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Dariusz Wójtowicz,
prezydent Mysłowic:

W samorządzie poglądy
polityczne muszą zejść
na drugi albo trzeci plan.
Najważniejsze jest miasto.
rozmowa str. 6

2

www.naszemyslowice.eu

kwiecień 2021 r.

Była rudera
jest architektoniczna perła

Od

2009 r., kiedy wyprowadził
się Sanepid, dworek w Parku
Zamkowym zaczął popadać
w ruinę. Dopiero po dziesięciu latach rozpoczął się dawno oczekiwany przez mieszkańców
remont, a miesiąc temu budynek został oddany do użytku.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła półtora miliona złotych, z czego 781 tys. zł to dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Siedzibę w odno-

Niestety, muszlę koncertową
wionym obiekcie będzie miał Klub Inicjatyw
Lokalnych. Znajdzie się tam również miejsce dla seniorów, organizacji pozarządowych
i nowożeńców. Jakość prac remontowych robi spore wrażenie. Do tego stopnia, że budynek po Sanepidzie został zgłoszony, jako mysłowicka propozycja do ogólnopolskiego konkursu budowlanego „Modernizacja roku i budowa XXI w.”.
Głosować można do 10 maja na stronie:
www.modernizacjaroku.org.pl
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Energia za darmo
dla domu i firmy

• Pomoc w złożeniu wniosku dla małych i średnich
przedsiębiorców do NFOŚiGW w uzyskaniu
dofinansowania w postaci pożyczki lub dotacji.
• Pomoc w złożeniu wniosku dla osób fizycznych
w ramach programu „Mój prąd”.
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czeka rozbiórka
u Rozpoczął się remont dolnej części Parku Zamkowego
i z placu budowy od razu napłynęły złe wieści.

M

uszla koncertowa, do której
tak bardzo przywiązali się mieszkańcy, musi zostać rozebrana. Jeszcze
w poprzednich numerach
gazety pisaliśmy, że władze miasta chcą zachować
obiekt. Jak się jednak okazało najważniejsza rzecz, czyli fundamenty, są w stanie
totalnej rozsypki. Muszla
to kawał historii Mysłowic.
Miejsce imprez z okazji dni
miasta oraz setek niezapomnianych festynów, koncer-

tów i pikników. Na pocieszenie prezydent miasta Dariusz Wójtowicz zapewnia,

że mieszkańcy będą mieli
wpływ na to, co powstanie
w miejsce muszli.

Na szczęście pozostałe części remontu Parku Zamkowego
toczą się bez przykrych niespodzianek. Rozpoczęło się, m.in
korytowanie terenu pod kolejny odcinek drogi rowerowej
biegnącej wzdłuż ulic Kacza, Strażacka i Promenada.

Mysłowice czeka

METAMORFOZA

P

odczas kolejnego spotkania w ramach
„Miasta Idei” organizowanego przez
Gazetę Wyborczą oraz mysłowicki magistrat, mieszkańcy, eksperci oraz samorządowcy rozmawiali, o tym co powinno zmienić
się w naszym mieście.
Wszyscy jednogłośnie uznali, że musimy zacząć od Rynku, który ma być motorem napę-
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dowym do dalszych przemian
w mieście oraz stać się miejscem tętniącym życiem.
Plan przebudowy przewiduje również usunięcie rur, które
znajdują się po północnej stronie pierzei i postawienie nowych obiektów zbliżonych wizualnie do pozostałych.
Ogłoszenie konkursu planowane jest jeszcze tej wiosny, co
pozwoli zebrać pomysły i doświadczenie architektów na zagospodarowanie
obszaru od Urzędu Miasta i Placu Wolności, aż
do Parku Zamkowego. Mieszkańcy wyszli również z propozycją, aby projekt przebudowy objął
tereny dawnej kopalni Mysłowice, dzielnicy Piasek, jak również po drugiej stronie Przemszy od
strony Sosnowca - co pozwoli stworzyć nam jedną całość.
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Biedni ludzie padli ofiarą

politycznych zagrywek

Eksmisja nie zawsze jest
efektem alkoholizmu albo
życiowego cwaniactwa.

Przykład jednego z osiedli modułowych.

Po kampanii nienawiści rozpętanej przez grupę radnych, posła Wojciecha Króla i jego ludzi,
mieszkańcy Larysza zaczęli protestować przeciwko budowie w ich dzielnicy modułowych
domów socjalnych. To nie miało być getto - jak twierdzili. Chcąc uniknąć społecznych
konfliktów prezydent miasta zapowiedział jednak, że domów modułowych na Laryszu, ani
w całych Mysłowicach nie będzie. Oby nie przepadło 6 mln zł rządowej dotacji na ten cel.

M

ysłowice od lat borykają
się z problemem zapewnienia dachu nad głową ludziom z wyrokami eksmisyjnymi, którzy mają prawo do lokalu socjalnego. Miasto nie ma tylu wolnych
mieszkań. Jest sporo pustych lokali
w starych kamienicach, ale wymagają one remontu, na co nie ma pienię-

dzy. Koło się zamyka. Ludzie dostają wyroki eksmisyjne nie tylko z powodu alkoholizmu albo społecznego
cwaniactwa.
Czasami ktoś znajdzie się
po prostu na życiowym
zakręcie, z którego trudno
wyjść o własnych siłach.

Z myślą o takich ludziach Mysłowicom udało się pozyskać aż 6 mln
zł na budowę 50 socjalnych domów
modułowych. To część rządowego wsparcia w wysokości 37 mln zł,
jakie nasze miasto otrzymało w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wstępnie wybrano 15 lokalizacji w całych Mysłowicach. Najlepsze

warunki, pod względem planistycznym, komunikacyjnym i dostępności
mediów, spełniało tylko jedno miejsce. Mowa o terenie przy ul. Laryskiej. Miało tam powstać nowoczesne osiedle z panelami fotowoltaicznymi, małą architekturą zieloną, placem zabaw. Aby rozpocząć budowę
miasto powinno najpierw przeprowadzić konsultacje społeczne. Zanim do tego doszło swoje „debaty”
z mieszkańcami przeprowadziła
część opozycyjnych radnych oraz poseł Wojciech Król i jego współpra-

cownicy. To wystarczyło, aby zniechęcić laryszan do tej inwestycji.
Z każdym dniem zaczęła rosnąć
niechęć nie tylko do tego osiedla, ale także ludzi, którzy mieli
tam zamieszkać. W tej sytuacji
prezydent Dariusz Wójtowicz
postanowił wycofać projekt
budowy osiedla modułowego.
- Ta kampania nienawiści,
która została wytoczona przeciwko mnie, tak naprawdę obróciła się przeciwko ludziom potrzebującym pomocy, a Mysłowice przecież słyną z empatii i solidarności. W tej sytuacji nie miałem jednak innego wyjścia.
Nie działam wbrew woli mieszkańców.
Skoro nie chcą osiedla modułowego, to
go nie będzie - mówi prezydent Wójtowicz.
Domów nie będzie, ale
pozostał problem dotacji.
Rząd dał 6 mln zł na ten konkretny
cel. Teraz miasto musi zwrócić się do
premiera Mateusza Morawieckiego
o zgodę na inne wydatkowanie dotacji. Rząd się zgodzi albo nie. Wtedy
dotacja może przepaść.
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Dariusz Wójtowicz: póki jestem prezydentem miasta
była dyrektor i psycholog nie wrócą do tej placówki.

Co się działo
w mysłowickim Domu Dziecka?

tylko wobec wychowanków,
ale nawet wychowawców. Po
zmianach kadrowych, coraz
więcej osób otwiera się i opowiada o złych relacjach, zastraszaniu, braku wsparcia czy ponurej atmosferze w placówce.

P

owoli opadają emocje, ale rodzi się coraz więcej pytań. Co
działo się za zamkniętymi drzwiami placówki, która miała stworzyć namiastkę
domu dla dzieci skrzywdzonych przez los?
Przypomnijmy, że bomba
wybuchła pod koniec ubiegłego miesiąca, kiedy prezydent
Wójtowicz odsunął od pełnienia funkcji dyrektorkę oraz panią psycholog placówki przy
ul. Żeromskiego.

Niedawno reportaż
o mysłowickim
Domu Dziecka
ukazał się w TVP3.
Powodem takiej
decyzji były
informacje,
jakie dotarły
do magistratu
o znęcaniu się
psychicznym
i dręczeniu dzieci.
Jak twierdzi prezydent, kontrola zarządzona w ośrodku potwierdza te zarzuty. We
wstępnych wnioskach pokontrolnych można przeczytać
o psychicznej przemocy nie

Dziennikarze dotarli do wychowanków, którzy opowiedzieli szokujące historie, nawet
o podejmowanych próbach samobójczych. Była dyrektorka
zaprzecza tym zarzutom, ale
prezydent Wójtowicz podkreśla, że póki on rządzi w mieście, nie ma mowy o jej powrocie do Domu Dziecka. Sprawa trafiła do mysłowickiej prokuratury. Od jej ustaleń zależeć będzie, jakie kroki zostaną
podjęte, aby uporządkować sytuacje w placówce.

Kto ma w głowie olej
ten idzie na kolej!

Technikum Kolejowe w Tychach

ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022
Kształcimy w najbardziej poszukiwanych zawodach:
n technik elektroenergetyk transportu szynowego,
n technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
n technik budownictwa kolejowego
n technik transportu kolejowego.
Współpracujemy z wiodącymi
firmami kolejowymi oraz uczelniami.
Pracodawcy zapewniają uczniom stypendia
i pracę w największych firmach kolejowych.
Czekamy na Wasze wnioski
o przyjęcie do Szkoły od 17 maja 2021 r.
w systemie Vulcan,
jak również pod adresem mailowym:
szkola@edukacja.tychy.pl.
Znajdziecie nas na FB,
stronie internetowej: szkoly-kolejowe.pl
oraz wyszukując w Vulcanie.

Technikum Kolejowe Tychy
kształci przyszłe szychy!
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Herman Zamelduj się w Mysłowicach
na straży

M

ysłowicka Straż Miejska pozyskała nowego „pracownika”. To piesek
Herman, którego cudem uratowano od śmierci głodowej. Został odebrany z rąk
właściciela, który doprowadził go do skrajnego
zaniedbania. Na szczęście mimo tego, co go spotkało, jest bardzo ufny i łagodny w kontaktach
z ludźmi. Strażnicy są bardzo zadowoleni, że
mają nowego „funkcjonariusza”. Początkowo
do mysłowickiej jednostki miał trafić pies Hunter, ale sprawa została nagłośniona przez media
i zgłosiła się rodzina do adopcji.

Podaj łapę, Przytulisko Mysłowice, Cztery łapy, Mysłodziaki, a może Zwierzogród?

TRWA KONKURS NA NAZWĘ

dla mysłowickiego schroniska

J

akiś czas temu na swoim facebookowym fanpage’u prezydent
Mysłowic zapytał mieszkańców o propozycje nazw dla schroniska, które stanie niebawem przy
ul. Świerczyny. Z ponad 100 pomysłów urzędnicy wybrali 5. Teraz mysłowiczanie, za pośrednictwem ankiety zamieszczonej w internecie wytypują jedną nazwę, która zostanie
przyznana schronisku.

u Ruszyła akcja zachęcająca osoby, które przeprowadziły się
do Mysłowic, do stałego zameldowania w naszym mieście.

W

nagrodę można za to otrzymać pakiet powitalny składający się z miejskich gadżetów oraz książeczki
z kuponami rabatowymi na zakupy i usługi,
które zaproponowali mysłowiccy przedsiębiorcy. Aby dokonać meldunku, należy zgłosić się
do Ewidencji Ludności mieszczącej się w Biurze Obsługi Mieszkańca lub zameldować poprzez platformę ePUAP z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, co jest godne polecenia w związku z sytuacją pandemiczną. Jeżeli jednak chcecie
zameldować się osobiście pamiętajcie, że należy
wcześniej umówić się na konkretny dzień oraz
godzinę telefonicznie pod nr tel. 32 317 11 56,
32 317 13 06, 32 317 13 07.
Ponadto wszystkie osoby powyżej 18 roku życia, które zameldują się u nas na pobyt stały będą mogły wziąć udział w specjalnym konkursie.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w Biurze Obsługi Mieszkańca wypełnionego i podpi-

sanego formularza konkursowego z wymyślonym hasłem zawierającym nazwę „Miasto Mysłowice”. Możliwe jest również przesłanie formularza pocztą pod adres: ul. Powstańców 1,
41-400 Mysłowice lub drogą elektroniczną
na emaila: kancelaria@myslowice.pl. Nagrody otrzymają trzy osoby wytypowane na podstawie najciekawszego hasła. Zgłoszenia należy składać w terminie do 31 maja 2021 r. (liczy
się data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta
Mysłowice). Formularze konkursowe dostępne
są w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz na stronie internetowej miasta: www.myslowice.pl/
zameldujsie.
Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden formularz konkursowy.
Nagrodami w konkursie są:
I miejsce - telewizor o wartości około 10 tys. zł,
II miejsce - robot wielofunkcyjny,
III miejsce - hulajnoga elektryczna.

Wsparcie dla „Dwójki”

Do

Szpitala nr 2 dotarło sześć palet
płynu do dezynfekcji o wartości
370 tys. zł. Jest to darowizna firmy Aerosol Serwis, w ramach pomocy COVID
dla szpitali II stopnia.

REKLAMA

200 lat!
104

lata skończyła mysłowiczanka Angelika Madej. Serdeczne życzenia
złożył, m.in. prezydent miasta.

Ptasie osiedle

Na

terenie Przedszkola nr 20
zawisło 17 budek lęgowych dla ptaków, które kupił Zbigniew Zduniak. W akcji montażu domków wzięli udział
członkowie Rady Dzielnicy Bonczyk Tuwima: Urszula Przybyla, Anna Kozlowska, Adam Kremzer, Zbigniew
Zduniak, dyrektor Przedszkola nr 20
- Sylwia Pasternak, Pawel Skrzeczyna
z dzielnicy Krasowy oraz radna miejska Agnieszka Harmata.

Uwaga! Idą jeże

J

eże są sympatyczne, pożyteczne i inteligentne. W mieście mają jednak ciężkie życie, które kończy się czasami tragicznie.
Na szczęście są ludzie, którzy troszczą się
o jeże. Na drogach w Mysłowicach pojawiły
się tabliczki apelujące o uwagę na drodze, aby
przypadkiem nie rozjechać tych sympatycznych zwierząt.

www.naszemyslowice.eu
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Ćwierć miliona dla seniorów
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M

iasto rozstrzygnęło konkurs dla klubów trenujących seniorski sport zespołowy. W sumie na ten rok było
do rozdysponowania 250 tys. zł. Pieniądze trafią do trzech mysłowickich
klubów. Po 110 tys. zł otrzymają Silesia Volley (stowarzyszenie Mysłowicka Siatkówka Kobiet) oraz Unia
Kosztowy. 30 tys. zł trafi natomiast
do Górnika 09 Mysłowice.

Konkurs na Eko TikToka rozstrzygnięty!

U

rząd Miasta rozstrzygnął konkurs na
stworzenie krótkiego
spotu video w formacie MP4,
MOV lub AVI ukazującego w sposób kreatywny zagadnienia związane z ochroną środowiska. Udział mogła wziąć
mysłowicka młodzież, która pokazała swoje fantastyczne
eko pomysły.

Nagrody w konkursie zdobyli:
• I miejsce - Aleksandra Sałata (hulajnoga elektryczna)
• II miejsce - Urszula Sroga (tablet multimedialny)
• III miejsce - Franciszek Jurek (smartwatch)
Wyróżnienia (zestaw gadżetów miejskich):
• Uczniowie Kl. Ic Szkoły Podstawowej nr 13,
• Przedszkolaki z Przedszkola nr 16,
• Zofia Witek.

Na święta nikt
nie został sam

C

hoć pandemia już po raz drugi uniemożliwiła organizację śniadania wielkanocnego w Szybie Bończyk, samotni i potrzebujący mysłowiczanie nie
byli w tym czasie pozostawieni sami sobie. Dotarły do nich
nie tylko tradycyjne świąteczne posiłki, ale także paczki
z podarkami.

W akcję zaangażowały się dziesiątki osób: przedstawiciele miejskich władz, służb i jednostek, lokalni przedsiębiorcy i stowarzyszenia, ale przede wszystkim mieszkańcy, którzy od miesiąca gromadzili w Szybie Bończyk dary. Udało się z nich przyrządzić ponad 250 śniadań i stworzyć ponad 150 paczek. Wielkanocna pomoc dotarła także do mysłowickiej nocleREKLAMA
gowni i katowickiego hospicjum
Cordis.

Wielkanocne rowery

Mroźne rury

M

iasto kupiło nowe orurowanie mrożące lodowisko w Parku Słupna.
Pracownicy MOSiR sprawdzają, czy urządzenie działa jak należy.
Wszystko z myślą o przyszłym sezonie. Zwolennicy ślizgania się na
lodzie już mogą zacierać ręce, bo na ostrzenie łyżew jest jeszcze trochę czasu.

Ogrodzona Lechia 06

M

iejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął wymianę ostatniego
fragmentu ogrodzenia wokół obiektu Lechii 06 na Promenadzie.
- Wymiana ogrodzenia spowoduje wzrost poziomu atrakcyjności miejsca oraz przyczyni się przede wszystkim do poprawy bezpieczeństwa
korzystających z obiektu mysłowickich piłkarzy oraz lekkoatletów - mówi Karol Pawlik, dyrektor MOSiR Mysłowice.

WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

wynajem
długo i krótko
terminowy

P

racownicy Urzędu Miasta sprawili ogromną, świąteczną niespodziankę wychowankom mysłowickiego Domu Dziecka. Do placówki trafiło 17 rowerów.

REKLAMA

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
dr Ireneusz Korczyński

ul. Górnicza 7, 41-400 Mysłowice
tel. (32) 316 31 07 fax (32) 223 86 87

tel. 532 090 105
www.50rent.pl
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156 mln zł

- Było więcej poważniejszych problemów. Choćby fatalna sytuacja MPWiK,
która mogła pogrążyć całe miasto. Oczywiście, największym,
wciąż nieugaszonym
pożarem jest toksyczne składowisko na Brzezince. Na
szczęście finalizuje się sprawa jego
utylizacji i prawdopodobnie jeszcze
w tym roku mieszkańcy dzielnicy
i całego miasta będą mogli zasypiać
bez strachu, że obudzi ich wycie syren alarmowych.

Mysłowice pozyskały
z zewnętrznych źródeł

Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic:

W SAMORZĄDZIE POGLĄDY
POLITYCZNE MUSZĄ ZEJŚĆ
NA DRUGI ALBO TRZECI
PLAN. NAJWAŻNIEJSZE
JEST MIASTO.

- Powieściowy bohater Jack Reacher zawsze liczy na najlepsze,
ale jest przygotowany na najgorsze. Ta reguła obowiązuje też w samorządzie?
- Jack Reacher, mimo zdolności
dedukcyjnych i przenikliwej inteligencji czasami używa pięści, aby
bronić swoich racji. Jest więc w lepszej sytuacji, niż samorządowcy.
Proszę podkreślić, że to jest oczywiście żart, bo moi przewrażliwieni przeciwnicy zaraz powiedzą, że
nawołuję do przemocy. Poza tym
w samorządzie od umiejętności
żandarma wojskowego, jakim jest
Jack, bardziej przydaje się doświadczenie sapera...
- Tyle min zostawił po sobie
pański poprzednik?
- Zostawił prawdziwe pole minowe. Kilka bomb mogło wysadzić finanse całego miasta, a jedna zagroziła katastrofą w dosłownym znaczeniu.

- Jest też inne, niepowieściowe
ale życiowe powiedzenie: widziały
gały co brały.
- Nie do końca się z tym zgadzam. Gały widziały, że miasto jest
źle zarządzane, stoi w miejscu i po-

cząć urzędowanie od spektakularnego remontu albo budowy drogi.
Zamiast tego, w ramach przywitania
na stanowisku, musiałem się zmierzyć z prawie 23. milionową dziurą w budżecie. Okazało się, że mój

- Jakoś słabo się Pan cieszy…
- Mam ambiwalentne odczucia.
Z jednej strony odczuwam ogromną ulgę, że znaleźliśmy rozwiązanie tego problemu, ale jestem też
wściekły, że tyle energii, czasu i pieniędzy musiało pójść na naprawianie błędów z przeszłości. Jest to jakaś ironia losu, że największa inwestycja ostatnich dekad w Mysłowicach będzie miała charakter ratunkowy, a nie rozwojowy. Koszt utylizacji bomby na Brzezince sięgnie
94 mln zł. Nawet nie chcę liczyć, ile
rzeczy można by za takie pieniądze
zrobić dla Mysłowic.
- Od przejęcia władzy w Mysłowicach upłynęło dwa i pół roku.
Spodziewa się Pan jeszcze jakiś
niespodzianek z przeszłości?
- Przeszłość będzie nad nami ciążyła jeszcze długo. W dwa i pół roku
nie da się odrobić zaległości i zaniedbań, które ciągnęły się przez lata,
a nawet dekady.
- Te zaległości uda się nadrobić,
m.in. dzięki pomocy rządu. Proszę
zdradzić jak to możliwe, że prezydent miasta, który nigdy nie krył
lewicowych przekonań potrafi się
dogadać z prawicowym premierem?
- Ja nie ukrywam swoich poglądów, ale zostawiam je w domu, kiedy wychodzę do pracy. Wiem, że
wielu samorządowców ma silną po-

Pieniądze pozyskane dla Mysłowic nie mają barw politycznych.
Ja oceniam rząd Mateusza Morawieckiego według tego, co zrobił
dla naszego miasta. Według tej skali, nie mieliśmy jeszcze
we władzach centralnych większego przyjaciela.
grąża się w problemach, z których
trudno będzie wyjść. Jestem samorządowcem od 1998 roku i sporo
wiem na temat działania lokalnej
władzy. Proszę jednak pamiętać, że
radni choć wiedzą sporo, to nie są
w stanie ogarnąć całości, bo nie mają dostępu do wszystkich dokumentów i informacji, którymi dysponuje prezydent. Też chciałem, jak wielu prezydentów innych miast, za-

poprzednik planował inwestycje, ale
przeznaczone na nie kwoty przenosił potem na wydatki bieżące. Dla
miasta wielkości Mysłowic to duże
pieniądze, które mają swój konkretny przelicznik w niezrealizowanych
budowach, remontach, modernizacjach.
- Chyba nie to dało Panu najbardziej w kość?

kusę, aby aktywnie włączać się w życie polityczne, ale ja tego unikam,
a wręcz wykluczam. W samorządzie poglądy polityczne muszą zejść
na drugi albo trzeci plan, bo najważniejszy jest program dla miasta.
Pieniądze pozyskane dla Mysłowic
nie mają barw politycznych. Ja oceniam rząd Mateusza Morawieckiego według tego, co zrobił dla naszego miasta. Według tej skali, nie mie-

liśmy jeszcze we władzach centralnych większego przyjaciela.
- Pańskim śladem nie idą inni
mysłowiccy samorządowcy. Podziały polityczne są wyraźne i mają duży wpływ na głosowania
w Radzie Miasta.
- Nie nazwałbym tego podziałami politycznymi, lecz raczej grą interesów. W Mysłowicach spoiwem dla
grup towarzyskich nie zawsze jest
polityka, a częściej pieniądze. Szefem kancelarii prezydenta Lasoka
był przecież Wojciech Król, dzisiejszy poseł Platformy Obywatelskiej.
Z kolei doradcą magistratu, na bardzo intratnych umowach, był Tomasz Papaj, szef mysłowickiego Prawa i Sprawiedliwości. Ci ludzie dobrze z sobą żyli, bo łączyły ich interesy. Teraz zostali odcięci od miejskiej
kasy, ale dalej trzymają się razem,
aby przeczekać ciężkie dla nich czasy.
- Nie można opierać rządzenia
tylko na narzekaniu na poprzedników.
- Wcale nie opieram na tym swojej polityki. To Pan o to pytał, a ja
odpowiadałem. Jestem z natury
optymistą i wracając do Jacka Reachera zdecydowanie wolę pierwszą
część jego życiowej dewizy. Zresztą
to się sprawdziło w przypadku Mysłowic i to z nawiązką. Pamiętam
naszą rozmowę sprzed dwóch lat.
Pytał Pan, z czego wezmę pieniądze
na realizację obiecanych inwestycji.
Odpowiedziałem, że z oszczędności, ożywienia gospodarczego i zaciskania pasa. Większość samorządowców odpowiedziałaby, że liczy
na środki zewnętrzne. Ja też na nie
liczyłem, ale nie chciałem rzucać
w ciemno obietnic, na które nie
miałem wpływu. Tymczasem rzeczywistość przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Na stronie
Urzędu Miasta jest licznik pieniędzy, jakie pozyskaliśmy od początku
tej kadencji. Na dziś, a rozmawiamy
21 kwietnia, jest to 156 mln zł. To
jest rekord wszechczasów w Mysłowicach i bardzo dobry wynik na tle
innych miast.
- Z bagażem dzisiejsze wiedzy
o mieście, wystartowałby Pan do
wyborów w 2018 roku?
- Jestem samorządowcem z tak
dużym stażem, że nawet sobie nie
zadaję takich pytań. Po władzę nie
idzie się po to, aby biadolić i użalać
nad sobą, lecz by działać.
Rozmawiał: Jerzy Filar

FLESZ 2021
94 mln zł będzie kosztować likwidacja składowiska: 44,7 mln zł zapewni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 14 mln zł dotacja
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach; 30,4 mln zł pożyczka z WFOŚiGW; 4,7 mln zł wkład własny miasta.
dla firmy Mundo Trade, zarządzającej składowiskiem i nakazał jej uporządkowanie terenu.
Było już jednak za późno. Organizator brudnego procederu rozpłynął się jak kamfora, a katowicka prokuratura rozesłała za nim list gończy. Miasto zostało samo. W tej sytuacji prezydent Dariusz Wójtowicz zaczął zabiegać o pomoc ze strony państwa. Nie było to proste, ze
względu na skalę przedsięwzięcia. Jak się okazało koszt zrobienia porządku na Brzezince sięga 94 mln zł. Problemem zainteresował się rząd
i osobiście premier Mateusz Morawiecki. Dzięki
niemu udało się pozyskać pomoc z NFOŚiGW
oraz WFOŚiGW w Katowicach.

LIKWIDACJA
EKO-BOMBY
NA BRZEZINCE
L
ikwidacja składowiska zapowiada się
jako najkosztowniejsza i najbardziej
skomplikowana operacja w dziejach
współczesnych Mysłowic. Przypomnijmy, że
w maju 2018 roku, pod rządami prezydenta
Edwarda Lasoka magistrat wydał zezwolenia
na zbieranie odpadów (w tym niebezpiecznych) na składowisku przy ul. Brzezińskiej 50.
Już miesiąc później okazało się, że za murami tego obiektu coś dzieje się nie tak. Po interwencjach mieszkańców przeprowadzono kontrole. Wyszło na jaw, że odpady są przechowywane nieprawidłowo. Pojemniki z łatwopalnymi substancjami ciekłymi składowano na

Sprawa jest sfinalizowana,
ale nie zakończona.
Przed nami najtrudniejszy etap, czyli usuwanie odpadów. Jeszcze wiele może się zdarzyć, zanim specjalistyczna firma wejdzie na teren składowiska. Wkrótce zaczną się ciepłe dni, a wysokie temperatury sprzyjają wyciekom, rozszczelnieniom i grożą samozapłonem substancji. Przetarg na tę operację wygrało konsorcjum
spółek Hydrogeotechnika z Kielc i Geocoma
z Krakowa. To doświadczone firmy, ale nie ma
co ukrywać, że pod wieloma względami będzie
to pionierskie przedsięwzięcie.

nierównym terenie, na wysokość 4-5 metrów.
Beczki były nieoznakowane i źle zabezpieczone przed uszkodzeniem. Z czasem zaczęły tracić szczelność i zaczęła z nich wyciekać substancja o nieprzyjemnym, chemicznym zapachu i zielonej barwie.
Na jakiś konkretny ruch ze
strony magistratu trzeba
było czekać aż do wyborów
samorządowych.
Na samym początku urzędowania nowy prezydent Dariusz Wójtowicz cofnął zezwolenia

Do Urzędu Miasta przyjechał minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Rozmowa
dotyczyła usunięcia niebezpiecznych odpadów w dzielnicy Brzezinka. Podczas spotkania
przedstawione zostały materiały informacyjne z tego niebezpiecznego składowiska,
omówiono konstrukcję finansową przedsięwzięcia oraz wyzwania postawione przed gminą.
W spotkaniu udział wzięli: pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiej
Orzeł, prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski, zastępca prezesa NFOŚiGW Piotr Mirowski,
prezes i wiceprezes WFOŚiGW w Katowicach: Tomasz Bednarek oraz Adam Lewandowski.

MZGK WYREMONTOWAŁ
18 MIESZKAŃ SOCJALNYCH

11 mln zł

koszt rewitalizacji Parku
Zamkowego

WYPIĘKNIEJE
PERŁA MYSŁOWIC

O

przebudowie Parku Zamkowego mówiło się od lat. Pora przejść od
słów do czynów. W lutym 2021 w Urzędzie Miasta została podpisana
umowa na rewitalizację parku, a w marcu przekazano plac budowy
i ruszyły długo wyczekiwane prace.
Powstaną nowe alejki i ścieżki rowerowe. Nie zabraknie też wielu atrakcji, jak:
skatepark, plac zabaw, miasteczko sensoryczne oraz psi wybieg. Zostaną także
wybudowane boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Powstanie sieć
wodociągowa. Planowane jest również stworzenie w Parku Zamkowym
strefy gastronomicznej.
Zieleń będzie uporządkowana i na nowo zagospodarowana. Całość inwestycji zwieńczy budowa nowego oświetlenia
co wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa.

W

ramach projektu „Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach
na terenie zdegradowanym”
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Miejski
Zarząd Gospodarki Komunalnej wyremontował 18 mieszkań socjalnych.
Całkowity koszt remontu to prawie
1,2 mln zł, w tym 900 tys. zł wyniosło dofinansowanie ze środków unijnych.

TERMOMODERNIZACJA „PIĄTKI”

O

ficjalne przekazano
plac budowy wykonawcy termomodernizacji
budynku Przedszkola nr 5. Prace zakończą się do sierpnia tego
roku. Inwestycja obejmie, m.in.
ocieplenie elewacji i stropu, remont i ocieplenie kominów, wymianę okien i drzwi wejściowych
oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i montaż instalacji fotowoltaicznej. 1,5 mln zł
na remont miasto pozyskało
z Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.

PÓŁMETEK KADENCJI
INWESTYCJE,
KTÓRE
ODMIENIĄ
MYSŁOWICE

DARIUSZ WÓJTOWICZ,

prezydent Mysłowic

To kolejny element OdNowy
Mysłowic, wspierany
przez władze państwa
i województwa śląskiego.
Za 3 lata, gdy zakończymy
realizację większości projektów,
nasze miasto będzie bardziej
przyjazne mieszkańcom.
Robimy to dla Was
Szanowni Mysłowiczanie,
bo zasługujecie na lepsze życie.

37 mln zł

dla naszego miasta
w ramach rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych

REKORDOWE PIENIĄDZE
DLA MYSŁOWIC
W
pierwszej transzy, kryzysowej pomocy rządu dla samorządów, pieniądze otrzymały wszystkie gminy w Polsce. W grudniu

2020 rząd uruchomił kolejna tarczę w ramach FIL, ale na innych zasadach. Wprowadzono kryterium uznaniowości. W dużym uproszczeniu oznacza to, że rząd dał

pieniądze tym, którym chciał. Mysłowice
dostały rekordowe wsparcie w województwie śląskim i jedno z najwyższych w skali kraju.

Â Przebudowa ulic
Â Termomodernizacja
budynków
komunalnych
Â Remonty placówek
kulturalnych
w tym MOK
Â Budowa schroniska
dla zwierząt
Â Rewitalizacja
kamienic

MPWIK URATOWANY CZAS NAJWIĘKSZEJ
PRÓBY

Sesja Rady Miasta z sierpnia 2020 przejdzie do historii. Okazało się, że skłóceni
zazwyczaj samorządowcy, w sprawach ważnych dla miasta potrafią mówić jednym
głosem. Radni przegłosowali plan ratunkowy Dariusza Wójtowicza dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Pozwoli to zrestrukturyzować
ogromne długi komunalnej spółki.

Z

powodu fatalnego zarządzania spółką
w poprzednich latach, MPWiK popadł w astronomiczne długi, obciążające także miasto, jako głównego poręczyciela tych zobowiązań. Po wyborach samorządowych nowe władze Mysłowic postawiły sobie za cel uporządkowanie sytuacji. Zreorganizowano system zarządzania, wprowadzono oszczędności, wypowiedziano niekorzystne umowy, pozbyto się zewnętrznych wykonawców. Pozwoliło to spółce stanąć na no-

gi i nie zwiększać strat. Pozostał jednak problem ogromnego zadłużenia. Dzięki negocjacjom prowadzonym przez prezydenta Dariusza Wójtowicza, państwowy Bank Polski PKO
widząc, że spółka wodociągowa jest wiarygodna i nie przynosi wielomilionowych strat zgodził się na plan restrukturyzacji. Rozłożono
w czasie spłatę długów, co pozwoli miastu
na pozyskanie w najbliższych latach ponad
100 milionów złotych - zablokowanych pod
ewentualną spłatę zobowiązań MPWiK.

K

oronawirus okazał
się najpoważniejszym wyzwaniem
dla świata, Europy, Polski,
Śląska i Mysłowic. Epidemia uderzyła szybko i została dłużej, niż się spodziewali najwięksi pesymiści
w marcu 2020 roku. Życie publiczne musiało został zbudowane
od nowa. Obostrzenia epidemiczne, dystans społeczny, zdalna nauka, częściowo zamrożona
gospodarka, ponad miarę

obciążona
służba zdrowia - to tylko
część problemów, z jakimi
musiały się zmierzyć samorządy.
Zwycięsko z tej próby nie
wyszedł nikt, ale Mysłowi-

ce należą do miast, które do
minimum ograniczyły straty. Uruchomiono wsparcie
dla przedsiębiorców i zmobilizowane wszystkie siły do
pomocy miejskim placówkom medycznym. Na wysokości zadania stanęli sami
mieszkańcy. Byliśmy i jesteśmy świadkami dziesiątek
akcji społecznych, począwszy od szycia maseczek i wyprowadzania psów chorych
sąsiadów, po wspierający
na duchu konkurs plastyczny dla najmłodszych. Epidemia jeszcze się nie skończyła, ale jako miasto i mieszkańcy zdaliśmy ten trudny
egzamin.

FLESZ 2020

NOWE ŻYCIE STARYCH KAMIENIC

W

9,4 mln zł

ojewódzki Fundusz Ochców 15, Strażacka 2. W drugim etapie
rony Środowiska i Godo termomodernizacji zakwalifikospodarki Wodnej w Kawały się budynki przy ulicach: Wojtowicach przyznał Mysłowicom dofiska Polskiego 10 - 10a, Szopena 12dla Mysłowic z Funduszu
nansowanie do inwestycji związanych
12a, Strażacka 4, Katowicka 9a, Koz ograniczaniem niskiej emisji.
pernika 15, 1000-lecia PP 8, MieszW pierwszym etapie zostaną wyremontowane budyn- ka I 26, Powstańców 21a, Ofiar Września 52, Kościelna
ki przy ulicach: Bytomska 37, 33, 29, 27, 21, 13, Powstań- 5, Oświęcimska 66.

7,5 km

nowych tras rowerowych

22,5 mln zł

koszt całej inwestycji

17 mln zł

dofinansowanie unijne

Maj 2022

planowana data
zakończenia robót

NIE TYLKO DLA ROWERZYSTÓW

R

uszyła jedna z najbardziej wyczekiwanych
i najciekawszych inwestycji ostatnich lat. Sercem projektu jest parking typu drive&ride dla rowerów zlokalizowany
w sąsiedztwie dworca PKP.
Miejsca postojowe dla dwuśla-

dów powstaną zarówno od strony ul. Oświęcimskiej, jak i Powstańców. Ale to nie wszystkie
zmiany w tej przestrzeni, jakie
przewiduje projekt. Remontu
doczekają się, m.in. wiaty przystankowe czy zejścia do tunelu.
Te prace to pierwszy etap inwe-

stycji. Kolejny dotyczy budowy
dróg rowerowych prowadzących
do parkingu. Zostaną one poprowadzone od dworca w stronę
Brzęczkowic, Centrum, Starego
Miasta, Piasku i dzielnic: Chopina-Wielka Skotnica oraz Bończyk-Tuwima.

SIATKÓWKA PLAŻOWA WRÓCIŁA DO MYSŁOWIC

L

ata temu w Mysłowicach odbywało się wiele, widowiskowych i prestiżowych turniejów w siatkówce plażowej. Z czasem, kiedy podupadł ośrodek wypoczynkowy Słupna, spadło zainteresowanie organizowania u nas imprez w beach volleybalu. Nowe władze Mysłowic postanowiły
wrócić do starej tradycji. Udało się pozyskać

patronat Orlenu i zorganizować w naszym
mieście Mistrzostwa Polski 2020. Turniejowi towarzyszyło wiele atrakcji i imprez towarzyszących. Zawody zostały wysoko ocenione przez media i władze Polskiego Związku
Siatkówki. Mysłowice wróciły na mapę liczących się miast w jednej z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportu.

660 - HISTORYCZNA PIENIĄDZE NA REMONT
I „ZIELONA” LICZBA
OKRZEI I 3 MAJA

C

hyba nikt nie spodziewał się takiego rozwoju akcji 660 drzew na 660
urodziny Mysłowic. Dzięki sprawnej i atrakcyjnej promocji w mediach społecznościowych zasadzenie drzewka w naszym mieście stało się modne. Z łopatami i sadzonkami pojawili się w Mysłowicach
znani sportowcy, artyści, finalistki
konkursu piękności, a nawet... premier Mateusz Morawiecki.

B

iorąc pod uwagę wielkość i liczebność miasta, Mysłowice należą
do śląskich miejscowości, które
najwięcej dostały z rządowego
Fundusz Dróg Samorządowych.
W 2019 roku otrzymaliśmy 13
mln zł na remont ulic Laryskiej
i Kolejowej. Rok później uruchomiona została kolejna transza. Dostaliśmy pieniądze na remont ulic Okrzei i 3 Maja.

DZIĘKI ZOMM PIĘKNIEJĄ DZIELNICE

7 mln zł

kolejne środki dla Mysłowic
w ramach rządowego Funduszu
Dróg Samorządowych

MYSŁOWICE WALCZĄ

ZE SMOGIEM
NIE TRUJ. WEŹ DOTACJĘ,

Z

akład Oczyszczania Miasta Mysłowice stał się spółka komunalną, która zaczęła dbać o ład,
porządek i estetykę mysłowickich dzielnic. Przykładem może być zieleniec przy ul. Franciszka Kawy w Brzęczkowicach. Jeszcze niedawno smutny i zaniedbany. Teraz dostał nowe życie.

R

WYMIEŃ PIEC

uszyła kampania informująca o zagrożeniach, jakie niesie za sobą smog. W ten sposób magistrat zachęca do zainteresowania się tym tematem i przyłączenia do walki
o czyste powietrze.

PÓŁMETEK KADENCJI
TELEGRAFICZNY SKRÓT NAJWAŻNIEJSZYCH
INWESTYCJI W 2019 ROKU

ZACZĘŁO SIĘ W MYSŁOWICACH
I POLSKA TO ZAPAMIĘTAŁA
Cały kraj dowiedział się, że pierwsze Powstanie Śląskie wybuchło w Mysłowicach. Takiej kumulacji koncertów,
imprez, rekonstrukcji, spotkań i uroczystości, nasze miasto nie widziało jeszcze nigdy.

K

omentarze w ogólnopolskich i regionalnych
mediach były wyjątkowo zbieżne: Mysłowice godnie i spektakularnie uczciły setną rocznicę Pierwszego Powstania Śląskiego. Nie sposób opisać wszystkiego, co działo się w naszym mieście 13 i 14
sierpnia. Całe Mysłowice przez te dwa dni stały się sce-

w Przebudowa 3. Maja - 5,1 mln zł
w Termomodernizacja budynku CKZiU - 3 mln zł
w Rewitalizacja Doliny Czarnej Przemszy - 2,7 mln zł
w Remonty ulic - 2,2 mln zł
w Wymiana nawierzchni ul. Obrzeżna - 1,7 mln zł
w Adaptacja budynku przy Pl. Wolności 5 - 1,6 mln zł
w Termomodernizacja Przedszkola nr 16 - 1,5 mln zł
w Przebudowa ul. Gen. Ziętka - 1,5 mln zł
w Przebudowa MOK przy ul. Janowskiej - 1,5 mln zł
w Termomodernizacji SP nr 10 - 1,4 mln zł
w Plac zabaw w Kosztowach - 1,1 mln zł
w Termomodernizacja Przedszkola nr 15 - 980 tys. zł
w Budowa skateparku przy ul. Piastów Śląskich - 880 tys. zł
w Adaptacja budynku na potrzeby ZSzP Nr 3 - 325 tys. zł
w Miejsca pamięci wybuchu I Powstania Śląskiego - 185 tys. zł

ną dla wielkiego, spójnego widowiska, składającego
się z uroczystości, rekonstrukcji, koncertów, spotkań
i wielu imprez towarzyszących. To była żywa lekcja
historii, która na długo zapadnie w naszej pamięci.
To była ważna chwila dla naszego miasta oraz dla regionu i całego kraju.

INWESTYCJE
I TRADYCJE

PIENIĄDZE NA DROGI
13 mln zł
dla Mysłowic z rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych

J

eden z najlepszych terenów inwestycyjnych w naszym regionie przeszedł
w ręce miasta. Prezydent Dariusz Wójtowicz podpisał porozumienie o przejęciu
pierwszych działek po KWK „Mysłowice”.
Pokopalniane tereny znajdują się w środku
miasta i leżą w centrum śląskiej aglomeracji. To doskonale skomunikowane miejsce.
Szybko można dojechać stąd do autostrady
A4 czy trasy S1, są też tory kolejowe. Grunt
jest uzbrojony, z parkingami, wyposażony w światłowody, a nawet nastawnie kolejowe. Na Górnym Śląsku trudno o bardziej
atrakcyjny teren. Miasto planuje sięgnąć po
środki unijne, aby powstała tutaj mysłowicka strefa ekonomiczna, która stanie się lewarem rozwoju gospodarczego Mysłowic.

Po

latach inwestycyjnej stagnacji i remontowych zaniedbań coś dobrego zaczęło się dziać na mysłowickich drogach. To zasługa, m.in. rządowego Funduszowi Dróg Samorządowych. Mysłowice znalazły
się w gronie śląskich miast,
które otrzymały finansowe
wsparcie na remont miejskiej
infrastruktury. Pieniądze zostały przeznaczone na remont ulice Laryskiej i Kole-

jowej. Obie były w stanie urągającym jakimkolwiek standardom. Samochody wpadały w koleiny i dziury. Z asfaltu wystawały stalowe ele-

menty drogi. Pieniądze pochodzące z Funduszu Dróg
Samorządowych i stanowią
80% inwestycji remontowej.
Resztę dołoży miasto.

FLESZ 2019

ANDRZEJ DUDA W MYSŁOWICACH

W

Po raz pierwszy w historii nasze miasto odwiedził Prezydent RP

maju do Warszawy pojechał
specjalny pociąg ze Śląska.
Na jego pokładzie znaleźli się samorządowcy, działacze społeczni,
politycy, ludzie kultury. Delegacja odwiedziła Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Spotkanie rozpoczęło cały cykl imprez i wy-

darzeń związanych z obchodami stulecia
Powstań Śląskich. Wśród pasażerów pociągu był także Dariusz Wójtowicz, który
zaprosił Andrzeja Dudę do wizyty w naszym regionie i mieście. Prezydent Mysłowic chyba się nie spodziewał, że do rewizyty dojdzie już w miesiąc później...

TO BYŁY PIĘKNE DNI...

W

2019 roku Dni Mysłowic były wyjątkowe. Trwały aż cztery
dni, ponieważ połączone zostały z ekumenicznym koncertem
- Bądź jak Jezus. Na kąpielisku Park Słupna świętujących przywitała piękna słoneczna pogoda. Frekwencja była znakomita, a atmosfera
pełna radości. Kolejny dzień poświęcony został muzyce dance, a następny silnym rockowym brzmieniem z MYSLOVITZ i COMA w rolach głównych. W ostatnim dniu mysłowiczanie bawili się na Bończyku przy muzyce biesiadnej.

Po
RYNEK OŻYŁ

latach ciszy i stagnacji życie wróciło do centrum
miasta. Mysłowicki Ośrodek
Kultury zainaugurował akcję
„Niech żyje Rynek”. Koncerty, seanse filmowe, spektakle,
imprezy, szeroka oferta gastronomiczna - to nie promocja wakacyjnego kurortu, ale skrótowy opis tego, co dzieje się, zwłaszcza podczas wakacji na mysłowickim Rynku.

MIASTO
PRZYSZŁOŚCI

ODRODZENIE BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO

W

czwartej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego do realizacji w poszczególnych dzielnicach
skierowano 16 projektów z 31 przyjętych pod

głosowanie. Wszyscy mieszkańcy Mysłowic
mogli oddać swój głos poprzez platformę elektroniczną. Łącznie oddano 5343 głosy, to prawie dwa razy więcej, niż w trzeciej edycji MBO.

P

restiżowy brytyjski dziennik „Financial Times” opublikował listę dziewięciu
miast przyszłości z województwa śląskiego. Znalazły się tam Mysłowice, obok: Katowic, Chorzowa,
Gliwic, Tychów, Bielsko-Białej, Żor,
Sosnowca i Częstochowy.
- Stwarzają nie tylko świetne warunki do życia, ale równie wspaniale rozwijają się pod kątem ekonomicznym, umożliwiając mieszkańcom rozwój
zawodowy i znalezienie dobrzej płatnej pracy.

Gala kickboxingu wzbudziła ogromne zainteresowanie w całej Polsce

W końcu, jako całokształt, są idealnym miejscem do tego, by zadomowić się w nich na stałe - tak „miasta przyszłości” scharakteryzowała brytyjska, elitarna gazeta o międzynarodowym zasiegu.

Rada Biznesu pomoże kreować kierunki rozwoju miasta

MIASTO WOJOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORCY RADZĄ

W

hali na Bończyku odbyła się gala kickboxingu.
Walkę wieczoru pomiędzy Kamilem Jenelem a Yohanem Lidonem szeroko komentowali kibice
w całej Polsce. Mysłowice znalazły się
na pierwszych stronach krajowych i regionalnych mediów, jako ważne miejsce
na ogólnopolskiej scenie sportów walki.
Miasto dobrze sprawdza się w roli organizatora tego typu zawodów, a także potrafi wykorzystać ich promocyjny potencjał. Ważenie zawodników, w świetle kamer odbyło się w urzędzie miasta.

P

owołano pierwszą
w historii miasta Mysłowicką Radę Biznesu. Jej głównym zadaniem
jest szeroko pojęta współpraca między przedsiębiorcami a władzami samorządowymi. W skład Rady zostało powołanych 31 przedstawicieli. Tworzą ją przedsiębiorcy z Mysłowic oraz związani
z naszym miastem. Skład Rady Biznesu jest zróżnicowany.
Na zaproszenie prezydenta

miasta odpowiedzieli zarówno właściciele dużych przedsiębiorstw o międzynarodowym zasięgu, jak również sze-

fowie mniejszych, innowacyjnych firm. Rada Biznesu ma
kreować kierunki rozwoju naszego miasta.

www.naszemyslowice.eu
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Ruszyła trzecia edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Milion złotych trafi do klubów sportowych z naszego
regionu w ramach Śląskiego Programu KLUB 2021.

W naszym podregionie
jest do wzięcia 750 tys. zł

J

esteśmy przyzwyczajeni do
miejskich budżetów obywatelskich. Więcej się o nich mówi

w lokalnych mediach i kasa do podziału jest proporcjonalnie większa.
Mimo tego nie ma powodu, aby re-

ŚRODKI DLA POSZCZEGÓLNYCH PODREGIONÓW ZOSTAŁY, ZGODNIE Z UCHWAŁĄ
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, PODZIELONE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
• Podregion nr 1 - powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała: 15 proc. (750 000 zł),
• Podregion nr 2 - powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy: 15 proc. (750 000 zł);
• Podregion nr 3 - powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory: 16 proc. (800 000 zł);
• Podregion nr 4 - powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu:
Bytom, Gliwice: 15 proc. (750 000 zł);
• Podregion nr 5 - miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze: 13 proc. (650 000 zł);
• Podregion nr 6 - powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa: 11 proc. (550 000 zł);
• Podregion nr 7 - powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa
Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: 15 proc. (750 000 zł).

zygnować z dodatkowych możliwości finansowania pomysłów mieszkańców. Tegoroczną pulę wojewódzką marszałek Jakub Chełstowski podzielił na dwie części: EKO oraz REGIO. W każdej mieszkańcy mają do
dyspozycji po 5 milionów złotych.
Zadania należy zgłaszać przez
stronę: bo.slaskie.pl za pomocą generatora wniosków eBO. Generator
jest prosty w obsłudze dzięki czemu łatwo i szybko można przygotować zadanie. Podpisany formularz
wraz z załącznikami należy złożyć
osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, przesłać pocztą tradycyjną albo złożyć
za pośrednictwem Elektronicznej
Skrzynki Podawczej Urzędu. Nabór
wniosków potrwa do 16 maja.
Szczegółowe
informacje znajdują się
stronie internetowej
Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego

bo.slaskie.pl

Śląskie wspiera
kluby sportowe

M

imo trudności związanych z pandemią Covid-19, Zarząd Województwa Śląskiego zdecydował się wygospodarować środki na
dofinansowanie działalności klubów sportowych w województwie
śląskim. To kolejna edycja Śląskiego Programu KLUB.
- Aktywność fizyczna i zdrowy styl
życia, szczególnie w przypadku najmłodszych, są niezwykle istotne, szczególnie teraz, w okresie pandemii. Chcemy pomóc klubom sportowym z regionu przetrwać te trudne chwile, dlatego
zdecydowaliśmy się uruchomić kolejną
edycję Śląskiego Programu Klub, który
pozwala im realizować wiele interesujących projektów - tłumaczy marszałek
Jakub Chełstowski.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są kluby sportowe, których podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej na obszarze województwa śląskiego. Oferty

należy składać do 7 maja 2021 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do
30 czerwca 2021 roku. Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań realizowanych od 1 lipca do 17 grudnia 2021 roku. Celem konkursu jest wsparcie klubów sportowych z terenu województwa śląskiego. Dofinansowanie będzie
można przeznaczyć, m.in. na zakup
sprzętu sportowego, opłatę trenerów
oraz organizację obozów sportowych.
Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, wpłynęło 445
ofert, z czego 73 otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości 800 tys. zł.

Naprawimy twój dach!

REKLAMA

u Firma „WIS" Tomasz Stupak od 25 lat zajmuje się dekarstwem oraz dociepleniem dachów. To dość
trudny fach, bowiem pierwszy deszcz, zimno lub upał weryfikuje jakość wykonanej pracy.
Firma „WIS" wykonuje min.:
n pokrycia papa termozgrzewalną o bardzo wysokiej
wytrzymałosci bez dodatkowej konserwacji
n pokrywanie dachówką
n obróbki blacharskie dachów i kominów
n rynny (plastikowe, metalowe)
n krycie gontem
n murowanie kominów
n docieplanie stropodachów (styropianem, wełną)
n montaż blachodachówki (nowość !!!)
n utylizacja eternitu (z uprawnieniami).

- Przy naprawie lub wymianie dachu ważne jest, by zadbać o wszystkie elementy. Dlatego wybieramy materiały najwyższej jakości, m.in.
dachówki, gonty, papy termozgrzewalne czy blachodachówki. Do tego dochodzą wysokiej jakości rynny z PCV, stali, tytanowo-cynkowe mówi właściciel firmy.

Firma „WIS" dzięki swojej wiedzy i umiejętnością gwarantuje wykonanie prac kompleksowo,na najwyższym poziomie.

„WIS” Tomasz Stupak | Katowice, ul. Koraszewskiego 22 | tel. 501 404 611, 32 202 05 77 | www.dachy-wis.pl

www.naszemyslowice.eu
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Sztafety zawładną

REKLAMA

Kotłem Czarownic

T

rwa odliczanie do World Athletics Relays Silesia 2021 – lekkoatletycznych
mistrzostw świata sztafet. Gospodarzem majowej imprezy jest Stadion
Śląski. To jedne z czterech prestiżowych zawodów królowej sportu, które

zagoszczą w tym roku na arenie kultowego Kotła Czarownic.

Jakub
Chełstowski

marszałek
województwa

Mistrzostwa sztafet oraz ko-

lejne wydarzenia, jakie są planowane na Stadionie Śląskim,

to ogromny sukces sportowy

i promocyjny. Jest to potwier-

dzenie, że nasze dotychczasowe działania przynoszą

pożądany efekt. Doceniany

jest potencjał stadionu i regio-

Mistrzostwa świata sztafet zaplano-

koatletycznym. W tym roku święci jubile-

z najważniejszych obiektów lekkoatle-

wane są na 1-2 maja. Także na Śląskim

usz 65-lecia istnienia. Chociaż większość

tycznych świata. Organizacja MŚ sztafet

od 29 do 31 maja – będą odbywały się

kibiców kojarzy go ze spek-takularnymi

jest pierwszym krokiem do osiągnie-

Drużynowe Mistrzostwa Europy.

występami polskich piłkarzy czy mi-

cia tego celu – dodaje prezes Stadionu

strzostwem świata żużlowca Jerzego

Śląskiego, Jan Widera. Ambasadorami

drużyna jest jedna. Wprawdzie w pierw-

Szczakiela, to Kocioł Czarownic gościł

obu majowych imprez zostali mistrzyni

szy weekend maja wystartują w Chorzo-

też wiele wydarzeń lekkoatletycznych.

Europy w biegu na 400 m i podpora

wie sami sprinterzy, ale my – lekkoatleci

Jeszcze w latach 60. na żużlowej wów-

sztafety 4×400 m Justyna Święty-Ersetic,

reprezentujący konkurencje techniczne

czas bieżni rywalizowała najwybitniejsza

najszybsza Polka, halowa mistrzyni Eu-

– bardzo mocno trzymamy kciuki za

polska sportsmenka Irena Szewińska.

ropy Ewa Swoboda, wspomniany tycz-

naszych kolegów z reprezentacji Polski.

Ba, wyrównała tu nawet rekord świa-

karz – medalista MŚ, rekordzista Polski

To przecież szansa dla nich na olimpij-

ta na 200 m (22.7). Było to w 1967 roku

– Piotr Lisek, a także czterokrotny mistrz

ską kwalifikację – powiedział podczas

podczas meczu lekkoatletycznego Pol-

świata w rzucie młotem Paweł Fajdek.

konferencji prasowej zapowiadającej

ska – ZSRR. Dziś Śląski jest najnowocze-

imprezę rekordzista Polski, medalista

śniejszym stadionem lekkoatletycznym

basadorem sportu śląskiego i repre-

MŚ – Piotr Lisek.

w Polsce i dzięki temu gospodarzem

zentować AZS AWF Katowice. Startując,

imprez o zasięgu globalnym. Ten rok

jeździmy po całym świecie. Ale drugiego

pijską kwalifikację i pierwsza okazja do

będzie szczególny dla obiektu – prócz

takiego miejsca nie ma. Nie ma takie-

zdobywania biletów na Mistrzostwa

World Athletics Relays Silesia21, w maju

go stadionu, na którym w jednym roku

Świata, które w 2022 roku odbędą się

(w ostatni weekend) na Śląsku odbę-

odbywałoby się tyle ważnych imprez.

w Eugene w Oregonie. Zawody nie-zwy-

dą się również Drużynowe ME (Polska

Pokazujemy, że można to zrobić, nawet

kle ważne także dla polskich sprin-terów.

broni tytułu mistrzowskiego z 2019 roku

w trudnych czasach pandemii – mówi

O ile damski zespół 4×400 m i mieszany

z Bydgoszczy) oraz Memoriały: Janusza

Paweł Fajdek.

4×400 m olimpijskie pasz-porty już ma,

Kusocińskiego i Kamili Skolimowskiej

Maskotkami zawodów są Żyrafa Lu-

o tyle obie polskie sztafety 4×100 m oraz

– imprezy zaliczane do prestiżowego

nani, Gepard Maji, Struś Sprinter i Lemur

męska drużyna 4×400 m o igrzyska cały

cyklu World Athletics Continental Tour.

Julian. Warto przypomnieć, że wszystkie

– Siła jest w drużynie, a biało-czerwona

Silesia21 to ostatnia szansa na olim-

czas walczą.
Areną mistrzostw będzie Stadion Śląski, który od sierpnia ubiegłego roku jest

Organizacja takich wydarzeń na chorzowskim stadionie wpisuje się w strategię działań samorządu województwa.

oficjalnym Narodowym Stadionem Lek- – Stadion Śląski ma aspiracje być jednym

– Jestem dumny, że mogę być am-

są zwierzętami śląskiego ZOO i na co
dzień można je tam zobaczyć.

nu. W ciągu czterech miesięcy

odbędą się cztery wielkie międzynarodowe imprezy. Dzięki

takim wydarzeniom możemy umacniać markę Śląska

oraz prezentować walory turystyczne i kulturalne regionu.

Stworzyliśmy nawet Pociąg

Mistrzów, symboliczny most
między Stadionem Śląskim

a mieszkańcami regionu. Na

pociągu widnieją wizerunki

naszych ambasadorów a tak-

że logotypy światowych imprez,
które na Śląsku zorganizujemy.
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KABARET PARANIENORMALNI - BEZ ZNIECZULENIA
15-lecia. W najnowszym spektaklu nie
będzie jednak powrotów do dobrze już
znanych skeczów. Widzów
zaskoczą zupełnie nowe
historie i postaci.
To prawie dwie
godziny wyśmieniMysło
wicki
O
tej zabawy i paranieul. Gru środek Kult
ury,
nwald
normalnej
energii,
zka 7
z której kabaret słynie od lat. Zobaczycie nie
tylko mieszankę pandemicznych historii, ale również spotkacie się
z tematami, które bliskie są każdemu. Jak
robi nastolatek w obliczu pandemii je- nie zwariować we współczesnym świeśli jest kabaretem?
cie? Jak znaleźć miłość w internecie i zaObraca wszystko w żart! Kiedy nawet grać w reklamie z największymi gwiazlasy zostają zamknięte w artyście budzi dami kina? I najważniejsze. Czy teściosię wena.
wa to też rodzina? „Bez znieczulenia” to
„Bez znieczulenia' to najnowszy pro- szczepionka na wirus gorszego nastroju.
gram kabaretu Paranienormalni, który
BILETY NA PORTALU
właśnie rozpoczyna jubileusz swojego
KUPBILECIK
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pewne rzeczy nie można być przygotowanym.
Na przykład na globalną pandemię czy tornado z hormonów
piętnastolatka. Dlatego niektóre sytuacje trzeba przeżyć w życiu bez znieczulenia. 15 lat to trudny wiek, a tyle
właśnie kończą Paranienormalni. Co
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tegoroczny Mały Konkurs Recytatorski, który został przeprowadzony
w formie on-line, nadesłano 49 zgłoszeń. Po uważnym obejrzeniu wszystkich występów
w etapie miejskim w Mysłowicach, jury postanowiło
nagrodzić aż 28 młodych wykonawców. Jury postanowiło przyznać nominacje do etapu regionalnego Małego OKR w Katowicach organizowanego przez Instytut Myśli Polskiej imienia Wojciecha Korfantego następującym osobom:
KATEGORIA KLAS 0-3
Julia Król, Izabela Swinarew, Dajana Wesołowska
KATEGORIA KLAS 4-6
Maja Dąbrowska, Maja Popielas
KATEGORIA KLAS 7-8
Franek Mauer - poezja śpiewana, Alicja Klepka, Pola
Kuderska
ORAZ PRZYZNAĆ WYRÓŻNIENIA:

Zapraszamy na koncert największej gwiazdy romantycznych przebojów - Jacka Silskiego.
Ten ulubieniec śląskiej publiczności zaśpiewa swoje największe przeboje już 23 maja w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Mamy też przygotowaną niespodziankę dla wszystkich fanów. Premiera
kilku utworów z najnowszej płyty, których jeszcze nikt nigdzie nie słyszał. Bilety (będą od razu po
lockdownie do nabycia w kasie Ośrodka Kultury), a już od dziś na portalu KupBilecik.

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

KLASY 0-3
Lilia Baranowicz, Michał Biczysko, Laura Dzikowska,
Gabrysia Gaj, Lena Hala, Emilia Kałuzinska, Natalia
Kulik, Antonina Niewiadomska, Zofia Puton, Kajetan
Stachowicz, Jan Więcławek
KLASY 4-6
Tymoteusz Bąk, Izabela Biłas, Zofia Chojnowska - wywiedzione ze słowa, Maria Gierszner - wywiedzione ze
słowa, Jadwiga Herman, Hanna Kwiecień, Martyna Michalak, Zofia Witek

NIESZABLONOWE PRZESTRZENIE NA STANDARDOWE
I NIESTANDARDOWE WYDARZENIA

Spotkanie? Prezentacja? Konferencja? Prelekcja? Przedstawienie?
A może przyjęcie okolicznościowe? Odpowiemy na każdą potrzebę!

MOK to także:
n wynajem wielofunkcyjnych
pomieszczeń dopasowanych
do preferencji i działalności
wynajmującego,
n indywidualne podejście
do klienta,
n miłe przebrnięcie przez
niezbędne formalności.

Cennik i galeria zdjęć sal dostępne są na www.m-ok.pl.

Kontakt: +48 603 798 566, wymajem@m-ok.pl

W ramach standardowego
wynajmu oferujemy
przygotowanie ustawienia
stołów i krzeseł zgodnie
z preferencjami, a wszelkie
inne zapotrzebowania są do
konsultacji i zweryfikowania
naszych możliwości.

Małgorzata Hiacent.

KLASY 7-8

Najlepszych ośmioro wykonawców zostało zakwalifikowanych do etapu regionalnego, który odbył się w Instytucie Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Na poziomie Regionalnym reprezentanci Mysłowic
wypadli bardzo dobrze zdobywając kolejne laury. Oto nagrodzeni w Małym OKR Etap Regionalny:
KATEGORIA KLAS 0-3
Julia Król - drugie miejsce
KATEGORIA KLAS 4-6
Maja Dąbrowska - pierwsze miejsce
Maja Popielas - trzecie miejsce
KATEGORIA KLAS 7-8
Alicja Klepka i Pola Kuderska - wyróżnienia.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach

41-400 Mysłowice, ul. Ks. Norberta Bończyka 32 z | tel. +48 (32) 317 18 02, 222 20 58 | www.mosir.myslowice.pl

Ostro walczyły

u Zespół Silesii Volley Mysłowice - po bardzo udanym sezonie - rundzie zasadniczej wywalczył
prawo do gry o I ligę kobiet. Rywalami mysłowiczanek były zespoły z Mogilna, Białegostoku
i Aleksandrowa Łódzkiego. Niestety, awansu nie będzie. Rywalki okazały się za mocne.
dy w przyjęciu spowodowały porażkę 22:25. Set
czwarty mimo równej gry obu zespołów ponownie przegrany, a problemem stała się zagrywka.
I jej przyjęcie. Doszło do seta prawdy i gdy po
udanym początku 2:0 doszło do zatrzymania
i wyniku 8:4 dla zespołu z Aleksandrowa Łódzkiego. Kapitalna gra w ataku Marty Jędrysik, blok
Trusiewicz i Gajewskiej oraz bardzo dobra gra
w obronie dała po tym horrorze zwycięstwo 3:2.
Kolejne spotkanie zakończone zwycięstwem
3:0 zespołu z Białegostoku dało czytelny układ
na spotkania w ostatni dzień. Kto wygra w obu
spotkaniach ten awansuje.
Ostateczne rozstrzygnięcie

F

aworytami turnieju były zespoły z Aleksandrowa Łódzkiego i Białegostoku,
które otwarcie deklarowały chęć gry
w I lidze. Turniej był na pewno weryfikacją
i jak się później okazało podsumowaniem sezonu 2020/2021.
Układ gier nie był dla gospodyń najlepszy,
ponieważ w każdym dniu rozgrywały pierwsze
spotkania. W pierwszym - mysłowiczanki zmierzyły się z zespołem z Mogilna. Najmłodszy zespół w stawce wydawał się być w zasięgu naszego
teamu. Po pierwszym secie wygranym do 20, nic
nie zapowiadało porażki. Dla gospodyń niestety,
dzięki bardzo dobrej grze w obronie i odważnej
grze w ataku, od połowy drugiego seta zespół gości przeważał. I wygrał.
W drugim spotkaniu zespoły najbardziej aspirujące do awansu stworzyły bardzo dobre wido-

wisko, zakończone zwycięstwem zespołu z Aleksandrowa Łódzkiego 3:1.
Zwycięstwo w drugim
dniu turnieju
Kolejne spotkanie było z kategorii „nie mamy nic do stracenia”. Motywacja trenera i koncentracja zespołu przyniosła zwycięstwo po pięciu setach. Od początku odważnie w zagrywce,
skutecznie w ataku szczególnie Marta Jędrysik
i Maja Gajewska oraz dobra zmiana Magdaleny Kaszuby dało prowadzenie po niesamowitym
secie 1:0. Wynik 31:29 jeszcze bardziej umocnił
w przekonaniu „że można wygrać z każdym”
i kolejny set wygrały gospodynie 25:16. W trzecim secie mimo prowadzenia 15:11 podaliśmy rękę zespołowi gości. Dwa ustawienia i błę-

Przygotowując się do decydującego spotkania
wiedzieliśmy, iż najważniejsze będzie zatrzymać
środkowe. Zespół grając pod presją nie spisywał
się jak w dniu poprzednim. Brakowało spokoju i zimnej głowy, a coraz częściej pojawiała się
w oczach obawa o wynik. Nie udało się zatrzymać środkowych w zespole gości i każdy set
przegrany był wyraźnie do 18, 20, 22
W drugim spotkaniu sensację sprawiły zawodniczki z Mogilna po przegranym 1 secie do

18 podniosły się i wygrały 3:2 tym samym awansując do finału.
- Już na chłodno, kiedy opadły emocje jestem
zadowolony z postawy zespołu. Sportowo na pewno było blisko, ale trzeba było zagrać na 100 %
nie popełniając tylu własnych błędów. Problemem
sezonu pewnie była zagrywka, gdyż w wielu spotkaniach psuliśmy zbyt wiele oddając przeciwnikom inicjatywę. Przed sezonem nie zakładaliśmy
żadnego wyniku więc każde zwycięstwo nas napędzało. Wygrane 17 spotkań w sezonie, brak porażki we własnej hali na pewno daje powód do zadowolenia. Czas na odpoczynek i przygotowania
do nowego sezonu. Wszystkim, którzy trzymali za
nas kciuki i obserwowali nasze zmagania serdecznie dziękujemy - podsumował Sebastian Michalak, trener zespołu.

WYNIKI Z TURNIEJU PÓŁFINAŁOWEGO:
1. MKS Sokół Mogilno vs MSK Silesia Volley Mysłowice - 3:1 (20:25, 25:21, 25:20, 25:21)
2. KS BAS Kombinat Budowlany Białystok vs Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki - 1:3 (23:25, 25:21, 18:25, 21:25)
3. MSK Silesia Volley Mysłowice vs Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki - 3:2 (31:29, 25:16, 22:25, 21:25, 15:11)
4. MKS Sokół Mogilno vs KS BAS Kombinat Budowlany Białystok - 0:3 (18:25, 20:25, 21:25)
5. KS BAS Kombinat Budowlany Białystok vs MSK Silesia Volley Mysłowice - 3:0 (25:18, 25:20, 25:22)
6. Libero VIP Gwarant Aleksandrów Łódzki vs MKS Sokół Mogilno - 2:3 (25:18, 13:25, 23:25, 25:17, 7:15)

W Sile Mysłowice - punkt szczepień Mogą ćwiczyć

u Nowy punkt szczepień powszechnych w Mysłowicach będzie
w hali MOSiR-u mieszczącej się przy ulicy Jasińskiego 2.

Na

sali gimnastycznej zostaną wydzielone trzy
stanowiska szczepienne. Trybuny zamienią się w poczekalnie. Będą też dostępne wszelkie środki ostrożności, jak płyn dezynfekujący
czy awaryjne maseczki.
- Na początek planowane jest utworzenie trzech stanowisk. Liczymy, że

damy radę zaszczepić 500 osób dziennie, oczywiście z tendencją wzrostową. Docelowo możemy przewidywać,
że utworzymy tu pięć miejsc, gdzie
pielęgniarki i ratownicy będą szczepili - mówi Grzegorz Nowak, dyrektor
Szpitala nr 2.
W hali zaszczepić się będą mogli
mieszkańcy Mysłowic i okolic. Po-

prawne działanie punktu będzie możliwe dzięki współpracy Szpitala nr 2,
MOSiR-u, służb mundurowych i mysłowickiego magistratu. Pierwsze
szczepienia w punkcie przy Jasińskiego rozpoczną się najprawdopodobniej
na początku maja.
- Czekamy jeszcze, kiedy szczepionki finalnie do nas dotrą, ale jak zapewnia Śląski Urząd Wojewódzki, powinny
do nas trafić w pierwszych dniach maja
- informuje Mateusz Targoś, wiceprezydent Mysłowic.
Jeżeli będzie duże zainteresowanie szczepionkami, a ich dostawy
na to pozwolą, miasto rozważa także utworzenie drugiego, mobilnego
punktu szczepień powszechnych,
który mógłby powstać na parkingu
z tyłu hali MOSiR-u przy ulicy Bończyka.

M

iejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Mysłowicach informuje, że w rozporządzeniu z 15 kwietnia br., zmieniającym rozporządzenie w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, Rada
Ministrów zadecydowała o zniesieniu
części obostrzeń w zakresie prowadzenia działalności sportowej.
Zgodnie z nowymi regulacjami
przywrócona została możliwość:
1. korzystania z obiektów sportowych
na otwartym powietrzu pod warunkiem uwzględnienia limitu 25
osób;
2. organizowania współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych i wydarzeń sportowych dla
dzieci i młodzieży uczestniczących
we współzawodnictwie sportowym
prowadzonym przez odpowiedni
polski związek sportowy - zarów-

no w obiektach zamkniętych, jak
i na otwartym powietrzu oraz bez
limitu osób.
Nadal obowiązują ograniczenia dotyczące korzystania z basenów, siłowni, klubów i centrów fitness wyłącznie przez członków kadry narodowej polskich związków sportowych
w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk
olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich
lub igrzysk głuchych poza systemem
polskich związków olimpijskich.
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