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Rusza akcja promująca
Widowisko Powstańcze,
które odbędzie
się 14 sierpnia tam,
gdzie wszystko się
zaczęło - na terenie
kopalni Mysłowice.
Publikujemy oficjalny
plakat zapowiadający
to wydarzenie.
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u Z Katowic do Warszawy ruszył
specjalny pociąg powstańczy.
Wśród pasażerów silna ekipa
z Mysłowic. 
str. 3

Zaczęło się…

Miasto przyszłości
u Prestiżowy 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. Te miasta mają
szansę na wielki rozwój, ale samo nic się nie zrobi. Potrzebna
jest determinacja władz i zgoda mieszkańców. 
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Oferujemy ubezpieczenia:
komunikacyjne  majątkowe  osobowe  na życie
Współpracujemy z Grupą

Mysłowice, ulica Mikołowska 7
kom: 533 308 881
www.ubezpieczeniamyslowice.pl
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Urszula Rymut

- Lady D. z Mysłowic!

Dobra Rada
O

dbyło się posiedzenie Rady Seniorów
z Mysłowic. Najważniejszym punktem
spotkania był wybór przewodniczącego
drugiej kadencji Rady. Został nim Mieczysław Mi-

kuła, o którym mówi się, że posiada złote serce i jest
duszą towarzystwa. Jego zastępcą został Wacław Sikora, wieloletni samorządowiec, sekretarzem miłośniczka kultury i wokalistka Danuta Chycka.

O

dbył się kolejny finał konkursu Lady D. Jego
organizatorem jest poseł do Parlamentu Europejskiego - Marek Plura. Konkurs promuje kobiety, które mimo niepełnosprawności są szczególnie aktywne
społecznie. Tytuł Lady D. 2019’ otrzymała Urszula Rymut
z Mysłowic.
Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek został zainicjowany
w roku 2002 w Katowicach przez europosła Marka Plurę. Polega
on na przyznawaniu tytułu honorowego „Lady D”. niepełnosprawnym kobietom, które są szczególnie aktywne w różnych
dziedzinach życia.

Auto dla niepełnosprawnych

Ponownie wyruszyły S
patrole rowerowe!

tary gruchot odjechał
na złom. Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym cieszy z nowej toyoty proace. Miasto Mysłowice
wystąpiło do PFRON o dofinansowanie zakupu 9-osobowego
samochodu. Jego koszt wyniósł
127 tys. zł.

Na

terenie całego miasta można spotkać
patrole rowerowe
straży miejskiej. Poruszanie się
jednośladem umożliwia mundurowym szybkie i sprawne dotarcie
w miejsca, gdzie dojazd radiowozem jest niemożliwy.
Pełniąc służbę na rowerach,
funkcjonariusze zwracają uwagę na wykroczenia porządkowe,
drogowe oraz czuwają nad bezpieczeństwem osób przemieszczających się ulicami naszego miasta.
Strażników na rowerach spotkać

można na ścieżkach rowerowych
w parkach czy miejscach rekreacji i sportu oraz na osiedlach.
W godzinach wieczornych będą
rozdawali innym cyklistom ele-

menty odblaskowe by zwiększyć
ich bezpieczeństwo na drodze,
więc zachęcamy mieszkańców do
kontaktu z naszymi mobilnymi
strażnikami.

- Ten samochód spełnia nasze
wszystkie oczekiwania - mówi
Wiktoria Jaromin, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym
„Radość”.
Jak tłumaczy Krzysztof Kukiełka z Toyoty Katowice samochód
od początku był przygotowywany
bezpośrednio pod klienta. - Modyfikacją, którą sobie zażyczyło
stowarzyszenie, był specjalny próg,
który ułatwia wsiadanie osobom

niepełnosprawnym - mówi przedstawiciel Toyoty.
Udział w przekazaniu samochodu wziął również prezydent
Dariusz Wójtowicz. - Miasto musi
oszczędzać, ale nie będziemy tego robić kosztem osób niepełnosprawnych - mówi Wójtowicz.

Miasto dołożyło do nowej toyoty
blisko 20 tys. złotych, 70 tys. zł to
środki PFRON, a resztę sfinansowało Stowarzyszenie.
Szczęśliwi i wzruszeni członkowie Stowarzyszenia wrócili do
Mysłowic nową toyotą. Samochód będzie służył im wiele lat.

Ekologiczna bomba tyka coraz głośniej
u Na nielegalnym składowisku odpadów przy
ul. Brzezińskiej doszło do rozszczelnienia
kilku beczek z niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi. Na miejscu, prócz strażaków,
w tym jednostki chemicznej z Katowic, pojawili
się przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Katowicach.

O

składowisku pisaliśmy w poprzednim wydaniu. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło
się w ubiegłym roku, kiedy ówczesny prezydent Edward Lasok wydał zgodę firmie
Mundo Trade „na zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej 50”.
Liczne kontrole wykazały, że odpady są
przechowywane nieprawidłowo. Szybko do grona instytucji zaangażowanych
dołączyła prokuratura rejonowa, która
wszczęła śledztwo w sprawie brzezińskich
odpadów. Równolegle w prowadzonym
postępowaniu sądowym biegli wskazali,
że składowane na Brzezińskiej 50 odpa-

dy stanowią niebezpieczeństwo dla życia
i zdrowia wielu osób.
Po kolejnych przepychankach, łącznie
z poszukiwaniami właściciela firmy, by
skutecznie dostarczyć mu korespondencję,
18 grudnia ubiegłego roku, nowy prezydent Dariusz Wójtowicz wydał decyzję
o cofnięciu zezwolenia. Zobowiązał też
firmę do usunięcia wszystkich zgromadzonych odpadów i skutków prowadzonej
działalności na własny koszt bezzwłocznie,
czyli nie później niż do 18 stycznia 2019 r.
Mundo Trade odwołała się jednak od decyzji prezydenta i sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeśli
SKO stanie po stronie miasta, Brzezinka
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odetchnie. Ale pozostanie jeszcze utylizacja odpadów. To nie są zwykłe śmieci, ich
wywiezienie i unieszkodliwienie będzie

kosztowało miliony złotych. Jeśli nie uda
się zmusić Mundo Trade do wywozu składowiska na własny koszt, problem spadnie
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na miasto w ramach tak zwanego wykonania zastępczego. Potrzebne będą pieniądze
i czas, a brakuje jednego i drugiego.  (fil)

REKLAMA:
Mariola Szołtys
606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
Sebastian Sroślak
790 887 729, reklama@naszagazeta.info
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.

maj 2019r. •

Nasze Mysłowice

/naszemyslowice.eu

3

Pociąg do Śląska
u Rozpoczynają się imprezy, upamiętniające stulecie Powstań Śląskich. 16 maja
z Katowic do Warszawy ruszył specjalny pociąg. Wśród pasażerów znaleźli się
samorządowcy, ludzie nauki i kultury oraz silna ekipa z Mysłowic z prezydentem
Dariuszem Wójtowiczem na czele. Delegację przyjął prezydent Andrzej Duda.
Rocznicowe
obchody odbędą
się na terenach
pokopalnianych,
a ich zwieńczeniem
będzie wielki koncert
jubileuszowy.

Obok zawodowych
muzyków
14 sierpnia podczas
powstańczego
koncertu wystąpią
również soliści amatorzy
i nieprofesjonalne
zespoły muzyczne.

Spośród artystów swój udział
potwierdzili już: grupa Dżem,
Czesław Mozil znany jako Czesław
Śpiewa, duet Pokahontaz oraz Józef
Skrzek, który wystąpi z Grzegorzem Płonką.
Tym, co łączy wszystkich tych
artystów, to śląskie pochodzenie.
Dżem jest z Tychów, Czesław Mozil

Prezydent Dariusz Wójtowicz
i nowy kolega z pociągu, czyli
Skarbnik prosto z kopalni.

Ich grono wyłoni konkurs
pieśni powstańczych „Powstańcze Śpiewanie” ogłoszony przez
Urząd Miasta. Jego partnerami
są Górnośląsko-Zagłębiowska
Metropolia i Muzeum Powstań
Śląskich. Eliminacje odbędą się
10 i 11 czerwca w Mysłowickim
Ośrodku Kultury. Laureaci od
1-3 miejsca, w każdej z kategorii (czyli soliści i zespoły do i od
16 lat), wezmą udział w nagraniu
pamiątkowej płyty CD, która będzie elementem działań promocyjnych wydarzenia pn. „Zaczęło
się w Mysłowicach”.
(fil)

Rok 2019 Sejm ustanowił Rokiem Powstań Śląskich.
- Powstania Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych
kart w dziejach narodu polskiego - głosi przyjęta przez
Sejm uchwała. Wyrażano w niej wdzięczność za „wkład
pokoleń ludu śląskiego w walkę o niepodległość RP”.

B

ędziemy świadkami jeszcze
wielu tego rodzaju wydarzeń, imprez i uroczystości.
Wszystkie zmierzają do wielkiego
finału, który odbędzie 14 sierpnia
w Mysłowicach. Tutaj wszystko się
zaczęło. 15 sierpnia 1919 przed bramą kopalni Mysłowice trzy tysiące
śląskich robotników z rodzinami
czekało na wypłaty. Kiedy wczesnym popołudniem zniecierpliwieni długim oczekiwaniem ludzie
wtargnęli na teren kopalni, oddział
Grenzschutzu otworzył ogień i zabił siedmiu górników, dwie kobiety
i 13-letniego chłopca. Mysłowicka
masakra zradykalizowała nastroje
niezadowolenia polskiej ludności,
które w efekcie doprowadziły do
wybuchu I Powstania Śląskiego.
R

to zabrzanin, Pokahontaz są katowiczanami, Józef Skrzek urodził się
w Siemianowicach a towarzyszący
mu Grzegorz Płonka w Katowicach.
Lista wykonawców nie jest jeszcze
zamknięta, ale można się spodziewać kolejnych śląskich artystów.

Prezydent RP ANDRZEJ DUDA
Trzy razy trzeba było walczyć o to, aby Śląsk mógł należeć do
Polski. Co to nam dzisiaj mówi, kiedy patrzymy na karty historii? Na pewno, że bardzo chcieli być w Polsce. Bardzo chcieli, żeby
Śląsk był polski, że bardzo chcieli mówić w swojej polskiej, a śląskiej gwarze. Że bardzo chcieli tej wolności, możliwości mówienia, że jesteśmy Polakami.

Tego w Warszawie jeszcze nie grali. Górnicza orkiestra pod Pałacem Kultury.
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Mysłowicki Ośrodek Kultury

Podtekst&StageART wystąpią w MOK na Grunwaldzkiej
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Repertuar Mysłowickiego
Ośrodka Kultury
Renata Przemyk w Mysłowicach

Zaplątani w tańcu
u Po wielkim sukcesie, jakim była premiera spektaklu
teatralno-muzycznego „Zaplątani w tańcu”,
z przyjemnością zapraszamy na kolejny. Aktorzy
teatru Podtekst i tancerze studia tańca StageART
wystąpią ponownie przed mysłowicką publicznością,
tym razem w MOK przy ul. Grunwaldzkiej.

O

Zapraszamy
2 czerwca o godz. 18.00
MOK, ul. Grunwaldzka 7
Wstęp: 10 zł
Sprzedaż biletów już wkrótce:
MOK Brzezinka, ul. Laryska 5
MOK, ul.Grunwaldzka 7
KupBilecik.pl

czym jest spektakl? To niepowtarzalna gra doznań, kolorów
i dźwięków będąca jednocześnie podróżą w świat najpopularniejszych bajek Walta Disneya. Któż z nas nie kojarzy takich bajek, jak „Mała Syrenka”, „Zaplątani”, „Herkules”, „Piękna i Bestia” czy „Kopciuszek”? To właśnie produkcje Walta Disneya stały się
inspiracją do stworzenia kolejnego dzieła teatralno-muzycznego „Zaplątani w tańcu”. To kompilacja piosenek wykonywanych przez aktorów, do których aranżacje taneczne przygotowuje Weronika Zacher.
Wrażeń, jakie towarzyszą widzom spektaklu, nie da się opisać słowami. Obok uznania dla wykonawców, pojawia się sentymentalny powrót do wspomnień z dzieciństwa, a wszystko potęguje bijąca ze sceny
ogromna dawka pozytywnej energii. To spektakl tak dla dorosłych,
jak i dzieci, które z radością wsłuchiwały się w swoje ulubione melodie
i rozpoznawały bajki.
Tymczasem już dziś warto zaplanować to niedzielne popołudnie
z MOK!

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

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.
W ramach standardowego
wynajmu oferujemy
przygotowanie ustawienia
stołów i krzeseł zgodnie
z preferencjami oraz
możliwość bezpłatnego
wypożyczenia flipchartu,
rzutnika oraz ekranu.

24 maja 2019 r., godz. 19.00
MOK Grunwaldzka
Wstęp: 40 zł (przedsprzedaż),
50 zł (w dniu koncertu)
W maju Mysłowicki Ośrodek Kultury odwiedzi jedna z najpopularniejszych
polskich wokalistek, Renata Przemyk. Podczas koncertu usłyszymy w całości
kultową płytę „Ya Hozna”, z której pochodzą hity: „Babę zesłał Bóg”, czy „Tańczę
na stole”. Podczas koncertu nie zabraknie także największych przebojów z pozostałych płyt artystki - usłyszymy, m.in. utwory „Aż po grób”, „Ten taniec”, „Zero”
czy „Kochana”. W tym roku minęło 29 lat od ukazania się na polskim rynku
jej albumu „Ya Hozna”. Naszpikowana przebojami płyta okazała się jednym
z najbardziej spektakularnych debiutów w historii polskiej muzyki rozrywkowej.
O jej fenomenie stanowiło idealne połączenie poetyckiej wrażliwości z punkową
energią, a wszystko to podlane folkowym sosem. Wielkim atutem są niepowtarzalne teksty Sławomira Wolskiego doskonale korespondujące z image artystki.
Wyszło z tego arcydzieło, które pomimo upływu prawie trzydziestu lat wytrzymało próbę czasu.

Kontakt: +48 603798556, jfrysztacka@m-ok.pl

Renata Przemyk jest wokalistką niezwykłą, która od lat konsekwentnie podąża
własną drogą, nie poddając się zewnętrznym wpływom. Twórczość artystki można określić jako niebanalną, melodyjną, ale zarazem błyskotliwie zaaranżowaną
i przede wszystkim zagraną - piosenki w wykonaniu artystki angażują słuchacza
nie tylko pod względem muzycznym, ale także zmuszają do skupienia się na przekazie niesionym przez słowa, nacechowane rzadko spotykanym na polskiej scenie
muzycznej poetyckim urokiem. Renata Przemyk ma na swoim koncie wiele płyt
i nagród, została doceniona zarówno przez krytykę, jak i publiczność - świadczą
o tym, m.in. nagrody na festiwalu w Opolu i Sopocie. W plebiscycie „Polityki”
i „Wprost” znalazła się w setce najwybitniejszych artystów minionego stulecia.
26 maja 2019 r., godz. 20.00
MOK Brzezinka

TEATRALNA NIEDZIELA: „OSKAR I RUTH”
wstęp 20 zł

Przed nami ostatnie
przed wakacjami wydarzenie w ramach Teatralnej Niedzieli w MOK-u.
Po doskonale przyjętych
poprzednich spektaklach
pora na ostatnią sztukę
w wykonaniu Teatru Bez Sceny. Tym razem zobaczymy spektakl „Oskar i Ruth”.
Tytułowi bohaterowie to para związanych ze sobą emocjonalnymi więzami
życiowych partnerów. Oskar ulega marazmowi codzienności, jest zrezygnowany, lub po prostu spokojny, natomiast Ruth spragniona jest wrażeń i przygód,
tęskni za coraz to nowymi technikami flirtu, z pożądaniem podsycanym perwersją. Zgodna para, która błyskawicznie przejść może od zachwytu do awantury.
30 maja 2019 r., godz. 18.00
Galeria M2, MOK Grunwaldzka

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKAMI

wstęp wolny
Monika i Jacek Paris to mysłowiccy podróżnicy, którzy umiłowali sobie wodę. Jacek jest górnikiem w kopalni Staszic, Monika
- fryzjerką, prowadzi salon. Są rodzicami 17-letnich bliźniaków, Julii i Alana. Pewnego dnia porzucili
na dwa tygodnie domowe pielesze
i dmuchanym kajakiem popłynęli
z Mysłowic do Gdańska.
Małżeństwo Parisów nie podróżuje dla sławy i pieniędzy. Zależy im przede wszystkim na rozpowszechnianiu polskiej żeglugi, a jednocześnie promowaniu rodzinnego miasta i zwróceniu uwagi na
potencjał, jaki ma w sobie rzeka Przemsza. Flaga Mysłowic zawsze im towarzyszy,
a przywiązanie do tradycji i symboliki regionu jest mocno widoczne. Pani Monika
chętnie pozuje w stroju śląskim. a Pan Jacek nie zapomina o górniczej profesji. Zaproszenie tej pary do cyklu Miasto Tworzą Ludzie jest w pełni uzasadnione.
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Wysoka cena
za lata zaniedbań

u Stan mysłowickich dróg jest dramatyczny. Kierowcy dokonują cudów, aby nie urwać
kół na głównych drogach. Na bocznych nie jest lepiej. Rozpadające się jezdnie to,
m.in. efekt wieloletnich zaniedbań, tolerowania fuszerek i słabej organizacji pracy.

R

emonty dróg są jednym z priorytetowych zadań nowej ekipy
w magistracie, ale nie wszystko
idzie jak po maśle. Przede wszystkim
miejska kasa świeci pustkami. Jak nie

ma nic, to nie ma też na drogi. Drugim
problemem są kadry. Polecenia związane z przyspieszeniem remontów nie były wykonywane, jak życzył sobie nowy
prezydent, w związku z czym w mysło-

wickim magistracie doszło do kolejnych
roszad kadrowych.
Warto przypomnieć, że władze miasta poprzedniej kadencji na cały 2019
rok na remonty dróg zabezpieczyły...

tylko 110 tysięcy złotych! Taka kwota
starczyłaby jedynie na wyremontowanie około 600 metrów kwadratowych
uszkodzonej nawierzchni.
Prezydent Dariusz Wójtowicz podniósł tę kwotę do 3 mln zł i wniósł
o natychmiastowe przystąpienie do
remontów. Niestety, pomimo zwiększonej puli pieniędzy, efektów nadal
nie widać, dlatego ze stanowiska został
odwołany kierownik zespołu administracji drogowej.
- Nie będę walczył z wiatrakami, dawał kolejnych szans, prosił czy wnosił
o przyspieszenie działań na naszych drogach, które są dziurawe i niebezpieczne
dla użytkowników. Mieszkańcy żądają
efektów i mają do tego prawo. Jestem
pewny, że nowy kierownik przyspieszy
prace i lepiej zorganizuje działania drogowców - mówi prezydent Dariusz Wójtowicz.
Warto wspomnieć, że kilka dni temu
odwołany ze swojej funkcji został prezes

110 tys. zł

przeznaczył w budżecie
na drogi Edward Lasok

3 mln zł

mimo fatalnego stanu
miejskiej kasy zaplanował
na remonty dróg
Dariusz Wójtowicz
MPWiK, który nie podołał obowiązkom
związanym z przyspieszeniem procesu
restrukturyzacji miejskiej firmy.
A co nas czeka w najbliższych dniach
na mysłowicki drogach?
Obrzeżna Północna - już jest po
przetargu, trwa badanie ofert. Wartość
najkorzystniejszej to 933 700 złotych.
Obrzeżna Zachodnia - już jest po
przetargu, tu także procedury są w toku. Wartość najkorzystniejszej oferty
to 557 360 zł.

Jubileusz turnieju Plaża Open!

u Po raz pierwszy mieszkańcy Mysłowic, na kąpielisku
Słupna, będą mogli oglądać na żywo zmagania
amatorów i zawodowców w piłce plażowej.
Wyboista droga
do X edycji!
Od małego, lokalnego turnieju rozgrywanego w Cieszynie,
do największego cyklu turniejów
w ramach Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Od wizyt w lokalnych mediach, do relacji na żywo
w otwartych kanałach Telewizji
Polskiej. Od skromnej puli nagród, w której główną rolę stanowiły nagrody rzeczowe, do liczonej
w sumach sięgających kilkudziesięciu tysięcy złotych. Od udziału
amatorów, do udziału uczestników
Igrzysk Olimpijskich w siatkówce
plażowej, czy zawodników i zawod-

niczek znanych z występów w PlusLidze oraz Lidze Siatkówki Kobiet
w siatkówce halowej. Taką drogę na
przestrzeni ostatnich dziesięciu lat
przeszła Plaża Open.

Co? Gdzie?
Kiedy?
Tegoroczna jubileuszowa X edycja cyklu Plaża Open odbędzie się
w doskonale znanych, sprawdzonych przez sympatyków siatkówki plażowej, a przede wszystkim
otwartych na siatkówkę plażową
miastach. Plaża Open rozpocznie się 28 czerwca na bajecznym
Rynku Wielkim w Zamościu, ko-

lejnym, nowym miastem na mapie
Plaży Open, jednak znakomicie
dostosowanym do imprez w siatkówce plażowej będą Mysłowice.
Tu turniej będzie się odbywał od
5 do 7 lipca. W samym środku
cyklu: 12-14 lipca, zgodnie z tradycją, zawodnicy zagrali w legendarnej łódzkiej „Manufakturze”.
Turniej przedfinałowy wróci na
Śląsk, gdzie w Rybniku na nowoczesnym kąpielisku Ruda odbędzie
się czwarta odsłona X edycji Plaża Open. Wyczekiwany „Grande
Finale”, który poprzez wybór kibiców, zdobywając ponad 10 000
głosów w rywalizacji z Zamościem
wygrał Białystok i to właśnie

w Białymstoku na urokliwym kąpielisku „Dojlidy” odbędzie się
finał X edycji Plaża Open, a jednocześnie Puchar Polski.

Mysłowice
po raz pierwszy!
Po raz pierwszy na mapie Plaży
Open zagoszczą Mysłowice. Miasto znane z miłości do siatkówki,
zarówno tej w halowym, jak i plażowej. - Mysłowice to miasto posiadające znakomitą infrastrukturę
do turniejów siatkówki plażowej, to
tutaj odbywały się największe światowe turnieje i po dziesięciu latach
cyklu Plaża Open mamy zaszczyt

zagościć w Mysłowicach w parku
Słupna, dlatego specjalnie dla mysłowiczan przygotujemy atrakcje
tworzącą atmosferę rodzinnego
pikniku - zapewnia dyrektor turnieju Plaża Open, Marcin Strządała. Mysłowice to wielokrotny
gospodarz Pucharów Świata w siatkówce plażowej, młodzieżowych
Mistrzostwa Świata, a także młodzieżowych Mistrzostw Europy
w siatkówce plażowej. To właśnie
w Mysłowicach mistrzami globu
zostali, m.in. Piotr Kantor oraz
Bartosz Łosiak.

Moc atrakcji
dla Ciebie!
Oprócz obserwowania zmagań, ścisłej czołówki krajowych
rozgrywek nad Wisłą, na kibiców
czekać będzie mnóstwo atrakcji.
Warto wspomnieć między innymi
o turniejach zarówno dla amatorów, jak i młodzieży. W Zamościu
i w Mysłowicach odbędzie się turniej amatorów, a turniej „Młodej
Plaży Open” zostanie rozegrany
w Rybniku oraz w Mysłowicach.
Nie zabraknie dobrze znanego, cieszącego się popularnością boiska
wypełnionego wodą - AquaWave, w którym odbędzie się turniej
siatkówki i piłki nożnej na wodzie.
Aby, nie było nudno animatorzy

i mistrzynie zumby zadbają o aktywność i atmosferę wśród kibiców, a dla rodziców z dziećmi organizatorzy przygotowali mega grę
planszową. Nowością będzie strefa
spa, z sauną, jacuzzi oraz kriokomorą. To tylko część atrakcji, reszta
niech zostanie tajemnicą, którą razem z nami kibice będą odkrywać
w czerwcu oraz lipcu, w pięciu miastach tegorocznego cyklu.

Transmisje spotkań
w BDB TV oraz
Telewizji Polskiej!
Najważniejsze, finałowe zmagania w każdym z miast transmitowane będą na sportowych antenach
Telewizji Polskiej: w TVP Sport
i TVP Sport HD. Oprócz tego, turnieje transmitowane będą za pośrednictwem platformy BDB TV,
w której kibice będą mogli oglądać
nie tylko zmagania na boiskach, ale
także wywiady z ciekawymi osobami związanych z beachvolley’em
oraz Plażą Open. Zagoszczą tu także artyści i sportowcy. To wszystko
w plenerowym studio, w którym
także, na gorąco dziennikarze będą komentować i analizować to, co
dzieje się podczas kolejnych starć
na boiskach, o stawkach i punktach
niezbędnych do walki o Mistrzostwo Polski.
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u Z okazji Dnia Dziecka oraz setnej rocznicy Pierwszego Powstania
Śląskiego w Mysłowicach odbędzie się szereg konkursów
i imprez adresowanych do najmłodszych mieszkańców i rodzin.

N

Dla rolkarzy…

ightskating ruszy 1 czerwca, o godzinie
19.00 z Parku Słupna i będzie prowadzić
będzie ulicami: Stadionowa, Partyzantów, Mikołowska, Oświęcimska i ponownie Stadionowa. Trasa jest łatwa, bezpieczna, krótka i przyjemna tak, aby najmłodsi rolkarze spokojnie dali

radę ją przejechać. Wszystkie dzieci, które chcą
brać udział w przejeździe muszą być pod opieką
dorosłych! Dzieci obowiązkowo jadą w kaskach
i ochraniaczach. Wydarzenie organizowane jest we
współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Sportowym „Green”.

i rowerzystów...

N

atomiast 2 czerwca o godzinie 10.00 ruszy Trzeci Mysłowicki Rajd Rodzinny.
Do przejechania miła i przyjemna trasa
o dystansie ok 18 km z metą również w Parku Nightskating, Słupna o około godz. 14:00. Nad bez-

pieczeństwem uczestników na trasie rajdu czuwać
będzie policja oraz pogotowie. Po zakończonym
rajdzie wśród uczestników odbędzie się losowanie
nagród. Imprezę organizują Rowerowe Mysłowice,
które proszą uczestników o założenie kasków.

I Ty możesz zostać prezydentem
u Jeśli chcesz być 31 maja 2019 r. Młodzieżowym Prezydentem
Miasta Mysłowice, wystarczy przygotować maszynopis, wydruk
komputerowy, artykuł w gazecie lub dokumentację zdjęciową,
w wersji papierowej na temat: „Kurier Powstańczy - reportaż
z powstania śląskiego”.

P

race można nadsyłać lub donieść
do 27 maja. Konkurs adresowany
jest to uczniów siódmych i ósmych
klas szkół podstawowych oraz trzecich
klas gimnazjów. Spośród prac nadesłanych na adres: Kancelaria Prezydenta
Miasta Urzędu Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1 - jury wyłoni zwycięzcę.
Zadaniem uczestnika konkursu jest
wcielenie się w fikcyjnego powstańczego

korespondenta i opisanie wydarzeń historycznych oczami młodego dziennikarza,
jako świadka powstańczych działań. Fabularyzowaną relację z prawdziwych wydarzeń wzbogacić można własną inwencją, wywiadami z powstańcami wprost
z pola walki i osadzić je w prawdziwej
przestrzeni miasta. Dodatkowo zadaniem
uczestnika konkursu będzie odnalezienie historycznych miejsc z powstania na

dzisiejszej mapie Mysłowic, by następnie
przenosząc się do teraźniejszości - jako
współczesny dziennikarz tropiący ślady
i pozostałości tragicznej historii miasta,
nawiązać do wcześniej stworzonego reportażu.
Patronat Honorowy nad konkursem
objęli: Dariusz Wójtowicz - Prezydent
Miasta Mysłowice oraz Tomasz Papaj Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice.

Mysłowice moich marzeń
P

rzedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych mogą zaprezentować swoje marzenia o
mieście w konkursie plastycznym i poetyckim
zorganizowano pod patronatem honorowym Dariusza
Wójtowicza - Prezydenta Miasta Mysłowice - „Mysłowice moich marzeń”. Współorganizatorami są: Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice i Muzeum Miasta
Mysłowice. Konkurs zorganizowano z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka oraz uczczenia setnej rocznicy
wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego.
Konkurs plastyczny organizowany jest
w dwóch kategoriach: przedszkolnej oraz
dla uczniów klasy I-III. Technika prac
jest dowolna. Natomiast konkurs poetycki skierowany jest do uczniów
podstawówek (klas IV-VI) - każdy uczestnik może zgłosić tylko
1 wiersz o dowolnej długości.
Prace należy dostarczać do
24 maja 2019 r. do Mysłowickiego Ośrodka Kultury w Mysłowicach,
ul. Grunwaldzka 7, 41-400 Mysłowice.

Otwarci na autyzm

W

Szybie Bończyk odbyło się spotkanie
z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Poprowadziła je Karina Wojciechowska, która w 1991 roku zdobyła
koronę najpiękniejszej Polki.

Jak mądrze wybrać szkołę?

P

rzed absolwentami szkół bardzo ważny
moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Aby dokonać dobrego wyboru szkoły warto zalogować
się na stronie: www.slaskie.edu.com.pl
Na podjęcie ostatecznych decyzji jest czas
do 25 czerwca. Warto pobrać bezpłatny poradnik dla kandydatów i ich rodziców: „Jak
dostać się do szkoły średniej w 2019 roku?”

autorstwa eksperta firmy VULCAN - ze strony:
https://2roczniki.pl.
Publikacja szczegółowo omawia wszystkie kluczowe kwestie związane z procesem rekrutacji.
Znajdują się w niej Państwo, m.in. podpowiedzi
jak skonstruować dobrą listę preferencji, jakich
błędów nie popełniać, jak przebiega proces rekrutacji, od czego zależy pierwszeństwo kwalifikacji,
jak zwiększyć swoje szanse oraz wiele innych cennych informacji i porad.
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Korfanty na pikniku
u Piękna, słoneczna pogoda przywitała uczestników
strażackiego pikniku jaki odbył się przy ulicy
Mikołowskiej w Mysłowicach. Komendant
Państwowej Straży Pożarnej Mirosław Wiktor
i Prezydenta Miasta Dariusz Wójtowicz
przygotowali moc atrakcji dla dzieci i dorosłych.

P

iknik odbył się w powstańczej scenerii, którą
przygotował dyrektor Centralnego Muzeum
Pożarnictwa Janusz Gancarczyk. Na gości
czekała replika wozu bojowego „KORFANTY” wraz
z historycznym opisem powstańczych działań śląskich patriotów. Pojazd cieszył się wielką popularnością i będzie jednym z ważniejszych elementów

sierpniowych obchodów 100 rocznicy wybuchu
I Powstania Śląskiego.
Piknik rozpoczął się od występu Ochotniczej
Straży Pożarnej z jednostki Dzieckowice. Później
wystąpił chór Familia, następnie Daniel Matuszyński, a na koniec zaśpiewała mysłowicka wokalistka
Paulina Spychalska.

Życzymy strażakom jak najmniej interwencji

Zawsze na straży

u Co prawda Międzynarodowy Dzień Strażaka przypada
4 maja, ale mysłowiccy strażacy świętowali go
dzień wcześniej. Podczas uroczystości w miejskiej
komendzie odebrali medale, awanse na wyższe stopnie
służbowe, wyróżnienia oraz nagrody.
- Kalendarz strażacki jest troszeczkę inny niż każdego cywila,
ponieważ my rok liczymy od Dnia
Strażaka do Dnia Strażaka. Tak
naprawdę to jest podsumowanie
tej rocznej służby i sposób podziękowania różnym osobom - mówi
zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
R

sowo również. I to jest też czas
refleksji: ten, który został wyróżniony, ma możliwość zobaczyć,
że jak się stara, coś robi więcej niż
inny strażak, wykonuje wzorowo
swoją służbę, to zostaje wyróżniony, a ten, który nic nie dostał,
ma czas właśnie na tę refleksję,
żeby zastanowić się, dlaczego on

Straży Pożarnej w Katowicach st.
bryg. Bogdan Jędrocha.
Podczas uroczystego apelu
strażakom i druhom zostały wręczone medale, awanse na wyższe
stopnie służbowe, wyróżnienia
oraz nagrody.
- Niektórzy są nagradzani,
wyróżniani, odznaczani, finanE

K

w tym roku nie - tłumaczy Komendant Miejski Państwowej
Straży Pożarnej w Mysłowicach,
mł. bryg. Mirosław Wiktor.
Strażacką tradycję w naszym mieście pielęgnuje także
Centralne Muzeum Pożarnictwa, które codziennie zaprasza
mysłowiczan i nie tylko do zaL

poznania się z historią straży
pożarnej.
- Organizujemy różne spotkania i lekcje tematyczne związane
z historią straży pożarnej, z funkcjonowaniem straży pożarnej, ale
również dla dzieci i młodzieży
lekcje muzealne, które mają na
celu propagowanie bezpiecznego
A

M

zachowania się i prewencji społecznej - mówi bryg. Janusz Gancarczyk, p.o. dyrektora CMP.
Jak na Dzień św. Floriana przystało, nie zabrakło też występu
strażackiej orkiestry i grochówki
prosto z kotła ugotowanej przez
strażaków.
Źródło: itvm.pl
A
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Miasto przys
u Prestiżowy 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. Te miasta
mają szansę na wielki rozwój, ale samo nic
się nie zrobi. Potrzebna jest determinacja
władz i zgoda mieszkańców.

S

twarzają nie tylko świetne
warunki do życia, ale równie wspaniale rozwijają się
pod kątem ekonomicznym, umożliwiając mieszkańcom rozwój zawodowy i znalezienie dobrzej płatnej
pracy. W końcu, jako całokształt,
są idealnym miejscem do tego, by
zadomowić się w nich na stałe. To
„miasta przyszłości”, których scharakteryzowaniem co roku zajmuje
się brytyjski dziennik „Financial
Times”, wydawany od 1888 roku
w Londynie. To gazeta o elitarnym
charakterze i międzynarodowym zasięgu, skupiająca się przede wszystkim na tematyce gospodarczej i finansowej. „Financial Times” także w tym
roku przygotował zestawienie miast,
które mają szansę na wielki rozwój
w przyszłości, a wśród wymienionych znalazło się miejsce na dziewięć
miast z województwa śląskiego.

W tej grupie
niekwestionowanym
liderem są oczywiście
Katowice, ale
ze względu na
sąsiedztwo i silne
związki gospodarczokulturowe jest to
także dobra informacja
dla Mysłowic.

Naszym największym
atutem są tereny
po kopalni Mysłowice.

Co najważniejsze, stolica województwa śląskiego uzyskała pierwsze
miejsce w ogólnopolskim rankingu w jednej z kluczowych kategorii,
jaką jest strategia fDi, zakładająca,
m.in. atrakcyjność dla zagranicznych
inwestorów. Za największy atut Mysłowic „Financial Times” uznał do-

u 30 maja rusza Strefa Chilloutu na mysłowickim Rynku.
Na koniec tego wyjątkowego dnia wystąpi Iowa Super Soccer.

P

laża z parasolami i leżakami, knajpki z dobrym jedzeniem i nie tylko, plenerowe koncerty, strefy zabaw dla dzieci. To nie jest
oferta reklamowa biura podróży. To plan na lato dla
mysłowickiego Rynku.

Rynek - reaktywacja!

Strefa oficjalnie wystartuje w czwartek - 30 maja.
Na ten dzień Mysłowicki Ośrodek Kultury zaplanował
wiele atrakcji. Impreza zacznie się o godz. 12.00 świętem baniek mydlanych.
Na scenie pojawi się DJ, który uprzyjemni czas
dobrą muzyką. Ten wyjątkowy dzień zakończy koncert zapewne znanego naszym Czytelnikom zespołu Iowa Super Soccer. Muzykę mysłowickiej grupy
muzycznej określić można mianem indie popu. Ich
brzmienie to przede wszystkim melodyjne utwory
z barwnymi, delikatnymi wokalami, inspirowane
amerykańską sceną niezależną.
To jednak dopiero początek działań zaplanowanych
w ramach akcji: Niech Żyje Rynek. W każdy weekend
lipca i sierpnia organizowane będą na Rynku wydarzenia kulturalne, m.in. koncerty, projekcje filmowe, czy
spektakle teatralne dla dzieci. O bieżących szczegółach
będziemy informować na naszej stronie internetowej:
www.naszemyslowice.eu.
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szłości
skonałe położenie i bliskość najważniejszych szlaków komunikacyjnych
w regionie.
- Specjaliści z „Financial Times”
trafnie dobrali miasta. - uważa profesor Andrzej Barczak z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach.

Mysłowice zrobiły już
pierwszy, ważny krok
do zmaterializowania
hasła „miasto
przyszłości”.
Pisaliśmy w poprzednim numerze gazety o przejęciu przez miasto trzech pierwszych działek po
kopalni Mysłowice. To kluczowe
miejsce dla ożywienia gospodarczego miasta. Wielu ekspertów uważa,
że jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
w całym regionie. Poprzednie władze samorządowe nie potrafiły albo
nie chciały wykorzystać tej szansy.
Na szczęście dla obecnych władz
miasta, sytuacja startowa nie jest
zła. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać o atrakcyjności 50 hektarów, które znajdują się w środku
miasta, leżącego w centrum śląskiej
aglomeracji. Tereny po kopalni Mysłowice są doskonale skomunikowane. 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. Miasto musi się teraz
dogadać z ministrem skarbu, aby
przejąć całość terenów i ruszyć z
inwestycjami. Trzeba to zrobić tak,
aby nie obciążyć pustej kasy miasta.

9

Promenada
z prawdziwego zdarzenia

- Planujemy sięgnąć po środki unijne przeznaczone na rekultywację poprzemysłowych terenów. Inwestorzy
stworzą nowe miejsca pracy. Jednym
słowem, tereny po kopalni Mysłowice staną się lewarem, który podniesie
nasze miasto z gospodarczych kolan mówi Dariusz Wójtowicz, prezydent
Mysłowic.

O tym, jakie są
szanse na przemianę
tego miejsca
i czego oczekują
sami mysłowiczanie
rozmawiano, m.in.
podczas lutowego
spotkania w cyklu
„Miasta Idei”.
Pomysłów padło wiele od budowy
parku rozrywki po stworzenie śląskiej Doliny Krzemowej.
Weronika Dragan z Uniwersytetu Śląskiego, autorka opracowania:
„Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013”, podkreśliła, że obecnie obserwujemy
proces odwróconej hierarchii dzielnic w Mysłowicach, gdzie centrum
miasta jest pomijane, wręcz marginalizowane. Szansą odwrócenia
tego procesu jest właśnie odnowa
terenów pokopalnianych.
Kopalnia Mysłowice przetrwała
dwie wojny światowe. Ostatnia tona węgla wyjechała z niej 7 listopada 2008 roku. Od tego czasu teren
niszczał i umierał, ale w kwietniu
tego roku odżył i dał szansę na nowe
życie dla „starych” Mysłowic.
Jerzy Filar

w
Wybrane imprezy

Na

tę informację czekaliśmy kilka lat, ale
w końcu się udało.
W ramach prac na Promenadzie pojawią się nowe alejki dla pieszych
i rowerów wraz z oświetleniem i więcej roślin.
Ma też powstać park rekreacyjny
z placem zabaw dla dzieci, ogrodem
kwiatowym, ścieżką edukacyjną, stawami retencyjno-filtracyjnymi i wybiegiem dla psów. Będą miejsca do

7 mln zł

koszt inwestycji

6 mln zł

dotacja ze środków unijnych
grillowania wraz ze stołami i ławkami,
a także teren do gry w boule, badmintona i kręgle.
Przebudowa mysłowickiej Promenady początkowo miała być sfinansowana w ramach pierwszego

Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Przywrócenie świetności temu miejscu okazało się jednak przedsięwzięciem wymagającym znacznie
większych nakładów. Ostatecznie
Promenada zostanie sfinansowana
w większości z funduszy unijnych.
Mysłowice otrzymały na ten cel dofinansowanie w wysokości prawie
6 mln zł z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 20142020. Inwestycja ma zakończyć się
w drugim kwartale 2020 r.

u Już za rok kultowe dla Mysłowice
miejsce zyska blask, na jaki zasługuje.

Park odżyje

ramach akcji

k
Niech Żyje Ryne
24-26. 05
Zlot Food Trucków
7.07
Koty Trzy - spektakl Teatru Gry i Ludzie
+ animacje dla dzieci
13.07
Film z muzyką na żywo:
zespół The Washing Machine
27.07
Projekcja filmu
4.08
Morskie opowieści Kapitana Guliwera
- spektakl Teatru Gry i Ludzie + animacje
10.08
Potańcówka
17.08
Stand up: Bartosz Gajda
24.08
Projekcja filmu „Green book”
31.08
Koncert: Pogodno

Na jedną z największych atrakcji Parku Zamkowego zapowiada się efektowny plac zabaw.

P

ark Zamkowy jest jednym z piękniejszych terenów zielonych w Mysłowicach. Jest on niestety
trochę zaniedbany, a szkoda, bo to dobre miejsce na spokojny spacer całą rodziną czy zorganizowanie
drobnych imprez plenerowych.
Mysłowiczanie często wyprowadzają tutaj psy, niestety
nie zawsze po nich sprzątają. W parku znajdziemy także
dużo śmieci, w tym puszki po piwach.
Władze Miasta zapowiedziały remont parku, dzięki któremu miejsce ponownie stanie się atrakcyjne dla mysłowi-

czan. Prace nad rewitalizacją Parku Zamkowego mają rozpocząć się 31 lipca 2019 roku.
Po przebudowanie mieszkańcy zyskają nową przestrzeń
do odpoczynku. Plany są naprawdę ciekawe. Ma powstać
tutaj plac zabaw dla dzieci, park sensoryczny, skatepark
oraz ścieżka zdrowia. Nie zabraknie także wielofunkcyjnego boiska, na którym bawić się będą mogli młodsi mysłowiczanie. Prace budowlane na terenie parku mają potrwać
ponad rok, a ich zakończenie przewidywane jest na 30
sierpnia 2020 roku.
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Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
spółka z o.o.
ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice
www.mpwikmyslowice.pl
Biuro Obsługi Klienta
poniedziałek od 7:00 do 17:00
od wtorku do piątku od 7:00 do 16:00
tel. (32) 223-59-39
Kasa
od godziny 7:00 do 11:00

WYKONYWANIE USŁUG KOMERCYJNYCH NA ZLECENIE
 montaż i demontaż wodomierzy na życzenie odbiorców
 wymiana wodomierza i/lub zaworu głównego
uszkodzonego przez odbiorcę wody
 wymiana wodomierza i/lub zaworu głównego skradzionego
 nadzór branżowy nad robotami budowlanymi wykonywanymi
przez osoby trzecie w pobliżu urządzeń wod.-kan.
 odbiory techniczne na zlecenie prywatnych odbiorców
 wypompowywanie wody/ścieków z zalanych obiektów
na zlecenie zewnętrzne
 wynajem stojaka hydrantowego z wodomierzem
 instalacja telewizyjna kanalizacji
 przeprowadzanie wywiadów branżowych na zlecenie odbiorców
 dostawa wody na zlecenie odbiorców z pominięciem
sieci wodociągowej
 wykrywanie i lokalizacja awarii na zlecenie odbiorcy
 odbiór techniczny prywatnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
 kontrole techniczne wodomierzy
 wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym
 kontrole sprawności hydrantów
 usługi budowlano-montażowe w zakresie budowy
i przebudowy przyłączy, budowa sieci wod-kan
 projektowanie sieci infrastruktury podziemnej
i przyłączy w zakresie wod-kan

Dyspozytornia
(zgłaszanie awarii)
tel. (32) 223-59-42

CAŁODOBOWE
pogotowie wod-kan

tel. 994
MPWiK

POSIADA DO SPRZEDAŻY
DZIAŁKI KOMERCYJNE
NA TERENIE MYSŁOWIC
n ul. OBRZEŻNA PÓŁNOCNA
o łącznej powierzchni 91 344 m2

n ul. BOŃCZYKA

o łącznej powierzchni 98 309 m2

BAZĘ MAGAZYNOWĄ
n ul. OŚWIĘCIMSKA 52
o powierzchni 6 084 m2
wraz z zabudowaniami
o powierzchni 1113 m2

WYKAZ SPRZĘTÓW I POJAZDÓW / PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
lp.
1
3
2
4
5
6
7

marka numer
rejestracyjny

model ciężarowy
/ osobowy

rok
produkcji

przebieg
km / mth

Ciężarowy

2006

135 390 km

Osobowy

2008

174 420 km

Ciężarowy

2010

315 700 km

2016

silnik > 92,3 mth
palnik > 31,3 mth

2011

4,9 mth

2005

2841 mth

2008

02134 mth

FIAT PANDA
SM 46061
CITROEN BERLINGO
SM 39323
FORD TRANSIT
SM 65263
RECYKLER MADRO 3000
SK 915JN
(sprzęt w leasingu )
Agregat Prądotwórczy
GI 93
SM 56371
WALEC BOMAG
BW 138 AD

przyczepa
ciężarowa
WIOLA W4
przyczepa
ciężarowa
WIOLA W2
sprzęt
dwubębnowy

SPRĘŻARKA INGERSOLL

RAND 7/26E

rodzaj
paliwa

ładowność

dane charakterystyczne : waga
/ wydajność / max ciśnienie

wartość brutto środków
transportowych
(ocena techniczna)

ET

505 kg / 2 os

875 kg

3 000,00 zł

ET

5 os

1397 kg

9 950,00 zł

ON

1172 kg / 3 os

1828 kg

11 750,00 zł

Silnik diesel
7,4 kW / 3000 obr

ON

1100 kg

1795 kg / 2000 kg/h

przejęcie leasingu

Silnik diesel
85 kW / 1500 obr

ON

-

1148 kg / 133,9 A

41 400,00 zł

ON

-

4189 kg

67 500,00 zł

ON

-

745 kg

10 750,00 zł

rodzaj silnika
kW / pojemność
Silnik benzynowy
44 kW / 1242 cm³
Silnik benzynowy
66 kW / 1587 cm³
Silnik diesel
85 kW / 2198 cm³

Silnik diesel
34 kW / 2300 cm³
Silnik diesel
21,3 kW / 2800 obr

maj 2019r. •
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Każde miasto boryka się z problemem lokatorów mieszkań komunalnych,
którzy nie płacą czynszu. Nie inaczej jest w Mysłowicach.

EKSMISJA
dramat na własne życzenie

kalu przy współpracy z Urzędem Miasta Mysłowice. Mieszkańcami zasobów
komunalnych są osoby o najniższym
statusie społecznym, więc decyzja
o wykonaniu eksmisji nie jest łatwa. Po
jej wykonaniu osoby eksmitowane, ze
względu na swoją trudną sytuację finansową, piszą kolejne wnioski o przydział lokalu mieszkalnego.

Jednakże, bez względu
na dobrą wolę
urzędników opłaty
czynszowe muszą być
pobierane.

1134

liczba zadłużonych
mieszkań
w zasobach MZGK

142 tys. zł

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach nie patrząc na
zadłużenie lokatorów na bieżąco usu-

tyle ma do zapłacenia
dłużnik rekordzista

12,5 mln zł

Struktura opłat

ogólne zadłużenie
lokatorów MZGK

u Ludzie nie płacą
czynszu z wielu
powodów. Niektórzy
popadają w tarapaty
finansowe albo
tracą pracę. Na
innych spada
choroba i wszystkie
pieniądze muszą
przeznaczyć na
leczenie. Spory
odsetek stanowią
jednak lokatorzy,
którzy z niepłacenia
czynszu uczynili
sposób na łatwe
życie kosztem
uczciwych
sąsiadów. MZGK
w Mysłowicach
administruje ponad
200 budynkami
i przed nikim nie
zamyka szansy
na polubowne
rozwiązanie
problemu.

Z

anim do akcji wkroczy komornik albo sąd z nakazem
eksmisji, można zawrzeć
ugodę, która sprowadza się najczęściej do rozłożenia długu na raty.
Z takiej szansy skorzystało w ubiegłym roku 97 lokatorów, na łączną
kwotę ponad 1,5 mln zł. Najemcy
lokali użytkowych: podpisali dwie
ugody na kwotę 25 tys. zł.

Sposobów spłaty
zadłużenie jest kilka.
W oparciu o uchwały Rady Miasta
Mysłowice i zarządzenia prezydenta
można ubiegać się o odroczenie płatności, obniżenie czynszu lub jego odpracowanie. Z tej ostatniej możliwości
w minionym roku skorzystało 36 osób,
które odpracowały czynsz wraz z odsetkami za ponad 70 tys. zł.
Niestety, nie wszyscy chcą spłacać
swoje długi. Ci najbardziej oporni
muszą liczyć się z konsekwencjami.
Na końcu tej drogi jest skierowanie
sprawy do sądu i eksmisja. Pozwy do
sądu o orzeczenie eksmisji kierowane
są także w przypadkach braku tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
oraz nieprzestrzeganie Regulaminu
porządku domowego. Ludzki odruch
każe ująć się za osobami, które są

zmuszone do opuszczenia mieszkania.
Aby jednak zmienić zdanie wystarczy przyjrzeć się kulisom większości,
a w zasadzie każdej eksmisji. To ostatni etap ciągnącej się latami zabawy
w „kotka i myszkę”. Zanim dojdzie do
eksmisji, zarządca prosi, negocjuje,
naciska, aby lokator zaczął płacić lub
opuścił mieszkanie. Wszystko na nic.
Dłużnicy idą w zaparte i nie boją się
zarządców, komorników, a nawet sądów. Wszystko do czasu.

Obecnie Miejski Zarząd
Gospodarki Komunalnej
w Mysłowicach jest
w trakcie realizacji 165
wyroków eksmisyjnych
z prawem do lokalu
socjalnego oraz 71
wyroków bez prawa do
lokalu socjalnego.

- W przypadku prawa do lokalu socjalnego, wyrok wykonuje się w chwili
otrzymania z Urzędu Miasta Mysłowice skierowania do zawarcia umowy
najmu socjalnego lokalu, natomiast
w przypadku wyroku bez takiego prawa,
eksmisja następuje do wskazanego pomieszczenia tymczasowego - wyjaśniają
pracownicy MZGK w Mysłowicach.
MZGK, przed rozpoczęciem procedury eksmisyjnej, szczegółowo analizuje sytuację mieszkańców danego lo-

wa pojawiające się w budynkach awarie, stwarzające zagrożenie dla ludzi
i mienia. Trzeba przy tym pamiętać,
że niepłacenie za czynsz i media przez
lokatorów znacznie obciąża budżet
MZGK. Media stanowią średnio ok.
70% opłat za mieszkanie, resztę stanowi .czynsz. Jeśli lokator nie zapłaci za
mieszkanie, to MZGK traci podwójnie.
Nie tylko nie otrzyma wpływu do budżetu, ale musi także zapłacić za wykorzystane przez lokatora media.

12

Nasze Mysłowice

www.naszemyslowice.eu • maj 2019r.

u Drużynowa rywalizacja w czwórbojach lekkoatletycznych
chłopców i dziewcząt z mysłowickich szkół

Medale rozdane
Po zsumowaniu i przeliczeniu punktów wyłoniono czołową „szóstkę”
dziewcząt, które nagrodzone zostały również trofeami sportowymi:
1 miejsce - Gierszner Marta (SP nr 4) - 212 pkt.
2 miejsce - Mucha Kinga (SP nr 3) - 211 pkt.
3 miejsce - Ceglarek Agata (SP nr 12) - 208 pkt.
4 miejsce - Kasprzyńska Wiktoria (SP nr 3) - 205 pkt.
5 miejsce - Cygan Oliwia (SP nr 12) - 204 pkt.
6 miejsce - Osmańska Oliwia (SP nr 2) - 201 pkt.
W generalnej klasyfikacji drużynowej złote medale (indywidualnie) za
zwycięstwo zespołowe, otrzymały reprezentantki SP nr 12 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Morgach. Srebrne medale wręczono uczennicą
z SP nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu z Janowa, natomiast brązowe
- dziewczętom SP nr 4 z Bończyka.

Pierwszymi, miejskimi zawodami dla grupy
młodszej szkół podstawowych (roczników
2006 i młodszych) - przeprowadzonymi
w maju, w ramach rocznej, sportowej
rywalizacji mysłowickich szkół - były zmagania
reprezentacji dziewcząt w czwórboju
lekkoatletycznym.

Dwa dni po zawodach dziewcząt odbyły się
miejskie, międzyszkolne zawody chłopców grupy
młodszej szkół podstawowych (roczników 2006
i młodszych) w czwórboju lekkoatletycznym.

Skok w dal
1 miejsce - Kasprzyńska Wiktoria (SP nr 3) - 4,10 m
2 miejsce - Cygan Oliwia (SP nr 12 w ZSP nr 2) - 4,08 m
3 miejsce - Szelest Aleksandra (ZS-P nr 1 ) - 4,00 m
Rzut piłeczką palantową
1 miejsce - Ceglarek Agata (SP nr 12) - 41,0 m
2 miejsce - Dziubany Jagoda (SP nr 17) - 38,0 m
3 miejsce - Kruszyńska Dominika (SP nr 17) - 34,5 m

Bieg sprinterski - 60 metrów
1 miejsce - Jancarczyk Dawid (SP nr 17 w ZS-P nr 4) - 7,78 sek sek.
2 miejsce - Baron Tymoteusz (SP nr 12 w ZS-P nr 2) - 8,06 sek.
3 miejsce - Anglart Oliwier (SP nr 12 w ZS-P nr 2) - 8,22 sek.
Skok w dal
1 miejsce - Jancarczyk Dawid (SP nr 17 w ZS-P nr 4) - 4,70 m
2 miejsce - Handy Łukasz (SP nr 6 w ZSP nr 1) - 4,40 m
3 miejsce - Anglart Oliwier (SP nr 12 w ZS-P nr 2) - 4,35 m
Rzut piłeczką palantową
1 miejsce - Dywan Piotr (SP nr 6 w ZS-P nr 1) - 44,0 m
2 miejsce - Bożek Mateusz (SP nr 12 w ZS-P nr 2) - 43,0 m
3 miejsce - Jancarczyk Dawid (SP nr 17 w ZS-P nr 4) - 41,5 m

Po zsumowaniu i przeliczeniu punktów wyłoniono czołową „szóstkę”
chłopców, których nagrodzono trofeami sportowymi:
1 miejsce - Jancarczyk Dawid (SP nr 17 w ZS-P nr 4) - 267 pkt.
2 miejsce - Anglart Oliwier (SP nr 12 w ZS-P nr 2) - 219 pkt.
3 miejsce - Baron Tymoteusz (SP nr 12 w ZS-P nr 2) - 196 pkt.
4 miejsce - Słoński Jakub (SP nr 1) - 187 pkt.
5 miejsce - Karliński Bartosz (SP Sportowa) - 180 pkt.
6 miejsce - Kowalski Tymoteusz (SP nr 12 w ZS-P nr 2) - 179 pkt.
W zawodach rywalizowało ponad 60 uczniów z dziesięciu mysłowickich
szkół. Każda reprezentacja składała się z 6 osób, a do zdybycia było sześć
medali: cztery indywidualne i piąty - indywidualny, za zajęcie miejsce w czołowej „szóstce” w klasyfikacji generalnej, a szóstym drużynowy.
Dwóch uczestników było blisko tego wyczynu, gdyż obaj zdobyli po
5 krążków. Byli nimi: Oliwier Anglard (2 brązowe w biegu na 60 metrów
i w skoku w dal, 2 srebrne w biegu na 1000 metrów oraz za 2. miejsce
w generalnej klasyfikacji za cztery konkurencje), a piąty - złoty medal, za
zwycięstwo drużynowe SP nr 12 z ZS-P nr 2 w Morgach.
Drugim lekkoatletą był Dawid Jancarczyk - uczeń SP nr 17 w ZS-P nr 4
z Krasów. Zdobył (trzy złote - w biegach na 60 m i 1000 metrów oraz

Bieg sprinterski - 60 metrów
1 miejsce - Bober Hanna (SP nr 1) - 9,00 sek.
2 miejsce - Babensztos Agata (SP nr 4) - 9,07 sek.
3 miejsce - Mucha Kinga (SP nr 3) - 9,08 sek.

Klasyfikacja indywidualna:

Bieg średniodystansowy na dyst. 1000 metrów:
1 miejsce - Jancarczyk Dawid (SP nr 17 w ZS-P nr 4) - 3,30;48 min.
2 miejsce - Anglart Oliwier (SP nr 12 w ZS-P nr 2) - 3,36;72 min.
3 miejsce - Karliński Bartosz (Podst. Szkoła Sportowa) - 3,38;01 min.

Na boiskach, bieżniach i skoczni na obiektach MOSiR - Lechia przy
ul. Promenada rywalizowało ponad 70 dziewcząt z dwunastu mysłowickich
szkół. Każda reprezentacja składała się z 5 - 6 osób, a rywalizowały w czterech konkurencjach: biegu sprinterskim na 60 metrów, skoku w dal, rzucie
piłeczką palantową oraz biegu na 600 metrów. Do zdybycia było aż sześć
medali: cztery indywidualne; piąty - także indywidualny, za zajęcie miejsca
1-6 w klasyfikacji generalnej, a szóstym drużynowy - jeżeli reprezentacja
uzyskała w klasyfikacji zespołowej jedno z trzech czołowych miejsc. Najlepsze osiągnięcia indywidualne, to trzy medale, jakie zdobyły dwie reprezentantki zwycięskiej drużyny SP nr 12 z ZS-P nr 2 oraz dwie lekkoatletki
SP nr 3.

Klasyfikacja indywidualna:

w skoku wdal, a brązowy - w rzucie piłeczką palantową), czwarty złoty
(a w sumie piąty) - za zwycięstwo w generalnej klasyfikacji indywidualnej. Niestety szóstego medalu nie było, bo reszta reprezentacji spisała się
dużo słabiej i drużyna SP 17 uplasowała się w klasyfikacji zespołowej na
piątym miejscu.

W generalnej klasyfikacji drużynowej złote medale za zwycięstwo zespołowe otrzymali reprezentanci SP nr 12 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Morgach. Srebrne medale wręczono reprezentantkom SP nr 1
im. Ignacego i Heleny Fików z Wielkiej Skotnicy, natomiast brązowe chłopcom ze Podstawowej Szkoły Sportowej z Piasku.
Złote i srebrne medalistki oraz medaliści będą reprezentować miasto
w rejonowych zawodach w czwórbojach - 23 maja, na obiektach MOSiR
w Mysłowicach przy ul. Promenada. Wówczas zmierzą się z rywalkami i rywalami z dwóch najlepszych szkół katowickich, zwycięskie drużyny pojadą
na finały Wojewódzkich Igrzysk Dzieci.

u Ruszył XI Turniej Deichmanna w piłce nożnej dzieci

Piłka w grze

Bieg średniodystansowy na dyst. 600 metrów:
1 miejsce - Ossowska Julia (ZS-P nr 1-SP nr 6) - 2,03;86 min.
2 miejsce - Osmańska Oliwia (SP nr 2) - 2,05;26 min.
3 miejsce - Stec Hanna (SP nr 14) - 2,10;37 min.

XII BRAKS MYSŁOWICKA LIGA FUTSALU
1

Silesia Elektro

21

56

144:51

2

G.M. Namioty

20

49

115:35

3

Mysłowice Team

21

43

86:52

4

Futsal Team

20

40

112:42

5

Marecki Team

20

35

62:55

6

Benteler

21

31

92:85

7

Fizjo Team

21

30

74:88

8

Magwer

20

23

52:74

9

Expert Ubezpieczenia

21

17

68:97

10

Black Team

20

16

57:125

11

Monolit

21

14

53:109

12

Atom Wesoła

20

4

32:134

Na

boiskach Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Mysłowicach są rozgrywane mecze w ramach Turnieju
Deichmann’2019 w piłce nożnej

dzieci. Pierwszy, inauguracyjny
mecz odbył się w deszczu i przy
zimnej, niesprzyjającej pogodzie.
Ale, serca młodych piłkarzy okazały się gorące i gotowe do walki. Mocno dopingowali ich kole-

dzy, rodzice oraz prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz i dyrektor MOSiR, Karol Pawlik.
Turniej Deichmanna odbywa się po raz jedenasty i są to
największe i najpoważniejsze

w Polsce rozgrywki w piłce nożnej dzieci w rocznikach 20122008. Koordynatorem i organizatorem zmagań w naszym mieście
jest Maciej Horniak. W tym sezonie zaplanowano 7 mysłowickich
turniejów. Ostatni odbędzie się
9 czerwca i będą to finały miejskie.
Na naszych boiskach oprócz
dzieci z Mysłowic, grają drużyny z Katowic, Imielina, Chrzanowa, Sosnowca, Gliwic, Rudy
Śląskiej, Knurowa i Zabrza. Jest
to XI ogólnopolska edycja tego
turnieju, a na Promenadzie mecze rozgrywane są po raz ósmy.
W tym roku mysłowicka rywalizacja skupiła 50 drużyn, czyli
500 zawodniczek i zawodników.
Natomiast w całej Polsce w rozgrywkach uczestniczy, aż 18 000
dzieci!
Tegoroczny - Wielki Finał odbędzie się w Wałbrzychu.
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Wyróżnienia, słowa uznania i nagrody dla mysłowickich sportowców

Najlepsi

z najlepszych
u Blisko 50 sportowców zostało uhonorowanych na wielkie gali
w hali mysłowickiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
za osiągnięcia 2018. Uczestników powitał wspaniały show
w wykonaniu zespołu NEED FOR STRINGS.

Z

anim przystąpiono do dekoracji,
uczczono minutą ciszy wybitnego
trenera i boksera - Józefa Maczugę,
który odszedł po ciężkiej chorobie. Do końca był trenerem klubu MOSiR Mysłowice,
w którym był założycielem sekcji bokserskiej. Z powodzeniem trenował i wychował
wielu zawodników, którzy zdobyli medale
rangi mistrzostw polski.
Nagrodzonym sportowcom oraz trenerom statuetki wręczyli: prezydent Dariusz
Wójtowicz w towarzystwie przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice - Tomasza
Papaja.

KATEGORIA
TRENER:
Ryszard Dziewulski - Uczniowski
Klub Sportowy „JUDO” Mysłowice.
Brązowy medal na Mistrzostwa Świata
Młodzieży, 2 złote i jeden brązowy medal
na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów.
Andrzej Filus - ROAN Fight Club
Mysłowice. Srebrny medal na Mistrzostwach Świata, srebrny i brązowy medal
w Mistrzostwach Europy Młodzieżowców, srebrny medal na Mistrzostwa Świata Młodzieżowców, 24 medale w Mistrzostwach Polski.
Jurii Fomin - Klub Sportowy MYSŁAW. Awans drużyny męskiej do II ligi,
wicemistrzostwo Polski Szkół Gimnazjalnych - drużyna dziewczyn.
Marian Jasiński - Klub Sportowy „Budowlani” w Sosnowcu. 3 złote medale na
Mistrzostwach Europy seniorów w ju-jitsu,
srebrny medal drużynowy, brązowy na Mistrzostwach Świata Seniorów w ju-jitsu.
Aleksander Matusiński AZS-AWF Katowice. I miejsca w Mistrzostwach Europy
w lekkiej atletyce - Berlin 2018 w biegu na
400 m, oraz w sztafecie 4x400 m, II miejsce
w Halowych Mistrzostwach Świata w sztafecie 4x400.
Wiesław Paszta - UKS CHROMIK Mysłowice. I, II, III miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorów.
Łukasz Pękala - MKS MOS Płomień
Sosnowiec. 5 miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w biegu na 110m przez płotki.
Leszek Siekański - Klub Sztuk i Sportów Walki „SHOGUN”. Srebrny medal
Mistrzostw Europy, 7 złotych, 4 srebrne,
1 brązowy w Pucharze Europy w Kon Sao,
9 złotych, 2 srebrne, 5 brązowych medali
w Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski
w ju-jitsu.

KATEGORIA
SPORTOWIEC:

NAGRODZENI W KATEGORII
„SPORTOWIEC” 2018:

Alicja Gowarzewska UKS ,,JUDO” Mysłowice. I miejsca w Mistrzostwach Europy
i Świata w ju-jitsu.
Dominika Nowicka UKS Judo Mysłowice - judo/ju-jitsu. III miejsce Mistrzostwa Świata Ju-jitsu, II miejsce Mistrzostwa
Polski ju-jitsu.
Monika Helak Roan Fight Club
Mysłowice ju-jitsu. II miejsca: Mistrzostwa Europy i Świata Młodzieżowców
ju-jitsu.
Milena Pyka; MKS MOS Płomień Sosnowiec - lekkoatletyka. I miejsce Halowe
Mistrzostwa Polski, III miejsce Mistrzostwa
Świata U20 3000 m.

Oskar Sikora Roan Fight Club Mysłowice ju-jitsu. I miesce Dutch Opaen Holandia, II miejsce Mistrzostwa
Polski.
Sebastian Nojman Roan Fight Club
Mysłowice ju-jitsu. II miejsce Mistrzostwa Polski w ju-jitsu, III miejsce Silesian
Open.
Kamila Janota Roan Fight Club Mysłowice ju-jitsu. I miejsce Międzynarodowym Turnieju Słowenia Open, III miejsce
Międzynarodowy Turniej Budapeszt Open
2018 ju-jitsu.
Rayan Gawlik Roan Fight Club
Mysłowice ju-jitsu. II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów, II miejsce Międzynarodowy Turniej Budapeszt Open
w ju-jitsu.

1. Alicja Gowarzewska UKS ,,JUDO”
Mysłowice. I miejsce Mistrzostwa Świata ju-jitsu. I miejsce Mistrzostwa Europy
ju-jitsu.
2. Dominika Nowicka UKS Judo
Mysłowice - judo/ju-jitsu. III miejsce Mistrzostwa Świata ju-jitsu,
II miejsce Mistrzostwa Polski ju-jitsu
senior.
3. Dawid Karkosz UKS Karkosz Team
- ju-jitsu. II miejsce Mistrzostwa Europy
Seniorów w ju-jitsu. II miejsce Mistrzostwa
Świata Seniorów w ju-jitsu.
4. Monika Helak Roan Fight Club Mysłowice ju-jitsu. II miejsce Mistrzostwa

Faustyna Cieślik KS Mysław - tenis stołowy. II miejsca: Mistrzostwa Polski Szkół
Podstawowych i Mistrzostwa Polski do lat
13 -tenis stołowy.
Radosław Kwietniewski - ARMWRESLING (siłowanie na rękę). 2x złoto
na Mistrzostwach Polski, 2x brąz Puchar
Polski.
Sebastian Stachoń KSiSW SHOGUN
- ju-jitsu. I miejsce Puchar Polski w Kickboxingu.
Daniel Wróbel Roan Fight Club Mysłowice ju-jitsu. III miejsce Mistrzostwa Polski ju-jitsu, I miejsce Silesian Open ju-jitsu.
Jakub Pacwa Roan Fight Club Mysłowice ju-jitsu. II miejsce Mistrzostwa
Śląska, III miejsce Puchar Świata w ju
-jitsu.

Wiktoria Wółkiewicz Akademia Gimnastyki Artystycznej Sosnowiec. I miejsce
Wrocław Open, III miejsce Międzynarodowy Turniej Wieliczka Open gimnastyka
artystyczna.
Jgor Guzy Roan Fight Club Mysłowice ju-jitsu. III miejsce Mistrzostwa Polski,
II miejsce Silesian Open w ju-jitsu.
Bartosz Bucki KSiSW SHOGUN ju-jitsu. I miejsca: Puchar Polski Juniorów,
Mistrzostwa Śląska w ju-jitsu.
Wiktoria Kimel Roan Fight Club Mysłowice ju-jitsu. I miejsce Międzynarodowy
Turniej Budapeszt Open, II miejsce Międzynarodowy Turniej Oleśnica w ju-jitsu.
Bartosz Kimel Roan Fight Club Mysłowice ju-jitsu. II miejsce Mistrzostwa Polski,
III miejsce Silesian Open w ju-jitsu.

Świata Młodzieżowców w ju-jitsu. II miejsce Mistrzostwa Europy Młodzieżowców
w ju-jitsu.
5. Michał Łuks MUKS Siódemka Mysłowice - piłka ręczna plażowa. II miejsce
Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej.
6. Justyna Sitko KS ,,Budowlani”
Sosnowiec - ju-jitsu. II miejsce Mistrzostwa Świata Seniorów ju-jitsu.
I miejsce Mistrzostwa Europy Seniorów
w ju-jitsu.
7. Denis Gawlik Roan Fight Club Mysłowice ju-jitsu. II miejsce Mistrzostwa
Świata Seniorów ju-jitsu. III miejsce Mistrzostwa Europy Młodzieżowców.
8. Martyna Bierońska KS ,, Budowlani”
Sosnowiec ju-jitsu. I i II miejsce Mistrzostwa Europy Seniorów w ju-jitsu.

9. Milena Pyka; MKS MOS Płomień
Sosnowiec - lekkoatletyka. I miejsce Halowe Mistrzostwa Polski U20 3000 m.
III miejsce Mistrzostwa U20 3000 m.
10. Faustyna Cieślik KS Mysław - tenis stołowy. II miejsce Mistrzostwo Polski Szkół Podstawowych - tenis stołowy.
II miejsce Mistrzostwo Polski do lat 13 tenis
stołowy.
11. Klaudia Franaszczuk MKS Skarbek
Tarnowskie Góry - tenis stoły. III miejsce
Mistrzostwa Polski Juniorów - tenis stołowy.
12.Michał Włodarczyk MKS MOS Płomień Sosnowiec - lekkoatletyka. V miejsce Mistrzostwa Polski w biegu na 110 m
przez płotki.
13. Jakub Dziedzic UKS ,,Judo” Mysłowice judo/ju-jitsu. I miejsce Mistrzostwa
Polski Juniorów w ju-jitsu.
14. Igor Kozik UKS ,,Judo” Mysłowice
judo/ju-jitsu. I miejsce Mistrzostwa Polski
ju-jitsu.
15. Piotr Zdrodowski UKS ,,Judo” Mysłowice judo/ju-jitsu. I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych.
16. Adrianna Zipper Roan Fight Club
Mysłowice ju-jitsu. I i II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów w ju-jitsu.
17. Mikołaj Zipper Roan Fight Club
Mysłowice ju-jitsu. I miejsce Mistrzostwa
Polski Juniorów Młodszych w ju-jitsu.
18. Igor Kukwa Roan Fight Club Mysłowice ju-jitsu. I Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w ju-jitsu.
19. Bartłomiej Drozd Roan Fight Club
Mysłowice ju-jitsu. I miejsce Mistrzostwa
Polski U12 w ju-jitsu.
20. Kamil Jochemczyk KsiSW ,,SHOGUN” ju-jitsu. I miejsce Mistrzostwa Polski JJ U21.
21. Jan Zandecki KS AZS AWFiS
Gdańsk tenis stolowy. I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów tenis stołowy - gra
drużynowa. I miejsce Mistrzostwa Polski
Juniorów tenis stołowy - gra podwójna.
22. Radosław Kwietniewski MCKiS
Tytan Jaworzno - Armwrestling. I miejsce Mistrzostwa Polski w Armwrestling.
III miejsce Puchar Poslki w Armwrestling.
23. Bartłomiej Przybyła JKB Jawor Team Jaworzno - boks. III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów. III miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców.
Na koniec Prezydent Miasta Mysłowice
Dariusz Wójtowicz skierował kilka słów podziękowania do mysłowickich mecenasów
sportu a ukoronowaniem piątkowego wieczoru był ponowny występ zespołu Need
For Strings oraz pokaz animacji laserowej
oraz laserów przestrzennych wraz muzyką.

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
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Silny Śląsk w Europie
Rozmowa z GRZEGORZEM

TOBISZOWSKIM, wiceministrem energii.

turę transportową, ale także poprawę
jakości środowiska i podnoszenie kwalifikacji mieszkańców naszego regionu. Chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał województwa śląskiego
w celu zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego kraju. Jestem przekonany, że razem z nowym zarządem
województwa dobrze wykorzystamy
te ogromną szansę na rozwój naszego
regionu.

- W Mysłowicach działa już tylko
jedna kopalnia. Jaka jest jej przyszłość?
- Kopalnia Mysłowice-Wesoła jeszcze w 2016 roku była częścią Katowickiego Holdingu Węglowego. To
była przedziwna sytuacja - to, w jak
dramatycznym położeniu jest firma,
dowiedzieliśmy się dopiero dokładnie
„przekopując”, z nowym zarządem,
wszystkie dokumenty spółki. Okazało
się, że KHW ma tak ogromne długi,
że nie jest w stanie samodzielnie przetrwać. Stąd decyzja o przyłączeniu kopalń do Polskiej Grupy Górniczej. Dziś
wiemy już, że to była bardzo dobra decyzja. Kopalnia Mysłowice-Wesoła jest
ważnym zakładem w strukturach tego
górniczego giganta. Wydobycie jest
stabilne, miejsca pracy też, w kopalni

prowadzone są inwestycje. Ta część,
która historycznie należała do byłej
kopalni Wesoła jest od pewnego czasu
systematycznie likwidowana, ale nie
zaburza to działania kopalni, a przede
wszystkim nie ma mowy o jakichkolwiek zwolnieniach. To był jeden z priorytetów naprawy górnictwa, żeby pracownicy kopalń czuli się bezpiecznie,
żeby byli pewni, że będą mieli pracę.

na - stały przed bardzo realną groźbą
upadłości. Było wiele głosów, że z tej
zapaści branża już się nie podniesie.
Konieczne były natychmiastowe działania. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i dialogowi ze stroną społeczną
dziś kopalnie są sprawie działającymi
przedsiębiorstwami, przynoszą zyski,
dają stabilne miejsca pracy, a Polsce
bezpieczeństwo energetyczne.

- Polska Grupa Górnicza przyniosła w ubiegłym roku 493 miliony złotych zysku, Grupa JSW 1,76 miliarda.
Żadna inna branża w Polsce w ostatnich latach nie zanotowała tak dynamicznego wzrostu.
- W 2015 roku górnictwo przyniosło 1,9 miliarda złotych straty. Sytuacja
spółek węglowych była katastrofal-

- Na Śląsku niezwykle ważnym tematem jest zanieczyszczenie powietrza - zwłaszcza smog.
- Pamiętajmy - główną przyczyną
smogu jest spalanie śmieci i paliwa
niskiej jakości. Wprowadzone zostały
przepisy regulujące dwie niezwykle
istotne sprawy. Pierwsza to ustawa
o jakości paliw stałych, która zaka-

zuje sprzedaży detalicznej najgorszej
jakości węgla, a po drugie w 2017 roku zostało wydane rozporządzenie
w sprawie wymagań dla kotłów, które
dopuszcza do sprzedaży tylko te o najlepszych parametrach. Czyli z tynku
eliminujemy tak zwane „kopciuchy”
i najgorszej jakości paliwo do nich. Ponadto uruchomiliśmy program „Czyste
powietrze”, wspieramy prosumentów
oraz elektryczny transport.
- No i dzięki również Pana staraniom mamy od dawna oczekiwany
„Program dla Ślaska”.
- Ponad 50 miliardów złotych na
70 projektów, które będą motorem
napędowym regionu. Stawiamy na
zwiększenie innowacyjności przemysły, inwestycje rozwojowe, infrastruk-

- Do wyborów do Parlamentu Europejskiego zostało ledwie kilka dni.
Jak wyobraża Pan sobie swoją działalność w Europarlamencie.
- Jest pięć głównych obszarów, pięć
priorytetów. Po pierwsze więcej funduszy dla województwa śląskiego z funduszy unijnych w tym na rekultywację
terenów poprzemysłowych i wsparcie
transformacji energetycznej. Wynegocjowaliśmy już miliardy dla naszego regionu. Wiem jak rozmawiać z Komisją
Europejską, by zadbać o jeszcze większe
wsparcie dla województwa śląskiego.
Druga kwestia to obrona przemysłu,
którego przyszłość w dużym stopniu
będzie się ważyć w Brukseli. Przemysł
to wciąż ogromna siła województwa
śląskiego. Nie możemy się od niego
odwracać, a wspierać i rozwijać. Będę
walczył o polski przemysł, którego serce bije na Śląsku. Z tym też się wiążą
miejsca pracy. Przypomnę - 300 000
miejsc pracy w województwie śląskim
generują kopalnie. Nie pozwolę na ich
likwidację. Stabilna i dobrze płatna
praca na Śląsku to cel nadrzędny. Kolejna bardzo ważna kwestia to czystsze
powietrze. Walka ze smogiem to mój
priorytet równorzędny z ochroną i rozwojem przemysłu. Mieszkańcy regionu
zasługują na oddychanie czystym powietrzem. I ostatni priorytet - bezpieczeństwo energetyczne. W dzisiejszym
świecie nie ma nic ważniejszego od
energii - od zasilania urządzeń domowych po systemy bankowe, finansowe,
drogowe, szkoły, szpitale i fabryki. Polska musi być niezależna, a prąd zawsze
musi płynąć do przemysłu i gniazdek
w naszych domach. Będę bronić energetycznej niezależności Polski.

Idzie Wiosna
Rozmowa z ŁUKASZEM KOHUTEM,
liderem śląskiej listy Wiosny do Europarlamentu
- Proszę powiedzieć coś o sobie.
- Mam 36 lat. Skończyłem dwa
kierunki studiów. Studiowałem
w Finlandii. Znam trzy języki obce. Pracowałem w Norwegii, Czechach i na Filipinach. Poznałem
wiele ciekawych miejsc i wspaniałych ludzi. Dobrze wiem, jak
ważna jest integracja europejska
i jak potrzebna jest standaryzacja

prawa europejskiego. Nie zawiodę - jestem stąd i znam problemy
naszego regionu.
- Jakie idee są Panu bliskie?
- Europejskie standardy, świeckie państwo, równość obywatelek
i obywateli bez względu na płeć,
wiek, wykształcenie czy religię,
godna emerytura, praca i płaca

na europejskim poziomie, dostęp
do nowoczesnej opieki zdrowotnej i edukacji, a także czyste powietrze to moje marzenia o Polsce w zjednoczonej Europie. Pod
tymi hasłami będzie przebiegał
każdy dzień mojej pracy w Parlamencie Europejskim. To będzie
ciężka praca, ale będę zaszczycony mogąc ją wykonywać .
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Unia Europejska jeśli ma przetrwać

musi wrócić do korzeni
Rozmowa z IZABELĄ KLOC, przewodniczącą
sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

bić po swojemu. Dostało się też Polsce za reformę wymiaru sprawiedliwości i budowę miksu energetycznego
w oparciu o własne, strategiczne zasoby. Warto pamiętać, że obie sfery,
sądownictwo i energetyka, w Traktacie Lizbońskim zagwarantowano,
jako wewnętrzne kompetencje krajów
członkowskich. Czyżby fundamentalny dokument Unii Europejskiej także
łamał unijne wartości?
- Co może zrobić Europa?
- Należy raczej zapytać, co mogą
zrobić Europejczycy, bo przecież los

E
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F-PRESS
sp. z o.o.

oferuje usługi
l reklama na portalach
internetowych:
Ê ngs24.pl
Ê naszagazeta.info
Ê naszejastrzebie.pl
Ê naszemyslowice.eu
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Rzym. Podczas debaty z okazji obchodów
60-lecia Traktatów Rzymskich w imieniu
Polski głos zabrała Izabela Kloc.
A

W Parlamencie
Europejskim
będę zabiegała
o utworzenie
Ideowej Frakcji
Schumana, która
stanie na straży
tradycyjnych,
europejskich
zasad i wartości.
M
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Chrześcijaństwo
Wolność
Solidarność
Różnorodność
Patriotyzm

- Zaangażowała się Pani w prace
Zespołu Parlamentarnego Krzewienia Idei Roberta Schumana w Polsce.
- Zwróciliśmy się z apelem do Parlamentarzystów Europejskich o utworzenie Ideowej Frakcji Schumana,
która może się stać ważnym mechanizmem powrotu Europy do wartości chrześcijańskich. To jedyna szansa, aby obronić się przed dehumanizacją oraz nihilizmem społecznym
i moralnym, które prowadzą do destrukcji i utraty tożsamości Europy.
W 1988 roku Jan Paweł II wygłosił
w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przemówienie, które właśnie teraz nabiera wyjątkowej aktualności. Nasz Papież powiedział,
że: „gdyby religijne i chrześcijańskie
podłoże kultury tego kontynentu zostało
pozbawione wpływu na etykę i kształt
społeczeństw, oznaczałoby to nie tylko
zaprzeczenie całego dziedzictwa europejskiej przeszłości, ale i poważne zagrożenie dla godnej przyszłości mieszkańców Europy. I to wszystkich - wierzących i niewierzących”.

20.000 egz.

- Obecna polityka Unii Europejskiej, której ton nadają Niemcy
i Francja, coraz bardziej odchodzi
od jedności europejskiej rozumianej jako „Wspólnota Narodów Europy”.
- Niestety, przez ostatnie lata administracyjne struktury Unii Europejskiej przypisują sobie coraz więcej
kompetencji i uprawnień kontrolnych.
Ten centralistyczny trend nabiera rozpędu. Pod byle pretekstem kraje członkowskie wzywane są na dywanik do
Brukseli i tłumaczą się z niepopełnionych grzechów. Jest to ewidentna „samowolka” Komisji Europejskiej, po-

PIĄTKA
SCHUMANA

wspólnoty zależy od ponad pół miliarda jej mieszkańców. Dobrym momentem na europejską autorefleksję
będą majowe wybory do Parlamentu
Europejskiego. Nie prześpijmy nadarzającej się okazji powrotu Europy do
korzeni.

www.naszagazeta.info

- Europa nie wie, w jakim kierunku powinna pójść?
- Europa zna kierunek, a drogowskazy wytyczyli ojcowie-założyciele
wspólnoty. Wystarczy wrócić do myśli
Roberta Schumana: „Moja idea nie polega na tym, aby połączyć kraje w celu
stworzenia superpaństwa. Nasze kraje
europejskie są historyczną rzeczywistością. Ich różnorodność jest dobrą rzeczą
i nie ma sensu, aby je usuwać lub dokonywać zrównywania lub unifikacji”.

nieważ - póki co - obowiązuje Traktat
Lizboński. Bliżej niesprecyzowany zarzut łamania unijnych wartości służy
do ataków na kraje, które chcą coś zro-

BEZPŁATNA

- Unijna demokracja przeżywa
kryzys. Zgodzi się Pani z taką opinią?
- Europa znalazła się na zakręcie.
Kryzys ma znacznie szerszy i głębszy
wymiar, bo dotyczy nie tylko demokracji, ale wartości, na których osadzona jest Unia Europejska.

l prowadzenie kampanii
l przygotowanie strategii
reklamowych na
reklamowej.
facebooku, w internecie,
tworzenie i rozsyłanie
l doradztwo PR
newsletterów,
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