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W okręgu wyborczym 30
(Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory 

oraz powiaty: mikołowski, raciborski, 

rybnicki, wodzisławski)

101
kandydatów powalczy o 

9
mandatów poselskich.

LiczbY Miesiąca

A teraz idziemy 

na wybory!

13październik

Wszyscy 
kandydaci
str. 3

W najbliższą niedzielę podejmiemy decyzję, która ustawi życie w Polsce na najbliższe 
cztery lata. Jak sobie pościelimy, tak się wyśpimy. To dobrze, że 13 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. 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.
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chrońmy swoje dane
spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” ponownie zwraca się z prośbą 
do wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie podpisali informacji 
dotyczących rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), 
aby dopełnili formalności w najbliższym czasie.
Deklaracje należy dostarczyć do spółdzielni, administracji Osiedla 
lub przesłać skan pisma pocztą e-mail na adres: rs@smorlowiec.pl.
Wzór pisma można odebrać w Referacie członkowskim (pokój nr 6), 
administracji Osiedla oraz pobrać ze strony internetowej spółdzielni 
Mieszkaniowej „Orłowiec” - zakładka „Wzory pism”.

Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”

MariuSzOwi Ganicie
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki
składają

rada nadzorcza, rady Osiedla oraz wszyscy
pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„ORŁOWIEC”

44-280 Rydułtowy ul. A.Mickiewicza 21,
tel. 32 4173038, 32 4197206, 

fax:32 451 12 20 
www.smorlowiec.pl
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Lista nr 1 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1 PILISZEK Grzegorz Kazimierz, socjolog, Żory
2 HULIM Wiesława Joanna, nauczyciel, Rybnik
3 MYŚLIWIEC Bogdan Czesław, ekonomista, Rogów
4 MACHNIK Sylwia, technik budownictwa, Turze
5 SMYCZEK Adam Sebastian, ekonomista, Chałupki
6 BORTLIK Grażyna Gabriela, sekretarka, Orzesze
7 POSTAWKA Henryk Sławomir, nauczyciel, Górki Śląskie
8 SZYMURA Jacek Arkadiusz, inżynier-górnik, Rybnik
9 RYCHŁY Piotr Sylwester, fizjoterapeuta, Czerwionka-Leszczyny
10 ADAMCZYK Kazimierz Stanisław, ekonomista, Ornontowice
11 OLEKSIŃSKI Artur Rafał, ekonomista, Żory
12 WALISZEWSKA Maria Teresa, ekonomista, Rybnik
13 POJDA Aleksander Jakub, nauczyciel, Rybnik
14 RDUCH Stanisław Alojzy, inżynier mechanik, Marklowice
15 NYCZKA Barbara Aleksandra, ekonomista, Mikołów
16 KULAWIK Elżbieta Maria, ekonomista, Wodzisław Śląski
17 DĄBROWSKA Janina, pielęgniarka, Rybnik
18 KARASEK Bronisław, inżynier transportu drogowego, Gołkowice

Lista nr 2 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1 PIECHA Bolesław Grzegorz, lekarz medycyny, Rybnik
2 WOŚ Michał Piotr, prawnik, Racibórz
3 SOBIERAJSKI Czesław Stanisław, parlamentarzysta, Rybnik
4 GAWĘDA Adam, parlamentarzysta, Syrynia
5 MATUSIAK Grzegorz, inż. energetyk, Jastrzębie-Zdrój
6 DUTKIEWICZ Katarzyna Maria, parlamentarzysta, Racibórz
7 GLENC Teresa, parlamentarzysta, Gorzyczki
8 RAJCA Cezary Dominik, specjalista ds. prawnych, Czerwionka-Leszczyny
9 SZUTKA Mirela Elżbieta, nauczyciel, Rybnik
10 SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew, ekonomista, Wodzisław Śląski
11 RATKA-BOSSARD Aleksandra Katarzyna, dyrektor szkoły, Orzesze
12 SZYMURA Karol Bogusław, radny miasta, Rybnik
13 SZYMICZEK Alojzy Jan, radny powiatowy, Wodzisław Śląski
14 GARUS-KOPERTOWSKA Angelika Krystyna, specjalista ochrony środowiska, Jastrzębie-Zdrój 
15 KASPAREK Urszula Zofia, radna gminy, Jankowice
16 KODURA Maria, pielęgniarka, Świerklany, nie należy do partii politycznej
17 LAZAR Jerzy Bolesław, technik elektryk, Rybnik
18 WAWRZYCZEK Daniel Emilian, wyższy urzędnik samorządowy, Żory

Lista nr 3 
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

1 KOPIEC Maciej Kamil, ekonomista, Rybnik
2 NOWAK Mirosław Krzysztof, właściciel zakładu usługowego, Wodzisław Śląski
3 SMOLIŃSKI Zdzisław, chemik, Mikołów
4 KUSTRA Hanna Joanna, opiekunka dziecięca, Rybnik
5 URBAŃCZYK Piotr Aleksander, górnik, Jastrzębie-Zdrój
6 WITALA-SŁUGA Ilona Beata, nauczyciel geografii, Żory
7 POŻAROWSZCZYK Andrzej, inżynier organizacji i planowania produkcji, Rydułtowy
8 NOSIADEK Izabela Małgorzata, bibliotekarz, Radlin
9 SIEŃKO Patrycja Anna, specjalista do spraw turystyki, Wodzisław Śląski
10 LEONARSKI Tomasz Marek, kierownik do spraw sprzedaży, Rybnik
11 GRANICZKA Roman Wojciech, elektryk, Rydułtowy
12 GONSIOR Agnieszka Dominika, kierownik do spraw sprzedaży, Wodzisław Śląski
13 KORBEL Agnieszka Lidia, psychoterapeuta, Jastrzębie-Zdrój
14 KWAŚNY Piotr, pracownik socjalny, Żory
15 SOBIK Zofia, pozostały specjalista z dziedziny prawa, Radlin
16 RYCZKOWSKA Agnieszka Barbara, analityk baz danych, Mikołów
17 KALINOWSKA Iwona Maria, nauczyciel języka polskiego, Wodzisław Śląski
18 LIGAS Jarosław Piotr, politolog, Jastrzębie-Zdrój

Lista nr 4 
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

1 FRITZ Roman Henryk, przedsiębiorca, Rybnik
2 KURPAS Adam Jerzy, geolog, Orzesze
3 MAKAREWICZ Konrad Karol, technik infomatyk, Żory
4 MARON Tadeusz, ratownik górniczy, Jastrzębie-Zdrój
5 TOMECKA Małgorzata, nauczyciel matematyki, Mikołów
6 GORZOCH Grzegorz, technik górnictwa, metalurgii, Jastrzębie-Zdrój
7 BURKACKA Joanna, przedsiębiorca, Wilkowice
8 PYSZNY Justyna Dorota, doradca klienta, Wodzisław Śląski
9 LECH Mirosław, inżynier elektryk, Radlin
10 PIECHOCZEK Paweł Grzegorz, elektryk, Jastrzębie-Zdrój
11 ANTONIK-FAIKIS Aneta Halina, psycholog, Rybnik
12 SZATYŁO Alan Hieronim, doradca personalny, Wodzisław Śląski
13 MACIAŚ Aneta Anna, grafik komputerowy, Żory
14 GRABIEC Jarosław, technik elektryk, Pszów
15 KUCHARCZYK Justyna Natalia, kosmetolog, Jastrzębie-Zdrój
16 ILNICKA Paulina Sandra, nauczyciel przedszkola, Żory
17 LANUSZNY Jacek Szymon, historyk, Rydułtowy
18 COFALIK Hanna Dorota, grafik komputerowy DTP, Świerklany

Lista nr 5 
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

1 KRZĄKAŁA Marek Grzegorz, nauczyciel, Rybnik
2 GADOWSKI Krzysztof Jan, mgr inż. transportu, Jastrzębie-Zdrój
3 LENARTOWICZ Gabriela Teresa, parlamentarzysta, Krzanowice
4 GASZKA Anna Małgorzata, nauczyciel historyk, Żory, 
5 GABRYŚ Bartłomiej Józef, nauczyciel akademicki-ekonomista, Mikołów
6 PROFASKA Marek Bogusław, nauczyciel akademicki, Czerwionka-Leszczyny
7 KANTOR Halina Maria, pedagożka, Mikołów
8 KOZIELSKI Mirosław Leszek, przedsiębiorca, Mszana
9 SERWATKA Grzegorz Sebastian, inżynier energetyk, Gliwice
10 DUŻY Mirosław Piotr, starosta powiatowy, Łaziska Górne
11 KILJAŃCZYK Wojciech Piotr, przedsiębiorca, Rybnik
12 SKOWRON Joanna Ewa, nauczyciel, Rydułtowy 
13 RZACZEK Beata Katarzyna, dyrektor placówki oświatowej, Rydułtowy
14 POLOK Olga Maria, urzędnik samorządowy, Świerklany
15 JELONEK Jerzy Mieczysław, przedsiębiorca, Jastrzębie-Zdrój
16 PIEKOSZOWSKA Weronika Małgorzata, nauczyciel, Rybnik
17 WŁASIEWICZ Gabriela Agnieszka, protetyk, Rudnik
18 DYBIEC Krzysztof Michał, przedsiębiorca, Wodzisław Śląski

Lista nr 8
KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

1 URBAŃCZYK Maciej Krzysztof, geolog, Rybnik
2 PRUS Dariusz Mirosław, nauczyciel historii, Wodzisław Śląski
3 MOTYCZKA Danuta Agata, nauczyciel, Rydułtowy
4 PUSTELNIK Adam Ferdynand, nauczyciel historii, Pawłowice
5 OSUCH Paweł, bez zawodu, Rybnik
6 JAROSZ Natalia Agnieszka, sekretarka, Rybnik
7 KOSIŃSKI Damian, kierownik działu transportu, Częstochowa
8 STRACH Elżbieta Maria, kierownik działu transportu, Częstochowa
9 GIERCZYCKI Tomasz Krzysztof, zarządca nieruchomości, Częstochowa
10 BIAŁOŃ Tomasz, nauczyciel historii, Rybnik
11 STRACH Izabela Urszula, nauczyciel języka polskiego, Częstochowa

GAWĘDA Ewa Maria
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Miejsce zamieszkania: Syrynia, partia: Prawo i Sprawiedliwość, zawód: fotograf

MIGALSKI Marek Henryk
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

Miejsce zamieszkania: Racibórz, partia: nie należy do partii politycznej, zawód: wykładowca akademicki

Lista kandydatów do sejmu 
w okręgu wyborczym nr 30

Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory 
oraz powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski

Lista do senatu 
w okręgu wyborczym nr 72

Jastrzębie-Zdrój, Żory oraz powiaty raciborski i wodzisławski
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- Jest Pani radną sejmiku, przedsię-
biorcą, skąd więc pomysł startu w wybo-
rach do Senatu?

- Mandat senatora pozwoli mi przede 
wszystkim skuteczniej walczyć o sprawy 
lokalne, które dzięki mądrym decyzjom, 
dobrej współpracy i koordynacji pomię-
dzy różnymi szczeblami władzy mogą 
stać się sprawami o znaczeniu krajowym. 
Przez ostatnie 10 miesięcy, we współpra-
cy z naszymi samorządami, udało mi się 
dokonać sporo na rzecz mieszkańców 

naszych powiatów, zwłaszcza powiatu 
wodzisławskiego. Podziękowania i słowa 
wsparcia włodarzy, radnych oraz miesz-
kańców są tego najlepszym potwierdze-
niem. Skutecznie poruszyłam sprawy, 
które leżały kilkanaście lat w szufladach, 
wiele z inwestycji już zostało rozpoczę-
tych, kilka zakończonych, jeszcze inne 
są w trakcie przygotowywania. Dobra 
współpraca z samorządami pozwala 
na błyskawiczne rozwiązywanie takich 
spraw, jak remonty lokalnych dróg, po-

prawa bezpieczeństwa przeciwpowo-
dziowego, poprawa bezpieczeństwa na 
drogach. Wiem, że rozmową i współpracą 
można osiągnąć dużo więcej niż wzajem-
nym oskarżaniem się i kłótniami.

- Które obszary działalności są Pani 
szczególnie bliskie?

- Jako radna sejmiku pracuję w 3 ko-
misjach - ds. rolnictwa, turystyki i spor-
tu oraz edukacji i kultury. W Komisji 
Rolnictwa i Terenów Wiejskich pracuję 

nad funduszami na rozwój zaniedbanych 
często terenów. Wielki przemysł to prze-
cież tylko część naszego województwa  
i naszych gmin. Rejon Wodzisławia, Raci-
borza, Jastrzębia czy Żor to przecież spo-
ro gospodarstw rolnych, a w sołectwach 
można znaleźć ogromny potencjał dla 
rozwoju lokalnych społeczności. Ten roz-
wój trzeba szczególnie wspierać, dlatego 
tak intensywnie promowałam wojewódz-
kie „inicjatywy sołeckie”, które są szansą 
finansową dla małych Ojczyzn.

- Czyli promocja naszego regionu?
- Zgadza się. Ten region ma bowiem 

ogromny potencjał. Widzę go rozmawia-
jąc z ludźmi, jeżdżąc po wszystkich sołec-
twach. Mamy wiele pięknych obiektów, 
zamków, pałacyków. W Pszowie jest cu-
downa bazylika Matki Boskiej Uśmiech-
niętej, organizowane są na naszym terenie 
przeróżne festiwale, niektóre już z renomą 
ogólnopolską. Problem polega jednak na 
tym, że nie mamy odpowiedniej infra-
struktury, która zatrzymałaby ludzi na 
dłużej niż jeden dzień. Nie ma instytucji, 
która stworzyłaby pakiet ofert dedyko-
wany konkretnym grupom odbiorców. 
Jestem głęboko przekonana, że stworzenie 
takiej oferty przyczyniłoby się znakomi-
cie do rozwoju regionu, również rozwoju 
gospodarczego, bo przecież musiałyby 
powstać firmy obsługujące przyjezdnych. 
Jako właścicielka zakładu fotograficznego 
z blisko 30 letnim doświadczeniem, wiem 
jak dynamicznie potrafią rozwijać się 
małe firmy mające bezpośredni kontakt 

z klientem. Ich pomysły trzeba wspierać, 
ale przede wszystkim tworzyć warunki że-
by one mogły wykiełkować. Wsparcie dla 
przedsiębiorczości uważam zresztą za je-
den z ważniejszych obszarów, którym po-
winny zajmować się skutecznie instytucje 
centralne, w tym również Senat RP. 

- Siłą napędową naszego regionu są 
jednak przede wszystkim kopalnie.

- Jedno nie wyklucza drugiego. Ko-
palnie oczywiście mają swoje problemy, 
które dotykają ogromną rzeszę miesz-
kańców naszego regionu. Jako Ślązaczka 
od pokoleń, wnuczka powstańca ślą-
skiego walczącego we wszystkich trzech 
zrywach, kobieta pochodząca z rodziny  
o głębokich tradycjach górniczych, nie za-
mierzam ignorować spraw, które dotykają 
moich wyborców. Będę starała się poma-
gać i wspierać ich w trudnych sytuacjach. 
Znam problemy braci górniczej, gdyż ży-
ję w tym środowisku. Wszystko wymaga 
jednak rzetelnego przygotowania i rozwa-
gi w podejmowaniu decyzji. Szanuję cięż-
ko pracujących mieszkańców Śląska za ich 
poświęcenie, uczciwość, godność i wiarę. 
Znam i szanuję naszą gwarę. Z sąsiadami 
godom, z tymi którzy nie rozumieją godki 
- rozmawiam. Szacunek dla ludzi to nasza 
wspólna historia i tradycja. Jestem dumna 
z tego, kim jestem. W parlamencie, jeśli się 
w nim znajdę, będę z godnie reprezento-
wała Śląsk i jego mieszkańców - wszyst-
kich, bez względu na status społeczny, po-
chodzenie, wykształcenie czy majętność.

Rozmawiał: Jan Ostoja

aktywnie, skutecznie, dla mieszkańców Śląska
Rozmowa z EWĄ GAWĘDĄ, radną Sejmiku 

Województwa Śląskiego, kandydatką do Senatu 
z listy Prawa i Sprawiedliwości

W ostatni dzień sierpnia na naszym 
osiedlu w Raciborzu odbył się piknik 
rodzinny „Pożegnanie Lata”. animatorzy 
zapewnili najmłodszym bogaty program 
gier i zabaw na wolnym powietrzu, 
było kolorowo, gwarno i wesoło. Moc 
atrakcji dla dzieci oraz pyszny piknikowy 
poczęstunek serwowany lokatorom 
spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” 
przyciągnęły liczne grono mieszkańców. 
Dopisała słoneczna pogoda więc wspólny 
czas i nieśpieszne sąsiedzkie rozmowy 
mogły trwać bez przeszkód. Piknik 
zaplanowany przez zarząd spółdzielni 
z Prezesem Mariuszem Ganitą na czele 
przygotowali pracownicy administrazcji 
z Raciborza i Rydułtów przy współpracy 
Rady Osiedla Racibórz w składzie: 
Katarzyna Dutkiewicz, Teresa staroń, 
Krystyna Dąbkowska, Henryk Tulik  
oraz Wiesław Kęska. 

Hucznie i wesoło pożegnaliśmy lato
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- Czym dla Pana jest godne życie?
- Dla każdej osoby będzie to znaczyło 

coś innego. Dla jednego to nowy jacht 
czy jeszcze większa willa. Nam w Prawie 
i Sprawiedliwości zależy przede wszyst-
kim na tych Polakach, którzy z trudem 
wiązali koniec z końcem, którzy musieli 
oszczędzać na wszystkim, by przeżyć do 
kolejnego miesiąca. Czy godnie może żyć 
emerytka, której nie stać na lekarstwa albo 
matka, której rodzina musi „zaciskać pa-
sa”, by kupić dzieciom podręczniki?

- I receptą na te problemy mają być 
programy społeczne PiS?

- Nie mają być - tyko są. Czy ktoś poli-
czył, ile polskich rodzin w tym roku po raz 
pierwszy pojechało z dziećmi na wakacje? 
To zaledwie jeden z wielu pozytywnych 
efektów programu Rodzina 500+. To sa-
mo można powiedzieć o trzynastej eme-
ryturze.

- Czy to nie jest rozdawnictwo pienię-
dzy, przyzwyczajanie ludzi do życia na 
koszt państwa?

- Już na etapie prac przygotowawczych 
nad programami społecznymi w sejmowej 
komisji, której przewodniczę, posłowie 
opozycji atakowali mnie tego typu „ar-
gumentami”. Taka opinia obraża miliony 
ciężko pracujących Polaków i tych, którzy 

na głodowe emerytury pracowali przez ca-
łe swoje życie. Tak krzywdzące oceny wy-
głaszają tylko ci, którzy korzystając z przy-
wilejów władzy już dawno stracili kontakt 
z rzeczywistością. Dla mnie państwo musi 
stać na straży rodziny i najsłabszych. Ro-
zumiem oczywiście, że praktyczna realiza-
cja obietnic wyborczych Prawa i Sprawie-
dliwości nie wszystkim musi się podobać.

- Czy więc godność to jedynie progra-
my społeczne takie jak np. Rodzina 500+?

- Nie, tylko jeden z elementów. Rów-
nie ważna jest godność pracy. Każdy ma 
prawo do godnej zapłaty za swoją pracę, 
dlatego rząd PiS podwyższa i nadal bę-
dzie podwyższał płacę minimalną do  
4 tys. zł miesięcznie. Polska nie może 
być wiecznym rezerwuarem taniej siły 
roboczej. Ale godność to też prawo do 
pracy. Rząd PO PSL doprowadził górnic-
two na skraj bankructwa, kilka lat temu 
mówiło się o likwidacji śląskich kopalń,  
a Kompania Węglowa i Jastrzębska 
Spółka Węglowa tonęły w długach. Do 
protestujących górników walczących o 
miejsca pracy w Jastrzębiu-Zdroju po-
licjanci strzelali gumowymi kulami. O 
skali patologii w tutejszych kopalniach 
przekonałem się stojąc na czele zespołu 
specjalistów, którzy przygotowali audyt, 
będący podstawą zakończonej sukcesem, 

reformy naszego górnictwa. Dziś spółki 
górnicze przynoszą miliardy złotych zy-
sku i szukają ludzi do pracy. Kilka dni te-
mu JSW uruchomiła nową kopalnię.

Kolejnym przykładem mogą być depu-
taty węglowe, które dzięki także moim sta-
raniom dopiero teraz zostały wypłacone 
w postaci rekompensat. Szczególnie sobie 
cenię to, że udało mi się doprowadzić do 
tego, że pieniądze dostały i nadal dostają 
wdowy i sieroty po zmarłych górnikach. 
To przecież przywracanie godności po-
przez sprawiedliwość.

- Godność to dla Pana szerokie poję-
cia.

- Dokładnie tak. Mamy przecież prawo 
do godnej opieki zdrowotnej. Dla szpi-
tali w naszym regionie udało się dodat-
kowo tylko w tym roku pozyskać ponad  
28 mln złotych z czego placówka w Ra-
ciborzu otrzymała 4 mln zł., a szpitale  
w Wodzisławiu i Rydułtowach ponad pięć 
i pół mln złotych. To oczywiście nie roz-
wiązuje problemu służby zdrowia, ale to 
krok w dobrą stronę. Podobnie jest z dro-
gami. Z Funduszu Dróg Samorządowych 
pozyskaliśmy dla miast i gmin naszego 
regionu blisko 30 mln złotych. Racibórz  
z tej puli pozyskał ponad 1 mln 700 tys. zł.,  
a na drogi tutejszego powiatu zostało 
przeznaczone prawie 6 mln zł. Jeszcze 

lepiej sytuacja wygląda w po-
wiecie wodzisławskim, gdzie 
trafiło prawie 7 mln zł. Do 
Rydułtów na ten cel wyasy-
gnowano ponad 3 mln zł. 
Warto tu wspomnieć o rozpo-
czynających się inwestycjach dro-
gowych, na które miesz-
kańcy czekają od lat, to 
oczywiście budowa 

obwodnicy Raciborza i generalny remont 
drogi nr 933 z Wodzisławia do Jastrzębia 
i z Pawłowic do Pszczyny. Podobnie jest 
z koleją. Nowe stacje kolejowe w Wodzi-
sławiu, Rybniku czy już wkrótce w Żorach 
oraz remonty linii kolejowych na tej trasie 
to nie tylko lepszy komfort dla pasażerów, 
ale także więcej połączeń w tym między-
narodowych.

Uważam, iż godność nie jedno ma imię 
i składa się na nią wiele aspektów naszego 
życia. Moim zdaniem godność to przede 
wszystkim szacunek dla drugiego czło-
wieka i to nie ten demonstrowany tylko co 
4 lata w trakcie kolejnej kampanii wybor-
czej. Szacunek - to codzienne skuteczne 
działanie dla godnego życia każdego z nas.

Rozmawiał: Jan Ostoja

Każdy z nas zasługuje na godne życie
Rozmowa z posłem GRZEGORZEM MATuSIAKIEM, wiceprzewodniczącym 
sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, kandydatem do Sejmu RP.

Hucznie i wesoło pożegnaliśmy lato
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- W zasobach Administracji 
Rydułtowy pojawiły się kolorowe 
śmietniki. Skąd taki pomysł? 

- Na śmietnikach zaczęły się 
ostatnio pojawiać wulgarne napisy. 

Doszliśmy do wniosku, że nie ma 
sensu ich w kółko zamalowywać, 
aby robić miejsce na kolejne. Tań-
szym sposobem okazało się zna-
lezienie osób, które profesjonalnie 

zajmują się wykonywaniem graffiti i 
powierzenie im zadania artystyczne-
go pomalowania śmietników. Mam 
nadzieję, że wandale teraz odpuszczą  
i uszanują czyjąś ciężką pracę. W ca-
łym tym przedsięwzięciu dużą rolę 
odegrali również pracownicy naszej 
Spółdzielni, którzy wykonali tło pod 
graffiti. Działo się to wszystko pod 
koniec czerwca, kiedy temperatura 
sięgała 30 stopni.

 
- Co jest tematem przewodnim 

prac?
- Tematem przewodnim jest 

ekologia. Dominują kolory zielone 
nawiązujące do przyrody i środowi-
ska. W pierwszej kolejności zabra-
liśmy się za gniazda śmietnikowe 
gdzie wulgaryzmów było najwięcej 

Kolorowe śmietniki 
w stylu eko

Rozmowa z MARIuSZEM GANITĄ, 
Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Orłowiec
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oraz te, które są już przebudowane  
i zmodernizowane o największej po-
wierzchni. Chcieliśmy zobaczyć jaka 
będzie reakcja mieszkańców. Inicja-
tywa okazała się strzałem w dzie-
siątkę . Mieszkańcy chwalą naszych 
pracowników na osiedlu za świetny 
pomysł. Niektórzy robili sobie nawet 
zdjęcia na tle wykonanych prac.

- Wszystkie opinie były pozy-
tywne? Zawsze znajdą się ludzie, 
którym coś się nie podoba.

- Oczywiście, że pojawiły się rów-
nież mniej przychylne opinie. Słysza-
łem narzekania, że jedni mają lepsze 
graffiti a inni gorsze. Są też tacy, któ-
rzy twierdzą, że lepiej zrobić zadasze-
nia śmietników i je zamknąć, zamiast 
wydawać pieniądze na graffiti.

- Jak Pan odeprze te zarzuty?
- Jeśli chodzi o jakość prac to  

o gustach się nie dyskutuje. Jednym 
coś się podoba, a innym nie. Tak jest 
ze wszystkim, a nie tylko z graffiti 
na naszych śmietnikach. Naszym 
zamysłem było ciekawe i estetyczne 
zaaranżowanie szarych, betonowych 
płyt, zniszczonych wulgarnymi napi-
sami. To się udało. Z kolei na drugi 
zarzut odpowiedź jest bardziej zło-
żona. Przebudowa śmietników, ich 
zadaszenie i zamknięcie, wiąże się  
z ogromnymi kosztami. Sukcesyw-
nie staramy się to robić, ale nie da się 
zmodernizować wszystkich śmietni-
ków od razu. 

Niedawno oddaliśmy do użytku 
kolejne gniazdo przy bloku na osie-
dlu Orłowiec 50. Był to najbardziej 

newralgiczny śmietnik, do którego 
podrzucano odpady z innych gmin. 
W tej chwili jest zamknięty i zada-
szony, a klucze do niego mają tylko 
mieszkańcy naszych zasobów. Na 
kolejne również przyjdzie czas.

- Projekt graffiti będzie konty-
nuowany?

- W zdecydowanej większości 
opinie i reakcje były pozytywne, dla-
tego Zarząd Spółdzielni podjął decy-
zję, że projekt będzie kontynuowany. 
Chciałbym również podziękować 
swojemu pracownikowi Admini-
stracji Rydułtowy za ogromny wkład 
pracy włożony w zorganizowanie te-
go projektu i mam nadzieję, że kon-
tynuacja będzie stała na tak samo 
wysokim poziomie. 

Kolorowe śmietniki 
w stylu eko

Rozmowa z MARIuSZEM GANITĄ, 
Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Orłowiec



Pisaliśmy o tym problemie  
w kwietniu tego roku. Gołębie 
nie przylatują znikąd, ale poja-

wiają się na osiedlach, gdy ktoś zaczyna 
je dokarmiać. W ostatnich latach miesz-
kańcy osiedli przeżywają prawdziwą 
inwazję gołębi. Dotyczy to też zasobów 
SM „Orłowiec”. 

„Oswajanie” 
ptaków prowadzi do 
niekontrolowanego 
wzrostu ich liczebności,  
a w zagęszczonej 
populacji dochodzi 
do łatwego 
rozprzestrzeniania  
się chorób. 

Pośredni kontakt z osłabionymi bądź 
chorymi ptakami, a w szczególności  
z ich wydzielinami, odchodami i paso-
żytami (zalegającymi w piaskownicach, 
na trawnikach, parapetach i balko-
nach) może prowadzić do powstania 
u ludzi wielu alergii i chorób. Kolejny, 
negatywny aspekt dokarmiania ptaków 
związany jest z niszczeniem elewacji 
bloków. Odchodami (głównie gołębi) 
zanieczyszczone są parapety, balkony, 
dachy, nie mówiąc o samochodach za-
parkowanych przed blokami. Co warto 
wiedzieć? Karmienie chlebem - spoży-
wanie wyłącznie pieczywa przez ptaki 
może doprowadzić do powstania zwy-
rodnieniowych chorób piór. Niesprzą-
tanie po dokarmianiu - to zanieczysz-
czenie przestrzeni i jest wykroczeniem.

Resztki jedzenia, którego nie dojadły 
ptaki, to doskonała pożywka dla robac-
twa i szczurów. Karmienie w miejscach 
uczęszczanych - karma rzucona na śro-
dek chodnika, przed garażami lub obok 
placu zabaw to poważne zagrożenie dla 
osób tam przebywających, jak i samych 
ptaków. Gołębie, które przestraszą się 
ludzi, mogą odfrunąć w niekontrolo-
wany sposób, a w konsekwencji mogą 
zderzyć się z autem, wlecieć w dzieci na 
placu zabaw, czy w przechodnia, który 
wystraszony np. się przewróci. Nie bez 
znaczenia jest także fakt, że w takich 
zbiorowiskach ptaków często powstaje 
też dużo odchodów - ptaki nauczone 
jedzenia przy placu zabaw, tam będą 
załatwiały też swoją „toaletę”, co z pew-
nością nie jest higieniczne i zdrowe dla 
przebywających tam dzieci. 

Absolutnie nie 
wyrzucamy karmy  
przez okno, balkon,  
nie rzucamy w trawnik! 

Jak zabezpieczyć najbliższe otocze-
nie przed natrętnymi ptakami? Gołębi 
nie wolno zabijać i niszczyć jaj. Można 
osłaniać swoje balkony i okna siatka-
mi, które uniemożliwią im zakładanie 
gniazd. Można też odstraszać je hała-
sem lub montując na balkonie sztuczne 
sylwetki drapieżników. Dopuszczalne 
jest też instalowanie miękkich kolców, 
które nie ranią ptaków, ale utrudnia-
ją im siadanie. Co może zrobić Spół-

dzielnia jeśli ktoś, wbrew interesom 
pozostałych mieszkańców, notorycznie 
dokarmia gołębie? Jeżeli nie skutkują 
prośby, pouczenia i akcje edukacyjne 
Administracja Osiedla może poinfor-
mować policję, która skieruje wnio-
sek do Sądu. Tak się skończyła sprawa  
w Pszowie. Dwaj mieszkańcy zasobów 
SM „Orłowiec” dokarmiali gołębie. Za 
ich sprawą całe chmary tych ptaków 
obsiadały skwery, chodniki, parapety. 
Mieli tego dość inni mieszkańcy i po-
prosili o interwencję Zarząd Spółdziel-
ni, który poinformował policję i sprawa 
trafiła do sądu w Wodzisławiu Śląskim. 
Jeden z mieszkańców już został ukara-
ny. Drugi czeka na wyrok. 
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Do sądu 
za karmienie gołębi

 Dwóch mieszkańców Pszowa urządziło 
 na osiedlowych skwerach i chodnikach 
 stołówkę dla gołębi. zajął się nimi 
 sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim. 

Firma sprzątająca klatki scho-
dowe w naszych zasobach  
o 3 zł podniosła stawki za 

swoje usługi. Motywuje to wzrostem 
kosztów pracowniczych. Od grud-
nia miesięczny koszt za sprzątanie 
klatki wyniesie 15 zł (dotychczas  
12 zł). Spółdzielnia nie miała wpły-
wu na tę decyzję. Jeżeli w tej sytu-
acji mieszkańcy chcą zrezygnować  
z usługi sprzątania klatek schodo-
wych, stosowne pismo należy złożyć 

do końca października. Aby rezygna-
cja była skuteczna musi mieć 51 proc. 
podpisów mieszkańców danej klatki 
schodowej. Powierzanie sprzątania 
zewnętrznym firmom cieszy się w na-
szych zasobach dużą popularnością 
wśród mieszkańców. W Administra-
cji Rydułtowy podpisano 110 umów, 
a w Administracji Pszów 60 umów.  
W przypadku braku rezygnacji pod-
wyżka zostanie uwzględniona w czyn-
szach od grudnia tego roku.

sprzątanie 
nieznacznie w górę
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A wszystko dlatego, że tamtej-
si miłośnicy psów sprzątają 
po swoich pupilach. Czy ta-

ki scenariusz jest możliwy w naszych 
realiach? 

Z przykrością musimy stwierdzić, że 
obecnie „życzenie” to na jakiś czas po-
zostanie w sferze marzeń, ale możemy 
to zmienić. Musimy tylko sprzątać po 
swoim psie! Sprzątanie po psie to obo-
wiązek każdego opiekuna - jest oznaką 
szacunku do innych ludzi (i zwierząt) 
oraz dobrego wychowania. Niestety, 
wciąż wiele osób nie poczuwa się do 
sprzątania po swoim czworonogu. Czy 

przepisy prawa regulują tę kwestię? 
Dlaczego nieczystości pozostawione na 
trawniku są groźne dla innych psów? 
Jakie akcesoria ułatwią nam sprzątanie 
po psie?

Przepisy nakazują 
sprzątanie…

W Polsce przepisy dotyczące obo-
wiązku sprzątania po zwierzętach do-
mowych nie są jednolite na terenie ca-
łego kraju. Ustawa z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach stanowi, że każda gmina 

ma obowiązek ustalenia własnych zasad 
w tej sprawie. We wszystkich gminach 
obowiązują przepisy nakazujące właści-
cielom sprzątanie po psie.

Dbajmy o zdrowie nasze, 
dzieci i innych zwierząt

Powinniśmy pamiętać, że sprzątanie 
po psie to nie tylko kwestia utrzymania 
czystości i estetycznego wyglądu miejsc 
publicznych. Chodzi również o zdrowie 
innych ludzi oraz zwierząt. Odchody 
czworonogów mogą zawierać szkodliwe 
bakterie, takie jak pierwotniaki czy lar-

wy licznych pasożytów. W tym wypadku 
szczególnie narażone są dzieci oraz inne 
psy. Larwy np. glisty albo tasiemca, mo-
gą poprzez kontakt ze zwierzęcymi od-
chodami przedostać się do organizmu 
zdrowego dziecka czy innego zwierzęcia  
i spowodować chorobę pasożytniczą.

Sprzątanie 
jest proste

Sklepy oferują gotowe zestawy z wo-
reczkami na psie odchody, rękawiczka-
mi, łopatką czy zbieraczką. Kosztują od 
kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. 
Pozwalają na skuteczne usunięcie nie-
czystości przy jednoczesnym zachowa-
niu higieny. Dodatkowo, można wypo-
sażyć się w pojemnik na woreczki, który 
dopina się np. do psiej obroży, smyczy 
lub szelek.

Pracownicy Spółdzielni wyłożyli trutki we 
wszystkich korytarzach piwnicznych wcho-
dzących w skład zasobów Spółdzielni Miesz-

kaniowej „Orłowiec”. Akcja deratyzacji obejmuje 
zasoby zlokalizowane w Rydułtowach i Pszowie. 

Cyklicznie trucizna rozkładana jest we wszyst-
kich naszych zasobach, ale we wrześniu pracownicy 
odwiedzili blisko 300 klatek schodowych i każdą 
piwnice, wymieniając tacki z trutką, wyrzucając 
starą i wykładając nową. 

- Zdarzają się sytuacje, że po wyłożeniu świeżej 
trutki, ta znika po kilku dniach. W takich przypad-
kach prosimy tylko o telefoniczne zgłoszenie do Ad-
ministracji, że jej brakuje. Nasi pracownicy na bie-
żącą ją uzupełniają - zapewniają administratorzy.

Uwaga trutka!
u Zgodnie z regulaminami utrzymania czystości i porządku na terenach miast Rydułtowy 

oraz Pszów, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” przyłączyła się do akcji deratyzacyjnej. 

czy zimą nasze trawniki znowu będą pełne psich odchodów?

Pokaż klasę! 
Posprzątaj po swoim psie
u Zieleń jest bardzo ważnym elementem w naszym 

życiu. Zaspokaja potrzeby estetyczne człowieka, 
umożliwia kontakt z naturą oraz łagodzi uciążliwości 
związane z życiem w aglomeracji miejskiej. 
Podkreśla indywidualny i oryginalny charakter 
miasta. Odwiedzając miasta europejskie często 
jesteśmy zachwyceni panującym tam porządkiem  
i czystością. Na trawnikach parków miejskich można 
spotkać wypoczywających ludzi, którzy nie boją się 
spotkania z „psią niespodzianką”
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Przezorny zawsze ubezpieczony

Jednocześnie przypominamy, że 
korzystanie z kuchenek gazo-
wych może mieć miejsce TYLKO  

I WYŁĄCZNIE za pisemną zgodą 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec”. 
Jest to spowodowane faktem, że nie we 
wszystkich budynkach można korzy-
stać z gazu z powodu, przede wszyst-
kim braku odpowiedniej wentylacji.

Jeżeli chcemy zamontować w 
mieszkaniu kuchenkę gazową zasila-

ną z butli z propan butanem należy 
wykonać następujące czynności ad-
ministracyjne:
n dostarczyć do Administracji 

Osiedla pisemną zgodę komi-
niarza, 

n zainstalować butlę gazową posia-
dającą atest i zabudować ją zgod-
nie z obowiązującymi przepisami 
p.poż. i zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta.

Całość przepisów ujęta jest w Roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. Rozdział 7 
§ 157 pkt 5 i 6. I to co najważniejsze 

w codziennym użytkowaniu kuchenki 
i instalacji - wymiany zużytej butli po-
winna dokonywać osoba uprawniona  
z zachowaniem należytej ostrożności.

Rozpoczął się sezon grzewczy i kaloryfery napełniły się wodą. Nie wszystkie domowe instalacje działają sprawnie. Główną choć nie jedyną usterką 
bywa przeciek z odpowietrznika. często prowadzi to do zalania mieszkań. Warto ubezpieczyć się od takiej sytuacji. W opłacie za użytkowanie 
mieszkania znajduje się pozycja „Ubezpieczenie”. Kto sumiennie płaci za czynsz, może z tego tytułu starać się o odszkodowanie. Wystarczy pobrać 
tylko stosowny druk, uzupełnić go i złożyć w swojej administracji Osiedla.

Uwaga na gaz
u Korzystanie z gazu zawsze wymaga uwagi  

i przestrzegania zasad. Chwila nieuwagi i może 
dojść do nieszczęścia. Rozszczelnienie instalacji 
gazowej lub uszkodzenie butli może doprowadzić 
do wybuchu. Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Orłowiec” apeluje do mieszkańców, by 
przestrzegali Regulaminu Porządku Domowego, 
który w §9 pkt 3 dokładnie reguluje zasady 
korzystania z pieca gazowego (kuchenki gazowej) 
zasilanej gazem propan-butan.

Tyle zostało z budynku po wybuchu butli na propan-butan.
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Komfortowe 20 stopni

W OKRESIE GRZEWCZYM 
NALEŻY WIETRZYĆ 
MIESZKANIE, LEPIEJ TAKŻE GO 
NIE PRZEGRZEWAĆ 
Zawsze jesienią i zimą zastanawiamy się jak 

ustawić kaloryfery, by było nam ciepło, ale by 
jednocześnie nie przegrzać pomieszczeń i za 
bardzo nie wysuszyć powietrza. Latem sprawa 
jest prosta, jak jest za ciepło otwieramy okna  
i przewietrzamy. Zimą zawsze zastanawiamy się 

czy warto. Specjaliści zapewniają, że tak - zarów-
no dla naszego zdrowia, jak i komfortu życia.

Przyjmuje się, że latem temperatura, w której 
większość z nas będzie czuła się dobrze, wynosi 
pomiędzy 24 a 28°C, pod warunkiem, że jesteśmy 
lekko ubrani. Zimą ten zakres się zmienia i oscy-
luje wokół 20-23°C. Osiągnięcie takiej temperatu-
ry w domu wymaga włączenia grzejników zwykle 
już wtedy, kiedy na zewnątrz jest mniej niż 10°C. 
Oczywiście wiele zależy od specyfiki domu lub 

mieszkania, jego nasłonecznienia, termoizolacji, 
usytuowania w budynku (mieszkanie środkowe 
lub szczytowe). 

ABC OGRZEWANIA
Po pierwsze kaloryfery powinny być odsłonięte, 

co oznacza, że nie tylko nie należy wieszać na nich 
prania, ale także, przynajmniej w okresie zimo-
wym, powinniśmy zrezygnować z długich firanek  
i zasłon. W czasie, kiedy jesteśmy w pracy lub 
szkole, najlepiej, aby ogrzewanie było skręcone do 
temperatury maksymalnie 16 stopni. Po powrocie 
można wywietrzyć mieszkanie i dopiero wtedy za-
dbać o podniesienie temperatury do odpowiednie-
go poziomu. 

SZCZELNE, ALE NIE ZAMKNIĘTE 
NA CZTERY SPUSTY
Trzeba pamiętać, że o ile szczelne okna są atutem, 

o tyle nie powinny być zamknięte przez cały czas.  
Alternatywą są okna z funkcją mikrowentylacji. 

Rozszczelnione do kilku milimetrów pozwala-
ją na harmonijną wymianę powietrza - ciepło nie 
ucieka tak szybko, jak w przypadku okien uchylo-
nych czy otwartych na oścież, natomiast do środka 
dostaje się świeże powietrze.

WIETRZ KRÓTKO 
A INTENSYWNIE
Aby dobrze wywietrzyć mieszkanie, nie trze-

ba robić tego dłużej niż 10 minut. Również 
jednoczesne wietrzenie kilku pomieszczeń bę-
dzie bardziej efektywne niż otwieranie okien 
po kolei. Delikatny przewiew pozwoli szybciej 
uzyskać świeże powietrze, a nie wychłodzi za-
nadto pomieszczeń. Na czas wietrzenia zakręć 
kaloryfery. 

OTWÓRZ OKNO I ZAKRĘĆ 
GRZEJNIK W CZASIE 
GOTOWANIA
Jednym z głównych źródeł nieprzyjemnego za-

pachu i wilgoci w mieszkaniu jest kuchnia. Aby 
temu zapobiec, wystarczy na czas gotowania nie 
tylko włączyć okap kuchenny, ale także otworzyć 
albo chociaż uchylić okno.

I PAMIĘTAJMY
Długotrwałe przebywanie w niewietrzonych 

pomieszczeniach obniża samopoczucie, a wręcz 
może być niebezpieczne dla zdrowia. A wystarczy 
przestrzegać kilku zasad, aby regularne otwieranie 
okien nie było groźne dla portfela.

Jaka powinna być 
temperatura w domu?

u To oczywiście zależy od upodobań 
mieszkańców - jedni preferują 
„zimny chów” i wystarczy im we 
wszystkich pokojach dość niska 
temperatura 18 st. C, inni zamiast 
grubych swetrów i skarpet 
wolą przytulne ciepło i 23-24 
st. C. Warto jednak wiedzieć, 
jakie temperatury zalecane są 
przez lekarzy i instalatorów, od 
tego bowiem zależy nie tylko 
zdrowie oraz dobre samopoczucie 
domowników, ale i budżet rodziny.

W Prawie Budowlanym określone są tem-
peratury obliczeniowe dla pomieszczeń 
ogrzewanych, czyli wartości potrzebne 

do obliczania szczytowej mocy cieplnej urządzeń 
grzewczych. Na klatkach schodowych budynków 
mieszkalnych przyjmowana jest przez instalato-
rów temperatura 8 st. C. Jest to przestrzeń, z której 
mieszkańcy korzystają w ruchu i ubrani w okrycia 
zewnętrzne, nie dłużej niż 1 godzinę. W holach wej-
ściowych, czyli również wiatrołapach i przedsionkach, 
obowiązuje temperatura 12 st. C. Przyjmuje się, że  
w tych pomieszczeniach domownicy jeszcze wciąż 
mają na sobie okrycia zewnętrzne (często tam właśnie 
je zdejmują), albo w ubraniach domowych wykonują 
rozgrzewające ich prace fizyczne. W przedpokojach, 
pokojach mieszkalnych i kuchniach z paleniskiem 
gazowym lub elektrycznym do obliczeń przyjmowana 
jest temperatura 20 st. C. Pomieszczenia te określo-
ne są jako przeznaczone na pobyt stały (czyli ponad  

4 godziny) osób bez okryć zewnętrznych i nie wyko-
nujących pracy fizycznej w sposób ciągły. Najwyższa 
temperatura 24 st. C obowiązuje w obliczeniach do-
tyczących łazienek.

Jakie są zalecenia medyczne? Za optymalną tem-
peraturę w pomieszczeniach mieszkalnych uważa 
się 22 st. C. Taka temperatura daje wysoki komfort 
cieplny i służy utrzymaniu wilgotności powietrza 
na poziomie 30%. Jeżeli w pokojach będzie cieplej, 
może to grozić wysychaniem śluzówek dróg odde-
chowych, czyli zwiększoną podatnością na działanie 
bakterii i wirusów w nosie oraz gardle. Wyjątkiem 
jest łazienka, gdzie często unosi się para wodna  
i nawet dużo wyższa temperatura nie grozi przesu-
szeniem organizmu.

To, że grzejnik nie grzeje cały nie świadczy o tym, 
że doszło do jakiejś awarii czy też do zapowietrzenia. 
System pogodowy dostosowuje temperaturę central-
nego ogrzewania do warunków otoczenia. Jeśli na 

zewnątrz temperatura wzrasta system automatycznie 
obniża moc grzewczą. W takich przypadkach grzej-
nik może być w połowie letni lub zimny. Analogicz-
nie sytuacja zmienia się kiedy na dworze pojawia się 
chłód. Najważniejsza jest temperatura pokojowa. Jeśli 
jest ona niższa niż we wskazanych normach świadczy 

to o tym, żei mogło dość do jakiejś usterki. W takich 
przypadkach prosimy o zgłaszanie nam takiego faktu 
telefonicznie do Administracji Osiedla. Nasi pracow-
nicy, posiadający odpowiedni przyrząd do mierzenia 
tempertury w mieszkaniach będą przeprowadzać 
kontrole, z których zostaną spisane odpowiednie 
protokoły. Kontrole będą miały na celu sprawdzanie 
czy osiągnięta jest odpowiednia norma w mieszkaniu  
i czy rzeczywiście jest coś nie tak. 

20 OC
pokój dzienny

20 OC
pokój dzienny

12 OC
wiatrołap 20 OC

przedpokój

18 OC
kuchnia

20 OC
przedpokój

17 OC
sypialnia

17 OC
sypialnia
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Wśród osób, które do 31 października nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki 
rozlosujemy nagrody. Laureaci poprzedniej krzyżówki zamieszkują w zasobach  
Administracji Rydułtowy oraz Administracji Pszów.

- Czy warto inwestować w górnictwo?
- Zależy w jakie górnictwo (śmiech). 

Ostatnio brałem udział w otwarciu pierw-
szej od ponad 20 lat nowej kopalni w Pol-
sce. Buduje ją jastrzębska Spółka Węglowa 
na złożu Bzie-Dębina. Mogę powiedzieć, 
że w takie górnictwo to na pewno opłaca 
się inwestować. JSW otworzy sobie bo-
wiem dostęp do najwyższej klasy węgla 
koksowego, który wpisany został przez 
Unię Europejską na listę surowców strate-
gicznych. Bez takiego węgla można zapo-
mnieć o produkcji najwyższej jakości stali. 

Takich inwestycji nasze górnictwo po-
trzebuje jednak więcej. Musimy zmierzyć 
się z problemem zgazowywania węgla, bo 
mijają już czasy kiedy węgiel był najważ-
niejszym surowcem. Teraz może być bazą 
do tworzenia innych paliw. 

- A ekologia?
- W Japonii właśnie teraz budowane są 

elektrownie napędzane węglem, których 
parametry emisyjne spełniają najbardziej 
wyśrubowane normy. Przykład japoński 
pokazuje, że elektrownie oparte na zgazo-
waniu węgla mogą spełnić rygorystyczne 
unijne normy emisji CO2, które zakładają 
emisję nie przekraczającą 550 g CO2 przy-
padające na 1 kWh wytworzonej energii. 

Nie jest to możliwe przy zastosowaniu sa-
mego węgla, ale z dodatkiem biopaliw już 
tak. Technologia zgazowania węgla może 
być wykorzystywana również do produkcji 
metanolu i etanolu oraz innych surowców 

chemicznych. Trzeba zwiększyć wykorzy-
stanie metanu kopalnianego. To się już 
dzieje, ale ze zbyt małą dynamiką. Byłbym 
usatysfakcjonowany gdybyśmy wykorzy-
stywali metan w większym stopniu. 

- Co będzie miał z tego zwykły miesz-
kaniec naszego kraju?

- Celem rządu, którego mam zaszczyt 
być członkiem jest społeczeństwo opar-
te na zasadzie solidarności. Oznacza 
to, że gospodarka ma służyć temu, żeby 
wszystkim nam żyło się lepiej. Ważne są 
wskaźniki wzrostu, ale musza one mieć 
przełożenie na poziom zamożności spo-
łeczeństwa. Inwestujemy więc w poszcze-
gólne branże po to żeby były tam stabilne 
miejsca pracy i przynosiły one ludziom 
wymierne korzyści. Chcemy to jednak 
robić własna drogą, korzystając z naszych 
własnych zasobów. 

- Rozwój górnictwa kłóci się jednak  
z walką o czyste powietrze…

- Nieprawda. Mamy już wiele tech-
nologii pozwalających na takie spalanie 
węgla, które nie szkodzi środowisku. 
Chcemy jednak, żeby energia była nie 
tylko czysta, ale też i tania. Dlatego też to 
właśnie teraz realizowane są programy, 
które naprawdę wpłyną na poprawę jako-
ści powietrza w naszym kraju. Wymiany 
kotłów, termomodernizacja budynków, 
dopłaty do paneli fotowoltaicznych to 
przecież programy realizowane przez 
rząd Prawa i Sprawiedliwości. W ich ra-

mach ludzie mogą otrzymać naprawdę 
spore dotacje na wymianę przestarzałych 
systemów grzewczych, ale też i - jak to 
ma miejsce w najnowszym, bo urucho-
mionym dopiero pod koniec lipca pro-
gramie Mój prąd - stać się rzeczywistym 
wytwórcą energii. Wsparcie dla zainte-
resowanych programem będzie miało 
postać bezzwrotnej dotacji pokrywającej 
koszt wykonania instalacji fotowoltaicz-
nej (paneli, inwerterów, okablowania, 
akcesoriów montażowych i robocizny)  
o mocy 2-10 kW. Wysokość dotacji może 
pokryć do 50 proc. kosztów kwalifikowa-
nych, ale będzie wynosić nie więcej niż  
5 tys. zł. Dzięki temu powstanie na terenie 
kraju 200 tys. nowych instalacji fotowol-
taicznych.

- A co z deputatami? Wielu ludzi na-
rzeka, że nie otrzymało należnych im 
pieniędzy…

- Właśnie zaczynają się wypłaty. Świad-
czenie otrzymało już ponad 5 tys. osób, 
m.in. wdowy i sieroty po górnikach, zaś 
kolejne ok. 8 tys. wniosków o rekompen-
satę zweryfikowano. Na realizację czeka 
już ponad 3 tysiące wniosków. Ci ludzie 
otrzymają po 10 tysięcy złotych.

Rozmawiał: Jan Ostoja

Wodnik (20.01-18.02) W paździer-
niku pojawi się okazja dodatkowego 
zarobku. Można będzie trochę posza-
leć na zakupach. Dużo radości spra-
wi Ci niespodziewana wizyta kogoś, 
z kim dawno się nie widzieliście. Po-
święć więcej uwagi swej kondycji, 
spaceruj, ćwicz, wyjedź na kilka dni 
na łono natury.

Ryby (19.02-20.03) W tym mie-
siącu czekają Cię zawodowe zmiany. 
Znajdziesz się w nowym środowisku  
i masz szansę poznać kogoś niezwy-
kle fascynującego. W drugiej deka-
dzie miesiąca zachowaj szczególną 
uwagę na drodze. Najwięcej radości 
sprawi Ci życie domowe.

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 marzenia i potrzeby. 
Nie rezygnuj z zaproszeń na imprezy, 
spotkać tam możesz osobę, która od-
mieni Twoje życie. Finanse bez zmian 
z perspektywą na lepsze. Zadbaj  
o swój wygląd!

Byk (21.04-21.05) W październiku 
BYK może planować i marzyć, bo jego 
plany i marzenia mają szansę na re-
alizację. Planety sprzyjają poprawie 
w relacjach rodzinnych. Jeśli szukasz 
drugiej połówki, to pod koniec paź-
dziernika pojawi się ktoś, kto wpro-
wadzi Cię w stan euforii, będzie się 
działo! Los Ci sprzyja.

Bliźnięta (22.05-22.06) W paź-
dzierniku 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.

Rak (21.06-22.07) W październiku 
zapomnij choć na chwilę o codzien-
nych obowiązkach i znajdź czas tyl-
ko dla siebie. Zadbaj o formę i wy-
gląd. Relaksuj się na świeżym po-
wietrzu, wyjedź na łono natury. Sa-
motne RAKI właśnie w październiku 
mogą znaleźć poważnego, wiernego 
partnera.

Lew (23.07-22.08) Październik, to 
dla LWA miesiąc niespodzianek w ży-
ciu towarzyskim i rodzinnym. Spra-
wy uczuciowe nabiorą tempa. Na ho-
ryzoncie pojawi się ktoś o fascynu-
jącej osobowości. Uważnie przyjrzyj 
się swoim finansom, pora ograniczyć 
zbędne wydatki. Postaraj się więcej 
przebywać na świeżym powietrzu.

Panna (23.08-22.09) W paździer-
niku sprawy zawodowe potoczą się 
po Twojej myśli, możliwe zmiany  
w finansach. Jeśli chcesz podrepe-
rować zdrowie, to teraz jest najlep-
szy czas na wczasy zdrowotne. Aby 
Twe serce mocniej zabiło, bierz udział  
w życiu towarzyskim. Wenus zapo-
wiada zmiany w życiu osobistym.

Waga (23.09-23.10) W paź-
dzierniku zmienne nastroje skło-
nią 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 związ-
kach niepokój. 

Skorpion (24.10-22.11) W paź-
dzierniku uważaj, by finanse nie wy-
mknęły Ci się spod kontroli. Masz te-
raz dobrą passę. Wszystkie projekty 
realizowane przez Ciebie mają szan-
sę na powodzenie. W tym miesiącu, 
ktoś z rodziny będzie potrzebował 
więcej uwagi i pomocy z Twojej stro-
ny. Zadbaj o siebie, więcej przebywaj 
na świeżym powietrzu.

Strzelec (23.11-21.12) Paździer-
nik będzie dla STRZELCA wyjątkowo 
udany w każdej sferze życia. Na two-
jej drodze pojawi się ktoś z kim prze-
żyjesz płomienny romans. Pamię-
taj, że dużo zależy od Ciebie i Two-
ich wyborów. Masz teraz tyle energii, 
że wszystko sprawnie zorganizujesz  
i załatwisz.

Koziorożec (22.12-19.01) W paź-
dzierniku 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 ser-
deczne rozmowy i szczere wyjaśnie-
nia. W trzecim tygodniu październi-
ka masz szansę na wygraną (lotto, 
giełda…). 

HOROSKOP

!

celem naszego rządu jest 
solidarne społeczeństwo
Rozmowa z ADAMEM GAWĘDĄ - wiceministrem energii odpowiedzialnym za górnictwo, kandydatem do Sejmu RP.


