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Pierwszą turę wyborów zdecydowanie wygrał Stani-
sław Piechula, któremu zabrakło zaledwie czterech 
procent głosów, aby zmagania o urząd burmistrza za-
kończyć już 16 listopada. Prawdziwym czarnym koniem 
wyborczej rywalizacji okazał się Adam Lewandowski. 
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Miko-
łowskiej pojawił się w życiu publicznym naszego mia-
sta przed trzema laty i zdążył sobie zaskarbić sympa-
tię i poparcie prawie 25 procent wyborców. Piechula 
i Lewandowski szli do wyborów z hasłem zmiany obec-
nego układu władzy. Wyniki wyborów pokazały, że wła-
śnie na takie słowa czekali mieszkańcy. Marek Balcer, 
obecny burmistrz, poniósł prawdziwą klęskę w pierw-
szej turze wyborów. Zagłosowało na niego zaledwie 
28 proc. wyborców. W żadnym innym, śląskim mieście, 
gdzie doszło do drugiej tury, urzędujący prezydent albo 
burmistrz nie ma tak słabego poparcia.

CHCESZ DOBRYCH ZMIAN? 
30 listopada idź na wybory!

Stanisław 
Piechula

46,33% 24,92%28,75%

Marek
Balcer

WYNIKI 
PIERWSZEJ TURY

WYBORÓW
NA BURMISTRZA 

MIKOŁOWA

Złych burmistrzów wybierają Ci, którzy nie chodzą na wybory. 
30 listopada zdecydujemy o przyszłości naszego miasta. 

Adam
Lewandowski 

(Wygrał w 1 okręgu) (Wygrał w 2 okręgach) (Wygrał w 18 z 21 
okręgów wyborczych 

w Mikołowie)

30 listopada druga tura
Piechula - Balcer
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ZESTAWIENIE DZIESIĘCIU MIAST WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z NAJDROŻSZĄ TARYFĄ WODNO-ŚCIEKOWĄ. 
W NAWIASIE POZYCJA ZAJMOWANA W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU OBEJMUJĄCYM 806 MIEJSCOWOŚCI - WEDŁUG PORTALU WWW.CENA-WODY.PL

Mikołów - 22,62 zł (27)
Mysłowice - 17,11 zł (54)

Tarnowskie Góry - 16,78 zł (58)
Czechowice-Dziedzice - 15,33 zł (77)

Dąbrowa Górnicza - 14,76 zł (90)
Chorzów - 14,43 zł (98)

Świętochłowice - 14,43 zł (99)
Ruda Śląska - 14,40 zł (101)

Brzeszcze - 14,34 zł (102)
Pszczyna - 14,15 zł (109)

Wyniki pierwszej tury wyborów 
były zaskoczeniem chyba tyl-
ko dla Marka Balcera. Jako 
jedyny z trzech kandydatów, 

praktycznie zaniechał prowadzenia kampa-
nii wyborczej. Tak postępują ludzie, którzy są-
dzą, że władza im się należy. Ale w demokra-
cji tak nie jest. Na dobry wynik wyborczy trze-
ba sobie zapracować. Marek Balcer pracował 
16 lat. Gdyby uważnie czytał „Naszą Gazetę” 
wiedziałby, że w Mikołowie rośnie skala pro-
blemów, z którymi władze miasta nie potrafią 

albo nie chcą sobie poradzić. Nie wymyślili-
śmy tych spraw. Gdybyśmy reagowali na każ-
dą interwencję Czytelników z osiedla Mickie-
wicza, musiałaby powstać osobna gazeta, po-
święcona tej części miasta. A to tylko jedna 
z dzielnic. Nie było tygodnia, aby nie zgłosił 
się do nas mieszkaniec, który został zlekce-
ważony przez mikołowski magistrat. Czytelni-
cy „Naszej Gazety” pamiętają mniej lub bar-
dziej dramatyczne historie ludzi, których pro-
blemy mogłyby zostać rozwiązane, gdyby wła-
dze opowiedziały się po stronie mieszkańców. 

Po pierwszych krytycznych tekstach w „Na-
szej Gazecie”, w połowie 2012 roku jeden 
z prominentnych członków obecnej eki-
py rządzącej, przez osoby trzecie zasugero-
wał nam, że powinniśmy zniknąć z miasta. 
Nie zniknęliśmy i nie poszliśmy z tym czło-
wiekiem do sądu. Z takimi ludźmi nie ma 
sensu walczyć. Wystarczy poczekać, aż sami 
znikną z przestrzeni publicznej, bo wcześniej 
czy później „podziękują” im ci, którzy tak na-
prawdę rządzą miastem, czyli wyborcy. Być 
może taki moment właśnie nadszedł.

Już przed pierwszą turą 
alarmowaliśmy o przy-
padkach nieczystej 
kampanii wyborczej 
w Mikołowie. Ofiarą 
brudnych metod padł 
Adam Lewandowski, 
który powiadomił poli-
cję o zrywaniu jego ma-
teriałów wyborczych. 
Nie oszczędzono też 
Stanisława Piechuli. 

Brudne zagrywki na-
siliły się po ogłosze-
niu wyników pierw-

szej tury. Plakaty wyborcze 
Piechuli są konsekwentnie 
zaklejane podobizną rywa-
la, choć na tablicach ogło-
szeniowych jest wystarcza-
jąco miejsca na materia-
ły reklamowe obu kandy-
datów. Piechula zwrócił się 
o zgodę na naklejanie pla-
katów na przystankach au-
tobusowych. Odprawiono 
go z kwitkiem. Zakaz ten 
nie obowiązuje, jak widać, 
obecnego burmistrza i jego 
kolegów. Żyjemy w mieście 
prywatnym?

Co wolno burmistrzowi...

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

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

Nowa Rada Miejska

Radni Powiatu z Mikołowa
Stanisław Piechula (2049)

Adam Lewandowski (1242)
Marek Balcer (401)

Wojciech Spałek (383)
Henryk Zawiszowski (334)

Eryk Muszer (306)
Adam Putkowski (289)

Przemysław Marek (197)
Henryk Stencel (175)

Stanisław Piechula i Marek Balcer startują w drugiej turze wy-
borów na burmistrza Mikołowa. Jeżeli wygra Piechula w jego 
miejsce w Radzie Powiatu zasiądzie Mirosława Lewicka, znana 
w mieście doktor weterynarii. Balcera zastąpi Grażyna Nazar. 

Senator Izabe-
la Kloc z Pra-
wa i Spra-

wiedliwości jest je-
dynym parlamen-
tarzystą z powiatu 
mikołowskiego. Po 
16 listopada ziemia 
mikołowska ma tak-
że swojego przed-
stawiciela w Sej-
miku Wojewódz-
twa Śląskiego. Z na-
szego okręgu man-
dat wywalczyła Ju-
lia Kloc, córka pani 
senator, która zdobyła ponad 13 tys. głosów. Jest to jeden 
z lepszych wyników, zarówno na liście PiS, jak i w porównaniu 
do innych ugrupowań. Julia Kloc jest najmłodszym radnym 
w 45 osobowym Sejmiku.

Kloc czyli polityczna moc
Sejmik Województwa Śląskiego

Krajobraz po bitwie
Burmistrz  Rada Miejska  Rada Powiatu  Sejmik

Prawie 72 proc. wyborców opowiedziało się przeciwko dalszym rządom 
obecnego burmistrza. Po latach niepodzielnego sprawowania władzy przez 
tandem Balcer-Putkowski, mieszkańcy powiedzieli: dość, chcemy zmian.

Kampania trwa

Miasto prywatne?

Rośnie zadłużenie Mikołowa. 
Nie ma nic złego w zaciąga-
niu kredytów pod warunkiem, 

że służą one finansowaniu inwesty-
cji, które stymulują rozwój miasta i 
tworzą nowe miejsca pracy. Sztanda-
rową i w zasadzie jedyną inwestycją 

Mikołowa ostatnich lat jest piekiel-
nie droga kanalizacja, za którą pła-
cimy najwyższą taryfą wodno-ście-
kową na Śląsku. W ulotce wyborczej 
burmistrz Marek Balcer tak tłumaczy 
wysoką cenę wody i ścieków: „wyni-
ka ona z bezlitosnego rachunku eko-

nomicznego oraz narzuconych nam 
standardów unijnych”. 

Panie burmistrzu! Większość 
miast na Śląsku buduje kanalizację 
według standardów unijnych. Tam 
też obowiązuje bezlitosny rachu-
nek ekonomiczny. Ale tylko w Mi-
kołowie cena za wodę i ście-
ki przekroczyła 22 zł za metr 
sześcienny. 

Toniemy w długach

Mikołów realny, nie wirtualny

30 proc. 
od 1 stycznia 
przyszłego roku 
o tyle wzrośnie 
dla Mikołowa cena 
wywozu śmieci.

„Wizytówką” śródmieścia Mikołowa od wielu lat jest niszczejący i niewykorzystany budynek po byłej komendzie policji.

ZADŁUŻENIE MIAST W POWIECIE MIKOŁOWSKIM:
Mikołów 30 %
Orzesze 16 %

Łaziska Górne 13,4 %

Mieszkańcy os. Mickiewicza proszą o remonty i zdjęcie azbestu z budynków. To co w innych miastach jest normą, 
w Mikołowie staje się problemem nie do przeskoczenia.

Firma Gansewinkel po raz kolejny wygrała przetarg na wywóz śmieci z Mikołowa. To samo miasto, ta sama 
usługa, ten sam wykonawca, tylko cena inna. Od przyszłego roku za wywóz śmieci zapłacimy 9,7 mln zł (do-
tychczas 6,2 mln zł). Na zdjęciu parking Zakładu Usług Komunalnych (fotografi ę wykonano w lipcu tego roku).

Na tablicy jest dość miejsca na materiały informacyjne obu kandydatów. Ktoś tu 
jednak nie przestrzega reguł demokratycznej gry.

Zgodnie z decyzją naczelnika wydziału Gospodarki Komunalnej na przystankach mogą być wywieszone tylko informacje dla 
pasażerów. Jaką linię autobusową zapowiada plakat z burmistrzem Balcerem?

(w nawiasach liczba głosów)
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- Adam Lewandowski, kandy-
dat waszego stowarzyszenia na 
burmistrza, nie wygra tych wy-
borów.

- Adam osiągnął bardzo dobry wynik 
i jesteśmy dumni z niego i siebie. Sto-
warzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi 

Mikołowskiej działa od niespełna trzech 
lat. W stosunkowo krótkim czasie, uda-
ło nam się przekonać jedną czwartą wy-
borców do naszych planów i pomysłów.

- Waszym zasadniczym celem 
była zmiana władzy w Mikołowie.

- I jestem przekonana, że uda nam 
się to zrealizować. Podobny cel przy-
świeca Stanisławowi Piechuli. Cie-
szę się z jego bardzo dobrego wyniku 
w pierwszej turze. Mam nadzieję, że 
jest to zwiastun dobrych zmian, jakie 
nastąpią w Mikołowie po 30 listopada.

- Na kogo odda Pani głos w dru-
giej turze?

- Dla mnie i mam nadzieję, że także 
dla większości mikołowian, wybór jest 
oczywisty. To, czego nie uda się nam 
zrobić z Adamem Lewandowskim, zre-
alizujemy ze Stanisławem Piechulą. 

Rozmowa z KRYSTYNĄ ŚWIERKOT, radną nowej kadencji z listy Stowarzyszenia Rozwoju 
i Promocji Ziemi Mikołowskiej, prezesem Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Krystyn.

Wykorzystajmy szansę

- Wielu mieszkańców naszego miasta pod-
kreśla, że nadchodzące wybory mogą mieć 
przełomowe znaczenie dla Mikołowa.

- To prawda. Po raz pierwszy od wielu lat pojawi-
ła się realna szansa na zmianę układu trzymającego 
władzę w Mikołowie. Ci sami ludzie rządzą naszym 
miastem od 16 lat. Przykleili się do stołków, a Miko-
łów powoli staje się ich miastem prywatnym. Długo-
letnie sprawowanie władzy przez tę samą ekipę to-
warzysko-biznesową prowadzi do nepotyzmu i tłu-
mienia demokracji lokalnej. Jeżeli teraz nie rozbije-
my tego układu, oni będą rządzić dożywotnio. 

- Adam Lewandowski, pana konkurent 
w pierwszej turze wyborów, postulował na-
wet, aby ograniczyć władzę burmistrzów do 
dwóch kadencji.

- Jak najbardziej podpisuję się pod tym postu-
latem. Im dłużej rządzi miastem ten sam czło-
wiek, tym bardziej rośnie pokusa, aby korzystać 
z przywilejów władzy. Z drugiej strony, praca bur-
mistrza nie jest etatem pozwalającym spokojnie 
przetrwać do emerytury. Jest to zajęcie wymaga-
jące odpowiedzialności, poświęcenia, odwagi i po-
czucia misji. Nie da się utrzymać takiego poziomu 
aktywności w nieskończoność. Dla każdego bur-
mistrza nadejdzie czas, kiedy pomysły, energia za-
czną się wyczerpywać i dojdzie do takiej sytuacji, 
jaką mieliśmy w Mikołowie, gdzie rolę i obowiązki 
burmistrza przejął jego zastępca.

- Jak Pan ocenia wynik wyborczy obecne-
go burmistrza?

- Trudno o bardziej czytelny sygnał, że miesz-
kańcy chcą zmian w naszym mieście. Ludzie mają 
już po prostu dość lekceważenia ze strony władz. 
Marek Balcer do tej pory nie przedstawiał progra-
mu na żadną z kolejnych kadencji. Nie zrobił tego 
także teraz, przed pierwszą turą wyborów. Dopiero 
w ubiegłym tygodniu, czując zagrożenie utraty fo-
tela burmistrza ograniczył się do przepisania pro-
blemów poruszanych przez swoich konkurentów. 
Czy dalej sądzi, że wyborcy tego nie zauważą?

- Jak Pan ocenia wynik Adama Lewan-
dowskiego, trzeciego z kandydatów do fote-
la burmistrza?

- Korzystając z okazji, chciałbym pogratulować 
Adamowi Lewandowskiemu świetnego wyniku. Zdo-
był 25 procent głosów, choć aktywnie uczestniczy 
w życiu politycznym naszego miast dopiero od trzech 
lat. Wielu wyborców obdarzyło Adama Lewandow-
skiego społecznym zaufaniem i mam nadzieję, że 
wykorzysta on ten kapitał dla dobra naszego mia-
sta. Łączy nas wspólny cel – chcemy pozytywnych 
zmian w Mikołowie. Jeżeli po drugiej turze, zmieni 
się układ władzy w mieście, Adam Lewandowski tak-
że powinien czuć się zwycięzcą tych wyborów.

- Wykorzysta Pan pomysły z programu wy-
borczego Lewandowskiego?

- W wielu punktach nasze programy są zbieżne. 
Mamy podobną, bardzo krytyczną opinię na temat 
polityki mieszkaniowej, prowadzonej przez obecne-
go burmistrza. Nie godzimy się z niezrównoważo-
nym rozwojem Mikołowa i degradacją niektórych 
dzielnic, w tym osiedla Mickiewicza. Za bardzo do-
bry uważam pomysł, aby umożliwić mieszkańcom 
zgłaszanie własnych projektów uchwał pod obrady 
sesji Rady Miejskiej. Wymagać to będzie zmiany re-
gulaminu Rady, ale mam nadzieję, że wśród nowych 
radnych znajdę wielu sojuszników dla tego pomysłu.

- W dzień po ogłoszeniu wyników pierw-
szej tury, w miasto poszła plotka, że zamie-
rza Pan zwalniać ludzi z urzędów.

- Nietrudno się domyśleć komu i dlaczego zale-
ży na rozpowszechnianiu takich plotek. Tonący brzy-
twy się chwyta. Są w Mikołowie ludzie, którzy dla rato-
wania stołków nie cofną się nawet przed rozsiewaniem 
kłamstw i pomówień. Mogę wszystkich zapewnić, że 
nie zamierzam nikogo uczciwie pracującego zwalniać, 
a politykę kadrową chcę oprzeć tylko o kryteria kom-
petencji, uczciwości i zaangażowania w sprawy miasta, 
a nie konekcjach rodzinnych. 

- Jak na mikołowskie standardy, kampa-
nia wyborcza miała wyjątkowo ostry i czasa-
mi brudny charakter. Na niektórych forach 
internetowych zestaw insynuacji pod pań-
skim adresem wystarczyłby na kilka proce-

sów sądowych. Zaklejanie plakatów stało 
się normą…

- Jakoś mnie to nie dziwi. Znam determinację 
tych ludzi, którzy nie mogąc pogodzić się z myślą 
o utracie władzy sięgają po środki i metody, nie 
mające nic wspólnego z honorem i zasadami fair 
play. Zresztą, jak się okazuje, negatywna kampa-
nia jest mało skuteczna - wystarczy porównać wy-
niki z pierwszej tury. Ja się do takich metod nie 
uciekam i chyba docenili to wyborcy, obdarzając 
mnie tak wysokim zaufaniem. Niestety, brudna 
kampania psuje jakość życia publicznego w mie-
ście. Mam nadzieję, że ci, którzy w ostatnich tygo-
dniach rozpętali mikołowskie „piekiełko”, przynaj-
mniej zdają sobie sprawę z tego, co zrobili.

- Dlaczego nie chciał Pan wziąć udziału 
w debacie z burmistrzem?

- To jakieś żarty. O całej sprawie dowiedziałem się 
z mediów. Burmistrz poinformował dziennikarzy oraz 
mieszkańców o miejscu i dacie debaty, „zapominając” 
o uzyskaniu ode mnie informacji, że wezmę w niej 
udział. Zrobił to zapewne celowo, wiedząc że tego wie-
czoru mam zaplanowane spotkania z mieszkańcami Ka-
mionki. Po raz kolejny Marek Balcer pokazał, że nie sza-
nuje przeciwników i manipuluje opinią mieszkańców, 
usiłując zrzucić na mnie fiasko debaty. Poza tym, co no-
wego ma do powiedzenia burmistrz? Wiemy, na co go 
stać i oceniliśmy jego rządy w pierwszej turze wyborów. 

Rozmawiał: Jerzy Filar

- chcemy pozytywnych zmian w Mikołowie- chcemy pozytywnych zmian w Mikołowie
Mamy wspólny cel

Po raz pierwszy od wielu lat pojawiła się realna szansa na 
zmianę układu trzymającego władzę w Mikołowie. Ci sami 
ludzie rządzą naszym miastem od 16 lat. Przykleili się do 
stołków, a Mikołów powoli staje się ich miastem prywatnym. 
Długoletnie sprawowanie władzy przez tę samą ekipę 
towarzysko-biznesową prowadzi do nepotyzmu i tłumienia 
demokracji lokalnej. Jeżeli teraz nie rozbijemy tego układu, 
oni będą rządzić dożywotnio. 

Rozmowa z 

Stanisławem Piechulą, 
zwycięzcą pierwszej tury wyborów 

na burmistrza Mikołowa


