, specjalista do spraw finansowych, Radlin
8. Maciej PUZON, dyrektor administracyjny, Rybnik
9. Anna GUDERLEY-MORDARSKA, główna księgowa, Rybnik
10. Eliza NAWROCKA, student ekonomii, Żory
11. Przemysław JASIŃSKI, analityk systemów teleinformatycznych, Rydułtowy
12. Agnieszka GANIEK, specjalista administracji publicznej, Bełk
13. Rafał DOBOSIEWICZ, urbanista, Orzesze
14. Jolanta BIGOS, chemik, Rybnik
15. Kordian KORYTEK, prezes, Rybnik
16. Ewa SZKORLA, specjalista pracy socjalnej, Świerklany

Lista nr 12
Komitet Wyborczy Wyborców
Zjednoczeni dla Śląska
1. Anna RONIN, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, Racibórz
2. Marek POLOK, urbanista, Rybnik
3. Ryszard UCHER, muzyk, Radlin
4. Marek GRUSZKA, adwokat, Jejkowice
5. Beniamin KWAŚNICA, meteorolog, Krzyżanowice
6. Marcin SZEWCZYK, sprzedawca, Pszów
7. Zuzanna ORTMANNS, nauczyciel muzyki, Racibórz
8. Jarosław SZCZĘSNY, ekonomista, Wodzisław Śląski
9. Tadeusz KĄSEK, górnik eksploatacji podziemnej, Jastrzębie-Zdrój
10. Henryk POSTAWKA, nauczyciel języka obcego, Górki Śląskie
11. Alicja KERNER, logopeda, Krzanowice
12. Filip LUBSZCZYK, student prawa, Rybnik
13. Mateusz MIENSOPUST, ratownik medyczny, Racibórz
14. Urszula KASPAREK, technik administracji, Jankowice
15. Franciszek ORSZULIK, inspektor BHP, Jastrzębie-Zdrój
16. Aleksandra SMYCZEK, architekt krajobrazu, Rudy
17. Lucyna DUDA, nauczyciel języka obcego, Jastrzębie-Zdrój
18. Krystyna ŚWIERKOT, ekonomista, Mikołów

Lista nr 14
Komitet Wyborczy Wyborców
Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”
1. Roman FRITZ, sprzedawca w branży przemysłowej, Rybnik
2. Tymoteusz KUBICA, pośrednik w obrocie nieruchomościami, Turza Śląska
3. Małgorzata PISZCZEK, administrator, Wodzisław Śląski
4. Piotr Stefan CYBUŁKA, nauczyciel muzyki, Radlin
5. Klaudia GRZESICA-WOLCZYŃSKA, socjolog, Rybnik
6. Andrzej KAMIŃSKI, grafik komputerowy multimediów, Jastrzębie-Zdrój
7. Konrad GAJEWSKI, student budownictwa, Rydułtowy
8. Bernadeta PISKULA, sprzedawca, Rydułtowy
9. Andrzej PISZCZEK, student, Chałupki
10. Hanna GAJEWSKA, technik budownictwa, Rydułtowy
11. Krzysztof MAŁECKI, ratownik medyczny, Poznań
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PARLAMENT RP: 460 posłów l 100 senatorów

7904

162

liczba wszystkich
liczba kandydatów do
kandydatów do Sejmu Sejmu w okręgu nr 30
4960 - mężczyźni
97 - mężczyźni
3344 - kobiety
65 - kobiety
w NASZYM OKRĘGU WYBIERAMY dziewięciu posłów I JEDNEGO senatora
Sfinansowano ze środków KWW „Kukiz 15”

Adam Kurpas TWÓJ POSEŁ Z POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
- Dlaczego startuje Pan w wyborach
do Sejmu?
- Start w wyborach to możliwość kreowania rzeczywistości, to jedyny sposób, by mieć realny
wpływ na losy Polski. Naszym krajem od 25 lat rządzi ten sam obóz polityczny, tylko czasem inaczej
się nazywający. Co oni dla nas zrobili? Ponad 3 miliony Polaków wyjechało za granicę za godnym życiem, setki tysięcy młodych ludzi nie ma szans na
godną płacę, własne mieszkanie czy spełnianie
swoich planów i marzeń. Co piąty Polak żyje w biedzie, jednocześnie Ci ludzie wyprzedali i zniszczyli wszystko, co można było zniszczyć i sprzedać:
od stoczni, przez huty, elektrownie, po handel. Jestem mężem i ojcem, czasem zastanawiam się nad
tym, co zastanie moje dziecko w Polsce za 20 lat?

lista

7 miejsce

2

- Jakie są Pańskie główne założenia?
- Jestem Ślązakiem, więc jednym z głównych celów jest naprawa górnictwa. Państwo musi przestać drenować branżę górniczą podatkami i opłatami, musimy prawnie zagwarantować ochronę

polskich złóż przed przejmowaniem ich przez zagraniczne korporacje. Jako poseł zamierzam doprowadzić do tego, by polski rząd wypowiedział
pakiety klimatyczno - energetyczne Unii Europejskiej. Obniżymy podatki, w tym VAT na artykuły
pierwszej potrzeby, będziemy stosować ulgi podatkowe dla polskich firm, a zagraniczne obłożymy
podatkiem obrotowym, by zmusić je do płacenia
podatków w Polsce, a nie do wyprowadzania z Polski miliardów złotych. Silna armia, ambitna polityka zagranicza i budowa silnej pozycji Polski w Europie, zdecydowany sprzeciw wobec napływu imigrantów - to tylko kilka moich priorytetów. Więcej
szczegółów znajdą Państwo na mojej stronie www.
poselkurpas.pl.
- Jak Pan zachęci mieszkańców Powiatu Mikołowskiego do udziału w głosowaniu i wybrania Pańskiej kandydatury?
- Szanowni Państwo, urodziłem się w Mikołowie, pochodzę z Orzesza. W wieku 19 lat wygrałem

wybory samorządowe w Orzeszu, będąc radnym
Rady Miasta. Działam w kilku organizacjach pozarządowych, jestem podróżnikiem i maratończykiem, organizuję w Orzeszu wiele imprez sportowo-turystycznych dla mieszkańców. Moja działalność polityczna i społeczna została doceniona i zaproponowano mi start w tych wyborach z listy Pana
Pawła Kukiza. Jesteśmy jedyną grupą w tych wyborach, która chce realnej zmiany w Polsce, jesteśmy młodymi ludźmi, którzy mają jedno marzenie.
Chcemy żyć w kraju, z którego będziemy dumni.
Orzesze, 28 lat, absolwent Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, pracownik JSW SA KWK „Krupiński”.

www.poselkurpas.pl

PLAN DOBREJ ZMIANY
Lista nr 1

Postanowiłem ponownie ubiegać się o ten zaszczytny, ale i służebny
mandat posła na Sejm RP i wykorzystać moje doświadczenie społeczne, gospodarcze i polityczne w tworzeniu dobrego prawa i budowaniu przyjaznego, uczciwego państwa nabyte w różnych instytucjach
i organizacjach regionalnych, krajowych i europejskich jako poseł RP,
radny Sejmiku oraz w Komitecie Regionów UE.
Zawsze pragnąłem, żeby Polska była silna i niepodległa, sprawiedliwa, zasobna, nowoczesna i bezpieczna.
Do naczelnych wartości naszej kultury należy prawda. Na wierności
prawdzie i uczciwości opieram moją działalność publiczną i będę to
czynił nadal.
Polska obecnie znajduje się pod wieloma względami w bardzo trudnej sytuacji. Aby nasz kraj mógł się rozwijać i liczyć się w Europie musi
mieć swój nowoczesny przemysł, dlatego do najważniejszych zadań
należy odbudowa w dużej mierze zniszczonego przemysłu. Zapewnimy rozwój dla polskiego nowoczesnego górnictwa węgla kamiennego i całego sektora elektro-energetycznego.
Będę postulował odkupienie Elektrowni Rybnik od EDF’u francuskiego, aby zapobiec jej szybkiej likwidacji. Pozwoli to na bezpieczne
funkcjonowanie samej elektrowni i naszych kopalń.
– Przeprowadzimy rewitalizację miast i terenów poprzemysłowych i
zdegradowanych.
– Przyśpieszymy pracę nad ślimaczącą się budową kluczowych dla
rozwoju naszego subregionu dróg: Racibórz-Rybnik-Żory-Pszczyna i
Południowej Racibórz-Wodzisław Śląski – Jastrzębie-Zdrój-Pszczyna.
– Region górnej Odry jest terenem na którym rozwiązania hydrotechniczne będą miały bezpośredni wpływ nie tylko na poprawę środowiska naturalnego ale przyczynią się do osiągnięcia zrównoważonego
rozwoju regionu, poprawy bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców.
Dokończymy wreszcie budowę zbiornika „Racibórz Dolny jako zbiornika wielozadaniowego, od którego zależy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe całej południowej Polski. Doprowadzimy do użeglownienia rzeki Odry i efektywnego wykorzystania jej połączenia z
zachodnim systemem dróg wodnych na osi Bałtyk – Adriatyk poprzez
rozwiązania gospodarcze w kierunku transportu wodnego na rzece
Odrze na osi Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego łącząc węzły logistyczne Ostrawa/Mosznów – Kędzierzyn-Koźle/Port , a

Pozycja nr 4

także poprzez połączenie Wisły z Odrzańską Drogą Wodną(Oświęcim-Kuźnia Raciborska) drogą wodną uzyskując podniesiony wskaźnik
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, bezpieczeństwa komunikacyjnego i zwiększenie przepływu mas towarowych na osi Bałtyk-Adriatyk. Trasa tego odcinka przebiega przez najbardziej uprzemysłowione
odcinki w Czechach i w Polsce zamieszkałe przez 7 milionów ludzi,
którzy odniosą bezpośrednią środowiskową, gospodarczą i społeczną
korzyść z wydłużenia zdatnego dla żeglugi odcinka Odry.
– Jednym z kluczowych zadań państwa jest wspieranie rodziny i jej
rozwoju. Będziemy tworzyć przyjazny klimat dla rodzicielstwa, dlatego wprowadzimy program 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko.
– Przywrócimy poprzedni wiek emerytalny, 60 lat dla Kobiet, 65 lat
dla mężczyzn.
– Stworzymy przyjazny system prawny i podatkowy.

Dzięki realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości nastąpi dynamiczny rozwój Polski co zaowocuje powstawaniem tysięcy miejsc pracy.
Wreszcie młodzi ludzie będą mieli odpowiednią pracę i perspektywy
rozwoju w naszym kraju i regionie.
Oprócz biur poselskich w Rybniku, Raciborzu i Żorach oraz dyżurów
poselskich w miastach i gminach stworzyłem mobilne biuro poselskie. W ten sposób spotykam się z mieszkańcami miast i gmin naszego subregionu słuchając ich rad i ich sugestii. W moich biurach poselskich świadczone są również darmowe porady prawne.
Zapraszam wszystkich do współpracy w celu realizacji programu na
rzecz budowy dobra wspólnego!
Znajdź nas na facebooku
www.facebook.com/CzeSobierajski
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SZAFRANIEC
Damy radę!

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

Szanowni Mieszkańcy Ziemi Mikołowskiej!
Stajemy przed ogromną szansą, aby mieszkaniec Ziemi
Mikołowskiej został posłem. Jeżeli zasiądę w sejmowych
ławach nigdy nie zapomnę kogo reprezentuję i czyich interesów mam zaszczyt i obowiązek bronić. Jestem mieszkańcem Orzesza i wicestarostą powiatu mikołowskiego.
Ziemi Mikołowskiej poświęciłem wiele lat pracy, jako samorządowiec oraz ekspert od spraw edukacji i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Szanowni Państwo!
Stoimy przed wielką szansą przeprowadzenia dobrych zmian dla Polski, Śląska i dla naszej Małej Ojczyzny. Nowy parlament, wyłoniony 25 października, musi
wreszcie zająć się regionami, które znalazły się w trudnej
sytuacji, ponieważ państwo nie dało rady uratować ich
przed skutkami złych rządów ostatnich lat. Jako poseł dopilnuję, aby podniesienie z kolan górnictwa i modernizacja energetyki legły u fundamentów rozwojowych Polski,
którą chcemy zbudować po 25 października.
Zadbam o to, aby Powiat Mikołowski nie był pomijany
przy planowaniu inwestycji i podziale środków zewnętrznych. Dziękuję Wam za przedwyborcze spotkania. Wykorzystam wszystkie Państwa sugestie, uwagi, skargi, prośby, podpowiedzi. Dziękuję za każdy sygnał. Wszystkie
wykorzystam do tworzenia lepszego, bardziej przyjaznego obywatelom prawa. Postaram się, jak najlepiej spożytkować kapitał Waszej mądrości!
25 października proszę Was o głos.
Zróbcie to dla siebie
i dla Ziemi Mikołowskiej.

ostatni na liście

Marek Szafraniec jest wicestarostą Powiatu Mikołowskiego. Wcześniej pracował jako
konsultant ds. funduszy strukturalnych i programów edukacyjnych UE w Regionalnym Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
Był także wicekuratorem Kuratorium Oświaty
w Katowicach oraz dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, a także dyrektorem w dwóch orzeskich
szkołach. W latach 90. zajmował się reorgani-

zacją placówek edukacyjnych na Śląsku. Jako
dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego zarządzał 49 placówkami regionalnymi, odpowiadając za ich ponad stu milionowy budżet. Jest autorem kilkudziesięciu projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego, zrealizowanych na kwotę ponad
50 mln zł. Niektóre z nich prowadzone były na
terenie naszego powiatu, m.in w Orzeszu i Wyrach. W sumie, we wszystkich tych projektach

18

wzięło udział ok. 5 tys. nauczycieli z ponad 300
placówek oświatowych województwa śląskiego
i całej Polski. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku
przewodników metodycznych do wdrażania e-learningu i innowacyjnych metod kształcenia.
Był dwukrotnie radnym miejskim w Orzeszu
i dwa razy zasiadał w radzie Powiatu Mikołowskiego. W latach 1994 - 1998 był delegatem do Sejmiku
Województwa Katowickiego.

Marek Szafraniec jest absolwentem Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył
studia doktoranckie w IBL Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu ewaluacji dydaktycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Studiował także zarządzanie projektami europejskimi na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada kwalifikacje do zarządzania oświatą
i kształcenia dorosłych (kursy kwalifikacyjne).
Mieszka w Orzeszu, jest żonaty i ma trójkę dzieci.
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DLA LUDZI, DLA ŚLĄSKA

DLA ZIEMI MIKOŁOWSKIEJ
- Upłynął dziesiąty rok Pani nieprzerwanej pracy w Parlamencie. Najlepszym prezentem z okazji jubileuszu byłby zapewne
powrót Prawa i Sprawiedliwości do władzy.
- W polityce nie ma prezentów. Na wszystko trzeba sobie zasłużyć ciężką pracą. Ale to
prawda, gdyby udało nam się po wyborach
utworzyć rząd, ostatnie dziesięć lat spięłaby
symboliczna klamra. W 2005 roku przejęliśmy
władzę z dobrym programem dla Polski. Okazuje się, że mimo upływu lat, nasz program jest
wciąż aktualny.

- Wręcz odwrotnie. Praca w rządzie daje
większe możliwości do działania. W powiecie mikołowskim, jak w soczewce, skupiły
się największe problemy, jakie narosły w Polsce w ciągu ostatnich ośmiu lat. Mamy na naszym terenie dwie kopalnie i elektrownię, a to
są branże, które najbardziej dotkliwie odczuły skutki nieudolności rządów PO. W telegraficznej wersji nasz program przedstawiliśmy
w spocie wyborczym, który nie bez powodu
został zrealizowany na szczycie hałdy kopalni Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych. Po-

Platforma Obywatelska wmówiła opinii publicznej, że Śląsk
wymaga pomocy, wsparcia, dotacji, kosztem innych
regionów i branż. To jest nieprawda. Śląsk nie prosi
o łaskę, ale domaga się traktowania na miarę swoich
możliwości, potencjału i perspektyw rozwojowych. Śląsk
potrzebuje planu, inwestycji i ludzi, którzy sprostają temu
wyzwaniu. Damy radę.

Urodziłam się w Mikołowie. Wyrastałam w rodzinie, gdzie religia katolicka była i jest wyznacznikiem moralności, opartej na takich wartościach, jak: rodzina, ojczyzna, wzajemna życzliwość, szacunek dla tradycji i dbanie o dobro wspólnoty. Ukończyłam studia
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Uniwersytecie Śląskim.
Wychowałam się także w śląskiej tradycji powstańczej. W rodzinie mieliśmy tzw. „korfanciorzy”: Walentego Cieślika, powstańca i posła na Sejm oraz ks. Alojzego Lazara, brata mojego dziadka. Jedna z katowickich ulic nosi dziś Jego imię.
Pracę zawodową rozpoczęłam jako nauczycielka. Zajmowałam się kulturą
regionu organizując, m.in. cieszący się dużą popularnością Przegląd Piosenki Dziecięcej „Śląskie Śpiewanie”. W 1998 roku zostałam wybrana do Sejmiku Województwa Śląskiego. Jako samorządowiec zdałam sobie sprawę, jak ogromną rolę odegrają w przyszłości fundusze Unii Europejskiej. Odbyłam studia specjalistyczne w tej dziedzinie, kończąc podyplomowo Wydział Zarządzania, Przedsiębiorczości i Funduszy Europejskich w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jako jedna z trzech osób w województwie śląskim uzyskałam akredytację trenera w zakresie funduszy europejskich przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej
w Polsce oraz Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przygotowałam do wdrażania
funduszy strukturalnych ponad 1200 instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych
w całej Polsce. To doświadczenie wykorzystałam w Sejmie, przygotowując wspólnie z Grażyną Gęsicką, Minister Rozwoju Regionalnego, akty prawne do wdrażania funduszy europejskich
na lata 2007 - 2013. Z ugrupowaniem Prawo i Sprawiedliwość jestem związana od 2001 roku.
W 2005 roku zostałam wybrana po raz pierwszy na Posła RP. Powtórzyłam ten sukces w 2007
oraz 2011 roku. Jako parlamentarzystka zajmuję się funduszami europejskimi, polityką regionalną, rodzinną, samorządnością oraz górnictwem. Byłam posłem sprawozdawcą ustawy o inwestycjach początkowych w górnictwie oraz inicjatorką wprowadzenia embarga na słabej jakości węgiel sprowadzany po dumpingowych cenach ze wschodu. Po wyborach samorządowych
w 2010 roku rozpoczęła działalność Akademia Samorządności, której jestem prezesem. Od 2014
roku pełnię funkcję Senatora RP. Wraz z mężem Januszem oraz dziećmi Julią i Maksymilianem
mieszkam w Kobiórze, pięknej, śląskiej wiosce, położonej w sercu Puszczy Pszczyńskiej.

- Politycy Platformy
Obywatelskiej
przekonują, że pełnia władzy Prawa
i Sprawiedliwości,
czyli Wasz parlament i prezydent,
jest
zagrożeniem
dla demokracji.
- Akurat w ustach polityków PO taki zarzut brzmi
groteskowo. To ich prezydent,
Bronisław Komorowski, stał się
symbolem bierności, uległości i podporządkowania partyjnym interesom. Przed prezydentem Andrzejem Dudą stoi teraz trudne zadania odbudowania prestiżu, powagi i znaczenia tej
funkcji. Jeżeli utworzymy po wyborach rząd, mając wsparcie prezydenta, stworzymy jedyną, realną szansę na wyprowadzenie Polski ze ślepego
zaułka, do która wpędziły nas rządy PO.
- W kuluarowych spekulacjach, Pani nazwisko pojawia się w kontekście rządu
Beaty Szydło.
- Na kadrowe przymiarki jest jeszcze za
wcześnie, ponieważ, aby myśleć o utworzeniu
rządu, najpierw trzeba wygrać wybory. Jeżeli premier Beata Szydło uzna, że jestem jej potrzebna, nie uchylę się od tego zadania.
- Praca w rządzie wiąże się z mniejszym
zaangażowaniem na rzecz lokalnej społeczności.

wiedziałam, że uruchomimy na Śląsku programy inwestycyjne w przemyśle, a nasze górnictwo zapewni Polsce i Europie bezpieczeństwo energetyczne. Dotrzymamy słowa.
- O niewykorzystanym potencjale Śląska wciąż mówią politycy, ekonomiści, publicyści. Dużo słów, mało konkretów.
- To jest największy dramat naszego regionu.
Podczas kongresu ekonomicznego w Krynicy
miałam okazję dyskutować na ten temat z ekspertem Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Nawet w ONZ dostrzegają nasz problem. Zdaniem mojego rozmówcy, Śląsk jest jedynym regionem w Europie, gdzie są jeszcze warunki,
możliwości i miejsce na wielkie inwestycje. Nawet na forum międzynarodowym uchodzimy już
za region zmarnowanych szans.
- W spocie wyborczym jest mowa o wielkim programie naprawy Śląska.
- To nie jest slogan wyborczy, ale realny plan
działania. Chcemy podnieść Śląsk z kolan. Musimy odwrócić proporcje. Platforma Obywatelska wmówiła opinii publicznej, że Śląsk wymaga pomocy, wsparcia, dotacji, kosztem innych
regionów i branż. To jest nieprawda. Śląsk nie
prosi o łaskę, ale domaga się traktowania na
miarę swoich możliwości, potencjału i perspektyw rozwojowych. Śląsk potrzebuje planu, inwestycji i ludzi, którzy sprostają temu wyzwaniu. Damy radę.
Rozmawiał: Jerzy Filar
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Duży
Mirosław

Strażnik
Wśród licealistów

normalności

Rozmowa z Mirosławem Dużym, byłym burmistrzem
Łazisk Górnych, obecnym radnym powiatu mikołowskiego,
kandydatem Platformy Obywatelskiej na posła.
- Na dobre rozkręcił się
festiwal
przedwyborczych
obietnic. Jaka jest pańska
oferta?
- Obecni posłowie i całe zastępy
kandydatów tak wysoko podnieśli poprzeczkę, jeżeli chodzi o kuszenie wyborców obietnicami, że trzeba wielkiej fantazji, aby wymyśleć coś nowego. A ja, przynajmniej w pracy i działalności publicznej, fantastą nie jestem.
W swojej karierze zarządzałem wieloma instytucjami, samorządowymi i gospodarczymi. Klucz do sukcesu jest zawsze taki sam: ludzie. Nawet najlepszy
program legnie w gruzach, jeżeli nie
ma zespołu, któremu chce się pracować i angażować w to, co robi.
- Brzmi znajomo: praca, nie
obietnice. Ale to jest hasło waszych konkurentów politycznych.
- To jest hasło uniwersalne, pod którym podpisać się mogą wszyscy. Ale
to wciąż jest tylko slogan wyborczy.
Zresztą, w walce na hasła nikt nie pokona prekursora polskiego marketingu politycznego, czyli Edwarda Gierka. Gdyby obecni liderzy partyjni mieli
więcej poczucia humoru i dystansu do
polityki, zapewne sięgnęliby po nie-

śmiertelne: „Aby Polska rosła w siłę,
a ludziom żyło się dostatniej”. W jednym zdaniu mamy najlepszy plan rozwoju Polski.
- Nie boi się Pan, że po wyborach Platforma Obywatelska może stracić władzę?
- Oby tak się nie stało, ale w demokratycznym kraju władza nie jest dana
na zawsze. Takie są reguły gry, że ktoś
rządzi, a później przechodzi do opozycji. Natomiast specyfiką polskiego folkloru politycznego jest przypisywanie temu wydarzeniu rangi historycznego zwrotu, epokowego przełomu, powstania kraju z kolan i zgliszcz
itp. Jest wielce prawdopodobne, że
w przyszłym roku wybory w USA wygra
kandydat Republikanów. Ale czy ktoś
tam mówi, że Stany Zjednoczone pod
rządami Obamy są krajem w ruinie?
- Jak Pan ocenia zamieszanie wokół tego hasła w naszym kraju. Polska jest w ruinie?
- Kampania wyborcza rządzi się
swoimi prawami i politycy plotą różne bzdury, aby przypodobać się ludziom, ale są jakieś granice zdrowego
rozsądku. W Polsce nie wszystko funk-
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lista 2 nr

Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

- Poprawność polityczna kojarzy mi
się z cenzurą, a ja jestem z pokolenia,
które pamięta, jak działała ta instytucja.
Mówię to, co myślę, a podejrzewam,
że moje poglądy podziela w tej sprawie większość Polaków. Unia Europejska, pod naciskiem Niemiec zabrnęła
trochę w ślepy zaułek…
- Wróćmy na nasze lokalne
podwórko. Bez względu na to,
kto będzie rządził, PO czy PiS,
problemy naszego regionu nie
znikną po 25 października.
Trzeba je będzie rozwiązać.
- Ostatnio, z powodu kryzysu
w górnictwie o naszym regionie wypada mówić jedynie z troską w głosie. Chciałbym w te pesymistyczne
tony wlać odrobinę optymizmu. Śląsk
nie leży w ruinie, a podczas wyjazdowego posiedzenia rządu w Katowicach, premier Ewa Kopacz przedstawiła bardzo dobry program dla naszego regionu. Są tam pieniądze na
rozwój i unowocześnienie, m.in. górnictwa. Szkoda, że w kampanijnej
wrzawie ten dokument traktowany
jest przez część mediów jako obietnica wyborcza, choć na jego realizację przewidziano konkretne środki
w budżecie państwa.
- Program Platformy Obywatelskiej nie jest zły.
- Nasz program jest dobry, natomiast, jeżeli już mówimy o jego ewentualnych słabych ogniwach, to są nimi

ludzie. Być może narażę się partyjnym
elitom, ale uważam, że Platformie Obywatelskiej należy się głęboki lifting,
a jego zasadniczym elementem powinny być zmiany kadrowe. Polsce i Platformie Obywatelskiej potrzebna jest
świeża krew w polityce.
- Czyli Pan?
- Między innymi. Mam czyste konto polityczne. Nigdy nie zasiadałem
w parlamencie, nie pracowałem w żadnym ministerstwie, nie „nabroiłem”
i nie naraziłem się opinii publicznej złymi decyzjami. Może zabrzmi to górnolotnie, ale chce mi się pracować na
rzecz powiatu mikołowskiego i z takim
samym zapałem mogę zabrać się za
sprawy ogólnopolskie.
- Może jednak Pan coś obieca wyborcom?
- Mogę obiecać, że w Sejmie będę
strażnikiem normalności.
- Czym dla Pana jest normalność?
- Rozsądni i odpowiedzialni ludzie
czują takie sprawy intuicyjnie. Mówiąc młodzieżowym językiem, nie należy „przeginać”, bo to się źle kończy
nie tylko w polityce, ale także w życiu.
W wielu państwowych urzędach od lat
pracują ludzie tworzący złe prawo, wobec którego szary obywatel czuje się
bezsilny, z tym też chciałbym spróbować „powalczyć”.
Rozmawiała: Beata Leśniewska

cjonuje idealnie i sporo trzeba naprawić. Nie żyjemy przecież w utopijnym
raju. Problemy są po to, aby je rozwiązywać. Generalnie, Polska rozwija się
w dobrym kierunku. Jest więcej plusów, niż minusów. Zamiast narzekać,
proszę spojrzeć na innych, na przykład
na Niemcy. Tam to dopiero mają powody do narzekań.
- Ma Pan na myśli problem
uchodźców.
- Oczywiście. Niby dobrze zarządzany kraj, a wpadł w zastawioną
przez siebie pułapkę. Niemcy rzucili
w świat hasło „Welcome to Germany”
i teraz mają na głowie prawie milion
ludzi, z którymi nie wiadomo, co zrobić, bo oni nie są kulturowo, mentalnie
i organizacyjnie przygotowani do życia
w Europie. Uważam, że jesteśmy świadkami narodzin olbrzymiego, kontynentalnego konfliktu kulturowego. Dobrze,
że nie tkwimy w centrum tego kotła.
- To, co Pan mówi, nie jest
poprawne polityczne. Oficjalna, rządowa narracja brzmi,
że musimy pomagać uchodźcom, ponieważ to nie jest
kryzys polityczny, ale humanitarny.

Ze Stanisławem Piechulą, burmistrzem Mikołowa
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Praca, nie obietnice
Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

Rozmowa z posłem Grzegorzem

Matusiakiem

- Mocno angażuje się Pan w sprawy
górnictwa i energetyki.
- Uważam, że każdy poseł powinien w Sejmie zajmować się tym, na czym się zna najlepiej.
Poza tym, to jest także kwestia odpowiedzialności za cały nasz region. Upadek górnictwa pociągnie za sobą niewyobrażalne konsekwencje gospodarcze, społeczne, kulturowe. Nie mamy innego wyjścia. Musimy bronić górnictwa, jak niepodległości. Od sytuacji w branży wydobywczej
szczególnie zależy los naszej części województwa, czyli ziemi rybnickiej, raciborskiej, jastrzębskiej, wodzisławskiej, żorskiej i mikołowskiej.
Kiedy Prawo i Sprawiedliwość obejmie władzę,
będziemy musieli posprzątać bałagan, jaki zostawili poprzednicy.

- Może, ale czy powinno? Gdyby te pieniądze
wróciły do Jastrzębskiej Spółki Węglowej i zostały zainwestowane w unowocześnienie kopalń, dziś
bylibyśmy w innym miejscu. Nie przeżywalibyśmy
takich dramatów, jak w styczniu i lutym tego roku,
a górnicy nie musieliby rezygnować ze swoich przywilejów w imię ratowania miejsc pracy. W cenie
tony węgla, aż jedną trzecią stanowią podatki, akcyzy i wiele innych danin na rzecz państwa. To też jest
częściowa odpowiedź na rzekomą nierentowność
polskiego górnictwa. Kiedy nadejdzie czas podsumowań rządów PO-PSL, wrócimy do słów medialnej ikony rządów Donalda Tuska, czyli wicepremier
Elżbiety Bieńkowskiej i jej słynnej rozmowy z szefem CBA: „… Ministerstwo Gospodarki w d… miało całe górnictwo. Przez całe siedem lat były pieniądze, a oni pili, lulki palili, swoich ludzi poobstawiali.” Czy trzeba jeszcze jakiegoś komentarza?

- Uważa Pan, że obecne władze zaniedbują rozwój naszej części województwa?
- Rząd Platformy Obywatelskiej funkcjonuje według starej zasady, że nie należy robić nic, bo wtedy przynajmniej niczego się nie popsuje. A jeżeli już za coś się zabiorą, to wychodzi im - delikatnie mówiąc - słabo. My tak rządzić nie będziemy.
Poza tym, sądząc po kwotach dofinansowania zewnętrznego i liczbie inwestycji, nasza część regionu nie jest oczkiem w głowie władz PO. Wizytówką Śląska jest Aglomeracja Katowicka i najwyższa pora, aby zrównoważyć te proporcje. Potencjału Śląska nie może budować tylko na jednym
filarze, bo cała konstrukcja runie. Program Prawa
i Sprawiedliwości opiera się na zrównoważonym
rozwoju. Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry,
Ornontowice, są dla Śląska tak samo ważne, jak
Katowice i sąsiednie miasta.
- Zakładając, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory i utworzy rząd,
macie już przygotowany plan ratunkowy dla górnictwa?
- Jak wielokrotnie podkreślała Beata Szydło,
górnictwo będzie jednym z priorytetów naszego rządu. A tak na marginesie, proszę posłuchać
swojego pytania. Interesuje Pana plan ratunkowy. Pańskie pytanie, typowe zresztą dla medialnej narracji na temat górnictwa, dokładnie opisuje to, co zrobiła z tą branżą koalicja PO-PSL. Po
ośmiu latach ich rządów górnictwo trzeba ratować. Przez działania tego rządu, górnictwo traktuje się, jak niechciany balast i słabe ogniwo polskiej gospodarki.
- A nie jest słabym ogniwem?
- Absolutnie nie. Rząd wmawia, że państwo
musi dokładać do branży wydobywczej. Media powtarzają te bzdury, nastawiając wrogo do
Śląska i górnictwa opinię publiczną w kraju. Zachęcam do lektury raportu Górniczej Izby Przemysłowo - Handlowej z 2013 roku. Wynika z niego, że od 2000 roku, tytułem różnych danin gór-

2
miejsce

Błędów, zaniechań i złych decyzji jest tak
wiele, że żaden program ratunkowy dla
naszego regionu i górnictwa nie uda się
bez zrealizowania podstawowego warunku:
rząd PO-PSL musi odejść.
nictwo odprowadziło do skarbu państwa około
107 mld zł. W tym samym czasie, dotacje rządowe do tego sektora ledwo przekroczyły 10 mld
zł. Mówiąc obrazowo, za każdą otrzymaną złotówkę, górnictwo oddało państwu ponad 10 zł.
Albo weźmy przykład z jastrzębskiego podwórka. Co zrobiło państwo, kiedy brakowało kilku

Grzegorz

miliardów złotych do załatania dziury budżetowej. Wypuściło na finansowy rynek akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej i zabrało zysk ze
sprzedaży.
- W końcu państwo jest właścicielem
spółek węglowych i może tak zrobić.

- W trudnej sytuacji znajduje się nie
tylko Jastrzębska Spółka Węglowa.
Przed widmem bankructwa stanęła
także Kompania Węglowa.
- O tym, że może dojść do takiej sytuacji wiedzieli wszyscy, z wyjątkiem obecnego rządu. Nie
rozumiem, na jakich przesłankach opierała się
premier Ewa Kopacz licząc na to, że Komisja Europejska nie zakwestionuje rządowego „planu ratunkowego” dla górnictwa. Podczas lipcowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, poseł Piotr Naimski, nasz ekspert od spraw energetyki, ostrzegał,
że plan naprawczy PO dla Kompanii Węglowej
ma wiele wad, ale przede wszystkim opiera się
na nieuzgodnionej z KE pomocy publicznej. Skoro wiedziała o tym opozycja, nie mając dostępu do
większości strategicznych dokumentów, nie spodziewał się takiej reakcji rząd?
- Oprócz nieudolności władz o sytuacji w górnictwie decydują także tak
zwane czynniki obiektywne, czyli słabnąca koniunktura na węgiel.
- Argument o niskich cenach węgla jest równie trafny, jak narzekania drogowców, których zaskakuje zima. Światowa koniunktura, zwłaszcza
na surowce, działa w pewnych cyklach, które z jakimś prawdopodobieństwem można przewidzieć,
a przynajmniej się na nie przygotować. Raz jest taniej, a raz drożej. Jeszcze kilka lat temu ceny były
na tyle wysokie, że nawet polski, drogi w wydobyciu węgiel, nie miał problemów ze zbytem. Niestety, rząd Platformy Obywatelskiej przespał ten
czas. Zamiast inwestować i przygotować się na
trudniejsze czasy, przejedzono zyski. Na świecie
rośnie popyt na węgiel. Producenci tego surowca
zwiększają obroty i zyski, w „dołku” jest tylko Polska. Błędów, zaniechań i złych decyzji jest tak wiele, że żaden program ratunkowy dla górnictwa nie
uda się bez zrealizowania podstawowego warunku: rząd PO-PSL musi odejść.
Rozmawiał: Jerzy Filar

lista nr 1

Matusiak

12

25 PAŹDZIERNIKA | WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

NASZA GAZETA • październik 2015r.

List skierowany do mediów przez posła Piotra Chmielowskiego
z Sojuszu Lewicy Demokratycznej (jego biuro mieści się w Mikołowie)

Jak powstawała lista ZLewu w Okręgu Wyborczym nr 30

K

ażda partia poważnie
myśląca o wygranych
wyborach przygotowuje swoje listy wyborcze z dużym wyprzedzeniem. W stycz-

niu tego roku przedstawiłem
kierownictwu partii SLD swoje pomysły na kampanię parlamentarną w okręgu wyborczym
nr 30, moim macierzystym.
Miała się ona opierać na
szeroko reprezentowanych środowiskach, w oparciu o osoby związane z lewicą. Zakładałem, że zgodnie z linią pro-

gramową partii, swoje reprezentacje powinni mieć: lekarze, pielęgniarki, nauczyciele
(poprzez ZNP), górnicy (OPZZ),
wolne zawody, przedsiębiorcy. Na listach nie mogło też zabraknąć ludzi młodych i kobiet.
A wszystko to miało być poprzeplatane aktywnymi samorządowcami.
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Plan był prosty. Ponieważ
OW 30 składa się tak naprawdę z sześciu powiatów, a lista
powinna mieć maksymalnie
18 kandydatów, wynika z tego,
że każdy powiat „wystawia”
3 swoich ludzi. Wtedy każdy
ma możliwość wyboru spośród
osób lokalnych, które zna. Rybniczanin nie musi głosować na
mikołowianina. I odwrotnie.
Każda z organizacji powiatowych miała wytypować od
3 do 5 osób, potencjalnie zainteresowanych kandydowaniem
na poważnie, które od lutego
miały już zacząć serię szkoleń
przygotowujących ich do działań publicznych. Jednocześnie
każda z tych osób miała zacząć „wyrabiać” swoje nazwisko, np. w lokalnych mediach,
w publicystyce, pracy obywatelskiej na rzecz lokalnych społeczności. Ze swojej strony udostępniałem zainteresowanym
poselski arsenał - interpelacje,
zapytania, oświadczenia poselskie - do swobodnego i nieskrępowanego użytku. I każde inne
wsparcie. Kandydaci mieli zatem 8 miesięcy na „zaistnienie”.
Kierownictwo mój plan przyjęło z dużą obojętnością i przyznam szczerze, nie spodziewałem się takiego zachowania. Na moje pomysły zareagował jednak „śląski baron SLD”
- Marek Balt. Postanowił natychmiast pokrzyżować mi moje
plany. Jeszcze w styczniu, analizując moje pomysły na kampanię, doszedł do wniosku, że rzeczywiście warto powołać pełnomocników wyborczych dla
okręgów. Na Radzie Wojewódzkiej postanowił powołać na pełnomocnika OW 30 niejakiego
Tadeusza Motowidłę. Cel był
prosty. Wyeliminowanie mnie
z możliwości kandydowania
w moim okręgu wyborczym.
W marcu „śląski baron SLD”
posunął się jeszcze dalej. Na-

kłonił struktury w okręgu do wyboru pełnomocnika wyborczego
OW 30. Do tej czynności oddelegował sekretarza wojewódzkiego SLD - Niedzielę i członka Zarządu Województwa Śląskiego - Karolczaka. Spotkanie
miało być dla mnie tajne - miałem o nim nie wiedzieć, co już
było absurdalnym założeniem.
Odbyło się w Żorach. Pomimo
obecności na tym spotkaniu,
nie udało mi się powstrzymać
wyboru na pełnomocnika osoby całkowicie niekompetentnej
i niezdolnej do tej funkcji. Z „namaszczenia” Balta pełnomocnikiem został Andrzej Bielawski,
wieloletni i nieskuteczny „dyżurny” kandydat na wszystkie możliwe wybory. Z samego spotkania zostałem wyproszony przed
głosowaniem.
Było oczywiste, że ten koordynator nie będzie w stanie zbudować żadnej listy. Nie
mam wątpliwości, że Marek
Balt z takiego rozwiązania był
szczęśliwy - udało mu się rozbić i skłócić struktury w okręgu
30. Tak się uprawia anger management.
O kampanii Magdy Ogórek
w Rybniku chyba nie ma sensu
wspominać. Było skromnie i żenująco. A najbardziej zastanawiające było to, że prawie każdy chciał być jej pełnomocnikiem wyborczym.
Andrzej Bielawski, zgodnie
z przewidywaniami, nie zbudował żadnej listy. Ograniczył
się jedynie, w ramach „długoletniej znajomości” do dopilnowania, żeby Tadeusz Motowidło na niej był i to jako potencjalny lider.
Tymczasem w Warszawie
trwały przygotowania do założenia koalicji Zjednoczonej Lewicy.
Palikot na wstępie żądał
6 (sześciu) jedynek dla swoich
ludzi. Podczas negocjacji z „wy-
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bitnymi” negocjatorami ze strony SLD - Gawkowski, Piechna - Więckiewicz - otrzymał ich
9 (dziewięć). Tuż przed zarządem, w gratisie, dostał OW 30.
Tak więc Palikot swoje negocjacje zakończył z dychą.
W tych okolicznościach liderem listy w OW 30 został jeden
z trzech działaczy Twojego Ruchu w Rybniku - Łukasz Kohut.
W poniedziałek, 14 września,
na kilkadziesiąt godzin przed
upływem terminu rejestracji list,
ok. godz. 14 dowiedzieliśmy
się, że nowym liderem listy ZLewu w OW 30 jest Patryk Kosela
- spadochroniarz, członek Polskiej Partii Pracy.
We wtorek, 15 września mijał termin rejestracji list. Pełnomocnikiem do rejestracji był Tomasz Niedziela, który osobiście
rejestrował „naszą” listę w Rybniku. Gdy się pojawił, oświadczył, że nie do pomyślenia jest
sytuacja, że na dwóch pierwszych miejscach nie znajduje
się żaden członek SLD. I usiłował przeforsować układ: Kosela, Motowidło, Kohut, Chmielowski. To oczywiście spotkało się z ostrymi protestami ze
strony Kohuta. Ja nie protestowałem, bo nie uczestniczyłem
w tej szopce. Były lamenty, krzyki, płacze.
Po pewnym czasie, ze zrozumiałych względów, z kandydowania wycofał się Motowidło.
Była 18:10. Informację o tym
przyjąłem z ulgą - nie wyobrażam sobie kandydata na posła
bez matury. Jedynka w Sosnowcu wystarczy jako reprezentant
tego poziomu.
Po tej rezygnacji Niedziela zmienił swoje zdanie - człowiek z SLD już nie musi być
w pierwszej dwójce listy. Zaproponowano więc układ: Kosela,
Kohut, Chmielowski. I wtedy kilku potencjalnych, dobrych kandydatów wycofało się z listy.
W tym były poseł Andrzej Zając. Listę uzupełniono na chybcika, aby zachować parytet,
osobami bezpartyjnymi, nieznanymi, nigdy wcześniej nie
zaangażowanymi politycznie.
Ostatecznie zarejestrowano
listę ok. godziny 22. O składzie
listy i czy na niej jestem, dowiedziałem się następnego dnia
z prasy. Sam byłem w stanie
skojarzyć raptem 5 osób. Niektóre osoby są tak tajne, że nawet poseł nie może zdobyć do
nich numeru telefonu. Inni z kolei nie chcą rozmawiać o jakiejkolwiek współpracy, nie życząc
sobie kontaktu.
Z tych kandydatów do których dotarłem i udało mi się porozmawiać, żadna z osób nie
planuje wykładać swoich pieniędzy na kampanię. Z góry też
nie dostaną. Szykuje się zatem
cichutka i biedna kampania.

POLITYKA I OBYCZAJE 13

październik 2015r. • NASZA GAZETA

Bez konsultacji społecznych, za plecami wyborców, radni uchwalili nowy statut miasta
Mikołów. Wiele jego zapisów ogranicza aktywność obywatelską mikołowian. Radni
popełnili błąd, który zemści się na nich podczas kolejnych wyborów samorządowych.

Sobie radzą
S

Mikołowski
diabeł tkwi
jednak
w szczegółach.

foto: jawnymikolow.wordpress.com

tatut miasta jest jednym z najważniejszych
samorządowych dokumentów. To miejska konstytucja określająca kto
i jak rządzi oraz jakie prawa
przysługują mieszkańcom. We
wrześniu nowy statut uchwalili sobie radni. Piszemy „sobie”, ponieważ nie ogłoszono
w tej sprawie konsultacji społecznych, nie dano mieszkańcom nawet możliwości wyrażenia swojej opinii. Teoretycznie
wolno tak było zrobić. Konsultacje społeczne ogłaszane są
w sprawach ważnych. Decydują o tym radni. Warto zapytać,
skoro nie statut, to co jest dla
nich ważne?

Bez społecznych konsultacji, za plecami mieszkańców, radni uchwalili nowy statut Mikołowa.

Nie będziemy omawiać całości
tego dokumentu. Zainteresowani mogą znaleźć jego pełną treść

na stronie internetowej miasta. Dla
publicznej dyskusji ważne są dwa
zapisy nowego statutu. Być może

LIST OTWARTY

Radni Rady Miejskiej
w Mikołowie

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Reta

/Tomasz Wieczorek/

/Artur Wnuk/

Stowarzyszenie Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat - Wymyślanka

/Barbara Podeszwa/

/Marta Rzymanek/

Czego boją się
radni? Poczuli na
plecach oddech
mieszkańców,
którzy chcą im
odebrać monopol
na decydowanie
o mieście?
Być może jest to zbieg okoliczności, a może nie, ale nowy statut
miasta wszedł w życie w momencie, kiedy rumieńców nabierają
starania o utworzenie dzielnic na
Recie i Wymyślance. Liczba 1600
podpisów to bardzo dużo, ale
może warto, aby mieszkańcy Mikołowa zmobilizowali się chociaż
raz i zgłosili jeden ważny projekt:
zmian w statucie miasta.
Jerzy Filar
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W dniach od 1 do 15 września 2015 roku przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie utworzenia nowych dzielnic - Rety i Wymyślanki. Do Urzędu Miasta wpłynęło 385 opinii w tej sprawie, zdecydowana większość opowiedziała się
za utworzeniem nowych jednostek pomocniczych. Jeszcze nigdy
w historii Mikołowa konsultacje społeczne nie wzbudziły tylu
emocji i takiego zainteresowania. To ewidentny rekord!
Mieszkańcy obrzeży Mikołowa - Wymyślanki, Rety, Gniotka czy Goja przez lata byli marginalizowani polityką władz miasta. Śladowe inwestycje, zaniedbania w rozwoju infrastruktury - między innymi drogowej i rekreacyjnej oraz wynikające z tego praktycznie nikłe szanse
na
integrację
lokalnej
społeczności.
Wnioskujemy
o rozpoczęcie debaty na temat podziału administracyjnego Mikołowa, aby docelowo wszyscy mieszkańcy - sołectw, dzielnic
i osiedli w centrum, byli należycie i jednakowo uprawnieni
i reprezentowani. Dalecy jesteśmy od krytykowania czy pomijania Państwa roli jako radnych, uważamy jednak, że szersza
reprezentacja (poprzez jednostki pomocnicze w całym mieście)
będzie zdecydowanie lepiej służyła rozwojowi Mikołowa i dobru jego mieszkańców.
Prosimy o przychylenie się do głosu nas, jako wnioskodawców oraz kilkuset mieszkańców Mikołowa popierających tę inicjatywę i utworzenie jednostek pomocniczych - dzielnicy Reta
oraz dzielnicy Wymyślanka, jak również w kolejnym kroku,
o rozpoczęcie dyskusji na temat rzeczywistej roli jednostek
pomocniczych w Mikołowie.

/Wojciech Spałek/

to z ich powodu, postanowiono zamknąć mikołowianom usta i uniemożliwić im udział w dyskusji.
Nowa konstytucja Mikołowa
pozwala mieszkańcom na inicjatywę uchwałodawczą. To jest dobre rozwiązanie. W większości
miast mieszkańcy mają prawo do
zgłaszania obywatelskich projektów uchwał.

Pod projektem uchwały mikołowianie muszą zebrać minimum
5 proc. podpisów mieszkańców
(z podaniem adresu i numeru PESEL), którym przysługują prawa wyborcze. To jest ponad 1600
osób. Poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. W osiem
razy większych Katowicach, aby
zgłosić projekt obywatelski, trzeba zebrać trzy razy mniej podpisów, niż w Mikołowie. Zazwyczaj
mieszkańcy zgłaszają uchwały
dotyczące spraw bardzo lokalnych albo środowiskowych. Aby
zebrać 1600 podpisów, trzeba
zmobilizować prawie całe miasto. Jeszcze gorzej wygląda sprawa z wnioskami o utworzenie
jednostek pomocniczych, w tym,
m.in. nowych dzielnic. Od kilku
miesięcy wspieramy takie stara-

nia Rety i Wymyślanki. Nowy statut wymaga, aby wniosek o dzielnicę poparło aż 10 proc. uprawnionych mikołowian, czyli ponad
3 tys. osób.

/Mirosław Chmiel/
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ul. Pszczyńska 142
tel. 501 740 490
www.meble-szewczyk.pl
fhuinstal@onet.pl

Przy zamówieniu mebli kuchennych powyżej 5 000 zł
- zlewozmywak granitowy oraz bateria gratis !!!
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Budują
markę powiatu

R

uszyły
prace
w ramach projektu J-ednolita
S-trategia T-erytorialna = spójny obszar
funkcjonalny powiatu
mikołowskiego wraz
z przygotowaniem Planu Operacyjnego na
lata 2016-2025 (w tym
Strategii Marki Powiatu Mikołowskiego).

Dokument ten na zlecenie
Starostwa Powiatowego w Mikołowie opracuje konsorcjum
firm ResPublic sp. z o.o. z Warszawy oraz Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. z Wrocławia.
W najbliższym czasie pracownicy tych firm przeprowadzać
będą działania o charakterze
badawczym,
analitycznym,
jak i konsultacyjnym. Do działań zostaną zaproszeni zarówno mieszkańcy, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy
z obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego.
- Z jednej strony powstająca strategia zawierać będzie:
starannie wyselekcjonowany i zhierarchizowany system
celów i zasady ich modyfiko-

wania w zależności od przyszłych sytuacji, z drugiej strony - ogólne sposoby osiągania
celów sformułowane jako zasady co do kierunków i sposobów rozwoju, programy
i ciągi działań - powiedział Michał Kazem-Bek koordynujący
działania z ramienia ResPublic
i Instytutu Badawczego IPC .
Jak podkreślają eksperci
podstrategia promocji obszaru funkcjonalnego nie jest „gotową receptą na sukces”. Jest
ona jedynie „ogólnym drogowskazem”, wskazówkami, które mają pomóc przy promocji
obszaru funkcjonalnego.
Proces formułowania Strategii, w tym określenia obszarów
priorytetowych, celów, działań
i podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację oparty
będzie na zasadach partnerstwa lokalnego - przy zaangażowaniu przedstawicieli życia
społecznego, gospodarczego oraz politycznego, w tym
przedsiębiorców, władz samorządowych, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych - tzw. aktorów rozwoju lokalnego. Prace nad strategią zakończą się w styczniu
2016 roku.
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Od 16 lat seniorzy z powiatu mikołowskiego mogą brać udział
w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Aktywna jesień życia
- Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w powiecie mikołowskim, powstał dzięki wspólnej
inicjatywie wszystkich
burmistrzów,
wójtów
i starosty. Nasi seniorzy-członkowie płacą tylko
symboliczne opłaty za
zajęcia - resztę kosztów
pokrywa powiat i gminy. A nasza oferta jest
naprawdę bogata i warto, by emeryci z niej skorzystali. Zamiast siedzieć
w domu i patrzeć w telewizor trzeba
przyjść na wykład medyczny czy historyczny lub zajęcia ruchowe - wyjaśnia Maria Beczała, opiekun Uniwersytetu z ramienia Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
Wykłady i kursy językowe w ramach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają
się w siedzibie mikołowskiego starostwa.

Tu też funkcjonuje pracownia, gdzie seniorzy uczą się korzystać z komputera i Internetu. Natomiast zajęcia ruchowe odbywają się w poszczególnych gminach oraz
na mikołowskim basenie. Szczególnie
godne polecenia są zajęcia w wodzie oraz
rehabilitacyjne, które pozwalają seniorom
dłużej zachować sprawność fizyczną.

- Mamy trzy kółka tematyczne: zdrowotne, historyczne
i przyrodnicze, w ramach których odbywają się wykłady,
które prowadzą wykładowcy
z Uniwersytetu Medycznego
i Śląskiego. Tutaj nasi słuchacze mogą nie tylko zgłębić wiedzę na temat świata, jego historii oraz Polski, ale także zdrowego dla ich wieku odżywiania, chorób czy jak poradzić
sobie ze zmianami, jakie niesie
za sobą przejście na emeryturę - dodaje Maria Beczała.
Słuchacze uprawiają nordic walking,
wyjeżdżają na wycieczki - obecnie czeka ich wyprawa po bawarskich zamkach.
W planach Uniwersytetu jest utworzenie grupy wolontariuszy, którzy będą odwiedzać byłych członków Uniwersytetu,
już nie uczestniczących w zajęciach ze
względów zdrowotnych. (BL)

By pomóc koledze
M

10 cm piany = 16 cm wełny

l dachy
l podłogi
l ściany
l fundamenty
l poddasza l baseny
Zadzwoń i umów się na

BEZPŁATNĄ wycenę
Kontakt:

tel. 518 513 313
lub 502 570 410

ariusz
Kaczmarczyk z Orzesza ponownie wyruszył
3 sierpnia w podróż, tym razem po angielskich i szkockich klubach, by zbierać gadżety piłkarskie. Następnie
wystawi je na licytację, a zebrane pieniądze wspomogą
rehabilitację i leczenie jego
kolegi (jeszcze z przedszkola) Przemka Wieczorka z Łazisk, który choruje na stwardnienie rozsiane od 18 roku
życia. Tym razem część pozyskanych funduszy trafi też
do trzymiesięcznej Natalki
z Orzesza, która urodziła się
bez rączki.
- Po 15 dniach w trasie zrobiliśmy prawie 5500 km, odwiedzając 36 klubów, w tym

Mariusz Kaczmarczyk

śmietankę światowej piłki. Mieliśmy możliwość wejścia prawie na każdą murawę przez tzw. „rękaw” i obserwowanie stadionów z perspektywy piłkarza. Na obiektach mimo pustych trybun
dało się niemal usłyszeć do-

ping kibiców, czuliśmy tę potęgę i magię stadionów, one
żyły mimo braku publiczności.
Każdy z obiektów miał
swoją historię, każdy z klubów to ponad 100-letni jubilat - wspomina Mariusz
Kaczmarczyk.

Podczas podróży udało się zebrać kilka pamiątek
z podpisami, ale tradycyjnie na resztę będzie trzeba
poczekać - zostaną wysłane
pocztową.
- Już myślimy o podboju kolejnej ligi, tym razem
chcielibyśmy, by za pomocą sondy i małego głosowania, żebyście to Wy wybrali zakątek, gdzie się
mamy udać. Informacje na
naszym facebooku Droga
po życie - dodaje Mariusz
Kaczmarczyk.
Na razie pan Mariusz nie
zamierza odpuszczać, chce
bardziej formalizować swoje działania i założyć fundację. Gratulujemy i trzymamy
kciuki.
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Bawiąc się, pomagają
W całym Orzeszu organizowane są liczne akcje charytatywne,
sportowe i rekreacyjne. Mieszkańcy chętnie pomagają,
tłumnie uczestnicząc w imprezach organizowanych przez
rady sołeckie, radnych czy organizacje pozarządowe.

W

nowo co utworzonym sołectwie
Zawada dzieje się wiele. Aktywny
radny Bartłomiej Marek nie ustaje
w dążeniach, aby Zawada prym
wiodła w liczbie imprez dla mieszkańców. W połowie września odbyły się tam powiatowe zawody sportowo-pożarnicze a po nich festyn. Podczas
imprezy radny podarował OSP Jaśkowice spalinową pilarkę do drzewa w podziękowaniu za gotowość druhów w każdej chwili. Odbyła się również
licytacja i zbieranie datków do puszek na rzecz
poszkodowanego strażaka. Wcześniej, pod koniec sierpnia, odbył się tam „Zawadzki bieg z kartoflem”, który ściągnął prawdziwe tłumy.
W Zawiści zaś bawiono się po góralsku,
gdzie główną atrakcją był turniej. Pięcioosobowe drużyny rywalizowały w widowiskowych
konkurencjach, m.in. biegu z jajkiem, rzucie ka-

Na góralską nutę w Zawiści 

Pod koniec sierpnia rozstrzygnięty został konkurs
organizowany co roku przez Urząd Marszałkowski
„Piękna wieś województwa śląskiego”.

Foto: MOK Orzesze

I miejsce dla Szarotek

C

elem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi przez
pobudzanie
aktywności
gospodarczej, kształtowanie ładu
przestrzennego i pielęgnowanie
środowiska naturalnego.
W tym roku tytuł najpiękniejszej
wsi otrzymała Kocikowa w gmi-

nie Pilica. Serdecznie gratulujemy!
Ale pogratulować możemy również sami sobie, ponieważ Szarotki z Mościsk także wygrały, w kategorii najlepsze przedsięwzięcie
popularyzujące tradycje, obrzędy
i zwyczaje, prezentując, jak wyglądało życie naszych przodków: „Ob-

Zastępca Burmistrza Sylwia Krawczyk składa gratulacje zwycięzcom.

Było gorąco

W

połowie
września
w Zawadzie odbyły
się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Wzięło
w nich udział 14 drużyn ochotniczych straży pożarnych z terenu
powiatu mikołowskiego.

Najlepszą drużyną turnieju (grupa A, seniorzy)
okazała się OSP Woszczyce, zdobywając I miejsce
i okazały puchar. W końcowej klasyfikacji młodzieżowych drużyn pożarniczych

raz zachowań z życia, codziennych
sytuacji i zwyczajów Naszych Starzików”.
Chyba nie było dla nikogo zaskoczeniem, że Szarotki zwyciężyły,
ponieważ od 30 lat możemy obserwować ich wielkie zaangażowanie
w kultywowanie tradycji i podtrzymywanie pamięci o naszej przeszłości, śląskich zwyczajach i obrzędach. Zajęcia edukacyjne prowadzone dla najmłodszych orzeszan zarówno w Izbie Regionalnej w Mościskach, jak i szkołach
i przedszkolach cieszą się ogromnym zainteresowaniem, bo na co
dzień z tym po prostu dzieci się już
nie spotykają.
Nagroda była zasłużona, a pierwsze miejsce w kategorii, do której
było bardzo dużo zgłoszeń - aż 17 szczególnie cieszy. Serdecznie gratulujemy!

I miejsce zdobyła OSP Gardawice. Najwyższy poziom
musztry zaprezentowała drużyna z Mokrego, a w grupie młodzieży - druhowie
z Kamionki.
Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze odbywają się co dwa lata i zawsze
towarzyszy im ogromny ładunek pozytywnych emocji
i uczciwej rywalizacji. Tegoroczne zmagania druhów
oceniało 12 sędziów, na czele z przewodniczącym komisji st. asp. Grzegorzem Piwkiem z PSP Mikołów.
Po zakończeniu zawodów
odbył się integracyjny festyn
strażacki, którego organizatorami byli radny Bartłomiej
Marek i OSP Jaśkowice.

peluszem góralskim, dęciu w góralski instrument - trombitę czy tańcu „żabniok”. Był mecz
piłki nożnej, przejażdżki konne oraz mnóstwo
gier i zabaw dla najmłodszych.
Zaś na osiedlu XXV-lecia z inicjatywy Tomasza Szoli, który przyciągnął inne osoby o wielkich sercach, odbył się festyn „Dla Eweliny”,
podczas którego zbierano na pokrycie kosztów związanych z rehabilitacją Eweliny Smerczek, która w zeszłym roku przeszła operację
płuc. Odbyła się loteria fantowa i licytacja. Podczas festynu licytację prowadzono także dla
pięciomiesięcznej Natalki Daszkiewicz na zakup protezy rączki. Odbyła się również zbiórka nakrętek. Również 2 października Halina Gąsior i Adam Kurpas zorganizowali Mistrzostwa
Orzesza w Piłce Nożnej pn. „Gramy dla Natalki”. Brawo!

Więcej ruchu

Z

początkiem nowego roku szkolnego oddano do użytku kompleks sportowy przy Zespole
Szkół w Orzeszu. - Jestem przekonany, że inwestycja ta umożliwi nauczycielom przygotowanie jeszcze atrakcyjniejszej oferty edukacyjnej, dzięki czemu zajęcia wychowania fizycznego będą bardziej urozmaicone
i tym samym będą zachętą do uprawiania sportu przez młodzież - powiedział
burmistrz Mirosław Blaski. - Mam nadzieję, że przysłuży się do zwiększenia zainteresowania poszczególnymi dyscyplinami sportu i podniesienia
sprawności fizycznej młodzieży.
Ten bardzo nowoczesny i estetyczny obiekt jest spełnieniem długoletnich

marzeń nauczycieli i uczniów. W miejscu dawnego boiska, nieużywanego
ze względu na zły stan techniczny, powstał wielofunkcyjny obiekt sportowy.
Są tu pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej oraz siatkowej i dwa boiska
do koszykówki. Do tego jest 60-metrowa bieżnia prosta, skocznia do skoku
w dal oraz stanowisko do rzutu kulą.
Nawierzchnia płyty boiska wykonana
jest z poliuretanu. Dookoła boiska zamontowano piłkochwyty.
Obiekt wybudowany w ramach projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią” kosztował ok.
470 tys. zł, z tego 153 tys. zł zostały
pozyskane z Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Śląskiego.

Była okazja do świętowania

P

rzedszkole nr 6 w Zawiści
obchodziło jubileusz 30-lecia istnienia placówki. - Historia przedszkola jest znacznie
dłuższa, ale nie jest nigdzie udokumentowana. Dlatego rocznica,
którą świętujemy, jest bardziej

symboliczna niż rzeczywista mówiła Bernadeta Siecińska, która dyrektorem placówki jest od
1 września 1985 roku.
Uroczystość odbyła się z udziałem władz miasta i oświatowych.
Burmistrz Mirosław Blaski zło-

żył gratulacje z okazji jubileuszu wszystkim pracownikom
przedszkola. - Składam gorące podziękowania za zaangażowanie w pracę dydaktyczną i wychowawczą. Gratuluję wysokiej jakości nauczania i wspierania rodziców
w trudnym zadaniu, jakim jest
wychowanie młodego pokolenia - winszował burmistrz.
Spotkanie uświetnił występ
przedszkolaków. Witali i żegnali gości w języku angielskim, zatańczyli tango argentyńskie
i przedstawili scenki inspirowane
podróżami, przyrodą i bajkami.
Zdjęcia na stronie: Izabela Więcławska

16 ŁAZISKA GÓRNE

NASZA GAZETA • październik 2015r.

Oświatowe Jubilatki
100 lat Szkoły Podstawowej nr 1
im. Księdza Prałata Konrada Szwedy
Program uroczystości:
• 26-27.10.2015r.
- w godz. 10.00 - 13.00 - kiermasze, na których sprzedawane
będą pamiątki związane ze 100-leciem Placówki,
- w godz. 16.00-19.00 - spotkania absolwentów poszczególnych
roczników.
• 28.10.2015r. - Główne obchody:
- 10.00-11.00 - Msza św. w kościele parafialnym z udziałem
uczniów, pracowników szkoły, absolwentów, rodziców i zaproszonych gości.
- 11.30-13.00 - Uroczysta akademia w murach szkoły oraz wystawy i prezentacje związane z historią „Jubilatki”.

D
Łaziski Uniwersytet
III Wieku już działa

Do

tej pory seniorzy z Łazisk Górnych złaknieni wiedzy musieli jeździć do innych miast na spotkania Uniwersytetu. 28 września w Łaziskach
Górnych zainaugurowano pierwszy
rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. „Cieszę się bardzo, że Uniwersytet działa już w naszym mieście.
Nasi mieszkańcy, nasi seniorzy to osoby bardzo aktywne, które chcą wciąż
zdobywać wiedzę i poszerzać horyzonty, a dowodem na to jest liczba
osób, które na Uniwersytet się zapisały. Przyznaję, że ilość ta była dla nas

pozytywnym zaskoczeniem” - mówi
Aleksander Wyra, burmistrz miasta.
Uniwersytet proponuje szeroki wachlarz możliwości edukacji - od klasycznych wykładów, zajęć językowych, komputerowych, ale też ruchowych, czy zajęć na basenie, propozycja obejmuje też wyjazdy na koncerty, wystawy i wycieczki. Naprawdę jest w czym wybierać. Przypomnijmy, że działalność Uniwersytetu jest
dofinansowana z budżetu Miejskiego
Domu Kultury w ramach dotacji przekazanej przez Burmistrza Miasta Łaziska Górne.

Ośrodek zdrowiA

yrekcja Szkoły Podstawowej nr1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych serdecznie
zaprasza wszystkich mieszkańców miasta na uroczyste obchody 100-lecia szkoły.
W związku z obchodami 100-lecia SP1 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych zwracamy się
z ogromną prośbą do wszystkich mieszkańców miasta oraz
absolwentów naszej szkoły, którzy są w posiadaniu pamiątek o charakterze archiwalnym (fotografie, tarcze, dokumenty itp.) o pomoc w zorganizowaniu wystawy związanej z
historią SP1 i złożenie ich w sekretariacie szkoły. Materiały
zostaną zwrócone właścicielom do 10.11.2015r.
Dyrekcja, Pracownicy, Społeczność Uczniowska i Rodzice SP 1

50 lat Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika,
które ma siedzibę w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Ogrodowa 48

P

opularna „Trójka” była i jest wyjątkową szkołą w Łaziskach Górnych. Budowana w latach 19601965 była jedną z tysiąca szkół postawionych dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego. Był to obiekt nowoczesny, który słynął z wysokiego poziomu
nauczania. Warto pamiętać, że w „Trójce” w latach 1977-1983 wdrażano eksperymentalny program 10-letniej szkoły średniej, a Szkoła Podstawowa nr 3
była jedną z 19 placówek w całym kraju, objętych tym projektem.
Wspólne świętowanie Jubileuszu będzie miało miejsce w dniach 22-23 października. Rozpocznie się 22 października uroczystą Mszą Świętą sprawo-

waną w intencji absolwentów, uczniów,
pracowników i grona pedagogicznego szkoły w kościele pod wezwaniem
M.B. Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych, następnie w murach
szkoły odbędzie się uroczysta akademia.

Drugiego dnia wszyscy absolwenci
szkoły zaproszeni są na godzinę 16.00,
na mecz pokoleń absolwenci - uczniowie, który odbędzie się w hali MOSiR,
a o godzinie 18.00 w gmachu szkoły
odbędzie się spotkanie absolwentów
z nauczycielami.

Jesienna zbiórka liści

W

dniach 12-16 października oraz 16-20 listopada 2015
roku na terenie Łazisk Górnych odbędzie się akcja
„Jesienna zbiórka liści” - odbiór worków z liśćmi
z terenów zabudowy jednorodzinnej. Worki na liście można
odbierać w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-

nej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. (PGKiM) przy ul. Energetyków
5 w Łaziskach Górnych.
UWAGA!: Odpady są odbierane zgodnie z poniższym harmonogramem od godziny 6.00, dlatego worki z liśćmi powinny być wystawione przed posesję odpowiednio wcześniej.

HARMONOGRAM JESIENNEJ ZBIÓRKI LIŚCI 2015
Trwa budowa ośrodka zdrowia w centrum miasta. Na dzień dzisiejszy wykonano
ściany na piętrze. Trwają przygotowania do zalania stropu piętra. Oprócz tego od strony
ul. Energetyków wykonano drogę dojazdową i parkingig.

Zapraszamy na mecz II Ligi
Siatkówki Kobiet pomiędzy KS
Polonia Łaziska Górne a KS AJD
Częstochowianka Częstochowa 17 października 2015 roku.
Mecz rozpocznie się o godzinie 18.00 w hali MOSiR Łaziska
Górne, ul. Ogrodowa 50 Zapraszamy i zachęcamy do kibicowania łaziskiej drużynie. Wejście na mecz jest bezpłatne.

Poniedziałek (12.10.2015r. oraz 16.11.2015r.)
Barlickiego, Bukowa, Cegielniana, Chopina, Cicierz, Cieszyńska, Działkowców,
Fornalskiej, Górna, Hutnicza, Jana III Sobieskiego, Kąty, Kieszki, Kościelna, Łazy,
Łączna, Marchlewskiego, Miarki, Młyńska, Moniuszki, Okrężna, Plac Ratuszowy,
Pocztowa, Poręba, Sawickiej, Starowiejska, Spokojna, Waryńskiego, Wąska, Wiejska, Wiosenna, Wróblewskiego, Zakątek,
Zawadzkiego, Zielona,
Wtorek (13.10.2015r. oraz 17.11.2015r.)
1 Maja, Astrów, Bratków, Brzozowa,
Dębowa, Dworcowa, Fiołkowa, Generała
Świerczewskiego, Goździków, Grabowa,

Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwalii, Krokusów, Kwiatowa, Leśna, Modrzewiowa, Narcyzów,
Ogrodowa, Olchowa, Radosna, Różana,
Rybnicka, Sienkiewicza, Sosnowa, Stara,
Świerkowa, Topolowa, Tulipanów, Wierzbowa, Zacisze,
Środa (14.10.2015r. oraz 18.11.2015r.)
Cicha, Górnicza, Kałuże, Kamienna, Kopalniana, Krótka, Ligonia, Mikołowska, Mokierska, Pawła Wyry, Piaskowa, Pogodna,
Polna, Poprzeczna, Stara Droga, Stroma,
Szkolna, Szybowa, Świętego Jana, Widokowa, Wierzysko, Wieżowa, Wodna, Wodociągowa, Wspólna, Wyniosła,

Czwartek (15.10.2015r. oraz 19.11.2015r.)
Brada, Kolejowa, Kardynała Wyszyńskiego, Księdza Głowińskiego, Księdza Szwedy,
Lipowa, Malinowa, Marta Waleska, Miodowa, Orzeska, Paprotna, Piękna, Powstańców,
Prądna, Przysiółki, Pstrowskiego, Pszczelna,
Rolna, Salamander, Staszica, Torowa, Tuwima, Wyrska, Wyzwolenia, Zwycięstwa,
Piątek (16.10.2015r. oraz 20.11.2015r.)
22 Lipca, Boczna, Długa, Gajowa, Generała Sikorskiego, Gostyńska, Graniczna, Konopnickiej, Lasoki, Łąkowa, Miła, Morcinka,
Nowa, Osiedle Kościuszki, Pokoju, Południowa, Promienna, Słoneczna, Słowackiego,
Stawowa, Wapienna, Zwałowa, Źródlana.
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wszystkich
klubów powiatu mikołowskiego
Polonia
Łaziska odnosi największe, futbolowe sukcesy.
Występując na śląskich
stadionach, Polonia Łaziska walczy nie tylko
o punkty, ale buduje
także markę ziemi mikołowskiej. Postanowiliśmy wesprzeć promocyjnie nasz reprezentacyjny klub. W każdym
numerze „Naszej Gazety” znajdą Państwo
wszystkie informacje,
które prawdziwy kibic
i mieszkaniec powiatu
mikołowskiego, powinien posiadać na temat
Polonii. Zachęcamy także do przychodzenia
na mecze rozgrywane
w Łaziskach Górnych.
Na stadionie panuje
przyjazna, rodzinna atmosfera, a nic tak nie zagrzeje zawodników do
boju, jak doping swojej
publiczności. (red)

ecz Polonii w Radziechowach, to nie tylko pierwsze
zwycięstwo na obcym boisku w tym sezonie, to również dwa
klubowe jubileusze. Rafał Franke
rozgrywał 150 spotkanie w barwach Polonii, natomiast dla Radosława Kaczmarczyka, był to mecz
numer 200 w zespole z Łazisk. Okazjonalne upominki prezes klubu,
Janusz Majsner wręczył jubilatom
przed meczem na własnym stadionie z rezerwami GKS-u Tychy.
Radosław Kaczmarczyk jest wychowankiem Optimusa Siemianowice. W barwach Polonii zadebiutował 7 kwietnia 2007
roku w meczu z ROW-em Rybnik. Pierwszą
bramkę w barwach Polonii zdobył tydzień
później w spotkaniu z Grunwaldem Ruda Śląska. W sportowej karierze reprezentanta klubu z Łazisk zdobył 45 bramek.
Z kolei Rafał Franke jest wychowankiem Ruchu Chorzów. W Polonii zadebiutował 11 sierpnia 2007 roku, również w meczu
z ROW-em Rybnik. Od wielu sezonów pewny
punkt drużyny, z efektownymi interwencjami,
z obroną rzutów karnych włącznie.
O sportowych (i nie tylko) karierach, grze
w Polonii i planach na przyszłość w rozmowie z jubilatami poniżej.
Nasza Gazeta: Jak trafiliście do
futbolu?
Radosław Kaczmarczyk: Mało jest
takich chłopaków, którzy w dzieciństwie nie
kopią piłki. A ponieważ robiłem to lepiej od
innych, więc sportowo byłem skazany na futbol.
Rafał Franke: Jak każdy chłopak - podwórko, szkoła, klub.
- Pierwszy trener?
Radosław Kaczmarczyk: Jan Komander
Rafał Franke: Gerard Cieślik
- Debiut w seniorach?
Radosław Kaczmarczyk: Lipiec
2001.

Jubilaci Polonii

Radosław Kaczmarczyk

Rafał Franke

Rafał Franke: W wieku 20 lat debiutowałem w meczu I ligi Ruch Chorzów - Pogoń
Szczecin. Wygraliśmy 1:0.

- Mecz w barwach Polonii, który
utkwił Wam w pamięci?
Radosław Kaczmarczyk: Mecz
z Czańcem wygrany 1:0. Pozdrawiam kolegów, wszyscy go wspominamy.
Rafał Franke: Był to mecz z Orłem Babienica Psary, w którym po ograniu czterech
zawodników odebrano mi piłkę na 60 metrze i straciliśmy bramkę. Jeszcze dwóch zawodników i znalazłbym się w sytuacji sam
na sam.

- Jak znaleźliście się w Polonii?
Radosław Kaczmarczyk: Osobiście
zgłosiłem się do klubu i wyraziłem chęć grania w tym klubie.
Rafał Franke: Po powrocie z Floty Świnoujście trafiłem do Slavii Ruda Śląska. Po dobrej rundzie zespołu wraz z Hendlem i Szymikiem dostaliśmy propozycję gry w Polonii.
- Polonia jest dla Was?
Radosław Kaczmarczyk: Jest to
klub, dzięki któremu mogłem realizować
swoją pasję, którą jest piłka nożna.
Rafał Franke: Klubem, w którym są
przyjaciele, spełniam w nim swoją największą pasję..., tak naprawdę dzięki Polonii znalazłem żonę i ułożyłem sobie życie!
- A jednak mieliście przerwę
w grze w tym klubie?
Radosław Kaczmarczyk: Staram się
o niej zapomnieć i długo by o tym opowiadać, choć klub w którym grałem będę miło
wspominał.
Rafał Franke: Niestety z samej gry
w piłkę na tym poziomie nie byłem w stanie
się utrzymać, priorytetem była praca, dlatego
musiałem odejść.

- A mecz, o którym chcielibyście
zapomnieć?
Radosław Kaczmarczyk: Nie ma takiego.
Rafał Franke: Nie ma takiego meczu.
Jeśli zdarzy się słabszy mecz, staram się go
analizować, a nie zapominać.
- Po spadku Polonii z trzeciej
ligi, część zawodników odeszła
„za chlebem”. Dlaczego zostaliście
w tym klubie, decydując się na grę
w niższej klasie rozgrywkowej?
Radosław Kaczmarczyk: Bo mam
do tego klubu duży sentyment.
Rafał Franke: Jak wspomniałem wcześniej z Polonią jestem związany emocjonalnie i nie przeszło mi przez myśl, aby odejść,
wręcz przeciwnie zmobilizowało mnie to do
cięższej pracy.

- Trenerami są koledzy. Taki
układ pomaga, czy przeszkadza?
Radosław Kaczmarczyk: Myślę,
że pomaga. Znamy ten klub bardzo dobrze
i wspólnymi siłami możemy dla niego dużo
zrobić.
Rafał Franke: Nie ma to dla mnie większego znaczenia, każdy ma określoną rolę
w zespole i najważniejsze, aby trenerzy wykonywali dobrą robotę!
- Czy Waszym zdaniem Polonię
stać na nawiązanie walki o powrót
do trzeciej ligi?
Radosław Kaczmarczyk: Tak, mamy
bardzo fajną drużynę i na pewno będziemy
walczyć.
Rafał Franke: Myślę, że tak. Czeka nas sporo pracy, mamy młody zespół
z kilkoma doświadczonymi zawodnikami,
są ambitni trenerzy - ta mieszanka może
być wybuchowa.
- Zainteresowania pozasportowe,
hobby?
Radosław Kaczmarczyk: Medycyna, sport ogólnie.
Rafał Franke: Wszystkie zainteresowania są połączone ze sportem, jeśli znajdzie
się wolny dzień, wyciągam rower, w zimę deskę snowboardową. Lubię też korzystać z odnowy biologicznej.
- Każda kariera sportowa ma
swój koniec. Jak długo będzie Was
można oglądać jeszcze na murawie?
Radosław Kaczmarczyk: Tak długo,
jak tylko zdrowie na to pozwoli.
Rafał Franke: Wiem, że jestem osobą, która budzi skrajne emocje, i dlatego
muszę zmartwić wszystkich, którzy nie darzą mnie sympatią - pogram jeszcze parę
dobrych lat!
- Czego życzyć Jubilatom?
Radosław Kaczmarczyk: Żebym nigdy nie tracił pogody ducha i zdrowia.
Rafał Franke: Zdrowia, bo będzie mi
potrzebne, aby dotrzymać słowa, by grać jak
najdłużej.

Cel - utrzymać ligę

26

września w Świdnicy
siatkarki Polonii rozpoczęły pisanie nowego rozdziału historii sportu
w Łaziskach. Ten rozdział zatytułowany jest „II liga”, bo decyzją
PZPS-u w tej klasie rozgrywek
w sezonie 2015/2016 będzie występował żeński zespół Polonii.
Przygotowania do tego historycznego sezonu rozpoczęły się 10 sierpnia. Po
dwóch tygodniach pracy na własnych
obiektach, ekipa wyjechała na tygodniowe zgrupowanie do Brennej. Po powrocie
dalej trenowała na własnych obiektach,
sprawdzając formę w turniejach w Katowicach, Mikołowie i Zatorze.
Ligowa kadra Polonii na nowy sezon liczy 15 zawodniczek. Trzon zespołu został oparty na wychowankach klubu, który uzupełniły zawodniczki wypożyczone
z innych zespołów. Trener Sławomir Rubin liczy, że zespół w tym składzie będzie
grał na poziomie gwarantującym odnoszenie zwycięstw. W skład drugoligowej piętnastki wchodzą: Karolina Puczok, Dorota Rusek, Dagmara Markiewicz (rozgrywające), Angelika Bruderek, Anna Kałuża,
Daria Janko (atakujące), Joanna Komorek

A maluchy piłkę kopią
Trener, Sławomir Rubin: Głównym celem przed nowym sezonem jest spokojne utrzymanie się w drugiej lidze. Nie myślimy o walce o pierwszą czwórkę, jednak zawodniczki są odpowiednio zmotywowane do jak najlepszej gry.
- Atachim, Zofia Stawarska, Agnieszka Pilarska (środkowe). Weronika Grząślewicz,
Anna Paździorek (kapitan), Sabina Bogacz, Karina Jakuć (przyjmujące) oraz. Karolina Bereza i Katarzyna Hajska (libero).

P.S. Start beniaminka w rozgrywkach drugiej ligi należy uznać za udany. Porażka 1:3
w Świdnicy i zwycięstwo 3:1 nad Zorzą Wodzisław dobrze rokują przed kolejnymi spotkaniami.

Ponieważ z rozgrywek został wycofany SMS LO2 Opole,
przypominamy terminy spotkań Polonii w roli gospodyń:
17.10. sobota, KS Polonia Łaziska - AJD Częstochowianka Częstochowa
7.11. sobota, KS Polonia Łaziska - PLKS Pszczyna
14.11. sobota KS Polonia Łaziska pauzuje
28.11. sobota, KS Polonia Łaziska - AEP Olimpia Jawor.
Wszystkie spotkania rozgrywane są o godzinie 18.00

- W Łaziskach panuje „moda na piłkę”,
gdyż w najmłodszych rocznikach pojawia
się coraz więcej chętnych adeptów piłki nożnej - mówi Członek Zarządu Klubu
i trener grup młodzieżowych, Andrzej Sikora. Od kilku sezonów Polonia rozszerzyła
szkolenie młodzieży i obecnie pod pieczą
trenerów ćwiczy 11 grup z bramkarzami.
Sześć z nich uczestniczy w rozgrywkach
pod egidą Śląskiego Związku Piłki Nożnej,
bramkarze wszystkich grup mają zajęcia
specjalistyczne z trenerem „bramkarzy”,
pozostałe to tzw. grupy „szkolenia wstępnego” i „naborowe”. Grupę rocznika 2007
prowadzoną przez trenera Sikorę zgłoszono do Mikołowskiej Ligi Maluchów.
- W Lidze Maluchów nasz klub reprezentuje grupa chłopców rocznika 2007
i kilku młodych zawodników roczni-

ka 2008. Trenują dwa razy tygodniowo,
w weekendy grywając w turniejach,
sparingach i co najważniejsze, chłopcy czynią stałe postępy w doskonaleniu rzemiosła piłkarskiego. Poza treningami nasza grupa już dwukrotnie miała okazję uczestniczyć w ekstraklasowym meczu Ruchu Chorzów, wyprowadzając zawodników na boisko przed
spotkaniem ligowym. - dodaje „Pan trener”, który dla swych podopiecznych
jest nie tylko trenerem, ale opiekunem,
a nawet „nianią”, kiedy trzeba pomóc zawiązać sznurowadło na butach. Tak grające dzieciaki na pewno cieszą włodarzy
klubu, którzy realizując przyjęte zadania,
w przyszłości powinni mieć nadmiar bogactwa w postaci zdolnych zawodników.
Oby jak najprędzej.
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Zachęcamy wszystkich mieszkańców do śledzenia i polubienia fanpage Gminy Wyry na facebooku

/gminawyry
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Blisko stuletnie śpiewanie

Chóru „Zorza”
Foto: Michał Czajkowski

We wrześniu na gostyńskim
boisku piłkarskim Obiektu
Sportowo - Rekreacyjnego odbył
się Turniej Dzikich Drużyn!

95

rocznicę istnienia obchodził
3 października
Chór „Zorza”.
Z tej to szacownej okazji
w sali widowiskowej Domu
Kultury w Gostyni odbył się
jubileuszowy koncert. Dla
zaproszonych gości i sympatyków Chóru „Zorza” była to
okazja do wysłuchania sztandarowych utworów z repertuaru muzycznego Jubilata, pod
dyrekcją Pani Lilianny Czajkowskiej. Były gratulacje, życzenia i odznaczenia.
Złotą odznaką z Wieńcem Laurowym został wyróżniony prezes „Zorzy”- Jan Skrobol. Odznaczenia wręczył prezes Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, Roman Warzecha oraz
prezes Okręgu Mikołowskiego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Benedykt Oberda. Rozdane zostały ponadto złote, srebrne oraz brązowe odznaki dla poszczególnych
członków i współpracowników chóru „Zorza”.
Historia „Zorzy” sięga lat 20. XX
wieku. Założycielami chóru byli Paweł Bojdoł, działacz polonijny, Teodor Pucher, powstaniec śląski oraz

Teodor Jastrzębski pierwszy skrzypek utworzonej w Wyrach orkiestry,
który też został pierwszym dyrygentem „Zorzy”.
W pierwszym okresie w chórze
śpiewało 40 - 50 osób. Niestety, wojna przerwała jego działalność do
1945 roku. W tym czasie liczba aktywnych członków chóru szybko
wzrosła do 80. W latach 50. XX wieku z powodu znacznego zmniejszania się liczebności chórzystów została przekształcona w męski chór,
a niedługo później jego działalność
zawieszono. Ponowne powstanie
chóru nastąpiło w 1978 roku z inicjatywy Marii Pinocy i Danuty Kopacz.
Niestety, po pewnym czasie, z uwagi
na brak dyrygenta, „Zorza” zamilkła.
Kolejne odrodzenie chóru nastąpiło
z inicjatywy Wójta Gminy Wyry Feliksa
Szulca, który powiązał chór z gminą
i Domem Kultury w Gostyni. Na krótko w 2009 roku nastąpiła przerwa
w działalności chóru, jednak już w listopadzie tego samego roku chór zaśpiewał ponownie, pod przewodnictwem dyrygent Lilianny Czajkowskiej. Od tamtej pory chór „Zorza”
stale się rozwija - aktywnie uczestniczy w życiu gminy i okolicznych parafii, koncertuje zarówno w kraju, jak
i poza jego granicami.

Ostro grali!
D

Barbara Prasoł,
Wójt Gminy Wyry:
- Z okazji jubileuszu 95. rocznicy
istnienia chóru „Zorza” w Gminie Wyry
serdecznie gratulujemy dyrygentowi,
prezesowi oraz wszystkim chórzystom
wielkiego zaangażowania i duchowej
dojrzałości. Pragniemy wyrazić słowa
uznania za podtrzymywanie tradycji
i budowanie polskiej kultury. Życzymy
dalszych sukcesów, wspaniałych koncertów oraz pomyślności w życiu rodzinnym i zawodowym.
Gminny Chór „Zorza” serdecznie
zaprasza wszystkich lubiących
muzykę i śpiew na próby chóru, które
odbywają się w Pawilonie Handlowym
w Wyrach przy ulicy Dąbrowszczaków
58 (sala I piętro), we wtorki i czwartki
w godz. 18.00 - 20.00.

Zdolni, pracowici… nagrodzeni

Foto: Monika Malcharek
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uczniów otrzymało
stypendium za wysokie wyniki w nauce
oraz udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w II semestrze
roku szkolnego 2014/2015. Wyróżniono 43 uczniów ze Szkoły Podstawowej
z Wyr, 24 z Gostyni oraz 2 uczęszcza-

jących do szkoły poza gminą. Stypendystów-gimnazjalistów było 25, z czego 12 z Wyr, 9 z Gostyni, a 4 z pozostałych szkół w powiecie. Przyznano
również 17 stypendiów dla uczniów
ze szkół ponadgimnazjalnych.
Stypendia w Gminie Wyry przyznawane są od 28 czerwca 2005 roku, kie-

dy Rada Gminy Wyry podjęła Uchwałę w sprawie przyznawania stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy
Wyry. Pierwsze stypendia w I semestrze roku szkolnego 2005/2006 otrzymało 4 uczniów. W ubiegłym roku stypendystów było już 85.

ziewięć nieformalnych drużyn piłkarskich rozegrało
drugi etap Turnieju „Dzikich
Drużyn” w Piłce Nożnej - kategoria
OPEN. Puchar Wójta Gminy Wyry powędrował do Drużyny o nazwie BAWARCZYCY. BAWARCZYCY - grupy
z Łazisk Górnych, która po raz kolejny brała udział w naszym Turnieju
i podobnie, jak w ubiegłym roku nie
dała żadnych szans rywalom. Drugie miejsce w turnieju zajęła drużyna
„MŁODZI, ZDOLNI, PIĘKNI” z Wyr,
a trzecie „KAUFHAUS” z Rudy Śląskiej. Serdeczne podziękowania dla
zawodników za przybycie, uczest-

nictwo, sportową rywalizację i wspaniałą atmosferę. Za pomoc w organizacji turnieju szczególne wyrazy podziękowania składamy Jarosławowi Góralczykowi - Prezesowi Klubu
Sportowego „Fortuna Wyry” oraz pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach z Dyrektorem Jerzym Danielczykiem na czele. Była
także przepyszna kiełbasa z grilla,
a to dzięki Henrykowi Kania właścicielowi Zakładów Mięsnych Henryk
Kania z Pszczyny. Za ten hojny gest
ufundowania kiełbasy dla wszystkich
uczestników turnieju bardzo serdecznie Sponsorowi dziękujemy!

Kontynuujemy publikację cyklu dodatków tematycznych.
W tym numerze prezentujemy

Mikołów

n Szczęk oręża
n Golf w ogrodzie
n Cieplej i oszczędniej
n Po komendzie
n Deszczowa dziesiątka
n Pianiści
n Liga bez tabel
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Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego!
Pragniemy przypomnieć o terminie składania propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego. Wnioski można składać od 12 października do 8 listopada. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego, łącznie z regulaminem i zasadami składania projektów są dostępne na stronie internetowej www.obywatelski.mikolow.eu.
REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SALONIK ESTETYKI DŁONI I CIAŁA

Szczęk oręża i okrzyki bojowe walecznych wojów towarzyszyły
turniejowi rycerskiemu w hali mikołowskiego MOSiR.

Walczyli na miecze

manicure i kosmetyka

manicure tytanowy

„WIELKI MISTRZ ULRYK VON
JUNGINGEN WZYWA TWÓJ MAJESTAT, PANIE, I KSIĘCIA WITOLDA NA BITWĘ ŚMIERTELNĄ I ABY
MĘSTWO WASZE, KTÓREGO WAM
WIDAĆ BRAKUJE, PODNIECIĆ,
ŚLE WAM TE DWA NAGIE MIECZE.”

hali mikołowskiego MOSiR, zjechali najlepsi
polscy zawodnicy Polskiej Ligi Walk Rycerskich. Sportowe Walki Rycerskie - to nowa
dyscyplina sportu, która od kilku lat zdobywa
coraz więcej fanów i przyciąga coraz większą rzeszę zawodników na całym świecie.
W Polsce turnieje rycerskie odbywają się od
ośmiu lat, ale sport ten uprawiany jest także
w krajach, które ze średniowieczem nie mają
nic wspólnego - jak Argentyna, USA, Nowa
Zelandia czy Republika Południowej Afryki.
Na mapie ważnych miejsc dla rycerstwa pojawiło się kolejne miasto - Mikołów.  (wt)

To pamiętny cytat z filmu „Krzyżacy” na podstawie powieści Henryka
Sienkiewicza, po którą zawsze warto sięgnąć. Te słowa, w sobotę, 10 października, nabrały realnego wymiaru w Mikołowie! Do

Pamiętamy o seniorach
W
dniach 7 i 8 października odbyły się pierwsze Mikołowskie Dni
Seniora. Organizacja wydarzenia właśnie w tym miesiącu to
nie przypadek. W pażdzierniku
obchodzone są dwa święta seniorów - Światowy Dzień Osób
Starszych (01.10.) oraz Europejski Dzień Seniora (20.10).
- Seniorzy wychodzą z cienia, są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb, a rolą samorządu jest stwarzanie prze-

strzeni przyjaznych osobom
starszym, wspieranie ich aktywności i inicjatyw im dedykowanych. Pierwsze Mikołowskie Dni Seniora to ukłon
w stronę starszych pokoleń
mikołowian. Doceniamy ich
ogrom doświadczeń i życiowej wiedzy, aktywność na wielu płaszczyznach życia społecznego, pomocną dłoń wyciągniętą do młodszych pokoleń. Seniorom niewątpliwie
należy się szacunek - mówi

Burmistrz Mikołowa Stanisław
Piechula.
- Celem organizacji Dni Seniora w Mikołowie jest chęć integrowania pokoleń. W ich organizację włączyło się bezinteresownie wiele stowarzyszeń, instytucji i lokalnych firm
- mówi Sabina Grzywok, inicjatorka wydarzenia.
W ciągu dwóch dni święta
seniorzy mogli liczyć na wiele
atrakcji. Odbyły się, m.in. wykłady o historii Śląska i Miko-

łowa. Sporo uwagi poświęcono
także poradom medycznym, dotyczącym profilaktyki kręgosłupa i stawów. Przygotowano pokaz mody dla seniorów, występy
artystyczne, pokaz samoobrony
i tańca towarzyskiego. Ponadto w specjalnych punktach konsultacyjnych darmowych porad udzielali przedstawiciele
ZUS, NFZ, Rzecznika Praw Konsumenta, MOPS-u i in. Mikołów
odwiedzili w tych dnach znani
i lubiani goście, m.in. Maria
Pańczyk-Pozdziej, dziennikarka
radiowa i telewizyjna oraz Remigiusz Rączka - gwiazda śląskiej
kuchni. 
(wt)
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Oferujemy usługi księgowe w zakresie:
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
prowadzenia ewidencji ryczałtowych i VAT
spraw kadrowo-płacowych/ZUS
rejestracji działalności gospodarczej
rozliczeń zeznań rocznych PIT
pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej
(rozpoczęcie, uzyskiwanie zezwoleń, organizacja)

Mikołów, ul. Rynek 18 piętro 1 (obok SKOK Kopernik)

tel. 502 780 902

www.iinventive.pl | kancelaria@iinventive.pl

Mikołów, ul. Pszczyńska 6
Telefony: 32 738 13 22, 669 80 70 80
Godziny otwarcia: niedziela - czwartek: 11:00 - 23:00
		
piątek - sobota 11:00 - 24:00
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Pole golfowe jeszcze nie powstało, a już
stało się miejską legendą. Jedni widzą
w nim spisek miejskich elit, inni dostrzegają
szansą na poprawienie wizerunku
Mikołowa i frajdę dla najmłodszych,
którzy za darmo będą mogli trenować
ciekawą i wciąż egzotyczną w Polsce
dyscyplinę. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie
z planem pierwsza golfowa piłka trafi do
mikołowskiego dołka w przyszłym roku.
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KOSMETYKA

„BELLA”

LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA
I LASEROWA

- nieinwazyjna i bezbolesna redukcja tkanki
tłuszczowej i cellulitu, skuteczne zmniejszenie
obwodu ciała bez efektu „jojo”

ODMŁADZANIE FALAMI RF

- likwidacja zmarszczek, ujędrnianie, lifting

Mikołów, ul. Jana Pawła II 3

tel. 737 412 328, www.bella-mik.eu

Golf w ogrodzie

Wizualizacja obiektu klubu golfowego

W

Polsce golf wciąż
wydaje się dyscypliną egzotyczną
i elitarną, postrzeganą z perspektywy amerykańskich filmów o ludziach pięknych,
sławnych i bogatych. W rzeczywistości jest inaczej. Zestaw do
uprawiania golfa kosztuje niecałe
1,5 tys. zł, czyli mniej niż sprzęt
narciarski albo domowa siłownia.
W Szwecji, w wielu szkołach jest
to dyscyplina obowiązkowa. Praktyczni Skandynawowie wiedzą,
co robią. Golf to przede wszystkim ruch na świeżym powietrzu.
Zaliczenie mistrzowskiego pola,
z osiemnastoma dołkami zajmuje
około pięciu godzin. Kto je przejdzie, będzie miał w nogach około 10 kilometrów marszu. Ale to nie
wszystkie zalety. Golf uczy także

wewnętrznej dyscypliny i pracowitości. Jest to gra precyzyjna, wymagająca skupienia, nie wybaczająca błędów. I jeszcze jedna, kto
wie, czy nie najważniejsza sprawa,
w czasach powszechnego dziczenia obyczajów. Golf nie toleruje

chamstwa i wulgarnych odzywek.
Na trening albo zawody nie można
przyjść w dresie. Obowiązuje pewien standard zachowań. Do zalet tego sportu przekonali się nasi
południowi sąsiedzi. W Czechach
działa już ponad sto pól golfowych
i wciąż przybywają kolejne. W Polsce funkcjonuje tylko 20 takich obiektów. A jeżeli gdzieś
powstaje nowe,
to rodzi się w bólach. W Mikołowie
za polem golfowym
od wielu lat chodzi
Bogdan Uliasz, wiceburmistrz miasta.
Uprawia ten sport
Młodzi golfiści już trenują w Śląskim Ogrodzie Bood 12 lat. Zaraził
tanicznym
swoją pasją kole-

gów, z którymi założył Stowarzyszenie Golf Park Mikołów.

Z własnych środków
chcą przygotować
pole do gry i budynek
klubowy.
Zgłosiło się już ponad sto
osób, które są gotowe płacić
1400 zł rocznej składki. W sumie daje to prawie 150 tys. zł,
a tyle wystarczy na roczne utrzymanie pola. Ze względu na osobę głównego pomysłodawcy, natychmiast znalazły się środowiska torpedujące ideę golfa w Mikołowie. Przeszkadza nie tylko
sam Bogdan Uliasz, ale także lokalizacja pola golfowego. Teren
leży w bezpośrednim sąsiedztwie
Śląskiego Ogrodu Botanicznego

i został przekazany miastu w 2007
roku z przeznaczeniem na dalszą
rozbudowę tej placówki. Jeżeli
Mikołów się z tego nie wywiąże,
będzie musiał zwrócić pieniądze
Agencji Rolnej Skarbu Państwa,
licząc po cenie rynkowej gruntu.
Chodzi o 56 hektarów. Uwzględniając aktualne stawki mówimy
przynajmniej o 50 mln zł. Problem
polega na tym, że miasto nie jest
w stanie sfinansować rozbudowy
Śląskiego Ogrodu Botanicznego,
a z Agencji Rolnej Skarbu Państwa zaczęły napływać niepokojące pytania: czy państwo zamierzacie coś w tej sprawie zrobić?

Jeżeli Mikołów
nie chce oddać
olbrzymiej kwoty,
musi wymyśleć jakiś
alternatywny plan.

Takim pomysłem, rozwiązującym wszystkie sporne kwestie
i pozwalającym miastu na uniknięcie kłopotów, okazało się pole
golfowe. Oczywiście, musi zostać spełnionych kilka warunków.
Z 56 hektarów, tylko 20 zajmą trawniki i trasy dla golfistów. Na pozostałej części rozciągną się siedliska cennych drzew. Powstanie teren o wyjątkowych walorach
przyrodniczych i rekreacyjnych.
W umowie między miastem a Golf
Park Mikołów jest klauzula nakładająca na stowarzyszenie obowiązek bezpłatnego szkolenia dzieci
i młodzieży. Niewykluczone, że treningi tej dyscypliny zostaną wprowadzone do mikołowskich szkół
na zasadzie zajęć obowiązkowych.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, pole golfowe zostanie
otwarte w przyszłym roku. 
(fil)

Bogdan Uliasz, zapalony golfista i wiceburmistrz Mikołowa:
Wbrew temu, co powtarzają moi oponenci, do planowanego pola golfowego miasto nie dołoży ani złotówki. Wszystko finansujemy z własnych pieniędzy. Golf poprawi atrakcyjność wizerunkową i rekreacyjną naszego miasta.
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NOWE MIESZKANIA
Mikołów, ul. Fabryczna
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Zakończona została termomodernizacja budynku wspólnotowego przy ulicy
Grunwaldzkiej 10. To na dobry początek. Do końca 2018 roku, większość
gminnych budynków mieszkalnych ma być poddana termomodernizacji.

Cieplej i oszczędniej
Ze

względów
finansow y c h ,
społecznych, ekologicznych i estetycznych miasto planuje w ciągu trzech
najbliższych lat wykonanie
termomodernizacji w większości budynków wspólnotowych
zarządzanych
przez Gminę, a także zasobów komunalnych, w któ-

BLISKO
CENTRUM

Mieszkania od 47 m2

Zadzwoń,
zobacz,
zamieszkaj!
tel./fax: 32 322 22 20
gsm: 602 638 719,
698 989 672
www.trojan.katowice.pl

rych jest ona stuprocentowym właścicielem.
- Mamy świadomość, że
zdecydowana większość
budynków gminnych i za-

rządzanych przez gminę
wymaga przeprowadzenia podobnych prac. Stąd
też w przyszłym roku rozpoczniemy termomodernizację kolejnych budynków, min. na osiedlu Mic-

kiewicza, Norwida, Grunwaldzkim, na ulicy Górniczej, Stara Droga,
Podleska, czy też na ulicy
Bluszcza - zapewnia Mateusz Handel, wiceburmistrz
Mikołowa.
Inwestycje mają być zrealizowane przy jak największym udziale środków

zewnętrznych. Wybór następnych budynków do realizacji uzależniony będzie
od wykonanych audytów
energetycznych,
zgody
wspólnot mieszkaniowych
oraz posiadanych środków
finansowych. O postępie
prac oraz wyborze kolejnych lokalizacji, będziemy
na bieżąco informować naszych Czytelników.
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cena:

330 000 zł

Zespół 20 budynków w szeregowej zabudowie
Łaziska Górne ul. Modrzewiowa (5 km od centrum Mikołowa)

SPRZEDAŻ 696 111 298 i 602 713 312

DODATEK SPECJALNY - MIKOŁÓW 23

październik 2015r. • NASZA GAZETA

Po komendzie DONIERUCHOMOŚCI
SPRZEDANIA - MIKOŁÓW
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Mikołów cieszy się zasłużoną opinią miasta
z jednym z najpiękniejszych rynków na Śląsku.
I wszystko było dobrze,
gdyby nie jeden,
„drobny” szczegół.
W samym centrum
straszy i niszczeje budynek dawnej komendy
policji. Poprzednie
władze miasta nie miały pomysłu, co z tym
fantem zrobić. Teraz
jest szansa, że rynek
pozbędzie się wreszcie
tego balastu.

N

agana należy się temu, kto
przed laty zaplanował, aby
w takim miejscu urządzić komendę policji. Jeszcze gorszym pomysłem okazała się wyprowadzka
i pozostawienie ponurego gmachu na barkach miasta. Ze względu na zły stan tech-

1. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mokre, przy ul. G. Fitelberga, oznaczona numerem 1688/109
o powierzchni 1379 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00058994/9 prowadzona
jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.
Przeznaczenie nieruchomości w PZP:
6 RU. Cena wywoławcza: 80 000 zł
(cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT). Termin przetargu ( rokowania) 10.11.2015r.

niczny i specyficzne, poprzednie przeznaczenie, adaptacja budynku na cele użytkowe jest praktycznie niemożliwa, z powodów wysokich kosztów takiego przedsięwzięcia. Jedyny rozsądny pomysł to wyburzenie i zagospodarowanie na nowo tej
przestrzeni. Taką decyzję podjęły władze
miasta. Aby obniżyć koszty tej operacji,
samorządowcy chcą zaprosić do współpracy zewnętrznego inwestora. Partnerstwo publiczno-prywatne sprawdza się
w wielu miastach, dlaczego nie miałoby
się powieść w Mikołowie. Plan polega na
tym, że miasto będzie nadal właścicielem
terenu, a komercyjny inwestor postawi na
nim budynek pod działalność handlowo-

usługową, zachowując część na funkcje
publiczne. Obiekt, który powstanie, stylem architektonicznym ma nawiązywać do
obecnej zabudowy Rynku i wraz z Ratuszem stworzyć wspólną całość.
- Za mniej więcej pół roku będziemy
mogli przedstawić Państwu szczegółową koncepcję zagospodarowania nowej przestrzeni w śródmieściu - deklaruje Mateusz Handel, wiceburmistrz Mikołowa.
Znalezienie inwestora i stworzenie
wspólnej koncepcji zapewne trochę potrwa. Zanim plany nabiorą konkretnych
kształtów, miejsce po wyburzonym budynku będzie pełniło rolę parkingu.  (jf)

Nieskuteczna polityka mieszkaniowa przez lata była jedną z największych
słabości władz Mikołowa. Ostatni budynek z mieszkaniami socjalnymi
wybudowano w 2002 roku, a lista oczekujących na gminne lokum przekroczyła
już 1200 osób! To ogromny problem dla niespełna czterdziestotysięcznego miasta.
Nic dziwnego, że zasady przydziału mieszkań budzą ogromne emocje.

W kolejce po mieszkanie

R

ada Miejska w czerwcu uchwaliła zasady
wynajmowania lokali
wchodzących w skład

gminnych zasobów mieszkaniowych.
Najważniejsze jest kryterium finansowe. W stosunku
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Ogólnopolska sieć biur nieruchomości

Kupno

kupimy Twoją nieruchomość za gotówkę

Sprzedaż

zgłoś nieruchomość do sprzedaży

Wynajem

zgłoś nieruchomość do wynajmu
lub powiedz nam czego szukasz

bkich
Ciesz się z szy ansakcji
tr
i bezpiecznychruchomości
na rynku nie
Mikołów Jana Pawła II 14
tel. 882 220 227 i 32 216 17 32
czynne poniedziałek-piątek od 9.00-15.00

do poprzednich lat podniesiono próg dochodowy, co pozwala większej liczbie mikołowian ubiegać się o mieszkanie komunalne. Uchwała
precyzuje także katalog sytuacji, które decydują o pierwszeństwie. W pierwszej kolejności na komunalne lokum
mogą liczyć osoby, które utraciły mieszkanie w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej bądź katastrofy, mieszkające w budynku przeznaczonym do rozbiórki lub na
potrzeby gminy, wychowujące w rodzinie co najmniej troje
dzieci, doznające w rodzinie
udokumentowanej przemocy. Stosując kryterium pierwszeństwa, lokale otrzymają
wnioskodawcy, którzy w danym roku znajdują się nie tylko

w trudnej sytuacji finansowej,
ale przede wszystkim rodzinnej, społecznej i losowej.
Do końca lipca trwała weryfikacja złożonych dotychczas
wniosków pod kątem kryterium dochodowego. Cała operacja miała na celu uporządkowanie, a przez to i przyspieszenie kolejności rozpatrywania wniosków o przyznanie lokalu.
Nowością jest tworzenie
rocznych list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu mieszkania lub lokalu socjalnego, które będą zatwierdzane przez burmistrza
do końca lutego każdego roku,
a następnie podawane do publicznej wiadomości, co ma na
celu społeczną kontrolę rozpatrywania wniosków. 
(jf)

Kryterium dochodowe
Najemcą komunalnego mieszkania może zostać osoba,
której dochód wynosi nie więcej niż 200% kwoty najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 150% tej
kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
O lokal socjalny może ubiegać się osoba, której dochód
wynosi nie więcej niż 100% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym lub 75% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Nieruchomości położone
w Mikołowie, obręb Mokre, przy
ul. Miodowej, oznaczone numerami 1034/136, 1035/136, 1036/136,
1037/136 o powierzchniach: 842 m2,
842 m2, 961 m2, 961 m2. Księga wieczysta dla działek, oznaczona numerem KA1M/00057753/1 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy
w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: B1MNU, K21D. Działki te powstały w wyniku podziału działek nr: 1012/136,1013/136.
3. Nieruchomość położona
w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. J. Kawalca, oznaczona numerem 302/100 o powierzchni 905 m2. Księga wieczysta dla
działki, oznaczona numerem
KA1M/00066094/9 prowadzona
jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 97MN.
4. Nieruchomość położona
w Mikołowie, obręb Mikołów,
zbieg ulic Długiej i Dębowej,
oznaczona numerem 1969/45 o powierzchni 334 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00048242/0 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 187 MNU. Cena wywoławcza: 35 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT).
5. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. Na Wzgórzu, oznaczona numerami 923/206, 945/207 o powierzchni 1969 m2. Księga wieczysta dla działek, oznaczona numerami KA1M/00000495/0,
KAM1/00048242/0
prowadzona
jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 96 MNU, K9D. Cena wywoławcza: 272 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT).
6. Nieruchomość położona
w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. Jaśminów, oznaczona numerem 2446/52 o powierzchni 1257 m2. Księga wieczysta dla
działki, oznaczona numerem
KA1M/00009867/2 prowadzona jest
przez Sąd Rejonowy w Mikołowie.
Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 10(a)MN. Cena wywoławcza:
145 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT).
7. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Mikołów, przy
ul. Jaśminów, oznaczona numerem
2447/52 o powierzchni 1089 m2. Księga wieczysta dla działki, oznaczona
numerem KA1M/00009867/2 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości w PZP: 10(a)MN. Cena wywoławcza: 125 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT)
8. Nieruchomość położona w Mikołowie, obręb Kamionka, przy
ul. Cienista, oznaczona numerem
376/22 o powierzchni 265 m2. Księga
wieczysta dla działki, oznaczona numerem KA1M/00057733/5 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Przeznaczenie nieruchomości
w PZP: 10(a)MN. Cena wywoławcza: 35 000 zł (cena sprzedaży powiększona zostanie o 23% podatku VAT).
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z Wydziałem Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Mikołów,
43-190 Mikołów, Rynek 16, tel. (032) 3248 561
lub (32) 3248 566, gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu
Pełny tekst ogłoszeń o przetargach publikowany jest na stronach internetowych www.mikolow.eu,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów.
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Pod patronatem „Naszej Gazety”

Bilard w Mikołowie

Deszczowa
dziesiątka
P

rzez dwa dni w mikołowskiej hali sportowej MOSiR gościli najlepsi młodzi (w kategorii junior) bilardziści, walcząc
w Bilardowym Turnieju Mistrzów o Puchar Burmistrza
Mikołowa. Do udziału w turnieju zaproszono czołowych
bilardzistów z kraju z meda-

listami ME i MŚ, min. reprezentującego barwy Nosana
Kielce, mikołowianina, Daniela Macioła, Wiktora Zielińskiego, czy Krystiana Ćwikłę. Najlepszym i jednocześnie niepokonanym zawodnikiem mikołowskiego turnieju
został Wiktor Zieliński z poznańskiego Hadesu.
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SKLEP MOTORYZACYJNY

polecamy:

pokrowce
samochodowe

lampy
samochodowe

akumulatory

dywaniki gumowe

felgi stalowe

cena za 16 cali już od

149,99 zł/szt.
TOMAS AUTO TUNING
Mikołów ul. Rybnicka 25
tel. 32 226 00 20, kom 504 904 460

www.Tomas-Tuning.com

Zaproszeni zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy (najwyżej notowanych
rozstawiono), w których
walczyli o awans do półfinałów. W grupie „A” najwyżej rozstawieni: Daniel Macioł (Nosan Kielce) i Wiktor Zieliński (Hades Poznań)
walczyli o grupowy prymat.
Górą był Zieliński. O trzecie miejsce walczyli Cezary Jarosz z UKS Bili Zduny oraz Bartosz Migdałek.
W grupie „B” rywalizacja
trwała do ostatniej kolejki.
Kamil Sząszor (Limonare Arkadia Tczew), Krystian Ćwikła (Hades Poznań) i Michał
Muklewicz (Pool Bilard Wejherowo) odnieśli po dwa
zwycięstwa. Dzięki bilansowi partii z grup wyszli Kamil
Sąszor i Michał Muklewicz.
W półfinale Zieliński pokonał Sząszora, a Muklewicz Macioła, co sprawiło, że finał odbył się bez mikołowianina, któremu na okrasę przypadł brązowy medal po zwycięstwie nad Sąszorem. Finał należał do Zielińskiego,
na którego w tym turnieju nie
było „bata”. W walce o turniejowe trofeum pokonał Muklewicza 7:4 i odebrał ufundowany przez burmistrza, Stanisława Piechulę okazały puchar
wraz ze zobowiązaniem sfinansowania udziału w Grand
Prix Europy.
Juniorski Bilardowy Turniej
o Puchar Burmistrza Mikołowa dał możliwość ogrywania się i toczenia pojedynków
na dłuższym dystansie najlepszym młodym bilardzistom
w Polsce. Jednocześnie ma
służyć popularyzacji tej dyscypliny wśród młodzieży. Czy
wejdzie na stałe do kalendarza imprez sportowych Mikołowa? - zobaczymy. Działacze
bilardowi na to liczą.
Tadeusz Piątkowski

Mikołowski Bieg Uliczny im. Henryka Biskupiaka wszedł
na stałe do kalendarza biegów ulicznych. Pomimo nie
najlepszych prognoz meteo, na starcie zjawiło się
276 biegaczy nie tylko z regionu. Dominowali zawodnicy
ze Śląska, ale na liście startowej, a potem na trasie
można było zauważyć biegaczy z Chojnic, Zakopanego,
Warszawy, Krakowa czy Puław. Wielu z nich, to wyścigowi
„wyjadacze” liczących się biegów ulicznych w Polsce.

P

rzygotowania do
startu przebiegały przy padającej mżawce, co
biegaczom szczególnie
nie przeszkadza. Jednak
w momencie startu, z nieba lunęło, co i tak już trudną ze względu na podbiegi trasę, uczyniło jeszcze
bardziej selektywną.
Zaraz po starcie, na
czele całej stawki usadowili się ci, którzy „dziesiątkę” przebiegają w nieco ponad pół godziny.
I ta grupa nadawała tempo całemu peletonowi, który rozciągnął się
bardzo szybko. Każdy
z uczestników „usadowił się” w grupie biegających jego tempem. A czołówka? Tym lecące z nieba strumienie wody nie
przeszkadzały. Narzucili ostre tempo, nadawane przez duet Patryk Błaszczyk z Pszczyny oraz
Dawid Klaybor z Chojnic. W niewielkiej odległości za nimi pojedynczo lub dwójkami podążali inni kandydaci do miejsca na podium. Walka o zwycięstwo trwała do końca. Na ostatnim
kilometrze najpierw trwało „czarowanie”, a potem już na mikołowskim stadionie - sprint do
mety. Zwycięsko z tego wyścigu wyszedł Patryk
Błaszczyk z Pszczyny, który na finiszu o sekundę wyprzedził Dawida Klaybora z Chojnic. Czas
zwycięzcy, to 33 minuty i 15 sekund. Jak na te
warunki atmosferycze - bardzo dobry. 22 sekundy za plecami liderów przybiegł Adam Jamiński z Tychów, zapewniając sobie miejsce na podium. Podobnie jak o zwycięstwo, trwała walka
o czwarte miejsce. Tutaj Zbigniew Kalinowski
o sekundę wyprzedził Wojciecha Gajnego.

Jako 18 linię mety
przekroczyła najszybsza
przedstawicielka płci pięknej - Mariola Sojda z Częstochowy.
Tuż za nią, na miejscu 20
w klasyfikacji generalnej
uplasowała się Michalina Mendecka z Łazisk,
uzyskując czas 38 minut i dwie sekundy. Kiedy najlepsi korzystali już
z ciepłych natrysków, na
metę przybiegali kolejni.
Przez prawie godzinę,
gdyż ostatni na mecie
88-letni Edward Mucha
uzyskał czas 1 godzina, 18 minut i 53 sekundy. Potem było już tylko
przyjemnie: podium, puchary, dyplomy, nagrody
i upominki oraz zapewnienia, że za rok na biegu numer XIV pojawią
się ponownie.
Tadeusz Piątkowski
Wyniki
Mężczyźni:
1. Patryk Błaszczyk, Pszczyna
2. Dawid Klaybor, Chojnice
3. Adam Jamiński, Tychy
4. Zbigniew Kalinowski, Częstochowa
5. Wojciech Gajny, Bielsko-Biała
6. Witold Buli, Gilowice
Kobiety
1. Mariola Sojda, Częstochowa
2. Michalina Mendecka, Łaziska
3. Ewa Brych-Pająk, Częstochowa
4. Monika Bielińska, Przyszowice
5. Anna Skalska, Bytom
6. Agata Długosz, Tychy

0.33,15
0.33,16
0.33,37
0.33,57
0.33,58
0.34,24
0.37,58
0.38,02
0.39,23
0.39,39
0.40,41
0.41,10
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Tego jeszcze nie było. W najbardziej prestiżowym konkursie muzycznym na
świecie znalazło się aż dwóch artystów związanych z Mikołowem. W chwili
zamykania tego numeru gazety wiemy, że Łukasz Piotr Byrdy przeszedł do
kolejnego etapu XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina. Tymoteusz Bies zakończył występy na pierwszej fazie konkursu.

Łukasz i Tymoteusz
Łukasz Piotr Byrdy

K

fot. www.youtube.com

onkurs
Chopinowski budzi niebywałe
emocje. Rangi, poziomu uczestników i zainteresowania, towarzyszącemu temu wydarzeniu, nie da się
porównać z żadną, inną imprezą artystyczną. Konkurs odbywa się co pięć lat, co tylko podbija stawkę tej rywalizacji. Na
start decydują się tylko najlepsi z najlepszych. Najmocniejszą
ekipę, poza Polską, wystawiają

zawsze kraje azjatyckie. Napisano już setki artykułów o wrodzonych zdolnościach motorycznych i giętkości stawów artystów z tamtego obszaru. Buduje to kolejną legendę, tworzącą prestiż i fenomen tej imprezy.
Aby dobrze grać Chopina, trzeba nie tylko talentu, pracowitości, ale także fizycznych predyspozycji. W tym roku swój udział
zgłosiło prawie pół tysiąca artystów.

Przez gęste sito
eliminacyjne
przeszło 78
pianistów z 20
krajów. W tej
stawce znalazło
się 15 Polaków.
Dwóch z nich
związanych jest
z Mikołowem.
W dniu zamknięcia tego numeru gazety wiemy, że do dru-
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muzyczna
obsługa imprez
nagłośnienie
gwarancja
świetnej zabawy

Dee Jay

l wesela
l bale i bankiety
l imprezy firmowe
l dancingi i dyskoteki
l studniówki
l zabawy sylwestrowe
i karnawałowe
l imprezy urodzinowe
l oraz wszelkie
inne imprezy

Danyiel

Zapraszam do współpracy!

Tel. 730 805 973

Tymoteusz Bies

giej fazy konkursu przeszedł
21-letni Łukasz Piotr Byrdy, który urodził się w Katowicach, wychowywał w Mikołowie, a obecnie studiuje pod kierunkiem
Waldemara Andrzejewskiego
i Joanny Marcinkowskiej w Akademii Muzycznej im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Poznaniu. Na pierwszym etapie rywalizację zakończył 20-letni Tymoteusz Bies, mieszkaniec Mikołowa, syn Stanisławy Hajduk-Bies,
mikołowskiej radnej. O niezwykłym talencie chłopaka wspomina na swoim profilu facebookowym, m.in. senator Izabela Kloc, której biuro mieści się
w Białym Domku, gdzie czasami
ćwiczył młody artysta. Tymoteusz odpadł w pierwszym etapie,
ale już mówi o nim cała Polska.
- Spotykając się z tak pozytywnym i szerokim odbiorem,
i ogromnym wsparciem z Wa-

fot. www.youtube.com

szej strony, czuję się w obowiązku, żeby w kilku słowach wyrazić tutaj swoją wdzięczność.
Przede wszystkim, dziękuję
Profesorowi Zbigniewowi Raubo, z którym zrobiliśmy w ostatnim czasie kawał naprawdę
niezłej muzy, i to jest teraz najważniejsze. Chciałbym również
podziękować wszystkim za życzenia powodzenia, trzymanie
kciuków, gratulacje po występie i wszystkie miłe słowa i gesty. Było Was tak dużo, że nie
czuję się na siłach wymieniać
wszystkich z imienia i nazwiska,
bo mógłbym niechcący kogoś
pominąć.
Chciałbym z tego miejsca
nadmienić, że zakończenia swojej przygody z Konkursem na
tym etapie nie traktuję w kategoriach porażki, a sukcesu.
Tak czy inaczej, widzimy się
za pięć lat, obiecuję - napisał na

swoim profilu facebookowym
Tymoteusz Bies.
W ten oto, dosyć nieoczekiwany sposób, Mikołów w kilka
dni zbudował sobie markę miasta muzycznych talentów.  (jf)

Stanisława Hajduk-Bies:
Tymoteusz od dziecka uwielbiał
grać. Zresztą talentem muzycznym
zostali obdarzeni wszyscy moi synowie. Tymoteuszowi, w grze pomaga wyjątkowa pamięć fotograficzna. Pamięta chyba wszystkie numery w swoim telefonie. Syn gra nie tylko muzykę klasyczną. Lubi jazz, improwizuje, doskonale wyraża siebie
w różnych gatunkach muzyki.

Kolorowo, poplenerowo
na mikołowskim rynku

W

słoneczne, wrześniowe popołudnie na mikołowskim rynku zagościło cieszące „oko” niezwykłe dzieło malarskie, abstrakcyjne - obraz dwudziestometrowy, malowany techniką akrylową („Nasza Gazeta” pisała o tym
w poprzednim wydaniu).
To spotkanie twórców i sympatyków było pokłosiem sierpniowego happeningu pod egidą artysty - malarza z Berlina,
polskiego pochodzenia „naszego synka ze Ślonska”, Witolda
Stypy.
Ten niezwykły, przestrzenny wernisaż był spontanicznym
spotkaniem mieszkańców Mikołowa z burmistrzami naszego
miasta. Zresztą jeden z nich również umieścił cząstkę swoich
artystycznych umiejętności na
owym dziele. Należy się „ukłon”

mecenasom tego artystycznego
przedsięwzięcia Marii i Jerzemu Wcisło, zacnym mieszkańcom naszego Mikołowa. Dzięki takim osobom sztuka istnieje
i twórców weną uskrzydla.
P.S. Mam nadzieję, że już niedługo w odpowiednim „anturażu” zobaczymy wyeksponowaną niezwykłej urody plastycznej

rzeźbę ceramiczną Marii Wycisło. Jak „mówią” jaskółki - ponoć
dwudziestometrowiec będzie
eksponowany w nowej galerii
sztuki w Mysłowicach. Szkoda,
że nie znalazło się dla tego dzieła godne miejsce w Mikołowie,
ale zawsze możemy zrobić „powtórkę z rozrywki”.
Ewa Prochaczek
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N

ie ma roku, w którym kluby
piłkarskie nie prowadziłyby
naboru do grup tzw. „szkolenia początkowego”, ale ta
idea nie w pełni się sprawdza. Owszem,
dzieciaki przychodzą, trenerzy uczą ich
piłkarskiego abecadła, a potem spora
część, nawet tych utalentowanych znika. Dlaczego? Zapewne jedną z przyczyn jest brak gry, a dzieciaki kochają
rywalizację. Pomysłem na przyciągnięcie większej ilości dzieci ma być „Mikołowska Liga Maluchów”. MOSiR Mikołów wspólnie z klubami sportowymi
miasta zorganizował drugą edycję takiej
ligi. Koordynatorem został trener Robert
Gąsior. Założeniem ma być szkolenie

Mikołowska liga maluchów

Liga bez tabel
oraz rozgrywanie turniejów na różnych
boiskach. Na wstępie zgłosiło się pięć
drużyn: Orzeł Mokre, Kamionka Mikołów, AKS Mikołów, Burza Borowa Wieś
i Polonia Łaziska, ale w pierwszym turnieju w Mokrem wystąpiło osiem ekip,
jako że niektóre kluby wystawiły po dwa
zespoły. Gościnnie akces do ligi zgłosiła tyska APN. W drugim turnieju w Kamionce grało sześć drużyn, gospodarzem trzeciego była Burza Borowa Wieś,

Krystyny dla Karolinki

S

towarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków z Mikołowa zaprasza na koncert charytatywny „Dla Karolinki” - 17 października o godz.
15 do Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. Pierwsza część koncertu upłynie w śląskim klimacie, druga to piosenki zespołu Universe w wykonaniu Henryka Czicha, a trzecią część organizatorzy zatytułowali „Na wiosennej łące”. Podczas koncertu zaprezentują się także: Krystynki, Mateo, Duet Optima, Kabaret Krystelle, a poprowadzą go Krystyna i Edmund
Pucherowie. Na Uczestników czekają miłe niespodzianki. Krystyny Zapraszają!

Poczta bez zmian

W

ubiegłym miesiącu pisaliśmy o groźbie likwidacji placówki pocztowej w Mikołowie przy
ul. Jana Pawła II 2. Oto odpowiedź, jaką w tej
sprawie otrzymali mikołowscy radni.
W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie utrzymania w mieście Mikołów Urzędu Pocztowego, Region Sieci w Katowicach wyjaśnia, iż tutejsza jednostka nie planuje likwidacji lub przekształcenia Urzędu Pocztowego
Mikołów 3 mieszczącego się przy ul. Jana Pawła II 2.
Ponadto informujemy, że nie przewiduje się także likwidacji bądź przekształcenia pozostałych placówek pocztowych na terenie Mikołowa, tj. UP Mikołów
1 mieszczącego się przy ul. Żwirki i Wigury 11, Agencji Pocztowej mieszczącej się przy ul. Krakowskiej 16,
Agencji Pocztowej mieszczącej się przy ul. Księdza
Franciszka Górka 89 oraz Agencji Pocztowej mieszczącej się przy ul. Wojska Polskiego 23A.

Wyjaśnienie

W

NASZA GAZETA • październik 2015r.

numerze 43 „Naszej Gazety” na stronie 30 podano błędną informację odnośnie wyniku drugiej drużyny AKS Mikołów w spotkaniu pierwszej kolejki Klasy A Podokręgu Katowice z Kolejarzem Katowice. Owszem, mecz pierwotnie zakończył się rezultatem 11-1, ale wynik zweryfikowany został na walkower
0-3 na naszą korzyść z powodu występu w drużynie przeciwnej nieuprawnionego zawodnika. Domyślam się, że
numer 43 Państwa gazety był już wtedy w wydruku, dlatego zwracam się z prośbą o zamieszczenie stosownej informacji odnośnie tego faktu w kolejnym numerze „NG”.
Z wyrazami szacunku,
KRZYSZTOF JANECZEK
Prezes Zarządu, Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie

a czwartego - Polonia Łaziska. Dzieciaki, poznając podczas gry tajniki futbolu,
bawiły się doskonale, a herbatka, kiełbaski i wyśmienite ciasto były dodatkowym czynnikiem integrującym przyszłych ligowców. Mikołowska Liga Maluchów, to dobry pomysł i jeśli przez kilka lat nic nie zakłóci jej funkcjonowania,
to nasze kluby nie powinny w przyszłości szukać zawodników „za miedzą”.
Póki co, niech się dzieciaki bawią!

Koordynator projektu, Robert Gąsior: To druga edycja Mikołowskiej
Ligi Maluchów. Na początku miały grać
tylko drużyny z Mikołowa, ale pomysł
cieszył się dużym zainteresowaniem
i w pierwszej edycji grały Polonia Łaziska oraz Football Academy Ruda Śląska,
a w obecnej grają APN Tychy i Polonia
Łaziska. Dzieciaki grają bez tabel, punktów, bo najważniejsza jest dobra zabawa
i rozwijanie pod względem piłkarskim

młodych zawodników bez ciśnienia na
wynik, tak jak gra się na zachodzie. Na
początku trudno było niektórym osobom
wytłumaczyć, że tak trzeba, ale teraz nie
było jeszcze głosu sprzeciwu, dlaczego
nie grają na tabele itd. Jest to cykl pięciu turniejów bez wpisowego, gdzie gospodarz zapewnia wszystkim zawodnikom poczęstunek, napoje, a także jest
też stoisko gastronomiczne dla kibiców,
których nie brakuje. Na pewno będzie
trzecia edycja, gdyż zainteresowane już
są drużyny z Rudy Śląskiej i Katowic. Będziemy się zastanawiać, jak tę ligę rozwinąć, ale to po zakończeniu tych rozgrywek, które kończymy 3 października
na stadionie AKS-u Mikołów.
Tapi

Pobiegli dla dzieci
W

ramach akcji PKO BP, członkowie Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krystyn
i Sympatyków w Mikołowie wybiegali razem 50 tys. zł na dożywianie dzieci z rodzin
w trudnej sytuacji finansowej. Z dofinansowania
do obiadów skorzysta blisko stu uczniów z różnych szkół i przedszkoli w okresie od października do czerwca przyszłego roku. Ze Stowarzyszenia, w biegu charytatywnym PKO BP, wzięło
udział pięć drużyn po pięć osób.
- Wszystkim uczestnikom biegu składamy
serdeczne podziękowania za udział i zaangażowanie w to przedsięwzięcie charytatywne.
Dzięki Waszemu wsparciu i dobrej woli kilkadziesięciu najmłodszych mieszkańców Mikołowa nie będzie głodnych - powiedziała Krystyna Świerkot, prezes Stowarzyszenia.
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Fundusze inwestycyjne, lekcja druga...
duszy nie przekracza 250 złotych,
ale są i takie, gdzie możemy wpłacać 100 zł miesięcznie.

Artur Wnuk

W

III kwartale 2015
roku najlepszy
fundusz inwestycyjny zarobił blisko
25%, najgorszy stracił
ponad 25%. Rozbieżność ogromna. Jak wybrać ten właściwy?
Miesiąc temu, na łamach „Naszej Gazety” zachęcałem do zainteresowania się funduszami inwestycyjnymi. Dla przypomnienia
- to jedna z form zbiorowego inwestowania, gdzie nasze pieniądze łączone są w jednym „koszyku” z pieniędzmi innych inwestorów, a do podejmowania decyzji
wynajmuje się specjalistę. Jak go
znaleźć?

50 złotych
na start
Towarzystwa
inwestycyjne
swobodnie ustalają minimalną
wysokość pierwszej wpłaty. Możemy rozpocząć inwestowanie
od otwarcia rejestru i wpłacenia
50 złotych (np. Skarbiec III Filar),
ale też spotkać się z wymogiem
jednorazowej inwestycji w wysokości 250 000 złotych (KBC Delta).
Najczęściej jednak są to wpłaty
rzędu 100, 500 złotych, co wydaje się poziomem akceptowalnym
dla większości osób. Kwota kolejnego nabycia, czyli minimalnej
dopłaty do wcześniej rozpoczętej inwestycji dla większości fun-

Opłaty. „Na dzień
dobry”, a później
co rok…
Zarządzający funduszami nie
pracują za darmo. W każdym statucie znajdziemy zapisy, że fundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku, to nie jest żadną przeszkodą w pobraniu wynagrodzenia. Inwestując w fundusze musimy się liczyć z dwoma opłatami
- za nabycie jednostek uczestnictwa oraz za zarządzanie. Pierwsza potrącana jest z kwoty wnoszonej do funduszu i może wynosić do 5% w funduszach akcyjnych, a w obligacyjnych jest
niższa (do 3%), a w pieniężnych
nie powinna przekraczać 1%. Towarzystwa zwykle nie pobierają opłat za umorzenie jednostek,
czyli wyjście z inwestycji.
Drugim rodzajem opłaty jest
opłata za zarządzanie aktywami,
która z reguły jest „zaszyta” w wycenę jednostki funduszu i nie widzimy jej na wyciągu. Jest to o tyle
istotne, że wielu inwestorów może
nie zdawać sobie sprawy z jej istnienia. Zarządzający aktywami
pobierają za swoje usługi do 4%
rocznie w funduszach akcyjnych
i około 1,5% rocznie w obligacyjnych. Moje subiektywne odczucie - trochę drogo. Pamiętajmy, że
niektóre fundusze można nabyć
bez opłat, inne organizują okresowe promocje. Dlatego warto poświęcić chwilę na właściwy wybór funduszu.

Gdzie zyski?
Dla każdego inwestora najważniejsze są zyski. Co więcej - opła-

Masz

prawo
wiedzieć

ty „bolą” tylko wtedy, gdy tracimy. Jeśli dobrze wybierzemy fundusz i po kilku latach osiągniemy
solidne zyski, nie przyjdzie nam
do głowy narzekać na opłaty. Niektórzy stwierdzą nawet, że zostali
dobrze obsłużeni i uznają poziom
opłat za uzasadniony. Wracając do
zysków. Dobry fundusz nadal będzie lepszy od innych w swojej
klasie. Dlatego dobrą wskazówką mogą być wszelkiego rodzaju rankingi, które łatwo znaleźć
w Internecie. Jedna uwaga - nie
należy zbytnio przywiązywać się
do wyników krótkoterminowych.
Lepiej spojrzeć na nie w perspektywie 2-3 letniej, dzięki której wynik nie będzie wypaczony jakimś
jednorazowym wydarzeniem.

westor powinien znaleźć coś dla
siebie. Życzę Wszystkim udanych
inwestycji!
Artur Wnuk jest zawodowym
doradcą finansowym.

Strony ekonomiczne

„Naszej Gazety”
najlepszym miejscem

do promocji usług finansowych
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Jak kupić?
To pytanie powinniśmy zadać sobie jako jedno z ostatnich.
Gdy już mamy świadomość ryzyka, zdecydowaliśmy, że inwestujemy w fundusz akcyjny - pora na
wybór sposobu nabycia. I chociaż w drukowanej prasie porada
w stylu „szukaj w Internecie”
brzmi co najmniej dziwnie, to
taka jest prawda. Najtaniej będzie kupić jednostki funduszy
bezpośrednio na stronie towarzystwa zarządzającego lub jednej
z bankowych platform transakcyjnych. Wybór jest spory, można
polecić chociażby Supermarket
Funduszy Inwestycyjnych mBanku, BossaFund Banku Ochrony
Środowiska lub platformę BGŻ
Optima. Na stronie towarzystwa
wybór może być ograniczony, ale
jeśli wcześniej wybraliśmy konkretny fundusz - to żaden problem. Wymienione wyżej platformy bankowe zapewniają szerszy
wybór funduszy, o różnych strategiach inwestycyjnych. Każdy inCzęsto dostajemy od naszych Czytelników listy, e-maile i telefony z pytaniami o pomoc
w życiowych sytuacjach, w których niezbędna jest znajomość prawa. Nie spełnialiśmy dotychczas takich próśb, ponieważ nie mamy w redakcji etatowego prawnika. Nie chcemy
jednak pozostawiać Państwa samych z problemami. Stąd pomysł na rubrykę „Masz prawo
wiedzieć”. Zaprosiliśmy do współpracy Agatę Ciszak, radcę prawnego z Mikołowa, która na
naszych łamach odpowie na Państwa pytania dotyczące kwestii prawnych.

Obowiązek alimentacyjny- Fundusz Alimentacyjny część 2

AgatA Ciszak

T

ematyka alimentacyjna, poruszana
poprzednio wywołała spore zainteresowanie wśród Czytelników. Postaram się odpowiedzieć na najczęściej
zadawane pytania.
Jedno dotyczyłyło Funduszu Alimentacyjnego: Jak działa i komu
może pomóc?

Fundusz jest instytucją, która
wypłaca świadczenia dzieciom,
które uprawnione są do otrzymywania alimentów od rodzica na
podstawie tytułu wykonawczego (orzeczenia sądowego z klauzulą wykonalności) pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
jeżeli egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. O pomoc
z Funduszu można starać się już
po dwóch miesiącach, bezskutecznej egzekucji.
Do świadczenia z Funduszu
uprawnione są dzieci do 18 lat
albo w przypadku kontynuacji nauki do ukończenia 25 roku życia.
Osobom posiadającym orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności pomoc przysługuje
bezterminowo. Konkludując. Nie
dotyczy to małżonków po rozwo-

dzie! Ale świadczenia z Funduszu
nie przysługują, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom dziecka), rodzinie zastępczej bądź zawarło związek małżeński. Pamiętajmy, że nawet jeżeli matka dziecka otrzymującego pomoc z Funduszu wyjdzie
ponownie za mąż, nie oznacza to
automatycznie jego utraty. Decydującym kryterium jest wysokość
dochodu w przeliczeniu na osobę
w rodzinie.
Wysokość świadczenia z Funduszu ustalana jest na podstawie
orzeczenia sądu - nie może jednak przekraczać kwoty 500 zł na
dziecko. Przykładowo, gdy alimenty zasądzone są w wysokości
450 zł na dziecko, Fundusz wypłaci tę kwotę, a gdy wynoszą 700 zł,

zostanie ona odpowiednio zredukowana. Świadczenia z Funduszu
przysługują, jeżeli dochód całej
rodziny, w przeliczeniu na jedną
osobę - nie przekroczy kwoty 725
zł. Należy pamiętać, iż w przypadku wystąpienia zmian mających
wpływ na prawo do otrzymywania świadczeń- np. zmiany w liczbie członków rodziny, utrata pracy, zatrudnienie etc, należy bezzwłocznie poinformować o tym
organ wypłacający świadczenie.
Prawo do otrzymywania pomocy z Funduszu ustala się dość
nietypowo, bo na okres od 1 października do 30 września następnego roku, a wnioski na ten okres
przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku. Wnioski składa
się w urzędzie gminy lub miasta,
w którym dziecko jest zameldo-

wane, ale najczęściej tymi sprawami zajmują się ośrodki pomocy
społecznej.
Warto też wiedzieć o podjęciu
działań wobec dłużnika alimentacyjnego (rodzica, który winien,
a nie płaci alimentów). Prawo to
przysługuje niezależnie od tego,
czy jest wypłacane świadczenie z funduszu. Jeżeli tak jest, to
uprawniony nie musi składać odrębnego wniosku, bo organ wypłacający świadczenie z urzędu
wystąpi o podjęcie takich działań do organu właściwego dłużnika. Organ taki podejmuje szereg czynności mających na celu
wyjaśnienie przyczyny niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego, w tym zwłaszcza ustalenie sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, materialnej i za-

wodowej dłużnika. Działania te
mają na celu aktywizację zawodową dłużnika i w konsekwencji
samodzielną spłatę zobowiązań.
Pamiętajmy bowiem, iż co do zasady dłużnik alimentacyjny musi
zwrócić organowi właściwemu
wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych
dziecku wraz z należnymi odsetkami w wysokości ustawowej od
pierwszego dnia wypłaty z Funduszu do dnia spłaty.
Autorka prowadzi Kancelarię
Radcy Prawnego, specjalizuje
się w sprawach z zakresu prawa
cywilnego, rodzinnego oraz
gospodarczego.
Przyjmuje min. w Ornontowicach,
ul. Zwycięstwa 2a.
Tel: 502 982 338.
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Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza przetargi na sprzedaż lokali mieszkalnych
1. Adres nieruchomości: lokal mieszkalny nr 5 w segmencie nr 25 budynku mieszkalnego
przy ul. Katowickiej 25 i ul. Szkolnej 4 w Świętochłowicach, wraz ze sprzedażą 105/1000 we
współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku
właścicieli lokali oraz 105/1000 we współwłasności gruntu.
Opis nieruchomości: pierwsze piętro, 4 pokoje, kuchnia, łazienka z toaletą, przedpokój i komórka,
o powierzchni użytkowej: 94,65 m2 piwnica: 17,69 m2 instalacje: wodno-kanalizacyjna, gazowa,
elektryczna, ogrzewanie kominkowe.
Termin przetargu, cena wywoławcza, postąpienie: czwarty przetarg: 23 paździrnika 2015r.
o godzinie 11:00. Cena wywoławcza: 139 000 zł. Postąpienie: 1% ceny wywoławczej (1390 zł.)
Termin wpłaty wadium, wysokość wadium: wadium w wysokości 15 300 zł do dnia
19 października 2015r.
3. Adres nieruchomości: lokal mieszkalny nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 15
w Świętochłowicach wraz ze sprzedażą 501/10000 we współwłasności części wspólnych budynku
i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz 501/10000 we współwłasności
działki: 2417/148 oraz 250/10000 we współwłasności działek: 2416/148 i 2420/148.
Opis nieruchomości: trzecie piętro, 1 pokój, kuchnia i przedpokój, o powierzchni użytkowej:
32,10 m2, piwnica: 8,09 m2, instalacje: wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, ogrzewanie
piecowe.
Termin przetargu, cena wywoławcza, postąpienie: czwarty przetarg: 23 października 2015r.
o godzinie 11:30. Cena wywoławcza: 20 000 zł. Postąpienie: 1% ceny wywoławczej (2000 zł.)
Termin wpłaty wadium, wysokość wadium: wadium w wysokości 2 200 zł do dnia
19 października 2015r.
4. Adres nieruchomości: lokal mieszkalny nr 45 w budynku mieszkalnym przy ul. Chopina 39
w Świętochłowicach. wraz ze sprzedażą 12/1000 we współwłasności części wspólnych budynku
i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz 12/1000 we współwłasności gruntu.
Opis nieruchomości: poddasze, 1 pokój, kuchnia i przedpokój, łazienka z toaletą o powierzchni
użytkowej: 33,75 m2, piwnica: 1,99 m2, instalacje: wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna,
centralne ogrzewanie - gazowe. W 2003r. Gmina wydatkowała znaczne środki finansowe na
adaptację budynku.
Termin przetargu, cena wywoławcza, postąpienie: czwarty przetarg: 23 października 2015r.
o godzinie 12:00. Cena wywoławcza: 65 000 zł. Postąpienie: 1% ceny wywoławczej (650 zł.)
Termin wpłaty wadium, wysokość wadium: wadium w wysokości 7 200 zł do dnia
19 paździrnika 2015r.
Przetargi odbędą się w wyżej wskazanych terminach w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej nr 54. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach, tel. 32/3491-931, pokój (118). Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w BIP, na stronie internetowej : www.swietochlowice.pl. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Prezydent Miasta Świętochłowice

ogłasza przetargi na sprzedaż lokali użytkowych
1. Adres nieruchomości: lokal użytkowy nr 03 usytuowany w budynku położonym
w Świętochłowicach przy ul. Chopina 39, wraz ze sprzedażą udziału w wysokości
32/1000 we współwłasności: 1) części wspólnych budynku i urządzeń, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 2) gruntu.
Opis nieruchomości: przyziemie budynku, 6 pomieszczeń połączonych ciągiem
komunikacyjnym o łącznej powierzchni użytkowej: 105,82 m2. Wejście do lokalu
schodami zewnętrznymi od północnego zachodu, instalacje: elektryczna, wodnokanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie etażowe gazowe.
Termin przetargu, cena wywoławcza, postąpienie:
ósmy przetarg: 30 października 2015r. o godzinie 10:30. Cena wywoławcza:
90 000 zł. Postąpienie: 1% ceny wywoławczej (900 zł.)
Termin wpłaty wadium, wysokość wadium: wadium w wysokości 7000 zł do
dnia 26 października 2015r.
2. Adres nieruchomości: lokal użytkowy nr 01 usytuowany w segmencie oznaczonym
numerem 11B budynku położonego w Świętochłowicach przy ul. Hutniczej 11A-11B wraz
ze sprzedażą udziału w wysokości 144/1000 we współwłasności: 1) części wspólnych
budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 2) gruntu
Opis nieruchomości: parter budynku, 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni
użytkowej 129,31 m2, z czego 2 sanitariaty i biuro usytuowane są na poziomie
wyższym niż pozostałe - pomieszczenia te mieszczą się w budynku przy
ul. Hutniczej 11A; do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 9,08 m2
instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, brak instalacji grzewczej.
Termin przetargu, cena wywoławcza, postąpienie:
drugi przetarg: 30 października 2015r. o godzinie 10:00. Cena wywoławcza:
99 000 zł. Postąpienie: 1% ceny wywoławczej (990 zł)
Termin wpłaty wadium, wysokość wadium: wadium w wysokości 9000 zł do
dnia 26 października 2015r.
Przetargi odbędą się w wyżej wskazanych terminach w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej nr 54. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Świętochłowicach, tel. 32/3491-935, pokój (113).Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w BIP, na stronie internetowej: www.swietochlowice.pl. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.

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

Ochrona powietrza poprzez
ograniczanie
emisji zanieczyszczeń jest jednym
z najważniejszych
celów wyznaczonych dla Polski
na najbliższe
lata. Na pozytywny efekt tych
działań czeka
przede wszystkich
województwo
śląskie. Miasta
naszego regionu
wciąż znajdują
się na liście
najbardziej zanieczyszczonych
miejsc w Europie.
Upłynie zapewne
wiele lat, zanim
znikniemy z tych
niechlubnych
statystyk.

I

to właśnie „Działania samorządów na rzecz ochrony powietrza
i ograniczenia emisji zanieczyszczeń” były tematem konferencji zorganizowanej przez Górnośląski
Związek Metropolitalny w Zabrzu. Patronowali tej ważnej dyskusji Marszałek Województwa Śląskiego oraz Minister Środowiska. Konferencja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Gości konferencji powitali Małgorzata
Mańka-Szulik, Przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Prezydent Miasta Zabrze oraz Andrzej Pilot, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

By nie było widać powietrza
nieczyszczeń Powietrza z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
dr inż. Wioletta Rogula-Kozłowska,
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska w Zabrzu. Dokonali oni diagnozy stanu powietrza na obszarze województwa śląskiego, co stanowiło podstawę do dyskusji na temat
wpływu zanieczyszczenia powietrza
na atrakcyjność inwestycyjną, rozwój, zdrowie i jakość życia mieszkańców Metropolii „Silesia”. Wzięli
w niej udział, m.in. prof. zw. dr hab.
Janusz Janeczek, Kierownik Katedry
Geochemii, Mineralogii i Petrografii
Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Śląskiego i dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
W kolejnej sesji zatytułowanej

Stop niskiej emisji

nej w Katowicach. Następnie wykład
projektów ekologicznych, na przyo społecznej odpowiedzialności za
kład „Rekultywacja terenów w reśrodowisko na podstawie encyklijonie rzeki Bytomki”. Równie ważki papieskiej LAUDATO SI wygłosił
ne są działania edukacyjne, które
ks. dr Arkadiusz Wuwer. Do zgromadzonych gości zwrócił się także metropolita katowicki Arcybiskup Wiktor Skworc, apelując
o wspólne dbanie o powietrze i środowisko.
Od wielu lat władze
samorządowe podejmują działania zmierzające do ograniMałgorzata
czania niskiej emiMańka-Szulik,
sji na własnym teprezydent Zabrza
i Andrzej Pilot,
renie, a obecnie
prezes WFOŚiGW
większość
gmin
pracuje nad stworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej. W szczególny sposób tematyka ograniczania emisji i gospodarki niskoemisyjnej jest postrzegana
na Śląsku.
- Zabrze od 2008 roku podjęło wiele działań proekologicznych,
wśród których warto wymienić m.in.
podejmujemy, aby podnieść świarealizację programu termomoderdomość mieszkańców - powiedzianizacyjnego budynków, Prograła Małgorzata Mańka-Szulik, prezymu Ograniczenia Niskiej Emisji czy
dent Zabrza.

- Porozumienie zawarte na początku października pomiędzy Zarządem Województwa a WFOŚiGW
w Katowicach i podpisanie przez
prezydenta tzw. ustawy antysmogowej to ciąg zdarzeń, które poprzedziły nasze dzisiejsze spotkanie - wskazał prezes Funduszu Andrzej Pilot. - To dobry czas na mówienie
o problemie jakości
powietrza w naszym
regionie i wskazywanie konkretnych
rozwiązań - stwierdził prezes Pilot.
Podziękował także arcybiskupowi
Wiktorowi Skworcowi za zaangażowanie się kościoła
w popularyzację wiedzy o przyczynach tzw.
niskiej emisji.

Dlaczego warto
dbać o powietrze?
- taki był tytuł pierwszej sesji panelowej, w której wzięli udział dr
Leszek Ośródka, Kierownik Zakładu Monitoringu i Modelowania Za-

Sprawdź, czym oddychasz
W
ojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
na swojej stronie internetowej: www.katowice.wios.gov.pl
podaje na bieżąco informacje dotyczące jakości powietrza na terenie całego
województwa śląskiego. Dane pochodzą z 18 automatycznych stacji monito-

ringu powietrza. Tu również można znaleźć dane z prowadzonych pomiarów
manualnych i pasywnych, które ukazują się z przesunięciem czasowym wynikającym z wykonywania analiz laboratoryjnych. Wszystkie wyniki pomiarów
znajdują się w zakładce „Śląski Monitoring Powietrza”.

Poza bieżącymi wynikami badań jakości powietrza, na stronie internetowej Inspektoratu znajduje się zakładka: System
Prognoz Jakości Powietrza, w której we
współpracy z IMGW PIB Oddział w Krakowie Zakład w Katowicach podawana
jest informacja o przewidywanej jakości
powietrza na kolejną dobę.

„Co możemy zrobić
na rzecz ochrony
powietrza?”
po wysłuchaniu założeń Krajowego Programu Ochrony Powietrza przedstawionych przez Grażynę Sztandera z Ministerstwa Środowiska, uczestnicy dyskutowali o nauce, technice i innowacjach na rzecz
ochrony powietrza. Natomiast samorządowcy dyskutowali o tym, jak poprawić jakość powietrza w Metropolii „Silesia”? Głos w dyskusji zabrali, m.in. Małgorzata Mańka-Szulik Przewodnicząca Zarządu GZM, Prezydent Miasta Zabrze, Andrzej Kotala - Przewodniczący Zgromadzenia GZM, Prezydent Miasta Chorzów,
Arkadiusz Chęciński - Prezydent
Miasta Sosnowiec, Andrzej Pilot Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Bernard Błaszczyk, Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz członek zarządu województwa śląskiego Henryk Mercik.
Na zakończenie konferencji Łukasz Frydel, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, przedstawił zasady finansowania działań związanych
z ochroną powietrza, a swoimi doświadczeniami podzielili się wiceprezydenci Zabrza i Dąbrowy Górniczej. Debatę zakończyła prezentacja
projektu SERPENTE, dotyczącego
efektywności energetycznej, w której brał udział Górnośląski Związek
Metropolitalny, inicjator konferencji
pt. „Działania samorządów na rzecz
ochrony powietrza i ograniczenia
emisji zanieczyszczeń”.
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Polonia Pany!
Po wygraniu jesiennych derbów
powiatu mikołowskiego, wzorem
derbowej klasyki rodem
z Krakowa, sympatycy Polonii
mogą chodzić z podniesioną
głową i mówić - POLONIA PANY!

P

owiatowe derby piłkarskie pomiędzy Polonią Łaziska i Gwarkiem Ornontowice nie
zawiodły. Może poziom meczu
nie był na miarę walki o trzecią ligę, ale tej walki nie zabrakło na murawie. Podobnie jak
sytuacji bramkowych i samych
bramek. Jednego gola strzelił
Gwarek, trzy - Polonia i ona aż
do wiosennego rewanżu może
tytułować się Mistrzem Powiatu. Mecz oglądało 230 kibiców,
co jak na dzisiejsze realia jest
niezłym wynikiem. Podobać
się mogła też oprawa meczu
i atrakcje podczas przerwy.
Pierwsza połowa, to sinusoida naprzemiennych ataków
obu drużyn. Najpierw przeważał Gwarek, potem Polonia, po-

tem znów Gwarek i wreszcie gospodarze w krótkim czasie strzelili dwa
gole. W 32 minucie Rafał Franke dalekim
wykopem „uruchomił” Radosława Kaczmarczyka, który wywalczył rzut rożny. Z narożnika doskonałe dośrodkowanie Mateusza Mazurka wykorzystał
Karol Króliczek i było 1:0
dla Polonii. Gwarek odpowiedział akcją tuż po
wznowieniu gry i po strzale Andrzeja Niewiedziała, piłka wylądowała na słupku bramki Frankego. Gra nabrała rumieńców.
W 37 minucie kolejny róg dla
gospodarzy. Tym razem z prawej strony centrował Mateusz
Wawoczny, a Króliczek ponow-

Druga odsłona zaczęła się od
ataków Polonii i gorącej sytuacji
pod bramką przyjezdnych, ale
skończyło się na strachu. W 53
minucie z kilkunastu metrów na
bramkę Polonii strzelał Tomasz
Kasprzyk, ale za słabo. W kolejnych kilku minutach przewagę uzyskali ornontowiczanie.
W tym czasie obrońcy i bramkarz Polonii popełnili błędy, których podopieczni trenera Brysia
nie wykorzystali. W 73 minucie
bliscy podwyższenia swojego
dorobku bramkowego byli jedni i drudzy. Najpierw po rzucie
wolnym Króliczek główkował
niecelnie, a dwie minuty później
strzał napastnika Gwarka tylko „opieczętował” poprzeczkę

nie był tam, gdzie trzeba i po
raz drugi umieścił piłkę w siatce
bramki Gwarka. 2:0 dawało gospodarzom trochę spokoju, ale

moment dekoncentracji w 42 minucie wykorzystał Niewiedział,
strzelając z ostrego kąta kontaktowego gola dla Gwarka.

bramki Polonii. W 82 minucie po
pięknej kontrze Mazurek „wyłożył” piłkę Alexowi Tyszczakowi,
a ten nie trafił do pustej bramki. W ostatnich minutach Gwarek ruszył do zdecydowanych
ataków, oddał kilka strzałów, ale
bliższa gola była Polonia. Niestety, ku rozpaczy miejscowych
kibiców, Miłosz Węglarz nie wykorzystał „setki”. Ale gol jeszcze padł. W doliczonym czasie gry, tuż przed końcowym
gwizdkiem sędziego, pięknym
i jednocześnie skutecznym wolejem po podaniu Mazurka popisał się Radosław Kaczmarczyk i zwycięzcą derbów powiatu została Polonia.
Tadeusz Piątkowski

Polonia Łaziska - Gwarek Ornontowice 3:1 (2:1)
Polonia: Franke - Gersok, Króliczek, Fabian (71 Dubaniewicz),
Kruk, Kaczmarczyk, Mazurek, Rączka, Wawoczny, Węglarz, Paszek
(71 Tyszczak). Trenerzy: Michał Majsner, Marek Mazur. Bramki: Króliczek 2 - 32 i 37 min., Kaczmarczyk - 90 min. Żółte kartki: Węglarz.
Gwarek: Nowak - Rajca, Niewiadomski, Poloczek, Korzeniowski, Ferensztain (68 Oleksy), Boczar, Foszmańczyk (68 Sikora), Niewiedział (82 Sewerin), Zdrzałek, Kasprzyk. Trener: Jarosław Bryś.
Bramka: Niewiedział - 42 min. Żółte kartki: Poloczek. Widzów 230.

Sprintem przez sportowe areny Pierwsza liga futsalu bez Kamionki
Piłka nożna
We wrześniowych meczach ligowych rundy jesiennej drużyny powiatu mikołowskiego uzyskały
rezultaty:

IV liga
Polonia Łaziska wygrała z GKS-em Radziechowy
2:1, rezerwami GKS-u Tychy 1:0, z Gwarkiem Ornontowice 3:1, z Krupińskim Suszec 3:0, z Unią Racibórz 3:1.
Gwarek Ornontowice zremisował z Granicą Ruptawa 1:1, pokonał GKS Radziechowy 4:1, przegrał z Polonią Łaziska 1:3, pokonał rezerwy GKS-u Tychy 3:2,
przegrał z Krupińskim Suszec 0:1.

V liga
AKS Mikołów przegrał z MKS-em Lędziny 0:2, zremisował z Unią Bieruń Nowy 3:3, przegrał z Pogonią
Imielin 1:2, pokonał LKS Łąkę 1:0, zremisował z Wyzwoleniem Chorzów 1:1.
Orzeł Mokre wygrał z Przyszłością Rogów 4:3,
uległ Polonii Marklowice 1:2, pokonał Jastrzębia
Bielszowice 7:0, Naprzód Syrynię 4:1, uległ Uranii
Kochłowice 1:3.

Klasa „A”
Fortuna Wyry zremisowała z Siódemką Tychy 0:0,
pokonała Czaple Kryry 2:0, przegrała z LKS-em Rudołowice 0:4, pokonała LKS Studzienice 2:1, przegrała z ZET-em Tychy 0:1.
LKS Gardawice przegrał z Jasieńcem Radostowice
0:4, zremisował z LKS-em Frydek 1:1, uległ rezerwom
Iskry Pszczyna 0:4, zremisował z Siódemką Tychy
0:0, przegrał z LKS-em Studzionka 0:2.
Sokół Orzesze zremisował z Czaplą Kryry 1:1, wygrał z LKS-em Rudołowice 3:0, przegrał z LKS-em
Studzienice 4:8, z ZET-em Tychy 2:6, z LKS-em Wisła
Wielka 0:6.
Rezerwy Gwarka Ornontowice pokonały Ruch Kozłów 7:1, zremisowały z Carbo Gliwice 1:1, pokonały
Naprzód Żernicę 3:1, przegrały z Sokołem Łany Wielkie 0:3, pokonały Stal Zabrze 2:0.
Strażak Mikołów przegrał ze Śląskiem Świętochłowice 1:2, pokonał Hetmana Katowice 6:2, uległ
rezerwom AKS-u Mikołów 1:3, pokonał FC Katowice
II 6:4, rezerwy Uranii 3:1.
Rezerwy AKS-u pokonały Hetmana Katowice
5:2, uległy Stadionowi Śląskiemu 2:6, Strażaka

Mikołów 3:1, Kamionkę Mikołów 3:2, przegrały
z FC Katowice 1:3.
Kamionka Mikołów pokonała drugi zespół Siemianowiczanki 2:1, zremisowała z Kolejarzem Katowice 3:3, ze Stadionem Chorzów 3:3, uległa rezerwom
AKS-u 2:3, Pogoni Nowy Bytom 1:4.

Puchar Polski
W rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblach podokręgów Katowice, Tychy i Zabrze, Polonia pokonała
LKS Łąkę 4:0 i przegrała z Pniówkiem Pawłowice 0:1,
AKS II Mikołów wygrał z rezerwami GKS-u Katowice
4:1, przegrał z Pogonią Imielin 0:2, a Gwarek Ornontowice pokonał Concordię Knurów 3:1, Fortunę Gliwice
8:0 oraz przegrał z Tempem Paniówki 1:2.

Tenis stołowy
18 września wystartowała druga liga kobiet
i mężczyzn. W rozgrywkach pań startuje jedna drużyna z powiatu mikołowskiego, w kategorii mężczyzn - dwie.
W lidze pań AKS Mikołów uległ JKS-owi Jastrzębie
3:7, MKS-owi Czechowice - Dziedzice 1:9, rezerwom
Victorii Chróścice 4:6.
W lidze mężczyzn:
AKS Mikołów pokonał MKS Skarbka Tarnowskie
Góry 8:2, przegrał z ULKTS-em Sokół 1:9, zremisował
z Andersem Żywiec 5:5.
ULKTS Sokół Orzesze zremisował z LUKS-em Węgierska Górka 5:5, pokonał AKS Mikołów 9:1, zremisował z LZS-em Kujakowice 5:5.

***
W hali sportowej MOSiR w Łaziskach rozegrano
prestiżowe zawody TOP 8 dla najlepszych zawodników kategorii młodzieżowych (młodzik, kadet, junior i młodzieżowiec) dziewcząt i chłopców ŚLZTS
w sezonie 2014/2015. Duży sukces odniósł Krzysztof Pawłowski z UKTS Sokół Orzesze, który w kategorii kadetów stanął na drugim stopniu podium
dla zwycięzców.

Siatkówka
Rozgrywki rozpoczęła druga liga siatkarek,
w której występuje Polonia Łaziska. W pierwszym
meczu podopieczne Sławomira Rubina uległy Polonii Świdnica 1:3, w drugim - pokonały Zorzę Wodzisław Śląski 3:1.
Tapi

S

mutna wiadomość dla mikołowskich sympatyków
futbolu halowego. W rozgrywkach pierwszej ligi w sezonie nie wystąpi drużyna Kamionki Mikołów, która w ostatnich
dwóch sezonach udanie rywalizowała na parkietach Polski południowej.
- Już w końcówce rozgrywek
poprzedniego sezonu mieliśmy
kłopoty kadrowe. W trakcie
przerwy między rozgrywkami,
z różnych przyczyn (w większości zakończenie kariery)
odeszło pięciu zawodników.

Młodzież, która mogłaby ich na
tym poziomie zastąpić, jeszcze
takim wymaganiom nie sprosta, pozyskanie zawodników
doświadczonych - kosztuje,
a w klubie środków na płace-

nie zawodnikom nie ma. Szukaliśmy różnych dróg, by decyzji
o wycofaniu się z rozgrywek
nie podejmować, ale realia okazały się bezlitosne. W sezonie
2015/2016 Kamionka na pierwszoligowych parkietach nie wystąpi - komentuje tę smutną decyzję trener, Leszek Latacz.
To, że Kamionka nie będzie
grać na zapleczu ekstraklasy,
nie oznacza, że się poddaje. Od
siódmego listopada przystąpi
do gry w drugiej lidze, która jest
mniej kosztowna. Co będzie dalej... pokaże czas.
(Tapi)

Kategoria 10-11 lat: The Blues,
opiekun - Piotr Wajda.
Kategoria 12-13 lat: FC DREWNA, opiekun - Tomasz Brysz.
Kategoria 10-11 lat: Szkoła
Podstawowa nr 5, opiekun - Tomasz Brysz.

O Puchar Premiera RP

W

piątek, 11 września
na
mikołowskich
Orlikach rozegrano eliminacje miejskie „Turnieju ORLIKA o Puchar Premiera RP”. W tym popularnym
wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów turnieju
uczestniczyli uczniowie większości szkół mikołowskich.
To doskonałe przedszkole dużej piłki, więc i chęć pokaza-

nia się adeptów futbolu jest
ogromna. Każdy mecz, to dla
uczestników prawdziwa sportowa wojna. I to widać było na
piłkarskich płytach. Zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach
awansowali do kolejnego etapu rozgrywek, a zostali nimi:
Chłopcy
Kategoria 12-13 lat: Gimnazjum nr 2 w Mikołowie, opiekun
- Przemysław Cieszko.

Dziewczęta
Kategoria 12-13 lat: Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie, opiekun Zbigniew Długaj.
Kategoria 10-11 lat: UKS TRÓJKA II, opiekun - Katarzyna Syryjczyk-Słomska.
(Tapi)

SPORT 31

październik 2015r. • NASZA GAZETA

Lwy w brązie Ulicami Orzesza
Pod patronatem „Naszej Gazety”

188 zawodników i zawodniczek stanęło do rywalizacji
w biegu głównym w kategorii „open” na dystansach
5 i 10 kilometrów oraz Nordic Walking i na wózkach
IV Orzeskiego Biegu Ulicznego. Wcześniej na bieżni
stadionu oraz na krótszych dystansach (600 i 1200 metrów)
biegów ulicznych rywalizowała młodzież.

Od

1
października w Nicei rozgrywane były
Europejskie Igrzyska
Weteranów. W sumie

w 27 dyscyplinach
rywalizowało 8 tysięcy
zawodników.
W programie znalazła się też piłka ręczna, a jak handdball,
to nie mogło zabraknąć łaziskich „Lwów
Jasia”. Podobnie jak
z kilku poprzednich
championatów,
nie
wrócili z pustymi rękami. Przywieźli brązowe medale, szóste
w kolekcji europejskich mistrzostw oldbojów.
W kategori +50 startowały trzy zespoły z Polski:
SALINAS BOCHNIA, SZCZECIN POLSKA oraz SILESIA
POLSKA „LWY JASIA” Łaziska
Górne. Tę stawkę uzupełniały

drużyny z Węgier, Włoch, Łotwy, Ukrainy i Estonii. W fazie
wstępnej teamy rywalizowały w dwóch grupach. „Lwy Jasia” w grupie I z mistrzem Europy 2014 z Pragi - Budapesz-

tem, Trigonale Roma (Włochy) łotewską Rygą i Szczecinem. W tej fazie łaziszczanie pokonali Rygę 18:9, Trigonale Roma 17:8. Szczecin
9:4 i przegrali z Budapesz-

Mirosław Duży - szef ekipy.

tem 11:18, co dało im drugie miejsce w grupie i prawo
gry o brązowy medal. W „małym finale” rywalem „Lwów”
był włoski Włoch Handball Roma. Mecz był zacięty, a zwycięsko z niego wyszła ekipa z Łazisk, wygrywając 8:5. Do przerwy był remis
3:3, ale druga połowa, to dominacja podopiecznych Mariana Olszówki, którzy stracili tylko dwie bramki, a zdobyli pięć. W meczu o V miejsce Szczecin pokonał Bochnię 7:3. Brązowi medaliści
z Nicei grali w składzie: Golla, Stradowski, Wronka - Baron, Bromboszcz, Ciesielski, Gizak, Roter, Szwed, Jarząbek, Wiśniowski, Kokot,
A. Olszówka, Płonka, Szymoś,
Switalik, Król i Stawicki. Szefem ekipy był Mirosław Duży,
trenerem - Marian Olszówka
kierownikiem - Jerzy Spodymek, a sztab uzupełniał Henryk Zientek.
(Tapi)

T

rasy biegu głównego wiodły ulicami
miasta, tworząc pętlę o długości pięciu kilometrów. Ci, którzy zdecydowali się na start na dystansie 5 kilometrów oraz w Nordic Walking i na wózkach, mieli
do zaliczenia jedną pętlę, zawodnicy z dystansu dziesięciokilometrowego - dwie. Biegacze
wystartowali dwie minuty przed „wózkarzami”
i „piechurami”. Piątkę (a dokładniej cztery kilometry z małym „hakiem”, gdyż pilot pomylił trasę) najszybciej pokonał Arkadiusz Połeć z Rudy
Śląskiej, a w kategorii pań - Barbara Mendel
z Mikołowa. Dystans dwa razy dłuższy był popisem Radosława Kasprzaka z Rybnika oraz Michaliny Mendeckiej z Łazisk, która dzień wcześniej zaliczyła dziesiątkę (była druga) w Biegu Biskupiaka w Mikołowie. Kategorię wózków
wygrał Kacper Węgiel, a z kijkami najszybciej
maszerował Krzysztof Duda z Mikołowa.
W biegu startował laureat naszego plebiscytu
na Sportową Osobowość Roku Ziemi Mikołowskiej, Zbigniew Fijałkowski. W klasyfikacji generalnej biegu na 10 kilometrów uplasował się
na 20 miejscu. On ten bieg widział tak: Pomimo konkurencyjnego biegu w Knurowie, „Bieg
Orzeski” zgromadził na starcie sporą ilość zawodników. Dobra pogoda do biegania wróżyła na tej składającej się z dwóch pięciokilometrowych pętli i dość wymagającej, bo obfitującej w wiele podbiegów oraz zbiegów dobre
wyniki. I rzeczywiście, każdy z zawodników
znacznie pobił swój rekord życiowy ale... tylko za sprawą pilota biegu, który pierwszą pę-

Wyniki:
5 kilometrów - Mężczyźni
1. Arkadiusz Połeć, Ruda Śląska 14.18,68 min.
2. Kacper Szala, Łaziska Górne
15.05,07 min.
3. Rafał Gałuszka, Orzesze
15.25.02 min.
Kobiety
1. Beata Mendel, Mikołów
17.20,05 min.
2. Małgorzata Zwolan, Zawiercie 18.02,50 min.
3. Aleksandra Gibaszek, Toruń
20.08,52 min.
10 kilometrów - Mężczyźni
1. Radosław Kasprzak, Rybnik
31.40,44 min.
2. Kamil Leśniak, Toruń
32.09,59 min.
3. Tomasz Panchyrz, Chorzów
32.26,34 min.
Kobiety
1. Michalina Mendecka, Łaziska 35.53,45 min.
2. Jadwiga Dybczyńska, Górki Wlk. 36.50,21 min.
3. Aleksandra Trocińska, Rybnik
37.47,61 min.
Nordic Walking
1. Krzysztof Duda, Mikołów
2. Michał de Sas Topolnicki, Rybnik
3. Klaudia Białas, Orzesze
Wózki
1. Kacper Węgiel, Mikołów
2. Katarzyna Graba, Mikołów
3. Aleksander Suseł, Mikołów

tlę skrócił o bagatela - 850 metrów. Byłem mile
zaskoczony, że tak szybko zleciało mi pierwsze pięć kilometrów. Myślałem, że organizatorzy zmienili trasę, a ja nie wczytywałem się
w regulamin i mogłem o tym nie wiedzieć. Dopiero na mecie dowiedziałem się, że coś poszło nie tak. Szkoda,
bo biegło mi się nieźle,
a nie mogę porównać
wyniku do ubiegłych lat.
W czasie dekoracji też było sporo pomyłek, i z tego powodu trochę się przedłużała, ale
tak bywa, gdyż zdarzają
się takie nieprzewidziane
sytuacje. Chętnie wystartuję za rok, by sprawdzić
się na tle coraz bardziej
rozbieganej społeczności Orzesza.
Tadeusz Piątkowski
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Producent łóżek,
stelaży i materacy
e
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na łóżka piętrowe i pojedyncze!
Jastrzębie-Zdrój, Pasaż 24 h, ul. Harcerska 2 a, box 44

tel. 32 495 01 91, 731 867 339

Godziny otwarcia: pn-pt 9.00-17.00, sb 9.00-13.00

SKLEP MEDYCZNY

SKLEP SPECJALISTYCZNEGO
ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO

Od 02.11.2015 nowa lokalizacja

ul. Rynek 9, Orzesze

DOM TOWAROWY PARTER
tel. 884 70 49 99, cemedik@onet.pl
Wśród osób, które do 31 października nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową.
Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Irena Michalczyk z Łazisk Górnych. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

Czynne: pon.-pt. od 9.00 do 17.00

Horoskop
Wodnik (20.01-18.02) Na początku października pojawi się okazja dodatkowego
zarobku. Można będzie trochę poszaleć na
zakupach. Dużo radości sprawi Ci niespodziewana wizyta kogoś, z kim dawno nie
widzieliście się. Poświęć więcej uwagi swej
kondycji, spaceruj, ćwicz, wyjedź na kilka
dni na łono natury. Dobre dni to 20, 21, 29
i 30. Przyjazny znak SKORPION.
Ryby (19.02-20.03) W tym miesiącu czekają Cię zawodowe zmiany. Znajdziesz się
w nowym środowisku i masz szansę poznać
kogoś niezwykle fascynującego. W drugiej
dekadzie miesiąca zachowaj szczególną
uwagę na drodze. Najwięcej radości sprawi
Ci życie domowe. Dobre dni 16, 18 i 23. Przyjazny znak BARAN.
Baran (20.03-20.04) Październik przyniesie BARANOWI wiele zmian, nowe okazje i możliwości w relacjach zawodowych.
Planety dodadzą Ci energii. Wykorzystaj
ten czas i zacznij realizować swoje marze-

nia i potrzeby. Nie rezygnuj z zaproszeń na
imprezy, spotkać tam możesz osobę, która odmieni Twoje życie. Finanse bez zmian
z perspektywą na lepsze. Zadbaj o swój wygląd! Dobre dni to 23, 28, 29 i 30. Przyjazny
znak PANNA.
Byk (21.04-21.05) W październiku BYK
może planować i marzyć, bo jego plany
i marzenia mają szansę na realizację. Planety sprzyjają poprawie w relacjach rodzinnych. Jeśli szukasz drugiej połówki, to pod
koniec października pojawi się ktoś, kto
wprowadzi Cię w stan euforii, będzie się
działo! Los Ci sprzyja. Dobre dni to 20, 25,
26 i 28. Przyjazny znak BLIŹNIĘTA.
Bliźnięta (22.05-22.06) W połowie października znajdziesz się w centrum wydarzeń. Nie podejmuj pochopnie decyzji, bo
złe decyzje mogą zaważyć na dalszym Twoim życiu. Uważaj na wydatki, bo masz teraz
lekką rękę do pieniędzy. Single mają teraz
szanse u wdowców i rozwodników. Jeśli ży-

jesz w związku, partner zaskoczy Cię szokującą zmianą. Dobre dni to 19, 21 i 31. Przyjazny znak WODNIK.
Rak (21.06-22.07) W październiku zapomnij choć na chwilę o codziennych obowiązkach i znajdź czas tylko dla siebie. Zadbaj
o formę i wygląd. Relaksuj się na świeżym
powietrzu, wyjedź na łono natury. Samotne
RAKI właśnie w październiku mogą znaleźć
poważnego, wiernego partnera. Dobre dni to
15, 17, 18 i 24. Przyjazny znak RAK.
Lew (23.07-22.08) Październik, to dla
LWA miesiąc niespodzianek w życiu towarzyskim i rodzinnym. Sprawy uczuciowe nabiorą tempa. Na horyzoncie pojawi się ktoś
o fascynującej osobowości. Uważnie przyjrzyj się swoim finansom, pora ograniczyć
zbędne wydatki. Postaraj się więcej przebywać na świeżym powietrzu. Dobre dni 18, 21
i 27. Przyjazny znak WAGA.
Panna (23.08-22.09) W październiku sprawy zawodowe potoczą się po Two-

jej myśli, możliwe zmiany w finansach. Jeśli
chcesz podreperować zdrowie, to teraz jest
najlepszy czas na wczasy zdrowotne. Aby
Twe serce mocniej zabiło, bierz udział w życiu towarzyskim. Wenus zapowiada zmiany
w życiu osobistym. Dobre dni to 15, 16 i 27.
Przyjazny znak BYK.
Waga (23.09-23.10) W październiku zmienne nastroje skłonią Cię do szukania rozrywek poza domem. W pracy nowe
wyzwania i szansa na lepsze finanse. Single mają szansę na nową miłość, kręci się
gdzieś blisko. W stałych związkach niepokój. Dobre dni 17, 19 i 22. Przyjazny znak
STRZELEC.
Skorpion (24.10-22.11) W październiku uważaj, by finanse nie wymknęły Ci
się spod kontroli. Masz teraz dobrą passę. Wszystkie projekty przez Ciebie realizowane mają szansę na powodzenie. W tym miesiącu, ktoś z rodziny będzie potrzebował więcej uwagi i pomo-

cy z Twojej strony. Zadbaj o siebie, więcej przebywaj na świeżym powietrzu.
Dobre dni to 17, 29 i 30. Przyjazny znak
WODNIK.
Strzelec (23.11-21.12) Październik będzie dla STRZELCA wyjątkowo udany
w każdej sferze życia. Na twojej drodze pojawi się ktoś z kim przeżyjesz płomienny romans. Pamiętaj, że dużo zależy od Ciebie
i Twoich wyborów. Masz teraz tyle energii,
że wszystko sprawnie zorganizujesz i załatwisz. Dobre dni to 14, 18 i 23. Przyjazny
znak RYBY.
Koziorożec (22.12-19.01) W październiku zatroszcz się o swoje siły witalne, a zdrowie i dobra passa nie będą Cię opuszczać.
To dobry miesiąc, by przeanalizować relacje
z partnerem i świetny czas na serdeczne
rozmowy i szczere wyjaśnienia. W trzecim
tygodniu października masz szansę na wygraną (lotto, giełda…). Dobre dni to 22, 24
i 27. Przyjazny znak LEW.
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